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ؿیشاص  -سئیغ ٔشوض تحمیمات وـاٚسصی اػتاٖ
فاسع اص تِٛیذ صیؼت حؼٍش یا تیٛػٙؼٛس تٝ
ٔٙظٛس تـخیق فؼاد ٔٛاد غزایی دس اػتاٖ
فاسع خثش داد.
تٌ ٝضاسؽ خثشٍ٘اس ٟٔش ،اتشاٞیٓ صاسع ظٟش
یىـٙث ٝدس ٘ـؼت خثشی تا ٔٛضٛع
دػتاٚسدٞای پظٞٚـی ایٗ ٔشوض ،افضٚد :ایٗ
ٔحل َٛتشپای ٝپّیٕشٞای صیؼتی تدضی ٝپزیش
تِٛیذ ؿذ ٜو ٝتا واستشد آٖ دس ٔٛاد غزایی تؼتٝتٙذی ؿذٔ ،ٜیتٛاٖ اص ػالٔت غزا اطٕیٙاٖ یافت.
ٚی تا اؿاس ٜت ٝایٙى ٝصیؼت حؼٍشتِٛیذی ،خطشی تشای ػالٔتی یا ٔحیط صیؼت ٘ذاسدٌ ،فت :تیٛػٙؼٛس
تِٛیذی تىِٛٛٙطی سٚص د٘یا تٛد ٜو ٝدس ٘ٛع خٛد تی ٘ظیش اػت  ٚدس كٛستی و ٝؿشوتٞایی ٔتماضی دسیافت
تىِٛٛٙطی ایٗ ٔحل َٛتِٛیذی تاؿٙذ دس اختیاس آٟ٘ا لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
ٚی اص دیٍش ٔحلٛالت تِٛیذی ایٗ ٔشوض دس حٛص ٜكٙایغ غزایی ت «ٝتاسٔغزی ا٘شطی صا »یا اؿاس ٜوشد  ٚافضٚد:
ایٗ ٔاد ٜغزایی تا اػتفاد ٜاص خشٔاٞای دسخ ٝد ٚ ْٚػ ْٛتِٛیذ ؿذ ٚ ٜدس یه دٚس ٜطٛال٘ی دس دٔای ٔؼِٕٛی
لاتُ ٍٟ٘ذاسی اػت.
تٌ ٝفتٚ ٝی افشاد دس ؿشایط اضطشاسی ٘ظیش ػّٕیات خٍٙیٌ ،ـتص٘ی ،آب ٛٞ ٚای ػشد  ٚاستفاػات
وٞٛؼتا٘ی ٔیتٛا٘ٙذ اص ایٗ خیش ٜغزایی ا٘شطی صا اػتفاد ٜوٙٙذ.
سئیغ ٔشوض تحمیمات  ٚآٔٛصؽ وـاٚسصی ٙٔ ٚاتغ طثیؼی اػتاٖ فاسع تا اؿاس ٜت ٝایٙى " ٝتاسٔغزی ا٘شطی
صا "ٔزوٛس ٔحلِٛی وأالً ٌیاٞی  ٚػآِ اػتٌ ،فت :ایٗ ٔشوض آٔادٌی ٚاٌزاسی أتیاص آٖ ت ٝؿشوتٞای
خلٛكی تا تٛاٖ تِٛیذ دس ٔمیاع كٙؼتی سا داسد.
 ۹۲رقم زراعی و باغی جدید معرفی شد

سئیغ ٔشوض تحمیمات  ٚآٔٛصؽ وـاٚسصی ٙٔ ٚاتغ طثیؼی اػتاٖ فاسع تا اؿاس ٜت ٝایٙى ٝاص الذأات ٚ ٚظایف
ایٗ ٔشوض ٔؼشفی اسلاْ خذیذ صساػی  ٚتاغی اػت ،افضٚد :اص ػاَ  ۳0تاو ۵۳ ٖٛٙسلٓ صساػی  ٚتاغی خذیذ
تٛػط ایٗ ٔشوض ؿٙاػایی ٔ ٚؼشفی ؿذ.
صاسع تلشیح وشد :اسلاْ خذیذ تا پتا٘ؼیُ تاالٔ ،تحُٕ ت ٝخـىی ٘ ٚؼثت ت ٝاسلاْ لذیٕی ٔؼٕٛالً ٘یاص آب
وٕتشی داس٘ذ.
ٚی تا اؿاس ٜت ٝایٙى ٝاػتاٖ فاسع یىی اص اػتاٖٞای اكّی ٔؼشفی اسلاْ اػتٌ ،فت :اسلاْ خذیذ ؿأُ ۵۱
سلٓ ٌٙذْ  ٚخ ،ٛػ ٝسلٓ پٙث ،ٝد ٚسلٓ وّضا ،یه سلٓ رست ،یه سلٓ وٙدذ ،یه سلٓ ِٛتیا  ٚیه سلٓ صیت ٖٛتٝ
٘اْ سلٓ آٚاٖ تٛد ٜوٙٔ ٝاػة وـت اػتاٖ فاسع ؿٙاخت ٝؿذٜا٘ذ.
تولید« خاکورز کج ساق» در راستای حفاظت از منابع تولید
صاسع دس ادأ ٝتا اؿاس ٜت ٝخـىؼاِیٞای حاوٓ تش الّیٓ فاسعٌ ،فت :تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝدس ؿشایط ٔٛخٛد ،دس
تشخی اص ٔضاسع لثُ اص ؿخٓ ،أىاٖ آتیاسی ٚخٛد ٘ذاسد دس٘تید ٝدس صٔاٖ اػتفاد ٜاص ٌاٚآ ٗٞتشٌشداٖداس ٘یاص
ت ٝتشاوتٛس  ۶ػیّٙذس (تشاوتٛس تا لذست صیاد) اػت ،اص طشفی پغ اص ؿخٓ وّٛخٞٝای تضسي ایداد ٔیؿٛد وٝ
ػّٕیات تٟی ٝصٔیٗ سا تا ٔـىُ ٔٛاخٔ ٝیوٙذ  ٚوـاٚسصاٖ تشای خشد وشدٖ وّٛخٞٝا ٔدثٛس ت ٝچٙذیٗ تاس
اػتفاد ٜاص دیؼه ٔیؿ٘ٛذ و ٝایٗ ٔٛضٛع ػال ٜٚتش ٞضیٞٝٙای صیاد تاػج آػیة ت ٝخان ٘یض ٔیؿٛد.
سئیغ ٔشوض تحمیمات  ٚآٔٛصؽ وـاٚسصی ٙٔ ٚاتغ طثیؼی اػتاٖ فاسع افضٚد :تا ٞذف حفاظت اص ٔٙاتغ تِٛیذ
(آب  ٚخان) واسؿٙاػاٖ ایٗ ٔشوض دستخؾ تحمیمات فٙی ٟٔٙذػیٛٔ ،فك ت ٝتِٛیذ« خاوٛسص وح ػاق»
ؿذ٘ذ ؤ ٝیتٛا٘ذ صٔیٗ خـه سا تا ا٘شطی خیّی وٕتشی ؿخٓ تض٘ذ  ٚیه تؼتش ٔٙاػثی سا تشای وـت ایداد
وٙذ.
ٚی اص دیٍش دػتاٚسدٞای ایٗ ٔشوض دس حٛصٔ ٜاؿیٗ آالت ت ٝیه ٘ٛع وِٛتیٛاتٛس اؿاس ٜوشد و ٝتا ا٘شطی وٕتش
 ٚواسآیی تاالتشی واس ٔیوٙذ.
فارس به عنوان مرکس منطقهای تحقیقات فرآوری کینوا معرفی شد
صاسع تا اؿاس ٜت ٝایٙى ٝویٛٙا یه ٌیا ٜخذیذ دس حاَ تٛػؼ ٝاػت ،افضٚد :دس ٔشوض تحمیمات فاسع حذٚد ۵۱
٘ٛع ٔحل َٛخٛساوی ٔثُ ػاالد ،آؽ ،دٚؽ ،حّٛا ،ویه ،وـه اص ویٛٙا تا ٘ؼثتٞای ٔختّف تٟی ٝؿذ ٚ ٜدس
ٕ٘ایـٍاٞ ٜفت ٝپظٞٚؾ  ٚد ٝٞفدش دس ػاَ  ۳0ػشض ٝؿذ.

تٌ ٝفتٚ ٝی ٔشوض تحمیمات فاسع ت ٝػٛٙاٖ "ٔشوض ٔٙطمٝای تحمیمات فشآٚسی ویٛٙا "یا " " Focal point
اص طشف ػاصٔاٖ تحمیمات ا٘تخاب ؿذ ٚ ٜدس ٕٞیٗ ساػتا "واسٌش ٜٚفشآٚسی ویٛٙا "دس ٔشوض تـىیُ ؿذٜ
اػت.
صاسع یىی اص تش٘أٞٝای التلاد ٔمأٚتی دس اػتاٖ فاسع سا تٟی ٝتش٘أٞٝای پظٞٚـی  ٚآٔٛصؿی دس صٔیٝٙ
فشآٚسی ویٛٙا تشؿٕشد  ٚافضٚد :تشآ٘یٓ تا ٕٞضٔاٖ تا تٛػؼ ٝوـت ویٛٙا ،فشآٚسی  ٚتاصاس ٔلشف ایٗ ٔحلَٛ
٘یض ایداد وٙیٓ.
ویٛٙا دس آ ٚ ٗٞپشٚتییٗ ٘ؼثت ت ٝرست ،تش٘ح ٌٙ ٚذْ تشتشی داسد ٚت ٝخلٛف چ ٖٛفالذ ٌّٛتٗ اػت تشای
وؼا٘ی و ٝت ٝدِیُ تیٕاسی ػّیان ٕ٘یتٛا٘ٙذ ٌٙذْ ٔلشف وٙٙذ ٔیتٛا٘ذ خایٍضیٗ تؼیاس خٛتی تاؿذ.
تولید نهال عاری از ویروس در مرکس تحقیقات فارس
سئیغ ٔشوض تحمیمات  ٚآٔٛصؽ وـاٚسصی ٙٔ ٚاتغ طثیؼی اػتاٖ فاسع ٌفت :دس ػاَ  ۳0تشای اِٚیٗ تاس
دسایٗ اػتاٖ ،تِٛیذ ٟ٘اَ ػاسی اص ٚیشٚع آغاص ؿذ و ٝتا حٕایتٞای ػاصٔاٖ خٟاد وـاٚسصی ایٗ اػتاٖ،
تِٛیذ ٞ ۳ضاس ٟ٘اَ ػاسی اص ٚیشٚع دس دػتٛس واس لشاس داسد.
تٌ ٝفتٚ ٝی ٕٞچٙیٗ ٌّخاٍٟ٘٘ ٝذاسی اسلاْ ٔمأ ْٚشوثات ت ٝتیٕاسی خاسٚن سا دس ایؼتٍا ٜصسلاٖ احذاث
ؿذ ٚ ٜدس ایٗ ٌّخا٘ ٝتٕاْ اسلاْ ت ٝتیٕاسی خطش٘ان خاسٚن اػٓ اص پشتماَ ِ ٚیٕ ٛؿٙاػایی ٍٟ٘ ٚذاسی ؿذٜ
اػت.
صاسع خایٍضیٙی ػّٛفٞٝای تٔٛی تا ٔلشف وٓ آب تا ػّٛفٞٝای ٚاسداتی  ٚپشٔلشف سا اص دیٍش الذأات
پظٞٚـی تشؿٕشد  ٚافضٚد :خایٍضیٙی دا٘ ٝتشیتیىاِ ٝتا دا٘ ٝرست ٚوٙداِ ٝػٛیا دس خیشٔ ٜشؽ ٌٛؿتی،
خایٍضیٙی وٙداِ ٝوّضا  ٚوٙداِ ٝپٙث ٝدا٘ ٝت ٝخای وٙداِ ٝػٛیا دس خیش ٜطیٛس  ٚخایٍضیٙی دا٘ ٝتشیتیىاِ ٝتا
دا٘ ٝخ ٛدس خیش ٜفالؿی( ًٙخیش ٜوٕىی لثُ اص خفتٌیشی) اص طشحٞای ٔٛفك ا٘داْ ؿذ ٜدس ٔشوض
تحمیمات فاسع اػت.
ٚی تا اؿاس ٜت ٝاػتفاد ٜاص ػّٛفٞ ٝیذسٚپ٘ٛیه دس تغزی ٝداْ تا ٔحٛسیت واٞؾ ٔلشف آب  ٚتِٛیذ ا٘ث ٜٛػّٛفٝ
دس ٚاحذ ػطحٌ ،فت :خایٍضیٙی ػّٛفٞ ٝیذسٚپ٘ٛیه تا ػّٛف ٝخـه ت ٝتٟثٛد ویفیت ٌٛؿت ٔٙدش ٔیؿٛد.
سئیغ ٔشوض تحمیمات  ٚآٔٛصؽ وـاٚسصی ٙٔ ٚاتغ طثیؼی اػتاٖ فاسع تلشیح وشد :تا ٞذف واٞؾ ٚاتؼتٍی
ت ٝخاسج اص وـٛس دس حاَ ساٜا٘ذاصی یه واسخا٘ ٝتِٛیذ خٛسان داْ ت ٝكٛست پایّٛت دس ٔشوض آٔٛصؽ ػّی
آتاد وٕیٗ ٞؼتیٓ.

