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صفات آستان  بر  حد  بي  وثناي  سپاس           با 
بي درگاه  از  استعانت  وبا  احدیت  همتاي   بي 
 کرانش و با یاري و تالش  جمعي از دانشجویان
 ، نشریه علمي- دانشجویي دانش کشاورزی در
.فروردین ماه 1397 تدوین و شروع به کار کرد
و مختلف  علمی  منابع  وجود  با  راه  این   در 
 متنوع و دسترسی سریع به اطالعات در فضای
فصلنامه ای که  نشریه  منتشر کردن   مجازی، 

است با چالش های متعدد روبرو است .
علیرغم همه ی چالش باعث شد  که   آن چه 
قرار اولویت  در  نشریه  انتشار  رو  پیش   های 
 گیرد و فرصتی ناب تعبیر شود ،  این است که
 اصحاب فکر و قلم و دانشجویان ، محلی برای
 بیان نظرات و اندیشه های خود داشته باشند
 ، اساتید ودانشجویان در آن به تعامل و تفاهم
 در خور برسند ، محلی برای نقدوبررسي آرا و
 عقیده های موجود باشد و مهمتر از همه ی آن
دانشجویان در عرصه های رنگ  پر   ها حضور 

علمي وپژوهشي، محسوس باشد.
 این نشریه با انتشار مطالب علمی و تخصصی در
 زمینه کشاورزی وبا چشم اندازي رفیع جهت
نیازها به  گویي  پاسخ  و  علمي  سطح   ارتقاء 
و دانشجویان  اذهان  در  موجود  هاي   وسؤال 
 بدست آوردن رضایت آن ها وباالخص اساتید
.وصاحب نظران این عرصه راه اندازي گردید

به را  نشریه  که   نمودیم  سعی  سری  این   در 
 سمت نشریه های نوین ببریم تا هم مطالب را
 جذاب تر نموده و همه گروه ها اعم از اساتید و
 دانشجویان چه در ترم های اول و چه در ترم
 های آخر تقریباً به یک مقدار استفاده ببرند.

ارائه در  را  ما  که  کسانی  تمامی  از  پایان   در 
 هر چه بهتر این نشریه یاری رساندند سپاس

گذاری می کنم.
عزیزان در و همکاری همه  امید عضویت  به    

نشریات علمی.
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دانش نوع  دو  دانشگاهی  رشته   این 
 آموخته دارد که گروه اول شامل دانش
دانش بر  عالوه  که  است   آموختگانی 
 پایه آب در یکی از زمینه های تخصصی
آب شهری،  آب  مانند  آب  با   مرتبط 
مهندسی آبی،  های  سازه   کشاورزی، 
در حد مشابه  های  زمینه  و   زهکشی 
و هستند  مسلط  کارشناسی   مقطع 
التحصیالنی جای  در گروه دوم، فارغ 
 می گیرند که دانش پایه را در زمینه
 آب دارند و عالوه بر آن در یک رشته
این  زمینه های کار دانش آموختگان 
و نیرو  وزارت  تابعه  ادارات   رشته، 
 جهاد کشاورزی می باشد. همچنین با
 تاسیس شرکت های مهندسی مشاور
 و پیمانکاری در زمینه های طراحی و
 اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار،
آب زهکشی،  و  آبیاری  های   شبکه 
پمپاژ های  ایستگاه  زمینی،  زیر   های 
گروه دیگر  نمایند.از  فعالیت  و...   آب 
 فنی و مهندسی و حتی علوم انسانی،

.دارای اطالعات پایه خواهد بود
 رشته سازه های آبی یکی از گرایشهای
 رشته مهندسی آب است که در زمینه
به که  سازههایی  طراحی  و   تحلیل 
در و  داشته  سروکار  آب  با   نوعی 
برده بهکار  هیدرولیکی   ساختمانهای 

.میشوند، فعالیت دارد
مورد در  صادقانه  بخواهیم   اگر 
باید کنیم،  نظر  اظهار  گرایش   این 
 بگوییم که مهندسی آب و سازه های
که ابتکاری  کاماًل  است   آبی گرایشی 
 نظیر آن را فقط میتوان در کشور هلند
 یافت؛ چرا که یکی از چالشهای پیش
حفظ هلندی  دولتمردان  برای   رو 
باال مقابل  در  کشور  ارضی   تمامیت 

.آمدن سطح آب دریا است

 اما ضرورت گرایش سازه های آبی در
 ایران با توجه به رشد جمعیت و نگرش
 تازه ای که در سالهای اخیر به استفادۀ
 بهینه از آبهای کشور، در جهت تأمین
نیز و  گرفته  صورت  آشامیدنی   آب 
به مربوط  امور  بر  توجه   تمرکز 
 سدسازی، کاماًل مشهود است و همین
در متخصصین  وجود  به  نیاز   موضوع 
سطوح در  نیز  و  مختلف   زمینههای 
می تر  پررنگ  را  آب  صنعت   مختلف 

سازد.

گرايش از  عمران،   مهندسين 
هيدروليكى هاى  سازه  و   آب 

 به مارماهى  تعبير ميكنند.
اما چرا مارماهى؟

و آب  گرایش  از  عمران،   مهندسین 
مارماهی به  هیدرولیکی  های   سازه 
مارماهی؟ چرا  اما  کنند.  می   تعبیر 
 پاسخ این پرسش بسیار روشن است.
مهندس یک  گرایش،  این  انتخاب   با 
هم که  کند  می  پیدا  توانایی   عمران 
هم و  دهد  انجام  ای  سازه   کارهای 
به شدن  وارد  جمله  از  آبی،   کارهای 
 بحث های منابع آب که خاص رشته
محیط و  آب  منابع  مدیریت   های 

زیست است.

شماتیک جریان در سر ریز لبه پهن

معرفى و بررسى سرريز لبه پهن

 

 به دلیل محدودیت در تعداد صفحات
از شماره  هر  در  شده  سعی   نشریه 
مورد و  معرفی  آبی  سازه  یک   نشریه 
 بررسی قرار گیرد در این شماره ما به
 معرفی سازه سرریز لبه پهن پرداخته

ایم.

گیری  اندازه  برای  متنوعی   وسایل 
آبیاری، های  کانال  در  جریان   شدت 
فاضالب و  آب  به  مربوط   تأسیسات 
خانه تصفیه  به  ورودی  کانالهای   و 
که گیرد  می  قرار  استفاده  مورد   ها 
 توسط آنها می توان میزان آب ورودی
مشخص را  مذکور  های  قسمت   به 
شامل سريز ، وسایل  این   کرد. 
فلوم ها و سیستم های انواع   روزنهها 
باشد. می  جریان  اندازهگیری   جدید 
ضخامت به  فلزی  معموالً   صفحاتی 
هندسی اشکال  که  میلیمتر   3 تا   2 
مستطیل، مثلث،  مانند   مشخصی 
 ذوزنقه و یا دایره ای روی آنها تعبیه
دادن در مسیر جریان قرار  با  و   شده 
ضریب سرريز می بودن  مشخص   و 
مورد کانال  مقدار شدت جریان   توان 

مهندسى آب
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.نظر را محاسبه کرد

با آبشاري  سازه  یک  پهن  لبه   سرریز 
بهاندازه کافي طوالني افقي،  تاج   یک 
 در جهت جریان می باشد، که خطاي
 ناشي از توزیع فشار هیدرو استاتیکی
از ناشي  شتاب  دلیل  به  آن  روي   بر 
نظر صرف  قابل  آن  شعاعي   جریان 
سرریزها این  باشد.  می   کردن 
 بهگونهای عمل می کنند که، جریان
بر روي و  زیربحراني  باالدست آن   در 
 آن فوق بحراني خواهد شد، درنتیجه
 یک مقطع کنترل جریان در باالدست
خصوصیات از  گردد.  می  ایجاد   آن 
در که،  است  این  سرریزها   اینگونه 
تاج سرریز، خطوط از   فاصله کوتاهي 

.جریان تقریبا موازي می باشد

به سرریز  لبه  سرریزها،  نوع  این   در 
 اندازه کافي پهن بوده و در مقایسه با
 سایر ابعاد، داراي اندازه قابل مالحظه
 ای می باشد. تاج سرریزهاي لبه پهن،
 افقي و یا داراي انحناء خاصي بوده و
نیز دبي  اندازهگیری  براي   اگرچه 
 مورداستفاده قرار می گیرند اما بیشتر
 به عنوان سرریز سدها و گاه به عنوان
به مجاز  آب  )درصورتیکه  سد   خود 
 گذشتن از روي آن باشد( به کار می
مواقع در  توان  می  درهرحال  و   روند 
های حجم  نمودن  ذخیره  براي   لزوم 
از بال،  های  ارتفاع  و  آب   زیاد 

 سرریزهاي لبه پهن استفاده نمود. به
 جهت انواع مختلف و بسیار زیاد شکل
به امکان  عماًل  سرریز،  مقطع  و   تاج 
اینگونه سرریزها رفتار   نظام درآوردن 
هر در  بایست  می  بلکه  باشد   نمی 
موقعیت شرایط،  تناسب  به  و   حالتي 
نمود بررسي  را  مربوطه  .خاص 

آبیاری نوین

 به طور کلی سیستم های آبیاری تحت
 هایی گفته می شود که فشار به روش
 آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش
 از فشار اتمسفر در سطح مزرعه توزیع
دو فشار به  تحت  آبیاری  کنند.   می 
 روش آبیاری بارانی و آبیاری موضعی
 انجام می شود. روش آبیاری موضعی
قطره آبیاری  دسته  دو  و به   ای 

  .خطی انجام می گیرد
 روش های آبیاری تحت فشار اغلب با
های محدودیت  با  باال  راندمان   وجود 
ازکاربرد مانع  که  مواجهند   متعددی 
 این وسیع آنها شده است . استفاده از
متعددی های  زمینه  پیش  ها   روش 
 به یکپارچه را می طلبد. ازجمله نیاز
سرمایه  ، کشاورزی  اراضی   سازی 
با  ، خصوصی  و  دولتی  کالن   گذاری 
برای کشاورزی  کار  ترشدن   صرفه 
برخی محدودیت های  .  تولید کننده 
نظیر ها  سیستم  این   عامل ذاتی 
همین به  شوری.  عامل  و   گرفتگی 
تحت آبیاری  های  روش  نیز   دلیل 
در کشور اند  نتوانسته  کنون  تا   فشار 
سطحی آبیاری  های  روش   جایگزین 
 شده و در مقیاس وسیع مورد استقبال

قرار گیرند. 
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بحران
 پروفسور پرويز كردوانى، پدر علم
 كويرشناسى ايران، در نشست های
 مختلف، بارها در مورد غارتشدن آب و
بیابانی بزرگ هشدار  تبدیل کشور به 
نمونه استاد  این  بار  این  است،   داده 
 دانشگاه تهران و پدر علم کویرشناسی
انجمن عضو  و  ایران  ساله   83 
در ایران،  زیست  محیط   متخصصان 
و مدیریت  سازمان  کارکنان   جمع 
 برنامهریزی حاضر شد و به سخنرانی
و مسائل  بررسی  مورد  در  را   خود 
 مشکالت منابع آب کشور در راستای
 تدوین برنامه ششم توسعه ارائه داد که
 در این نشست، بر عمیقترشدن عمق
 چاههای آب، نابودی استانها با انتقال
تشدید روستاها،  شدن  متروکه   آب، 
 معضل ریزگردها با خشک شدن رودها
 و تاالبها و به طورکلی غارت شدن آب،
هشدار داد که درادامه آورده می شود. 

 

 آب ایران با بی توجهی تمام در حال
دیگر، سوی  از  و  است  شدن   غارت 
های دغدغه  به  مسئوالن  توجه   تمام 
بی به مصرف  توجهی  و  است   شهری 
 رویه آب ندارند و اگر هم تصمیمی در

 .این زمینه اتخاذ شود، دیر است
هم آب  عالی  شورای  تشکیل   دستور 
اقدامی چنین  اما  است،  شده   صادر 

 دیگر فایدهای ندارد، زیرا امروزه کسی
با کشور  و  نیست  آب  نمیکند   باور 
 بحران کم آبی مواجه است. اما نشانه
کنار و  گوشه  در  میتوان  را  آن   های 
آن، نمونه  که  کرد  مشاهده   کشور 
روستاهاست، شدن  سکنه  از   خالی 
 شرایط ما هر روز در حال بدتر شدن
شعار همواره  دیگر،  سوی  از  و   است 

.صرفه جویی میدهیم
این از  خروج  راهکارهای  مورد   در 
 وضعیت باید گفت روش مصرف را باید
 عوض کرد و از سوی دیگر، باید مانع
 توسعه بدون برنامه ریزی شد.  خشک
و ها  دریاچه  و  رودها  ها،  چاه   شدن 
 همچنین بیابانی شدن ایران، تبعات و
به دنبال دارد که  پیامدهای مختلفی 

نمونه آن بروز ریزگردهاست.
 شهرها به شهر سرطان آدم و روستاها
ریزگردها و  آب  بدون  ای  منطقه   به 
دیگر سوی  از  است.  شده   تبدیل 
 بارندگی کم شده است، زیرا کره زمین
 در حال گرم شدن است و به دنبال آن
 بارندگی مناطق خشک، کمتر و مناطق

 پروفسور پرویز
 کردوانی، پدر علم

کویرشناسی ایران،

 نابودکردن
استانها با انتقال آب

 پربارش، بیشتر میشود؛ بنابراین تعادل
 چرخه کره زمین از بین رفته است و
 باید به مردم گفت که به امید بارندگی

  .نباشند
 در مورد انتقال آب نیز باید به مسئوالن
نابود خواستید  را  استانی  هر   گفت 

اگر یا  دهید  استان  آن  به  آب   کنید، 
خراب و  نااهل  را  ای  بچه   خواستید 
 کنید، به آن پول دهید. درحال حاضر
دیگر و  خوزستان  آب  انتقال   شاهد 
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آب

گیرد. قرار  مسئوالن  توجه  مورد   باید 
 در مورد سد سازی نیز باید گفت سد
در البته  نیست،  بد  همیشه   سازی 
حفظ را  تعادل  باید  سازی،  سد   کنار 
آب بندی صحیح  اولویت  یعنی   کرد، 
 به ویژه آب سد و مدیریت در مصرف
در گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید   آب، 
 بخش صنعت می توان هفت بار از آب
در چرخه آب شرب  یا  کرد،   استفاده 
سه در  تواند  می  استان  یک   مصرف 
و شهرداری  خانگی،  مصرف   بخش 

 .ادارات مورد استفاده قرار گیرد

 هامون نابود کرد، تا دو سال دیگر، سد
با کند،  می  خشک  هم  را   دوستی 
میکند، احداث  افغانستان  که   سدی 
 .75 درصد سد دوستی خشک میشود
بخش است،  بیرحم  خصوصی   بخش 

 خصوصی کار را به خوبی انجام میدهد،
است. رحم  بی  و  ندارد  انصاف   اما 
است رکن  چهار  دارای  آب،   مدیریت 
 که نخستین مورد، مدیریت جلوگیری
 از هرز رفتن آب و سد سازی است که

 استان ها هستیم در صورتی که نباید
 تعادل استان ها را با انتقال آب برهم
 زنیم. همین افغانستانی که به آن لطف
 کرده ایم، زابل را با خشککردن دریاچه

7



 مصاحبه كوتاه با اساتيد محترم گروه مهندسى آب پيرامون برخى مسائل
از جمله اهميت آب ، نحوه مديريت منابع آب و بازاركار اين رشته ...

كنونى شرايط  به  توجه  با  جليلى؛  سعيد  دكتر   آقاى 
 كمبود آب پيشنهاد شما براى استفاده از روش هاى نوين
 ابيارى چيست؟و براى زمين هاى بومى استان چه روش

 آبيارى را پيشنهاد ميكنيد؟
 1-یکپارچه سازی اراضی

2-انتخاب الگوی مناسب کشت
 3-طراحی مناسب روش آبیاری متناسب با نوع کشت وشرایط

مزرعه

 آقاى دكتر امير ناصرين؛ پيشاپيش گفته بوديد كه مدتى
 در شركتهاى خصوصى مشغول به كار بوديداز نظر شما
 مباحث علمى كه دانشجويان در دوران تحصيل به آن
 ميپردازند در شركت هاى خصوصى ودر عمل نيز به كار

گرفته ميشوند؟

 بله بسیار مورد استفاده هستند.اما باید دقت داشت که برای
 ورود به بازار کار خصوصا در مشاغل مرتبط با امور فنی به جز
 دانش کسب شده در دانشگاه به موارد دیگری همچون روابط
 عمومی خوب،خالقیت و ...  نیاز است.اما به طور کلی اگر فارغ
 التحصیالن بنیه علمی خوبی داشته باشند شانس ورود به بازار

کار خوبی خواهد داشت.

مدير عنوان  به  شما  انتظار  جعفرى؛  احمد  دكتر   آقاى 
مورد در  رشته  اين  دانشجويان  از  آب،  مهندسى   گروه 

دغدغه هاى بحران آب چيست؟

علمی وکارهای  نشریه  درزمینه  فعال  دانشجویان  از   درابتدا 
 مهندسی آب تشکرمیکنم.با توجه به وضعیت وشرایط کشور ما
 بحران آب جزء مهمترین مسائل میباشد.از دانشجویان گرامی
دروس عمیق  یادگیری  با  که  میرود  انتظار  آب   مهندسی 
 تخصصی خود بتوانند در آینده برای کشور مفید بوده وبرای

مقابله با بحران آب امادگی داشته باشند.
 آقاى دكتر جواد ظهيرى؛ چندى است كه وضعيت آب
 كارون بحرانى است با اين وجود مسئوالن از انتقال آب
مسئله اين  پيرامون  شما  نظر  ميگويند  سخن   كارون 

چيست؟
 بحث انتقال آب از کارون متأسفانه بدون در نظر گرفتن حقابه
 های مربوط به دشت ها وتاالب های استان میباشد وتنها بر
است. برآوردشده  استان  زراعی  گیاهان  مصرف  میزان  اساس 
ها درتاالب  نیازآب  میزان  زمینه  در  جامعی  تحقیق   چنانچه 
این به  مسئوالن  قطع  طور  به  گیرد  استان صورت   ونخیالت 
زیست های  پیامد  کارون  از  آب  انتقال  که  میرسند   نتیجه 

محیطی فراوانی را به همراه خواهد داشت.
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آن ثروت  جامعه،  هر  طبیعی   منابع 
 جامعه می باشد که فقط به نسل حاضر
که است  میراثی  بلکه  نداشته   تعلق 
بماند. باقی  آیندگان  برای   می بایست 
بهتری جامعه  آینده  در  بخواهیم   اگر 
حفظ، جهت  در  باید  باشیم   داشته 
 احیاء و توسعه این منابع بیش از پیش
 بکوشیم در غیر اینصورت جهان آینده
 جهانی توام با فقر، گرسنگی و محیطی
 آلوده و غیر قابل زندگی خواهد بود.

مراتع طبیعی،  منابع  این  جمله   از 
از مساحت نیمی  از   هستند که بیش 
می دهند. تشکیل  را  ایران   کشور 
قسمت در  چه  اگر   مراتع کشورمان 
قابل کیفیت  ایران،  خاک   اعظم 
بسیار ولی  ندارند،  ای   مالحظه 
از ارزش مراتع تنها   ارزشمند هستند. 
 دیدگاه تغذیه دام و تولید فرآوردههای
 دامی و لبنی نیست، بلکه اهمیت آنها
 از لحاظ یک پوشش مفید است که در
 تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش
 عمل مینماید. در واقع تخریب و انهدام
دشواری های با  را  ما  کشور   مراتع، 
ویرانگر، سیل های  مانند   سهمگینی 

 تنها حیات جانداران پر ارزش بلکه نوع
 انسان را نیز تضمین می کند. زیرا ما در
آب و  غذا  تأمین  مسأله  با   آینده 
این در  و  داریم  کار  و  سر   آشامیدنی 
 میان مراتع نقش ارزشمند و جایگاهی
 ویژه و حیاتی دارند. معنای این گفته
 زمانی به روشنی مشخص می شود که
آوریم کشاورزی، غذا و حتی نظر   در 
 آب آشامیدنی همه جانداران به حفظ
وابسته است و  خاک روی کره زمین 

مگر نیست  میسر  هم  خاک   حفظ 
باشد داشته  وجود  گیاهی   پوشش 
توجه با  و  بنابراین   )پازوکی، 1380(. 
به اقتصاد کشور  در  مراتع  اهمیت   به 
تولیدات و  دام  غذائی  تامین   منظور 
برای طرفی  از  و  پروتئین  و   دامی 
پرشدن و  فرسایش  از   جلوگیری 
روان شنهای  تثبیت  و  سدها   مخازن 

خاک، طوفان های  شهرها،  آب   کمبود 
 شن های روان و باالخره آلودگی محیط
به رو خواهد کرد و فاجعه  زیست رو 
با که  می رسد  نهایت  حد  به   وقتی 

رو به  رو  نیز  شدیدی   خشکسالی های 
قحطی باید  صورت  آن  در  که   شویم 
)مصداقی، نماییم  تجربه  را   کشور 
 1394(. بنابراین شناخت این بخش از
تأثیر قطع،  طور  به  ایران   سرزمین 
اجرای و  تنظیم  بر   تعیین کننده ای 
آنها نتیجه  که  می گذارد   برنامه هایی 
 تداوم حیات جانداران وابسته به مراتع
نه مراتع  توسعه  و  احیا  حفظ،   است. 

مهندسی طبیعت
)مرتع و آبخیزداری سابق(
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 الزم است متخصصینی در این زمینه
 تربیت شوند.

مهدسی رشته  التحصیالن   فارغ 
 طبیعت )مرتع و آبخیزداری( میتوانند
 با برنامهریزی های صحیح و نظارت بر
 حسن اجرای آنها و آموزش به منظور
جلوگیری مراتع،  توسعه  و   اصالح 
شدن پر  و  خاک  و  آب  فرسایش   از 
روان، تثبیت شنهای  و   مخازن سدها 
 نقش بسیار مهمی در حفظ و گسترش

 منابع طبیعی از قبیل مرتع، آب و خاک
سالهای در  متأسفانه  باشند.   داشته 
 اخیر، استان خوزستان با پدیده گرد و
 غبار مواجه بوده است. این گرد و غبار
 دارای دو منشا داخلی و خارجی است
دیپلماسی با  آن  خارجی  بخش   که 
 قوی کشور و متقاعد کردن کشورهای
 همسایه غربی به تثبیت شنهای روان
کشورها این  خاک  و  آب  مدیریت   و 

 راستا گروه مهندسی طبیعت در نظر
 دارد تا با همکاری دانشگاه، مشکالت
 تملّک جنگل زوئیر ) در 10 کیلومتری
برطرف را  دانشگاه(  شرقی   شمال 
ایستگاه عنوان  به  محل  این  تا   کرده 
منظور به  و  تحقیقاتی   -  آموزشی 
دانشکده دروس  عملیات   برگزاری 
فرسایش )مباحث  طبیعی   منابع 
 بادی و آبی، آبهای زیرزمینی، پوشش
 گیاهی و مرتع، گیاهان دارویی بومی،

،)... و  اجتماعی  و  اقتصادی   مسائل 
توسط تحقیقاتی  طرح های   اجرای 
 اساتید و یا دانشجویان در قالب پایان
احداث تکمیلی،   نامه  های تحصیالت 
و وسایل  نگهداری  جهت   ساختمانی 
 تجهیزات نمونه برداری و استراحتگاه
جامع طرح  تهیه  پژوهشگران،   موقت 
تبدیل و  زوئیر  جنگل  توسعه  و   احیا 
درآمد حتی  و  جنگلی  پارک  به   آن 
منطقه اهالی  و  دانشگاه  برای   زایی 
 در صورت تبدیل به پارک جنگلی در
اختیار اساتید و دانشجویان قرار گیرد.

این داخلی  منشأ  است.  پذیر   امکان 
 گرد و غبار نیز با مهار فرسایش خاک،
شنهای تثبیت  و  آبخیزها   مدیریت 
 روان در مناطق کانونهای گرد و غبار
 استان امکان پذیر است. در این راستا
طبیعت مهندسی  رشته   دانشجویان 
 در بخش آبخیزداری میتوانند با انجام
 پروژهها و پایان نامه های دانشجویی
 خود در این زمینه فعالیت نمایند. در
به منظور دستیابی به  همین راستا و 

 اهداف مذکور، گروه مهندسی طبیعت
به عنوان هسته آبخیزداری(   )مرتع و 
 اولیه دانشکده منابع طبیعی در سال
 1392 در دانشگاه کشاورزی و منابع
تشکیل خوزستان  رامین   طبیعی 
از اهداف این گروه، توسعه  شد. یکی 
الزم تحقیقاتی  و  آموزشی   امکانات 
فیزیکی فضاهای  تخصیص  جمله   از 
 مناسب و تجهیز آزمایشگاه های مورد
آموزشی اهداف  تحقق  به منظور   نیاز 
 و پژوهشی این گروه می باشد. در این
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بیستم سده  اواسط  تا   تاريخچه: 
ایران در  کشاورزی  آموزش   میالدی، 
 مورد توجه نبود. آموزش کشاورزی در
گردید. آغاز  قاجار  دوران  در    ایران 
در عنوان  با  کشاورزی  مدرسه   اولین 
1279 سال  در  مظفری«   »فالحت 
 هجری خورشیدی در زمان مظفرالدین
نصراهلل میرزا  کوشش  با  قاجار   شاه 

خانه مشیرالدوله آغاز به کار نمود.
سال در  برزگران  دبستان  ادامه،   در 

سپس و  شمسی  هجری   1269 
سال در  فالحت  ابتدایی   مدرسه 
 1301 هجری خورشیدی و به دنبال
سال در  فالحت  متوسطه  مدرسه   آن 
پی در  و  خورشیدی  هجری   1302 
 آن با تأسیس مدرسه فالحت، آموزش

استاد را  آفات  دفع  و  شناسی   حشره 
1306 سال  از  افشار  جالل   دكتر 
گذار پایه  افشار،  واقع  در  نمود.   آغاز 

کشاورزی، هنرستانهای  در   مدرس 
 کارشناس اجرایی تحقیقات در مراکز
مجری و  مدیر  و  کشاورزی   پژوهشی 
 امور حفاظت گیاهان در موسسه های
کشاورزی بخش  خصوصی  و   دولتی 
دهند. ارائه  را  ای  شایسته   خدمات 
دوره آموزشی  نامه  ایین  اساس   بر 
 کارشناسی، طول دوره کارشناسی گیاه
 پزشکی چهار سال است و دانشجویان
 به طور متوسط این دوره را در همین
طول حداکثر  کنند.  می  طی   مدت 
6 دوره  این  در  مجاز  تحصیل   زمان 
 سال و هر سال تحصیلی شامل دو نیم
 سال است. هر نیم سال تحصیلی شامل
نظام است.  آموزشی  کامل  هفته   17 
واحدی به صورت  دوره  این   آموزشی 
 است و برای هر واحد درس نظری در
 هر نیمسال 17 ساعت آموزش کالسی

.منظور می شود

 اهميت و جايگاه در جامعه: با توجه
 به اهمیت محوری بخش کشاورزی در
 امر تغذیه و اقتصاد کشور و از آن جا
استقالل و  خودکفایی  به  رسیدن   که 
 اقتصادی در این عرصه، تضمین کننده
 استقالل سیاسی ما نیز خواهد بود. هر
تولیدات افزایش  برای  تالش   گونه 
حیاتی و  ارزشمند  بسیار   کشاورزی، 
 است. یکی از راههای افزایش محصول،
 جلوگیری از زیانهای آفات و بیماریهای
 مختلف گیاهان و فرآورده های گیاهی
قابل زیان  و  ضرر  سال،  هر  که   است 
 توجهی را بر کشور تحمیل می کند. با

 حشره شناسی و دفع آفات و به بیان
 امروزین، بنيانگذار گياهپزشكى در

ايران است.

علوم در  پزشکی  گیاه   تعريف:عنوان 
به  1342 سال  از  ایران   کشاورزی 
 جای »دفع آفات و حفاظت گیاهان«
 مطرح شد. به طور کلی، در این رشته
عوامل و  آفات  شناسایی  و   تشخیص 
 بیماری گیاهان زراعی ، باغی، زینتی،
 جنگلی، مرتعی و فرآورده های گیاهی
 و همچنین شناخت عالئم و چگونگی
انگلی و بیماریهای  آفات و عوامل   اثر 
 غیرانگلی بر گیاهان و آشنایی کامل با
بحث مورد  مبارزه،  روشهای  و   اصول 

.قرار میگیرد
مهندسی کارشناسی  دوره   در 
 کشاورزی، عنوان گیاه پزشکی به رشته
 ای اطالق می شود که در آن علوم و
 فن آوری در زمینه های شناخت آفات
 و عوامل بیماری زای گیاهی و اصول
این عوامل مورد با   و روشهای مبارزه 

.بررسی قرار می گیرد
تربیت رشته،  این  ایجاد  از   هدف 
 کارشناسانی است که عالوه بر داشتن
کشاورزی فنی  و  علمی   معلومات 
، پزشکی  گیاه  زمینه  در   عمومی، 
و آفات  شناخت  به  مربوط   علوم 
را در حد بیماری زای گیاهی   عوامل 
عملی و  نظری  صورت  به   کارشناسی 
 بیاموزند و با فنون و روشهای مختلف
 حفظ محصوالت کشاورزی، همچنین
 مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی نیز
آشنایی کاربردی  و  علمی  صورت   به 
عنوان به  بتوانند  تا  کنند  پیدا   کافی 

آشنایی با رشته   گیاهپزشکی
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به دانش و فن آوری روز، الزم  توجه 
 است روشهای علمی جدید، جایگزین
و آفات  با  مبارزه  سنتی  های   شیوه 
افزایش با  تا  شود،  گیاهی   بیماریهای 
محصوالت ورود  از  تولیدات   سطح 

کشاورزی خارجی بی نیاز شویم.
 آفات کشاروزی را می توان از بزرگترین

این آورد.  شمار  به  انسان   دشمنان 
ها قارچ  حشرات،  شامل  که   آفات 
های علف  بینی،  ذره  موجودات   و 
پرندگان و  جوندگان  تنان،  نرم   هرز، 
های بخش  به  زدن  خسارت  با   است 
 گوناگون گیاه و فرآورده های گیاهی،
 بخش مهمی از مواد غذایی انسان را از
اقتصاد  بین برده و زیان عمده ای به 
 کشور وارد می کنند. بالغ بر یک سوم
طی جهان  کشاورزی   فرآوردههای 
در برداشت  و  داشت  کاشت،   مراحل 
هرز علفهای  و  بیماریها  و  آفات   اثر 
 گوناگون از بین میرود که این معنا تا
پزشکی گیاه  دانش  اهمیت   حدودی 
آفات و  را نشان می دهد؛ دانشی که 
را مطالعه بیماری زای گیاهی   عوامل 

کاهش پزشک،  گیاه  اساسی   هدف 
عوامل کیفی  و  کمی  خسارت   میزان 
 خسارت زای کشاورزی )آفات، بیماری
 های گیاهی و علف های هرز( و تأمین
 بهداشت تولیدات گیاهی است. به طور
گياه علم  اهداف  میتوان   جزئیتر، 
پزشكى را به صورت زیر بیان نمود:

و منطقی  کاهش  جهت  در   تالش 
مصرف بهینه آفت کش های کشاورزی
مالی منابع  رفت  هدر  از   جلوگیری 
هزینه کاهش  و  کشاورزان   محدود 

تولید
عمومی فرهنگ  سطح   افزایش 
آور زیان  عوامل  به  نسبت   کشاورزان 

 گیاهی و شیوه های مدیریت آنها
 جلوگیری از تخریب منابع آب، خاک
 و گیاهان در اثر کاربرد بی رویه آفت

کش های کشاورزی

  دروس تخصصى:
آفات شناسی،  قارچ  شناسی،   حشره 
 مهم گیاهان زراعی،بیماری های مهم
درختان مهم  آفات  زراعی،   گیاهان 
 میوه، بیماری های مهم درختان میوه،
گیاهان مهم  های  بیماری  و   آفات 
 زینتی، بیماری های جالیزی و سبزی
و ویروس  شناسی،  کنه  ها،  صیفی   و 
 باکتری شناسی، اصول مبارزه با آفات
سمشناسی، گیاهی،  های  بیماری   و 
علف شیمیایی،  مبارزه   تکنولوژی 
آفات آنها،  کنترل  و  هرز   های 

انباری،کارآموزی

 و بررسی می کند و اصول و روشهای
ارائه را  عوامل  این  خسارت   مدیریت 

می نماید.

برخی در   : ها  مسئوليت  و   وظايف 
 فرهنگ های فارسی از جمله فرهنگ
به معنای پزشکی  معین، گیاهپزشک 

 که با گیاهان دارویی به درمان بیماری
است آمده  پردازد،  می  انسان   های 
است نظر  مورد  امروزه  آنچه  با   که 
پزشک گیاه  لذا  دارد.  اساسی   تفاوت 
متخصص یا  داروشناس  یک  نباید   را 
کارشناس یک  آورد.  شمار   به 
(Pharmacologist) دارویی  گیاهان 
)Diagnosis( به پزشکی   گیاه 
 شامل )Expert( شناخت و تشخیص
(biotic agent) دقیق و   علمی 
بیماری آفات،  زنده  آور  زیان   عوامل 
و هرز،  های  علف  و  گیاهی   های 
و رشد  مؤثربر  عوامل  غیرزنده   عوامل 
 ، آنها  گیری  همه  و   Abiotic)نمو 
agent) عوارض (Etiology) و نیز 
شناسی  (Epidemiology) سبب 
و اصولی  های  شیوه  به  ها  بیماری   و 
 نوین مدیریت آنها می پردازد. در واقع
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گیاهپزشکی: گروه  مهم  اهی  کتاب  با  آشنایی 
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تعريف ترويج وآموزش كشاورزى:
روستاییان به  رسمی  غیر  آموزش   نوعی 
اشنایی برای  کشاورزی  به  عالقمندان   و 
 واستفاده از فناوری های نو جهت افزایش
وارتقای درآمد  و  وری  بهره  و   تولید 
کشاورزی تولیدکنندگان  زندگی   سطح 
 و رسیدن به اهداف توسعه ی کشاورزی
را آن  کارشناسان  است.  روستایی   و 
ای حرفه  ارتباطی  گری  مداخله   نوعی 
به منظور نهاد   می دانند که توسط یک 
در رفتاری  ی  داوطلبانه  تغییرات   ایجاد 
با فرض داشتن منافع جمعی  کشاورزان 

یا اجتماعی بنا میشود.
ای رشته  هر  مهم  های  رسالت  از   یکی 
بین در  رشته  آن  علم  و  دانش   بردن 
عبارت به  است.  جامعه  مختلف   اقشار 
دردانشگاه دانشجویان  که   دیگرمطالبی 
عموم برای  مستقیماً  میگیرند،  فرا   ها 
باید بلکه  نیست  استفاده  قابل   مردم 
تا بگیرد  صورت  درآن  تحولی   تغییرو 
از یک  هر  توانایی  سطح  با   متناسب 
را ها  نوآوری  و  ها  ایده  بتوان   مخاطبان 
کشاورزی در  داد.  قرار   دراختیارشان 
که داریم  کار  سرو  مختلفی  افراد  با   ما 
رده در  وآگاهی  علمی  سطح  لحاظ   از 
نیاز که  دارند.افرادی  قرار  متفاوتی   های 
نمی اما  دارند  نوین  کشاورزی  دانش   به 
 توانند دانش را از کتب کشاورزی بدست
که باشند  متخصصانی  باید  بلکه   بیاورند 
با متناسب  را  علمی  جدید  های   یافته 
از این دسته  علمی  توان  و  دانش   سطح 
این دهند  قرار  آنها  دراختیار   مخاطبان 
و ترویج  مهندسین  همان   متخصصان 

مهمترین ازجمله  کرده اند  ایجاد  نیز   را 
ناشی آلودگی های  که  است  این   آسیبها 
مانده های باقی  گونه  این   ازوجود 
تنها موجب ظهور نه  است.که   شیمیایی 
انسانها میان  در  ناشناخته  های   بیماری 
منابع فرسایش  و  تخریب  به  بلکه   شده، 
 پایه کشاورزی نیز منجر شده است.کاهش
 هزینه های درمانی، افزایش کمی وکیفی
و صادرات  افزایش  کشاورزی،   تولیدات 
 حفاظت از محیط زیست، نیازمند نگرش
به کشاورزی  تولید  و  محیطی   زیست 
توسعه درنهایت  و  پایدار  های   ششیوه 
که است  کشاورزی  بخش  در  پایدار   ی 
زیک ا  مندی  بهره  مستلزم  نیز  کار   این 
است.این نگر  جامعه  ترویجی   سامانه 
رکن سه  بر  مبتنی  نیز  ترویجی   سامانه 
و خودیاری  انگیزش  مداوم،   آموزش 
درراستای روستایان  مشارکت   گسترش 
است.لذا انسانی  منابع  پایدار   توسعه ی 
پایدار نهضت  یک  استقرار  منظور   به 
توسعه ی سامانه ی  پیگیری  و  آغاز   برای 
 پایدار در روستاهای ایران، نخستین گام،
 گشایش یک نهاد آکادمیک برای پژوهش
و تولید  فرهنگ  پرورش  و  آموزش   و 
وفراوری کشاورزی  محصوالت   مصرف 
ترویج نظام  یک  درچارچوب   غذایی 
دستیابی در  لذا  است.  محورانه   زیست 
به کشاورزی  ترویج  پایدار،  توسعه ی   به 
کشاورزی های  رشته  افزار  نرم   عنوان 
 یکی از ضرورت های توسعه ی کشاورزی
 است.بنابراین، ترویج نواوری ها و دیدگاه
 های جدید کشاورزی وآموزش کشاورزان
سطح ارتقای  منظور  به  برداران  بهره   و 
از یکی  آنان  مهارت  و  اطالعات   دانش، 
پایدار درتوسعه ی  موثر  مهم   عاملهای 
است.مشارکت  دربخش کشاورزی کشور 
به غالباً  توسعه،  های  برنامه  در   مردم 
 عنوان راهی که این برنامه ها را با توفیق

بیشتر قرین میکند تلقی شده است.

هستند.دانشجویان کشاورزی   آموزش 
آموزش کشاورزی دراین بخش و   ترویج 
 با نحوه ی برنامه ریزی آموزشی، تدریس
های ودبیرستان  هنرستانها  مدیریت   و 

کشاورزی آشنا میشود.
اهداف ترويج و آموزش كشاورزى:

 هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف
 توسعه ی کشاورزی وارتقای سطح زندگی
 کشاورزان به ویژه کشاورزان خرده مالک
 و تهی دست است تا ازطریق آشنایی با
 یافته های  پژوهشی و فناوری به صورت
 ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید
بیشتر درآمد  کسب  و  هزینه  کاهش   و 
فراهم را  وخانواده  خود  زندگی   سطح 
درکشورهای کشاورزی   نمایند.ترویج 
اهداف به  رسیدن  برای  توسعه  حال   در 
یکی روستایی  و  کشاورزی   توسعه 
 ازعناصر ضروری است که بیشتر در قالب
 نظامهای دولتی  واخیراٌ دربرخی کشورها
ترویج خصوصی های  فعالیت   به صورت 
 کشاورزان را تحت آموزش به روش های

مختلف قرار میدهند.
نقش ترويج درتوسعه ى پايدار:

 کشاورزی به عنوان یک بخش اقتصادی
 مهم و درچارچوب توسعه ی ملی کشور،
ایفا ملی  ی  توسعه  در  حیاتی   نقش 
و از سموم  استفاده  دلیل  به  اما   میکند، 
 کودهای شیمیایی گوناگون، بهره برداری
 روز افزون از منابع طبیعی پایه و نیز به
 کارگیری فزاینده انرژی های فسیلی ،در
 ناسالم بودن مواد غذایی و آلودگی محیط
داشته مهمی  نقش  روستاها  در   زیست 
افزایش موجب  موارد  این  گرچه   است. 
کمی تولیدات در بخش کشاورزی شدند.
 ولی در طول زمان، آسیب ها و چالشهایی

نگاهی بر ترویج وآموزش کشاورزی:
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قابل و  نياز  مورد  هاى   توانايى 
توصيه در اين رشته:

کشاورزی آموزش  و  ترویج   مهندسی 
 یکی از رشته های بین رشته ای است
گشترده ی  حیطه  آن  دروس   چون 
شامل:ارتباطات، مختلف  علوم  از   ای 
  روانشانسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی،
آمار کامپیوتر،  تربیتی،مدیریت،   علوم 
همین دربرمیگیرد.به  را  کشاورزی   و 
در هم  گرایش  این  دانشجوی   دلیل 
 دروس مهم مهندسی کشاورزی مانند:
 زیست شناسی، شیمی و ریاضی قوی
برای الزم  های  توانمندی  هم   باشدو 
باید یعنی  باشد؛  داشته  را   تدریس 
با و  داشته  بسیار  ی  حوصله  و   صبر 
سوی از  پذیرش  عددم   کوچکترین 
باید نشوددرضمن  دلسرد   کشاورزان، 
بتواند تا  باشد  خالق  و  اندیش   نو 
وآموزش ترویج  به  نحوه  بهترین   به 
روشهای از  و  بپردازد   کشاورزی 
آموزشی تکنولوژی  متفاوت  و   متعدد 
در عکس  و  پوستر،فیلم  تهیه   مثل 
باید نمایید.همچنین  استفاده  راه   این 
باشد داشته  گرا  برون   شتخصیتی 
به جامعه  مختلف  باطبقات  بتواند   تا 
برقرار ارتباط  روستایی  قشر   خصوص 
تئوری دانش  اعتمادآنها،   کندوباجلب 
 و عملی را به کشاورزان منتقل سازد
محیط از  که  است  الزم  درنهایت   و 
 روستایی و فعالیتهای کشاورزی لذت
 ببرد و عالقمند به همکاری و کمک به

دیگران باشد.
تحصيالن فارغ  توانايى  و   نقش 

رشته:
کارشناسی ی  دوره  التحصیالن   فارغ 
دارای کشاورزی  آموزش  و   ترویج 
آموزشگر فنی،  رهبر  های:   نقش 
بزرگساالن، آموزشگر   روستایی، 
ترویج کارشناس  و  آموزشی   مربی 
بود. خواهند  کشاورزی  وآموزش 
 توانایی اکتسابی فارغ التحصیالن پس
 از طی دوره شامل:توانایی ها در انتقال

فارغ دارد،بنابراین  وجود   روستایی 
وچه زن  چه  گرایش  این   التحصیالن 
مناسبی شغلی  فرصت  میتوانند   مرد 
در ای  ارزنده  بسیار  نقش  و   داشته 
بهبود وضعیت روستایان داشته باشند.

وآموزش ترويج  گروه  هاى  فعاليت    
سال اول  نيمسال  در   كشاورزى 

تحصيلى96-97:
هفته مناسبت  به  غرفه   الف(برپایی 

پژوهش

ب(برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی

سازی نهادینه  همایش   ج(برگزاری 
کارآفرینی

 

 نوآوری های سودمند کشاورزی، تهیه
مسئله ترویجی،  اجرایی  های   پروژه 
تهیه ی در  روستا، مشارکت  در   یابی 
 طرح جامع ترویج، اداره ی فعالیتهای
 ترویجی، اداره ی دوره های کوتاه مدت
برنامه ،اجرای  کارورزی  و   کارآموزی 
سطح در  کشاورزی  آموزشی   های 
 دبیرستان و اداره ی عملیات آموزشی
فارغ میباشد.  آن  نظایر  و  ترویجی   و 
میتوانند دوره  طی  پس   التحصیالن 
 مهارتهای الزم  وهمچنین مبانی نظری
کشاورزی وآموزش  ترویج  عملی   و 
و کمی  افزایش  جهت  در  آموزشو   را 
 کیفی آگاهی های روستایان و عشایر
 و دانش آموزان اقدام نمایندودرنتیجه
 درجهت توسعه ی کشاورزی و عمران
ایجاد را  الزم  های  زمینه   روستایی 

نمایند.
موقعيت هاى شغلى در ايران:

کشاورزی وآموزش  ترویج   مهندسین 
سازمان رئیس  عنوان  به   میتوانند 
طرحهای ،مجری  استان   کشاورزی  
ترویج ترویجی،کارشناس   تحقیقاتی 
صندوق تعاون،  وزارت  در   آموزش 
 بیمه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 مشغول به فعالیت شوند وباعث ارتقای
به گردند.یا  روستایان  زندگی   سطح 
مروجین از  گروهی  کارشناس   عنوان 
به نوین  های  یافته  انتقال  برای   را 
 روستایان آماده کرده، برکارآنها نظارت
عنوان به  میتوانند   کنند.همچنین 
یا ریزآموزشی   مدیر،آموزشگر،برنامه 
هنرستانها در  آموزشی   تکنولوژیست 
فعالیت کشاورزی  های  دبیرستان   و 
گنگره و  سمینارها  در  یا   نمایند 
دیداری وسایل  مسئول  علمی   های 
سردبیر عنوان  شوند.وبه  شنیداری   و 
در کشاورزی  نشریات  و  ها   روزنامه 
 جامعه خدمت کنند.الزم به ذکر است
 که د ربخش کشاورزی، نیاز به آموزش
مردان برای  هم  و  زنان  برای   هم 
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 پدرعلم  ترويج  ايران:
 دكترسيروس  سلمان زاده

سال1316 متولد  زاده  سلمان   سیروس 
دارای وی  است.  کرمان   درشهرستان 
روستایی شناسی  جامعه  رشته   دکتری 
 وترویج کشاورزی از دانشگاه ردینگ واقع
درسال1355 انگلستان  ردینگ   در شهر 
 است.ایشان پس از طی مراتب استادیاری
درجه به  درسال1370  دانشیاری،   و 
چمران شهید  دانشگاه  استادی   ی 
از پس  زاده  سلمان  آمد.سیروس   نایل 
جامعه ی  رشته  در  دکترا  مدرک   اخذ 
کشاورزی، ترویج  و  روستایی   شناسی 
مربی علمی  بامرتبه   درسال1343 
مشغول اهواز  چمران  شهید   دردانشگاه 
درسال1355 گردید.ایشان  خدمت   به 
به درسال1363  استادیاری،  مرتبه   به 
 مرتبه دانشیاری ودرسال1370 به مرتبه

استادی ارتقاء یافت.
فعالیت های آموزشی:

مرداد1343 از  زاده  سلمان   سیروس 
واحدهای در  مستمر  طور  به  بحال   تا 
 دانشگاهی مشغول به فعالیتهای آموزشی
شناسی جامعه  زمینه  در  پژئهشی   و 
عمران و  کشاورزی  ترویج  و   روستایی 
ایران باردر  اولین  برای  و  بوده   روستایی 
راتدریس کشاورزی  ترویج  اصول   درس 

کرده است.
چگونگی عرضه آثار:

آمدم.دراهواز اهواز  به  مادرم   تابی شدید 
درپزشکی ازدیپلم  بعد  گرفتم   دیپلم 
از  ارتش قبول شدم در زمانی که همعه 
 ارتش فرار میکردند من به سمت ارتش
کردم فکر  خودم  با  که  میکردم   حرکت 
 این درست نیست چون قراره من درس
 بخونم در نهایت تصمیم گرفتم که بروم
 و کشاورزی بخوانم درسال1364لیسانس
 گیاهپزشکی گرفتم.درهمان سال پزشکی
ترویج کشاورزی و  قبول شدم   بهداشتی 
شهیدمدرس دردانشگاه  شدم  قبول   هم 
معلمی از  اینکه  به  باتوجه  و   تهران 
درمقطعی چون  میومد  خوشم   خیلی 
 تدریس5پایه ابتدایی راداشتم و عالقه ای
 به پشه و مگس نداشتم درنهایت تصمیم
را ارشد  کارشناسی  ی  دوره  که   گرفتم 
تربیت دانشگاه  در  کشاورزی   ترویج 
ارشد بخوانم.سال1364 دوره ی   مدرس 
 ما شروع شد و5 سال طول کشید چون
واحدی تعداد  مدرس  تربیت   دردانشگاه 
از بیشتر  خیلی  میکردیم  پاس  باید   که 
 تعداد واحدهایی بود که دردانشگاه تهران
درسال1369 درنهایت  میکردند   پاس 
تربیت راازدانشگاه  خود  لیسانس   فوق 
در تدریس  صالحیت  و  گرفتم   مدرس 
 دانشگاه را بدست آوردم، ودرگروه ترویج
تدریس به  شروع  کشاورزی   وآموزش 
شدم مدیرگروه  درسال1370   کردم، 
گروه مدیر  نجفی  بادکتر  همراه   درابتدا 
مدیر تنهایی  به  سال  وبعدازیک   بودم 
طول به7سال  نزدیک  که  بودم   گروه 
 کشیدو دراین مقطع برای خودم سلطنت
سمت به  ازآن  بعد   میکردم)باخنده( 
 معاونت آموزشی سوق پیداکردم و معاون
دکتر زمان  درآن  که  شدم   دانشکده 
 خسروی پور به عنوان مدیر گروه ترویج
دانشجویی معاون  شدند.دوسال   انتخاب 
دانشوری مقطع  برای  بعدازآن  و   بودم 
دکترا مقطع  همان  بود  قرار  که   رفتم 
 باشد و بعد گفتن که نه همان دانشوری
دانشوری مقطع   است،درسال1377 
معاون دوباره  بعدازآن    ، کردم  اتمام   را 
به و  شدم  دانشکده  پژوهشی   آموزشی 

3 مستقل  مولف  زاده  سلمان   سیروس 
 جلد کتاب فارسی چاپ شده،مترجم یک
جلد شده،یک  چاپ  فارسی  کتاب   جلد 
با همراه  دیگر  شده  چاپ  فارسی   کتاب 
 سه نفر نویسنده،مولف یک جلد انگلیسی
همچنین میباشد.نامبرده  شده   چاپ 
در شده  چاپ  فارسی  مقاله   مولف2 
 مجالت ادواری،8مقاله فارسی چاپ شده
سمینارها،6خالصه مقاالت  مجموعه   در 
شدهدرمجموعه چاپ  فارسی   مقاله 
سمینارها،4مقاله مقاالت   خالصه 
خالصه درمجموعه  شده  چاپ   انگلیسی 

سمینارها میباشد.

برادران مسعود  دكتر  با   مصاحبه 
ترويج گروه  علمى  هئيت   عضو 
دانشگاه كشاورزى   وآموزش 

 كشاورزى و منابع طبيعى رامين:

از مختصرى  درابتداى  دكتر   جناب 
خودتان علمى-شخصى   بيوگرافى 

رابراى ما بازگو كنيد؟
الرحیم الرحمن  اهلل  دکتر:بسم   جناب 
منور را  دنیا  درسال1339   من 
قول به  خنده(و   فرمودم)باچاشنی 
ابتدا درهمان  و  آمدم  دنیا  به   خودمودن 
دیگری به شهری  و  مادرم جدا شدم   از 
 نزد مادربزرگم مرا بردند به طوری که من
 درطول سال یک بار مادرم و یک بار پدرم
 را میدیدم تا اینکه در 14 سالگی به دلیل
بی وهمچنین  مادربزرگم  سن   کهولت 
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 مدت یکسال درآنجا مشغول به کاربودم
دکترا درآزمون  بعد  یکسال  توانستم   و 
تهران قبول بشوم. در26سالگی  دانشگاه 
حاصل که  کردم  ازداوج  ام  دخترعمه   با 

این ازدواج دودختر میباشد.
ازجمله عزيز  دكتربرادران   جناب 
تعدادى  سمت هاى خوددر دانشگاه 

ازآنها رابراى ما بازگوكنيد؟
آموزشی معاون  ها  دکتر:مدت   جناب 
بودم،مدتی مدیرگروه  پژوهشی دانشکده 
در رامین،  دانشگاه  وآموزش   ترویج 
ارزیابی نظارت  مدیر  نوبت   چندین 
رئیس یکسال  دانشگاه،  کیفیت   تضمین 
 دانشکده بودم،و سمت های مختلف دیگر
دانشجویی برنامه  فوق  جمله:مسئول   از 
سمعی مسئول  قبل  سالها  خیلی   بودم، 
 بصری  دانشگاه بودم.درحال حاضر دبیر
برآن برگروه هستم عالوه  نظارت   هئیت 
دانشگاه برجذب  نظارت  هئیت   دبیر 
برترفیعات نظارت   هستم، عضوی هئیت 

وچند کمیسیسون دیگر هستم.
ازگروه كلى  معرفى  دكتر   جناب 
كشاورزى دانشگاه  وآموزش   ترويج 

رامين؟
 جناب دکتر:قبل از انقالب رشته ی ترویج
که بودند  هایی  رشته  تنها  دامپروری   و 
و دامپروری  عنوان  تحت   وجودداشتندو 
ها رشته  دیگر  بودندو  روستایی   عمران 
 وجود نداشتند عمران روستایی یک رشته
وآبادانی کشاورزی  ترویج  نام  به   داشت 
 روستایی پایه های اصلی دانشگاه درواقع
گروه که  زمانی  بودندولی  رشته  دو   این 
شد تشکیل  کشاورزی  وآموزش   ترویج 
کشور خارج  از  استادان  از  زیادی   تعداد 
ترویج ی  رشته  انقالب  بعداز  اما   بودند 
یک ترویج  اینکه  علت  به  و  شد   تعطیل 
 رشته آمریکایی بود،مجددازمانی که این
مهندسین نظر  زیر  بازگشایی شد   رشته 
علوم عنوان  تحت  گروهی  زراعی    گروه 
مدتی بعداز  شدولی  تشکیل   زراعی 
 ازهم جداشدیم و گروه ما کامال مستقل
اولین درسال1369   گردید.درنهایت 
برآن عالوه  کردیم  جذب  خودرا   ورودی 

گروه اساتید  را  دانشگاه  در   اساسی 
که ای  رشته  میدهند،تنها  انجام   ترویج 
است اجتماعی  انسانی  علوم  دانشگاه   در 
رشته ی ترویج وآموزش کشاورزی است.
زیبایی بسیار  ی  جمله  شهبازی   دکتر 
پيدا افتخار  فرمودند))هركسى   را 
رشته اين  دانشجويى  كه   نميكند 
 باشد((در واقع جمله ی دکتر شهبازی
 را باید با آب طال نوشت و هر رشته ای

عشق و عالقه میخواهد.
 جناب دكتر نظرتان درباره ى انجمن

علمى گروه چيست؟
 جناب دکتر:خیلی به انجمن های علمی
خیلی ارتباط  وباید  است  نشده   توجه 
داشته گروه  با  انجمن  این   نزدیکی 
 باشدو بتوانند برنامه ریزی مناسبی برای
ریزی دربرنامه  ها،   جشنواره   برگزاری 
 درسی کمک کنند و همچنین در فعالیت
 های پژوهشی گروه سهم بیشتری داشته

باشند.

 درپايان ازجناب دكتر برادران نهايت
همكارى ما  با  كه  دارم   تشكررا 
سركار از  همچنين  داشتند   بسيارى 
 خانم دكتر فروزانى مدير گروه ترويج
 و آموزش كشاورزى،دكتر يزدان پناه
ترويج گروه  علمى  انجمن   مشاور 
خسروى دكتر  كشاورزى،   وآموزش 
 پوراستاد گروه ترويج وآموزش، دكتر
وآموزش، ترويج  گروه  استاد   غنيان 
ترويج گروه  استاد   دكترمحمدزاده 
 وآموزش كشاورزى، دكتر سوارى كه
 به ما كمكهايى فراوانى كردند، دكتر
بسيارى هايى  راهنمايى  كه   عابدى 
سركار همچنين  و  داشتند  ما   براى 
كارشناس سليمانى  مهندس   خانم 
 گروه  ترويج كمال تشكر و قدردانى

را دارم.

رانداشتیم  ماحق جذب دانشجوی دختر 
دیگر های  رارشته  دختر  دانشجویان   و 
که زیادی  مکاتبات   میفرستادند،طی 
که دادند  اجازه  شددرنهایت   انجام 
کنیم. پذیرش  نیز  دختررا  دانشجویان 
درونی ارزیابی  که  درایران  گروهی   تنها 
 انجام داد گروه ترویج وآموزش کشاورزی
این براساس  اول شدیم  درایران  که   بود 
راتغییر گروه   درسی  برنامه   ارزیابی، 
ایران ی  همه  برای  برنامه  واین   دادیم  
 الزم است که اجرا بشود.افتخارات زیادی
اساتید و  دانشجویان  توسط  گروه   در 
افتخارات این  است.ازجمله  شده   کسب 
خیلی های  رتبه  کسب  به  توان   می 
 خوب در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
اقتصاد ترویج و   توسط دانشجویان گروه 
 کشاورزی اشاره کرد.درکل گروه ما دارای
وهمچنین3 تمام،3دانشیار  استاد   یک 

استادیار است.
 رابطه ى استاد و دانشجو بايد به چه

نحوه اى باشد؟
درکل واقع  ودر  ما  دکتر:درشته   جناب 
باید دانشجو  و  استاد  رابطه ی  ها   رشته 
صمیمت احساس  که  باشد  ای  نحوه   به 
باشد داشته  وجود  طرفین  در  محبت   و 
ی رابطه  باید  استاد  یک  طورکلی   به 
 خیلی خوبی با چه دختران و چه پسران
داشته کالس  غیر  و  کالس  محیط   در 
و درسی  ی  صرفاًرابطه  فقط  و   باشد 
بتوانند دانشجویان  نباشد،درواقع   جدی 
خود استاد  با  را  دارند  که  مشکلی   هر 
از استاد همانند یکی  بگذارندو  میان   در 
 اعضای خانواده در حل آن مشکل به آنها

کمک کند.
از شما  كلى  دكترانتظار   جناب 

دانشجويان رشته ترويج چيست؟
 جناب دکتر:همین حد که قدر رشته ی
 خود رابدانند و رشته ی خوبی را انتخاب
که هایی  و جوسازی  ها   کردندو حاشیه 
میشود ترویج  رشته  علیه  دانشگاه   در 
کارهایی اکثر  کلی  طور  نکنند.به   توجه 
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برای که  ای  رشته  دامی،   علوم 
نمی توجه  جالب  خیلی   شهرنشینان 
همانند شهرهایی  کالن  برای   باشد 
به دل نیز چنگی  انسانی   تهران علوم 
 نمی زند وای به حال علوم دامی اما به
و محصول  از  شهرنشینان  حال   هر 
و دامی  علوم  مهندسان   زحمات 
 بسیاری از افرادی که در عرصه تولید
کنند می  تالش  دامی   محصوالت 
. رشته برند  را می  استفاده   بیشترین 

 مهندسی علوم دامی، یکی از مهمترین
 رشته های کشاورزی است و به منظور
 تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر
 مورد نیاز بخش علوم دامی کشور، در
 جهت استفاده بهینه از امکانات موجود
 و بهره گیری از آخرین اطالعات علمی
و دام  پرورش  متنوع  های  زمینه   در 

 تکنولوژی پرورش دام در مرتع
ب( کارشناسی

علوم  مهندسی  های  رشته   شامل 
دامی، تولیدات  مهندسی   دامی، 
گاومیش، و  گاو  پرورش   مهندسی 
 مهندسی پرورش طیور ج( کارشناسی
تغذیه های  رشته   ارشد: شامل 
دکترای دام،  اصالح  و  ژنتیک   دام، 

 فیزیولوژی دام
د( دکترای تخصصی

دکترای  دام،  تغذیه  دکترای   شامل 
دام فیزیولوژی  دکترای  دام،                                                         اصالح 
کاردانی، مقطعهای  در  نیرو   تربیت 

 کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای
 تخصصی در زمینه های مختلف علوم
 دامی به منظور تأمین نیروی متخصص
دامپروری، واحدهای  در  نیاز   مورد 
 سازمانها و نهادهای تخصصی و برنامه
مقطعهای در  آموزشی  مراکز   ریزی، 
پژوهشگر و  محقق  عالی،  و   متوسطه 
 در بخش کشاورزی و تربیت مجریان،
در دام  امور  کارشناسان  و   مدیران 
 بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی از

کیفی و  کمی  تولید  افزایش  و   طیور 
آموزش مراکز  در  حیوانی،   پروتئین 

عالی کشور ایجاد شده است

تعریف و هدف
  

فنونی و  علوم  مجموعه  دامی   علوم 
 است که در زمینه تغذیه و بهداشت،
و فیزیولوژی  اصالح،  و   ژنتیک 

و اهلی  حیوانات  پرورش  و   مدیریت 
گیرد می  قرار  استفاده  مورد    .طیور 

 مراکز آموزش عالی کشور در 4 مقطع
جداگانه علوم دامی دانشجو می پذیرند

الف( کاردانی
 شامل رشته های تکنولوژی تولیدات 
طیور، پرورش  تکنولوژی   دامی، 
گاومیش، و  گاو  پرورش   تکنولوژی 
و عسل  زنبور  پرورش   تکنولوژی 

معرفی رشته علوم دامی
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 جمله هدف   های این رشته تحصیلی
 است اهميت و جايگاه در جامعه

 
کشور نیاز  مورد  پروتئین   تأمین 
 همواره از عمده مشکالت اقتصادی و
در است.  بوده  پرهزینه   در عین حال 
 شرایط فعلی نیازهای غذایی انسان یا
می تأمین  گیاهی  تولیدات  طریق   از 
دامی تولیدات  طریق  از  یا  و    گردد 
تأمین منبع  بهترین  دامی   تولیدات 
  پروتئین مورد نیاز جوامع بشری است
است گردیده  باعث  امر  این   اهمیت 
 که امروزه در کشورهای پیشرو جهان
 شاهد پیشرفتهای شگرف تکنیکی در
با توجه باشیم.  پروتئین  منابع   تأمین 
 به موارد فوق نیاز و جایگاه رشته علوم

.دامی در جامعه مشخص می گردد

صنعت و بازارکار
 

داوطلبان برای  الزم   تواناییهای 
آن در  تحصیل  ادامه  و  رشته    این 

در کار  روحیه  از  باید   داوطلب 
و روستایی، کار  محیطهای کشاورزی 
 در کنار حیوانات و گیاهان و همچنین
برخوردار الزم،  جسمی  قدرت   از 
پایه علوم  درسهای  در  و   باشد 
باشد قوی  زیست شناسی    .مخصوصاً 

تواناييهاى فارغ التحصيالن
 

 دانش آموختگان رشته علوم دامی در
 مقطعهای تحصیلی مختلف، می توانند
 در موارد مختلف، ایفای وظیفه کنند
که به طور مختصر به شرح زیر است: 

الف( کاردانی
 

 اداره امور واحدهای پرورش دام، طیور
عسل زنبور    و 
و تدوین  در  کارشناسان  به   کمک 
پرورشی، مدیریت  های  برنامه   اجرای 
 بهداشت، تغذیه، اصالح، تولید مثل و
طیور. و  دام   ،...
 همکاری در اجرای طرحها و استفاده

د( دکترای تخصصی
 

آموزش مراکز  در  پژوهش  و   تدریس 
قبول  - کشور  پژوهشی  و   عالی 
 مسوولیت های مهم اجرایی و مشاوره
فن انتقال  ریزی،  برنامه  امر  در   ای 
بخش تولیدی  توان  افزایش  و   آوری 
توسعه در  کمک  کشور  دامی   علوم 
در پیشرفته  فنون  و  دانش   مرزهای 

           رشته های مختلف علوم دامی

بهینه از امکانات موجود.
ب: کارشناسی

 
دولتی، تولیدی  واحدهای   مدیریت 
دامپروری خصوصی  و   تعاونی 
برنامه ریزی در  کارشناسی مختصص 
در دامی  علوم  مختلف  های   زمینه 
کشاورزی، وزارت  چون   سازمانهایی 
در تدریس  غیره  و  سازندگی   جهاد 
کارشناسی و  کشاورزی   هنرستانهای 
مراکز در  تحقیقاتی  و  آموزشی   امور 

 آموزش عالی، تحقیقاتی و مشاوره ای
 ج( کارشناسی ارشد

 
در دامی  علوم  درسهای   تدریس 
های دانشکده  و  ها   آموزشکده 
های زمینه  در  تحقیق   کشاورزی 
 مختلف امور دام و طیور برنامه ریزی
و تخصصی در اجرایی  امور   و هدایت 

زمینه های مختلف علوم دامی
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گیاهان زراعی جدید
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 سیر یکی از گیاهان دارویی مهم می باشد، که در اکثرنقاط
 دنیا کشت می گردد.کشت مخلوط گیاهان،یکی از جلوه
را متعددی  مزایای  که  باشد  می  پایدار  کشاورزی   های 
های قابلیت  ارزیابی  منظور  راستا،به  این  دارد.در  بر   در 
مزرعه در  مخلوط،آزمایشی  زراعت  سیردر  دارویی   گیاه 
 گیاهان دارویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
با تصادفی  کامل  های  بلوک  به صورت طرح   خوزستان 
 سه تکرار انجام گردید.تیمارها شامل کشت مخلوط سیر
، رازیانه   ، زنیان   ، ،سیاهدانه  اسفرزه  دارویی  گیاهان   با 
 همیشه بهار و شوید به صورت کشت بینابینی به نسبت

 50:50 و نیز کشت خالص گیاهان مذکور بود
با نسبی کشت مخلوط سیر  مزیت  که  داد  نشان   نتایج 
 گیاهان دارویی از لحاظ شاخص مجموع ارزش نسبی تنها

در کشت مخلوط سیر باهمیشه بهار به مقدار 2/40 بدست آمد.
 بیشترین مقدار افزاییش  عملکرد واقعی مربوط به کشت مخلوط
بامقدار بود. کشت خالص سیر  میزان 1/78  به  اسفرزه  با   سیر 
 7330 کیلوگرم در هکتار ومخلوط آن با زنیان با میانگین 2300
 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین وکمترین میزان عملکرد
 را دارا بودند.تیمارها از نظر تعداد سیرچه در سیر اختالف معنی

داری همراه با همبستگی باال با عملکرد نهایی داشتند
از همراه(  گیاه  نظر  مورد  )آب  آبیاری  دفعات  تعداد  افزایش   با 
 میزان عملکرد سیر کاسته شد ، اما ارتباط مستقیمی بین مجموع
 ارزش نسبی و تعداد دفعات آبیاری دیده شد. درمجموع کشت
باالترین وجود  دلیل  به  بهار  وهمیشه  اسفرزه  با  سیر   مخلوط 
 مقدار افزایش عملکرد واقعی نسبت به کشت خالص سیر ، در

منطقه اهواز پیشنهاد میشود

ارزیابی کشت مخلوط سیر با برخی گیاهان دارویی در شرایط آب وهوایی اهواز 
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 آروماتراپی از دو کلمه آروما به معنی
یعنی درمان می تراپی  و   بوی خوش 
پوشش و  هوایی  و  آب  تنوع   بشد 
در که  شده  باعث  ایران  در   گیاهی 
 درمان بیماری ها از گذشته های دور
 از گیاهان معطر استفاده شود اما باید
به آروماتراپی  علم  کرد  نشان   خاطر 
ایران در  آن  ای  پایه  علم   معنای 
ویژگی مهمترین  از  ندارد   جایگاهی 
بوده بویایی  تحریک حس  ها   اسانس 
معطر ترکیبات  گفت  توان  می   که 
 حاصله از گیاهان گیرنده های عصبی
کنند می  تحریک  را  بویایی   حس 
 دستگاه بویایی به مرکز کنترل هیجان،
)سیستم جنسی  احساسات  و   حافظه 
کنترل در  و  بوده  متصل   لیمبیک( 
، استرس  خون،  فشار   ، قلب   ضربان 
تعادل هورمون ها، احساسات  تنفس، 
نهایت در  دارد  و خو دخالت   و خلف 
توسط شده  دریافت  های  پیغام   این 
تاثیر انسان  روح  و  جسم  بر   مغز، 

، استرتس  کاهش  باعث  و   گذاشته 
روانی و  روحی  مشکالت  و   اضطراب 
 رفع دردهای عضالنی و روماتیسمی ،
و گوارشی  اختالالت  کردن  طرف   بر 
و جسمی  های  بیماری  از   بسیاری 
دریافت های  پیام  گردد  می   روحی 
 شده توسط این گیرنده ها )همان بوی
 خوش( به قسمت لیمبیک در مغز می
 رسد این قسمت از مغز با سایر سیستم

 های مغز که مربوط به حافظه، تنفس،
)غدد ریز  درون  عدد  و  خون   گردش 
در هشتند  هورمون(  کننده   ترشح 
این پیغام نتیجه  باشد در   ارتباط می 
آنها در  و  اصلی رسیده  مناطق  به   ها 
 کدبندی شده و در حافظه مربوط به

بو در مغز ذخیره می شود

رایحه    ردمانی
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و گذاری  سرمایه  های  دغدغه  از  یکی  همواره  ارز   نرخ 
 بازرگانی در کشور ایران است. با توجه به نوسانات نرخ ارز
 بخصوص قیمت دالر قیمت یورو قیمت پوند و سایر ارزهای
 رایج باعث میشود سرمایه گذاران و بازرگان ها با مشکالت
شدن نرخی  تک  با  شوند.  روبرو  زمینه  این  در   مختلفی 
 قیمت ارز بخصوص قیمت دالر بسیاری از رانت های موجود
 در قیمت ارز برطرف خواهد شد اما داشتن نوسان در قیمت
 ارز بدلیل اقتصاد نفتی و بیمار کشور ایران به این زودی ها

برطرف نخواهد شد
 در این مطلب سعی مکنیم با انتشار و تحلیل آخرین اخبار
 و مقاالت صاحب نظرات در این زمینه تحلیل و پیش بینی
 روشنی از آینده قیمت ارزهای مختلف مانند دالر ، یورو،

پوند و ... داشته باشیم
 شما نیز لطفاً در بخش نظرتا نکته نظرات و اطالعات خود
 را به اشتراک بگذارید تا در داشتن نزدیکترین پیش بینی

و گرفتن بهترین تصمیم سهیم باشید
پيش بينى نرخ دالر در سال 97

آیا سرمایه گذاری در بازار ارز سودآور است؟
بسیار مواردی  در  ایران  اقتصاد  بینی  پیش   مشخصاً 

است ممکن شده  غیر  و  پیچیده 

مختصر بطور  اما 
 91 سال  همانند  ارز  بازار  در  شدید  رشد  بینی   پیش 
پایینی بسیار  احتمال  برجام  کامل  لغو  وجود  با   حتی 

دارد
به ایران  نفت  صادرات  که  زمانی  باشید  داشته   توجه 
 500 هزار بشکه در روز رسید قیمت دالر روی 3800
انتظاری فشار  وجود  با  قیمت  این  اینکه  و  داشت   قرار 
محض به  و  بود  گرفته  شکل  باالتر  های  قیمت   برای 

تومان نشست قیمت روی حدود 3000  برجام  توافق 
که نگرفته  شکل  خاصی  بانکی  روابط  برجام  اجرای   با 
نفت پول   ، باشد  نگران  آن  دادن  از دست  برای   کشور 
میشود هزینه  تر  کارآمد  مواردی  در  گذشته  خالف   بر 
تشکر دولت  اقتصادی  فعاالن  از  باید  مورد  این  در   که 
فعلی دولت  ناکارآمدی  بزرگترین  حال  همین  در   کرد 
نقدی یارانه  پرداخت  حذف  عدم  دارد  انتقاد  جای   که 
 به مردم بوده و هست که بعداً مضرات )هم برای مردم

از منافع آن خواهد بود و هم برای دولت( بیشتر 

پیش بینی قیمت دالر
و نرخ ارز درروزهای آینده 
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پیش بینی ۷ نفر از بزرگان بازار طال و ارز از آینده قیمتی آن ها

اسفند ماه 96
شورای جهانی طال

 سیدحسن حسینی
شاهرودی

کمیل طیبی

بارناباس گان

بهمن ماه 96
محمد حسینی

مایکل پنتو

حسینی  بهاءالدین 
هاشمی

 عضو هیأت رئیسه
 کمیسیون اقتصادی

مجلس

 استاد اقتصاد بین
الملل دانشگاه اصفهان

 تحلیلگر ارشد بانک
 او سی بی سی

 عضو کمیسیون برنامه
 و بودجه مجلس

 رئیس صندوق سرمایه
گذاری پنتو پرتفوی

 کارشناس بازار پولی و
 بانکی

 قیمت طال در سال 2018 میالدی تحت تاثیر 4 عامل مهم
 یعنی سیاست های پولی بانک های مرکزی، قیمت دارایی
.ها، رشد اقتصادی جهان و عرضه و تقاضا قرار خواهد داشت

در تواند  می  دالر  قیمت  اقتصادی  های  مؤلفه  اساس   بر 
.روزهای آینده تا حدود چهار هزار و 100 تومان کاهش یابد

برای تقاضا  داریم  قرار  عید  شب  آستانه  در  اینکه  به  توجه   با 
 مسافرت های خارجی بیشتر خواهد شد و پیش بینی می شود
 نرخ دالر با اختالف باالتری نسبت به کانال ارزی در بازار عرضه

.می شود
 افزایش تدریجی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و بهبود اوضاع اقتصادی
 جهان موجب خواهد شد تا قیمت طال در ماه های آینده با کاهش
پایان سال 2018 تا  این است که قیمت طال  ما  برآورد   روبرو شود. 

.میالدی به کمتر از 1100 دالر خواهد رسید

 طبق مصوبه تلفیق قیمت ارز برای سال 97 بین 4هزار تا
.4100 تومان تعیین شده است

شدید رئیس صندوق سرمایه گذاری پنتو پرتفوی افت   با 
 ارزش اوراق قرضه آمریکا از فصل پاییز، درخشش طال آغاز

. خواهد شد

 قیمت فعلی ارز در وضعیت متعادلی قرار دارد اما حقیقت
 این است که به دلیل اثر ندادن تدریجی نرخ تورم در قیمت
ساختارهای زدن  برهم  باعث  ارز  نرخ  فعلی  جهش   ارز، 

اقتصادی می   شود و توجیهی ندارد
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