
  

 و دیو مسائل تول تیابعاد، وضع یبررس

نو جها رانیا دریا الپیت یپرورش ماه  

 | اندیشکده اقتصاد مقاومتی

 |کشاورزی گروه 

 1397 ماه تیر

 :پژوهشیگزارش 



 

 

 1 و جهان رانیا در ایالپیت یو پرورش ماه دیو مسائل تول تیابعاد، وضع یبررس
 

 

 

 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی
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 شود.اندیشکده انجام می

با اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند و نظرات، انتقادات  Mett.irتوانند از طریق سایت مندان میعالقه

 های اندیشکده، مطرح کنند.و پیشنهادهای خود را در خصوص این گزارش و همچنین سایر فعالیت
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  مدیریتیخالصه 

 یماه دیتول یریگیو پ یرسانه ا یساز انیجر ل،یتحل ،یمختلف اعم از بررس یها تیگزارش حاصل فعال نیا

 یارجو خ یمنبع داخل 170بر  هیاست که ماحصل مباحث مهم آن با تک ریسال اخ کی یدر کشور ط ایالپیت

 شده است. یدر آن گردآور نه،یزم نیدر ا

 حیتشر یماه نیا یرشگونه مهم پرو 6 اتیشده و خصوصپرداخته ایالپیت یماه یفصل اول گزارش به معرف در

شده است. اشاره گرید عیو استفاده از آن در صنا ایالپیت یو درمان ییغذا اتیاست. سپس به خصوص دهیگرد

آن را در  توانیدارد و م ییباال اریبس یو درمان ییارزش غذا ایالپیت یکه ماه دهدیفصل نشان م نیا جینتا

 .باشدیشور مکپرورش در  یگونه برا نیترمناسب ل،ین یایالپیگونه ت نیاستفاده کرد؛ همچن زین گرید عیصنا

 5ها اشاره خواهد شد، سپس آن دیتول تیو وضع ایالپیت یماه دکنندگانیتول نیترفصل دوم به بزرگ در

 دهدیفصل نشان م نیا جی. نتاشودیم یها بررسآن تیو وضع دهیگرد یمعرف یماه نیا یکننده اصلمصرف

در  ایالپیت یماه کنندگانرفمص نیترو کانادا بزرگ کایو آمر دکنندگانیتول نیترو مصر بزرگ یاندونز ن،یچ

 جهان هستند.

اهد پرداخته خو یو خارج یصالح داخل یذ یتوسط سازمانها ایالپیت یسالمت ماه یفصل سوم به بررس در

 دییالوه بر تاو جهان ع رانیا ییو دارو ییغذا یسازمان ها یتمام بایدهد که تقر یشان مفصل ن نیا جیشد. نتا

 کرده اند. هیتوص زیمصرف آن را ن ا،یالپیسالمت ت

 یتبخش دول نیمسئول ،یو دامپزشک هیمتخصصان تغذ الت،یو ش ستیز طیمح دیفصل چهارم نظرات اسات در

 یم یبررس ایالپیت یکشور در خصوص ماه یاستانها یوزارت جهاد کشاورز نیو مسئول التیش یو خصوص

 شود.

آن پرداخته شده است؛  ییزادر کشور و حجم اشتغال ایالپیت یماه دیتول یایمزا یبه بررس زیفصل پنجم ن در

 4در  یماه نیکه منجر شد تا ا یآن و عوامل یرو شیدر کشور و موانع پ ایالپیت یماه دیتول تیسپس وضع

 کند، پرداخته شده است. دایپ دیسال اجازه تول 10استان کشور پس از 
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