
سخن سردبیر:
»آب، مهمترین عامل محدود کننده 

توسعه کشاورزی«

آب مایه حیات است)و جعلنا من الماء کل شی 
حی( و هر چیزی را از آب زنده کردیم.

آب از جمله مواهب الهی غیر قابل جایگزین 
درصد   90 از  بیش  اینکه  به  توجه  با  و  است 
مصرف  کشاورزی  بخش  در  دسترس  در  آب 
این  در  مصرف  صحیح  مدیریت  لذا  شود  می 
بر  است.  اهمیت  حایز  و  حیاتی  بسیار  بخش 
در  آب  چرخه  از  فائو  و  یونسکو  برآورد  اساس 
کره زمین، متوسط بارندگی ساالنه ایران 251 
میلی متر است و از طرف دیگر متوسط ساالنه 
بارندگی  درصد   70 معادل  را  ایران  در  تبخیر 
های  آمار  اساس  بر  اند.  کرده  برآورد  ساالنه 
دیگر میزان کاهش منابع آب شیرین در ایران  
کرده  اعالم  جهانی  استاندارد  متوسط  برابر   6
اند یا اینکه میزان بارندگی در ایران یک سوم 
میانگین جهانی است که دو سوم این مقدار از 
 50 سنتی  کشاورزی  شود؛  می  خارج  دسترس 
اختصاص  خود  به  را  کشور  شیرین  آب  درصد 
داده است. همه آمار های فوق مؤید این مطلب 
شرایط  لحاظ  به  هم  ما  کشور  در  که  هستند 
طبیعی و اقلیمی در موقعیت ویژه اي قرار دارد 
و هم اینکه با سوء مدیریت و مصرف بی رویه 
و ناکارآمد زمینه هدر رفت آب را فراهم نموده 
کشاورزی  توسعه  و  تحول  هرگونه  لذا  ایم، 
اصولی  ریزی  برنامه  و  سیاستگزاری  مستلزم 
اتخاذ  و  آب  منابع  از  بهینه  برداری  بهره  برای 
روشهای کارآمد برای استفاده از آب کشاورزی 
هستیم که در ادامه به برخی از آنها اشاره می 

شود:   
راه  از  یکی  ای:  گلخانه  کشت  توسعه   -1
های مدیریت مصرف آب، توسعه کشت گیاهان 
گلخانه ای و به عبارت دیگر توسعه کشت در 
این روش  در  محیط های کنترل  شده است. 
راندمان  محصول،  تولید  افزایش  بر  عالوه 
این  در  زیرا  یابد  می  افزایش  نیز  آب  مصرف 
محیط ها اغلب فاکتورهایی که در محیط های 
مثل  نیست  کشاورز  اختیار  در  آنها  کنترل  باز 
آفات و بیماری ها، علف های هرز، دما، رطوبت 
هوا و خاک  و .... کنترل پذیر می شوند و در 
یافته و  افزایش  نتیجه عملکرد در واحد سطح 
از آب نیز به بهترین شکل ممکن استفاده می 

شود.   
 ادامه در صفحه 2  

مدیر مسئول: دکتر عبدالرضا بازدار
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم
سردبیر: مهندس همایون کریمی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی
اعضاء هیئت تحریریه: 

مهندس زهرا حیدری، مهندس حشمت اله سیاهی،
 مهندس محسن گلشنی، مهندس مالک حسن صیفی، مهندس نصرت منصوری، 

مهندس ستار عبدی، آقای بهرام آشام، مهندس زیبا یوسفی

و  ها  تحریم  تشدید  از  بعد  مقاومتي  اقتصاد 
علیه  غربي  قبلي کشورهاي  اقتصادي  فشارهاي 
این  به  مقاومتي  اقتصاد  شده  مطرح  کشورمان 
کرد  مقاومت  دوره  این  در  باید  که  است  معني 
العمل  عکس  دشمنان  هاي  تالش  به  نسبت  و 
مناسبي داشت، تا کمترین آسیب در جریان همین 
امر متوجه اقتصاد کشور شود. در تعریف اقتصاد 
فشار  هاي  حوزه  تشخیص  است:  آمده  مقاومتي 
و بدنبال آن تالش براي کنترل و بي اثر کردن 
به  فشارهایي  چنین  تبدیل  آرماني  شرایط  در  و 
و  همگاني  مشارکت  و  باور  قطعا  که  فرصت، 
شرط  پیش  مدبرانه  و  عقالیي  مدیریت  اعمال 
مقاومتي  اقتصاد  است.  موضوعي  چنین  الزام  و 
هاي  مزیت  روي  تاکید  و  ها  وابستگي  کاهش 
تولید  در  خودکفایي  براي  تالش  و  داخلي  تولید 
البته  است.  استرات ژیک  و  اساسي  محصوالت 
بهترین  تبیین را خود شخص مقام معظم رهبري 
مقاومتي  اقتصاد  دارند.  مقاومتي  اقتصاد  در مورد 
معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک 
مقاومتي  اقتصاد  نیست،  تدافعي  کارهاي  سري 
یعني آن اقتصادي که یک ملت امکان مي دهد 
هم  فشار  شرایط  در  حتي  که  دهد  مي  اجازه  و 
رشد و شکوفایي خودشان را داشته باشند. اقتصاد 
مقاومتي در بخش کشاورزي یعني افزایش کمي 
و کیفي تولیدات کشاورزي  از یکسو باید در بخش 
مصرف محصوالت و نهاده هاي کشاورزي صرفه 
جویي صورت گیرد و اسراف ها  کاهش یابد و از 
سوي دیگر بایستي عوامل موثر بر تولید از جمله 
هاي  گذاري  سرمایه  به  و  تولید  نیازهاي  تامین 
زیر بنایي توجه کرد. در اقتصاد مقاومتي باید هر 
چیزي که تولید را افزایش، ضایعات را کاهش و 
هزینه و قیمت شده را پایین مي آورد، مورد توجه 
قرار مي گیرد. سرمایه گذاري در بخش کشاورزي 
و  موثرترین  از  یکي  که  داده  نشان  دیرباز  از 
پایدارترین راه ها  براي کاهش گرسنگي و فقر 
است. الزم است  بییشتر روي بخش کشاورزي 
سرمایه گذاري شود. و به بخش کشاورزان خرده 
پا هم توجه شود، کشاورزاني که باید براي غلبه 
بر موانعي که آنها را از تولید غذایي بیشتر، پس 
انداز و سرمایه گذاري و پیروزي بر چالش هاي 
جدید و خطرات جدید و خطرات مرتبط با تغییرات 
آب و هوا باز مي دارند، مورد حمایت قرار گیرند.

بخش کشاورزي یکي از مولفه هاي اقتدار و 
امنیت ملي هر کشوري است، زیرا تامین امنیت 
نیروي  پایدار است  غذایي که در گرو کشاورزي 
پیش برنده و توسعه اي کشورها است، بطوریکه 
شان  آینده  انداز  در چشم  کشورها  اصل  اولویت 

کشاورزي است.
خصوصي،  بخش  تقویت  سازي،  بومي 
مهم  را  بودن  پربازده  و  تولید  افزایش  ارکان 
بخش  در  مقاومتي  اقتصاد  هاي  شاخص  ترین 
کشاورزي است و مسئوالن باید با جدي گرفتن 
بخش کشاورزي جلوي واردات بي رویه  بگیرند 
تا در راستاي تحققاقتصاد مقاومتي و رشد و تعالي 
کشورمان گام هاي پایدار برداشته شود. در سالي 
با  فرهنگ  و  اقتصاد  سال   « سال  عنوان  با  که 
شده  نامگذاري  جهادي«   مدیریت  و  ملي  عزم 
است، حمایت از بخش کشاورزي که منشا تولید 
و حمایت از سرمایه ایراني است، باید مورد توجه 
ویژه مشموالن باشد. ارایه تسهیالت کم بهره به 
کشاورزان و تهیه بسته هاي حمایتي از کشاورزان 

مهمترین راهکار تقویت این بخش است.
با توجه  به موارد مطرح شده به طور خالصه 
نقش بخش کشاورزي در اقتصاد مقاومتي بسیار 
زیر  موارد  است که شامل  انکار  و غیرقابل  مهم 

مي باشد:
و  کمي  و  کیفي  محصول  تولید  به  1-توجه 

تولید محصوالت گواهي شده سالم و  ارگانیک
توسط  کشاورزي  بخش  در  دانش  2-تولید 
شرکت هاي دانش بنیان و مراکز تحقیقاتي بویژه 
در بخش نانوتکنولوژي و بیوتکنولوژي کشاورزي

بخش  در  آب  مصرف  در  جویي  3-صرفه 
کشاورزي و حفاظت از آب و خاک

4-افزایش بهره وري از منابع و عوامل تولید 
در بخش کشاورزي

تولید  اقتصادي  صرفه  افزایش  به  5-توجه 
کشاورزي

دولت جهت  ویژه  توجه  و  نیاز  و  6-ضرورت 
در  کشاورزي  بخش  به  دولتي  اعتبارات  تزریق 

درازمدت 
عملي  و  اصولي  برداري  بهره  و  7-حفاظت 
با  مرتع(  و  جنگل  خاک،  طبیعي)آب،  منابع  از 

مشارکت دادن بهره برداران 
تحقیقات،  هاي  بخش  به  ویژه  8-توجه 
آموزش و ترویج به منظور تولید علم و فن آوري 

و انتقال دانش فني به مزارع و کشاورزان
9-افزایش سرمایه گذاري هاي هدفمند و با 
برنامه با ارایه تسهیالت کم بهره و با بازپرداخت 

طوالني  مدت به کشاورزان
10-نهادینه ساختن فرهنگ خرید محصوالت 
و  داخلي  تولیدات  از  حمایت  راستاي  در  ایراني 
و  کشاورزي  تولیدات  و  کاالها  قاچاق  با  مبارزه 

دامي در مبادي ورودي و مرزهاي کشور
امید است با اولویت قرار دادن بخش کشاورزي 
در برنامه هاي توسعه اي بصورت علمي و اصولي 
شاهد رشد و توسعه همه جانبه و پایدار کشاورزي 

در استان عزیزمان باشیم.

تهیه و تنظیم:
مهندس حشمت اهلل سیاهي 

كارشناس ترويج و
 آموزش كشاورزي

   

اقتصاد مقاومتي در بخش کشاورزي

فصلنامه آموزشی- ترویجی

 سازمان جهادکشاورزی استان ایالم 

شماره اول - زمستان 1393 رتویجنوآوران 



ادامه از صفحه اول.                                                                                                                                 

ابزار آالت و    2- ایجاد و توسعه امکانات، 
از منابع  آب       استفاده  برای  نیاز  تجهیزات مورد 
برای  لب شور  و  آبهای شور  از جمله  نامتعارف 
تامین  بر  عالوه  است.  الزم  مهم  این  انجام 
فعالیت  طریق  از  بایستي،  ساختی  زیر  امکانات 
و  مقاوم  ارقام  تولید  به  نسبت  نژادی،  به  های 

متحمل به شوری اقدام نمود
3- تغییر فصل کاشت برخی از محصوالت  
به بطور مثال  در صورتیکه کاشت بهاره چغندر 
در  صرفًا  محصول  این  کاشت  و  شود  متوقف 
فصل پاییزه کاشت انجام شود 40 تا 50 درصد 
کاهش مصرف آب در پی خواهد داشت.                                                                                           
4- تامین و ترویج ارقام زود رس یا میان رس 
به جای ارقام دیر رس) در این زمینه همکاری 
هایی در سطح وزارت خانه با کشور های آلمان، 
فرانسه، استرالیا و هند در حال انجام است(.                                                                                             
از  برخی  کاشت  کردن  اختصاصی   -5
کاشت  مثاًل  کشور  ویژه  نقاط  در  محصوالت 
برنج صرفًا در شمال کشور انجام می شود. البته 
با  دولت  است که  این روش الزم  توسعه  برای 
اتخاذ سیاستهای تشویقی و حمایتی کشاورزان 
با  محصوالت  کاشت  توقف  به  نسبت  را 
نیازهای آبی زیاد متقاعد نماید و ضمن پرداخت 
خسارت های احتمالی، ارقام با نیاز آبی کمتر و 
دهد.                                                                                                                                              قرار  آنها  اختیار  در  را  بیشتر  زایی  درآمد 

            
از محصوالت،  6- کاهش دوره رشد برخی 
در این زمینه برنامه ریزی هایی جهت  کاهش 
دوره رشد گندم و ذرت در سطح وزارت خانه در 
حال انجام است.                                                                                                                                 
7- تولید ارقام  مقاوم و متحمل به خشکی 
و شوری آب                                                                                                  

8- توسعه آبیاری ماکرو)قطره ای و
 زیرسطحی(                                                                                                  
تحت  و  فشار  کم  های  سیستم  توسعه   -9
فشار                                                                                                    

10- ترویج جایگزین نمودن کاشت گیاهان 
و  ارزن  مثل  غالتی  ،مثال  کمتر  آبی  نیاز  با 
سورگوم و ارقام علوفه ای آنها نیاز آبی کمتری 
ذرت  نظیر  رایج  علوفه  و  غالت  با  مقایسه  در 
دارند و دارای خصوصیات فیزیولوژیکی مناسب 
خشک  نیمه  و  خشک  مناطق  در  کاشت  برای 
رفتن  خواب  خاصیت  مثال  طور  به  هستند، 
سورگوم در مواجهه با تنش آبی آنرا به کم آبی 
نتایج  از طرفی براساس  مقاوم تر کرده است و 

ارزش  کشور،  داخل  در  شده  انجام  تحقیقات 
علوفه  و  ای  دانه  ارقام مختلف سورگوم  غذایی 
ای و همین طور ارزن در مقایسه با ذرت و جو 
بلکه  نیست  کمتر  تنها  نه  و طیور  دام  جیره  در 
کیفیت گوشت، شیر و تخم مرغ تولیدی را نیز 
افزایش می دهند بنابراین با ترویج کشت ارزن 
و سورگوم به عنوان جایگزینی مناسب برای جو 
کیفی  و  کمی  عملکرد  بهبود  بر  عالوه  ذرت  و 
محصول در مواقع خشکسالی، آب کمتری هم 
مصرف می شود.                                                                                                                                
11- توسعه سیستم های کم یا بی خاکورزی                                                                                                      
به  ساختي  زیر  های  فعالیت  توسعه   -12
تولید  مناسب  ساخت  زیر  کردن  آماده  منظور 
نظیر: تسطیح لیزری اراضي زراعي، نصب سیستم 
برگشتی آب، پوشش انهار بمنظور کاهش نشت 
بهبود  آبیاری،  نوین  های  سیستم  توسعه  آب، 
بخشیدن به عملیات شخم و آماده سازی اراضی، 
استفاده از لوله های زیر زمینی)مدفون کم فشار(، 
ایجاد و توسعه امکانات، تجهیزات و روش های 
مناسب برای کاهش تبخیر آب در کلیه مراحل 
فعالیت های کشاورزی) مراحل انباشت و ذخیره 
سازی آب، انتقال به مزرعه و آبیاری(                                                                                                                               
و  داری  آبخیز  های  فعالیت  توسعه   -13
به  توجه  با  آب:  منابع  تقویت  برای  آبخوانداری 
مرتع،  کشاورزی)جنگل،  غیر  اراضی  گستردگي 
کوه، بیشه زار و ....( توسعه روشهای آبخیزداری 
و آبخوانداری ضمن جلوگیری از فرسایش خاک 
نفوذ  افزایش  و  ها  رواناب  سرعت  کاهش  با 
پذیری آب در خاک زمینه تقویت سفره های آب 
زیر زمینی فراهم می شود.                                                                                                                                            
در خاتمه یادآوری میگردد که برای مدیریت 

مصرف آب چالش هایی وجود دارد که برطرف 
هاي  برنامه  تحقق  نیاز  پیش  آنها  نمودن 
صدرالذکر می باشد:                                                                                                                                       
و  حفظ  با  مغایر  های  سیاست  توسعه   -1
صیانت از منابع آب نظیر سیاست سد سازي به 
هر قیمت که با هدف کاذب تولید برق و افزایش 
زیست  نابودی  باعث  شده   انجام  آب  ذخیره 
خشکیدگی  کشاورزی،  اراضی  تخریب  بومها، 
از  نیمی  فرونشست  ها،  دریاچه  و  ها  تاالب 
دشتهای کشور و .... شده است.                                                                                                               
2- تاکید نمودن بر خود کفایی در محصوالت 
آب  منابع  محدودیتهای  رغم  علی  استراتژیک 
کشور.                                                

در  زیر  آبی  نیاز  با  ارقام  کشت  توسعه   -3
مناطق خشک و نیمه خشک کشور.

مهندس همايون كريمي
مدير هماهنگي ترويج كشاورزي 
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»آب، مهمترین عامل محدود کننده توسعه کشاورزی«

زمستان  فصل  در  گاوها  اینکه  بعلت   -1
قرار مي  پستان  ورم  بیماري  در معرض  بیشتر 

گیرند لذا مراقبت از آنها امري ضروري است.
زمستان  فصل  در  اینکه  به  توجه  با   -2
مواظبت  لذا  گردد.  مي  تشدید  گوساله  اسهال 

از آنها امري الزم و ضروري است.
زمستان  فصل  در  دامها  نمودن  بیمه   -3

جهت جبران بخشي از خسارتهاي غیر مترقبه 
از قبیل سیل و صاعقه الزم مي باشد.

4- از احداث طرح هاي دامداري در نزدیکي 
دکل هاي برق فشار قوي بدلیل ایجاد رعد و 

برق در زمستان  خودداري گردد.
که  مواقعي  در  کوچک  هاي  گوساله   -5
هوا یخبندان نباشد روزي 3-2 ساعت باید در 

بهاربند از نور خورشید استفاده نمایند.
اي  هفته  دامي  فضوالت  آوري  جمع   -6
2 بار از سطح جایگاه و محوطه بهاربند بدلیل 
رطوبت باال در فصل زمستان الزامي مي باشد.

7- در فصل زمستان به منظور جلوگیري از 
عفونت سم، دامها را سم چیني نمائید.

8- زایشگاه و محل نگهداري گوساله تازه 
متولد شده در گاودارهاي شیري بصورتي تعبیه 
باد شدید و سرما جلوگیري  از کوران  تا  گردد، 

شود.
9- در فصل زمستان استفاده از کاه و کمي 

باعث  اینکه  ضمن  دامداریها  بستر  در  آهک 
گردد،سبب  مي  بستر  رطوبت  باالي  جذب 

تمیزي و خشک بودن دامها نیز مي گردد.
خوراک  عمده  اینکه  به  توجه  با   -10
علوفه  زمستان  فصل  در  شیري  گاوداریهاي  
سیلو شده مي باشد لذا تهیه  و سیلو کردن آن  

پیش از فرا رسیدن فصل سرما الزامي است.

11- استفاده از حوضچه  ضد عفوني در جلو 
پرواربندیها  و  گاوداریها  مدخل  و  ورودي  درب 
بخصوص در فصل زمستان امري ضروري مي 

باشد. 

2    نوآوران رتویج
نكات آموزشي در مدیریت واحدهای 

گاوداری شیری در فصل زمستان



در زبان فارسي وا ژه اقتصاد به معناي میانه 
رفتن و صرفه جویي کردن مي باشد و در لغت 
علم  شود:  مي  تعریف  گونه  این  دهخدا  نامه 
از علم به مجموع وسایلي  اقتصاد عبارت است 
آن  از  بشر  مادي  نیازمندیهاي  رفع  براي  که 

استفاده مي شود.
مصرف  و  تولیدکنندگان  کشاورزي:  اقتصاد 
کنندگان تولیدات  و فراورده هاي کشاورزي با 
شرایطي روبه رو هستند که پیوسته در حال تغییر 
بررسي  به  کشاورزي  اقتصاد  است  دگرگوني  و 
شرایط مزبور و چگونگي مقابله با این دگرگوني 
ایجاد شده و  اثرات شرایط  تعدیل  ها در جهت 
دستیابي به بازده بهینه از منابع موجود مي پردازد 
اقتصاد کشاورزي شاخه اي از علم اقتصاد است 

که موضوع بحث آن مسایل اقتصادي در فعالیت 
هاي کشاورزي مي باشد 

بخش  در  تولیدي  عوامل  اقتصادي  اهمیت 
مشکالت  از  یکي  امروز  جهان  در  کشاورزي: 
به  است  غذایي  نیازهاي  تامین  بشر  اساسي 
از  یکي  عنوان  به  غذایي  امنیت  که  ایي  گونه 
اهداف مهم سرلوحه برنامه هاي دولت ها قرار 
گرفته است بدون شک به منظور نیل به امنیت 
غذایي عالوه بر اتخاذ سیاست هاي مطلوب  و 
کشاورزي  تولید  باید  کافي  منابع  از  برخوداري 
را  جامعه  نیازهاي  تمامي  که  باشد  اي  گونه  به 
برآورد کند. از سوي دیگر تولید کشاورزي خود 

نیازمند 2 گروه عوامل تولیدي مي باشد:
عوامل فیزیکي تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، 
نیروي کار و غیره که وجود آنها از نظر کمي و 

کیفي شرط الزم تولید است
در  ریشه  عوامل  این   : فیزیکي  غیر  عوامل 

مدیریت و اقتصاد کشاورزي دارند
و  مدیریت  ضرورت  و  اهمیت  به  توجه  با 
شرط  عنوان  به  عامل  این  کشاورزي،  اقتصاد 
منظور  به  بنابراین  گردد.  مي  تلقي  تولید  کافي 
تولیدات کشاورزي مطلوب و بهینه، وجود عوامل 
فیزکي و غیر فیزیکي تولید در کنار یکدیگر الزم 
عنوان  به  را  کشاورزي  باشند  مي  هم  ملزوم  و 
اولیه  مراحل  در  اقتصادي  رشد  محرکه  نیروي 
هم  رشد  بعدي  مراحل  در  و  اند  دانسته  توسعه 

نقش عمده  پنج  براي بخش کشاورزي حداقل 
ایجاد  غذا،  تامین  اشتغال،  ایجاد  درآمد،  )تامین 
بازار و ارزآوري( را در تغییر ساختار اقتصاد قائل 
وابستگي  عدم  خصوصیات  لحاظ  به  هستند. 
بخش کشاورزي به خارج  و فراهم بودن امکانات 
اقتصادي مي  اولیه رشد  و منبع داخلي، حرکت 
که  طوري  به  باشد  کشاورزي  بخش  از  تواند 
هاي  بخش  براي  اولویتي  چنین  است  ممکن 
کنار  در  نباشد.  فراهم  اولیه  مراحل  در  و  دیگر 
این عوامل تجربه برخي کشورها مانند استرالیا 
و کانادا نشان مي دهد بخش کشاورزي را مي 
توان به عنوان نقطه شروع توسعه اقتصادي در 

نظر گرفت.
یعني  عرضه  کشاورزي:  محصوالت  عرضه 

فروشندگان  و  کنندگان  تولید  العمل  عکس 
محصوالت کشاورزي در مقابل تغییرات قیمت. 
در حالي که یک کاالي صنعتي در طول شبانه 
در  تواند  مي  سال  روزهاي  تمامي  در  و  روز 
زیرسقف کارخانه تولید شود کشاورزي بر عکس 
صنعت، از دوره هاي مطابق تغییرات قیمت  در 
دهد  مي  نشان  تجربه  کند.  مي  پیروي  بازار 
افزایش قیمت هر محصول سبب مي شود  که 
فروشندگان مقدار عرضه خود را از آن محصول 
نیز  محصول  قیمت  کاهش  با  و  دهند  افزایش 
دهند  کاهش  را  محصول  آن  ي  عرضه  مقدار 
قانون  نام  با  کشاورزي  اقتصاد  در  شرایط  این 
با  عوامل  از  گروه   2  . شناخته مي شود  عرضه 
را  عرضه  قانون  فرعي  و  اصلي  عوامل  عنوان 
همان  اصلي  عامل  دهند،  مي  قرار  تاثیر  تحت 
باشد که همان طور که  قیمت محصوالت مي 
با مقدار عرضه محصول  ذکر شد رابطه عکس 
دارد و عوامل فرعي نیز شامل شرایط فني تولید 
)تکنولوژي تولید(، قیمت نهاده هاي که در تولید 
محصول نقش دارند و قیمت محصوالتي که در 
در  که  هایي  نهاده  همان  از  استفاده  آنها  تولید 
تولید محصول مورد نظر وارد مي شود ضروري 

مي باشد.
ادامه دارد

پروین قادري نژاد 
 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزي 

اقتصـاد کشـاورزی
در  غذا  طبیعی  نتیجة هضم  ورمی کمپوست 
سامانه  هاضمة کرم های خاکی است و دورة رشد 
گیاه را بوسیله داشتن میکروارگانیسم  و همچنین 
مواد آلی فعال و تسریع می نماید. ورمی کمپوست 
یک کود بیو ارگانیک است که بسیار نرم، سبک 
و  و ظاهری کم  بوده  بو  بی  و  تمیز  ترد،  وزن، 
کیفیت  دارد.  قهوه  گرانوله  پودر  به  شبیه  بیش 
یا  کشت(  محیط   ( غذا  نوع  به  ورمی کمپوست 
کرده اند،  تغذیه  آن  از  کرم ها  که  آلی  زائد  مواد 
مواد  می توانند  کرم ها  مثال  برای  دارد.  بستگی 
آلی با سلولز زیاد مانند خاک اره را هضم کرده 
کیفیت  با  کننده ی خاک  اصالح  ماده ی  و یک 
سلولز  از  فقیر  و  ازت  از  غنی  مواد  با  و   پایین 

ورمی کمپوست با کیفیت عالی تولید نمایند.
مزايای ورمی كمپوست:

- افزایش مقاومت گیاهان بر استرس تنشهای 
محیط و عوامل بیماری زای خاک

- افزایش رنگ گلها و طعم و مزه در محصوالت 
کشاورزی

- تامین کننده عناصر ریز مغزی مورد نیاز انواع 
گیاهان

زائی  ریشه  تشدید  و  بذرها  زنی  بهبود جوانه   -
قلمه ها

تداوم  و  بریده  شاخه  گلهای  دوام  افزایش   -
گلدهی گونه های مختلف

خواص ورمی كمپوست:
- سبک و فاقد هرگونه بو

- عاری از تخم علفهای هرز
- حاوی میکروارگانیسم های هوازی مفید مانند 

ازتوباکتر ها
در  غذایی  اصلی  عناصر  میزان  بودن  باال   -

مقایسه با سایر کودهای آلی
- دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس 

و منگنز
نظیر  گیاهی  رشد  محرکه  مواد  بودن  دارا   -

هورمون ها
- قابلیت باالی نگهداری آب و مواد غذایی

بیوکمپوست از  سریعتر   -  فرآوری 
    عاری از باکتری های غیر هوازی، 

پاتوژن میکروارگانیسم های  و  قارچ ها   - 
   - اصالح کننده خصوصیات  فیزیکوشیمیایی 

و بیولوژیکی خاک
-  وجود عناصر ماکرو شامل: ازت، فسفر، کلسیم

- امکان فرآوری به چای کمپوست
و  فرج  و  خلل  ایجاد  با  بهتر  خاک  هوادهی   -

ایجاد پوکی در خاکهای متراکم
محصوالت  کلیه  پرورش  در  مصرف  قابل   -

کشاورزی
چهار  به  را   کشاورزی  سامانه  بالقوه  اثرات   -

گروه عمده تعبیر می کنند

تاثیرات جتماعی: 
 - بهبود شرایط سالمت افراد  ایجاد اشتغال و 

فرصتهای تحصیل و آموزش بهتر
- کاهش مهاجرت روستایی

طوالنی تر مدت  برای  ذخیره سازی   - 
تاثیرات اقتصادی:

هزینه ها  درصدی   40/6  - کاهش 
    حفظ و امنیت اقتصادی بیشتر درآمد

روستایی قوی تر  اقتصاد  و  روستایی   - 
- کاهش سرمایه گذاری نقدی

کمتر خطرپذیری  و  باال  بازدهی   - 
    تاثیرات كشاورزی:

- حفظ و نگهداری بانک گونه های کشاورزی
محصوالت  کیفیت  در  یکنواختی  و  تعادل     -

غذایی
برابر  در  خاک  کردن  غنی تر  و  حاصلخیزی   -
نهایت  در  و  خاک  در  میکروبی  فعالیت های 
 مقاومت بیشتر خاک در برابر آفات و بیماری ها

محصوالت  تولید  در  اتکایی  خود  ایجاد   -     
کشاورزی

  
   تاثیرات زيست محیطی:

- کاهش آلودگی در خاک
- حفظ و نگهداری مواد مغذی در

- خاک و میکرو ارگانیسم های خاک
- کنترل بیشتر فساد و فرسودگی در خاک

- رسیدگی و بررسی آلودگی آب و هوا
محصوالت  در  بیشتر  ماندگاری  و  دوام   -

کشاورزی
تاثیر ورمی كمپوست در سرعت رشد 

و نمو گل و گیاه:
آلی  کود  با  بستری  در  که  گیاهانی 
و  معمواًل رشد  پرورش می یابند  ورمی کمپوست 
نموی بیشتر و سریعتری نسبت به گیاهان دیگر 

دارند
ریشه:  درافزایش  ورمی کمپوست  تاثیر 
گیاهانی که از کود ورمی کمپوست تغذیه نمودند 
ریشه  افزایش  و  رشد  در  توجهی  قابل  تاثیر 
گیاهان، ظرفیت  ریشه  افزایش  داشتند.  گیاهان 
از  برده و  باال  را  جذب آب و مواد مغذی دیگر 
لحاظ علمی گیاهان را قوی تر و سالم تر می سازد. 
ورمی  کمپوست:  ورمی  مستقیم  غیر   اثرات 
ازاثرات  ای  گسترده  طیف  تواند  می  کمپوست 
و  مانندکاهش  گیاه  رشد  روی  بر  مستقیم  غیر 
آفات  میکروبی،  های  از بیماری  یاجلوگیری 

حشرات وانگلهای گیاهان را نابود کند.

تهیه و تنظیم:
 خانم مهندس زيبا يوسفی 

كارشناسی ارشد مديريت كشاورزی
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تا  باید  ها  کلنی  پائیزه  تغذیه   
درغیراین  یابد،  خاتمه  حداکثراواخرشهریورماه 
صورت به دلیل خنکی هوا، جمعیت کندو فرصت 
و توانایی الزم برای فرآوری و عمل آوری شربت 
اینگونه  معموال ذخیره ی  و  نداشته  را  مصنوعی 
شیره ها بصورت خام بوده و زودتردرداخل کندو 

فاسد می شود.
در تغذیه پائیزه حتما دو قسمت شکر و یک 
فوق  محلول  اگربه  کنید.  انتخاب  آب  قسمت 
تمایل  و  اشتیاق  شود  اضافه  هم  عسل  مقداری 

زنبوران نسبت به تغذیه ی آن بیشترخواهد شد.
 به زنبورداران توصیه می شود که کندوهای 
گذرانی  زمستان  از  قبل  و  پائیز  درفصل  را  خود 

درمزارع آفتابگران، پنبه، ذرت و... مستقرنمایئد.
محیط  گذرانی  زمستان  فصل  ازشروع  قبل   

داخلی کندو را حتما تمیز کنید.
شانهای  طبیعی  و  غذایی  ترکیب  و  آرایش 

داخل کندو را به هم نزنید. 
 محصوالت عسل و کلیه ی شانهای زاید را 
قبل از شروع فصل زمستان گذرانی از کندو خارج 
کنید. این کار از پخش زنبوران در روی شانهای 
عسل جلوگیری کرده و باعث تراکم جمعیت می 

شود. 
 از گذاشتن شانهای خالی و نیمه 
پر، جهت آذوقه ی زمستانی جدا 

پرهیز کنید. 

فضای  کندو:  داخلی  فضای  کردن  متراکم   
برگ  روزنامه،  قبیل  از  موادی  با  را  کندو  داخل 
پرکنید  پالستیکی  گونی های  و  درختان  خشک 
تا فضای داخل کندو کامال تنگ و متراکم شود. 
اینجانب به وسیله ی چند عدد گونی پالستیکی 
خوب  هم  خیلی  و  دهم  می  انجام  را  کار  این 
ام  شنیده  سنتی  زنبورداران  بعضی  از  یا  و  است 
که فضای خالی داخل کندو را بوسیله ی برگها 
ی خشک درختان پر می کنند و خیلی هم ازاین 
عایق  بعنوان  درختان  برگهای  کارراضی هستند. 

موادی  با  را  کار  این  نباید  البته  کنند.  می  عمل 
مانند پارچه که آب و رطوبت داخل کندو را جذب 

می کند انجام داد. 
 یکی از وظایف مهم هر زنبوردار، پیشگیری و 
مبارزه با بیماریها و آفات زنبورعسل قبل ازشروع 

فصل زمستان گذرانی است. 

و  خیس  عنوان  هیچ  به  نباید  کندو  داخل   
مرطوب باشد. یعنی زنبوردار می بایست سعی کند 
تا مانع نفوذ نزوالت آسمانی به داخل کندو شود. 
به یاد داشته باشید که رطوبت داخل کندو یکی از 

عوامل مهم تلفات زمستانه ی زنبورعسل است.
قشالقی  مناطق  به  را  المقدورکندوها  حتی 
کوچ دهید. الزم به ذکر است که مناطق قشالقی 
جاهای پست و کم ارتفاع و یا حواشی دریا ها ی 
مالیم  مناطق  این  هوای  هستند.  مناطق  همان 
بخار  ابر و  اینست که  آن  و مطبوع است وعلت 
و  کرده  عمل  گلخانه  بصورت  دریاها  از  حاصل 
تراکم  مانع خروج گرمای سطح زمین می شود. 
ابر  می شود.  ابر  تشکیل  موجب  درجو  آب  بخار 
که  این  اول  دارد:  برعهده  را  ای  دوگانه  نقش 
از  بازگشتی  امواج  جذب  توانایی  بخارآب  مانند 
سطح زمین را داشته و باعث گرمایش زمین و جو 
پایینی می شود. این نکته را همه ی کشاورزان 
که  ابری  های  شب  و  زمستان  در  زنبورداران  و 
در  اند.  کرده  تجربه  شود،  می  گرم  قدری  هوا 
آذربایجان امتداد رود مرزی ارس و مناطق شمالی 
زنبورداران  برای  کندوها  گذرانی  زمستان  جهت 
جنوبی  مناطق  به  کوچ  البته  شود.  می  توصیه 

کشوریک گزینه ایده ال است.
سوراخ پروازکندو را در فصل 

زمستان کوچک تر کنید.

زمستان  درفصل  کندوها  ونقل  ازحمل   
جدا  سردسیری  مناطق  به  گرمسیری  ازمناطق 
زنبوران  که  دیگردرجاهایی  بعبارت  پرهیزکنید. 
به  را  آنها  نباید  نرفتند  زمستانه  خوشه  به  هنوز 
البته  کرد.  منتقل  سردسیری  و  ییالقی  مناطق 
ازمناطق  یعنی  است  صادق  هم  قضیه  برعکس 
سرد سیری می توان به مناطق گرمسیری کوچ 
مناطق  به  وگرمسیری  جنوبی  ازمناطق  اما  داد 

معتدل وسردسیری امکان پذیرنیست. 
توجه کنید که گرده و عسل به اندازه ی کافی 
بدین صورت  باشد.  داشته  وجود  کندو  داخل  در 

که به ازای هرشان زنبور، یک شان عسل بعنوان 
بسیاربهتراست یک  البته  آذوقه درنظرمی گیرند. 
شان عسل بصورت مازاد نیز درجلو آخرین شان 

زنبوران قرار داد.
نباید  کندوها،  خوری  شربت  ظروف  داخل 
به هیچ عنوان، شیره و شربتی باقی مانده باشد. 

بعضی مواقع دیده می شود که به دالیلی شربت 
درداخل کندو باقی مانده و مشکالتی را به لحاظ 
برای جمعیت کندو در طول  بهداشتی و زیستی 

زمستان به وجود آورده است. 
کنید  چفت  همدیگر  به  را  کندوها 
درغیراینصورت درفضاهای خالی و وسط کندوها 
داخل  سرمای  موجب  و  آمده  بوجود  هوا  جریان 

کندو می شود.
انتخاب محل استقرارکندوها خیلی مهم است. 
باد  وزش  جهت  و  درمسیر  نباید  پرواز  سوراخ 
شمال  سمت  از  که  مه  باد  درزمستان  قرارگیرد. 
ایران می وزد جمعیت کندو را بیشتر آزارمی دهد. 
بادهای موسمی و محلی بزرگترین و خطرناکترین 

آفت زنبورعسل هستند. 
می  تحمل  را  سرما  شدیدترین  زنبورعسل 
شرایط  و  تعادل  باد،  جریان  کوچکترین  اما  کند 

کلیمایی داخل کندو را به هم می زند.
درفضای  را  کندوها  اید  گرفته  تصمیم  اگر 
وسایل  و  مواد  با  را  آنها  حتما  کنید،  بازمستقر 
مناسب ایزوله کنید، تا نزوالت آسمانی نتواند به 
داخل کندو نفوذ کند. می خواهم یک تجربه ی 
شخصی و عملی را خدمت زنبورداران عزیزعرض 
کنم و آن اینکه سعی کنید کندوها را دریک ردیف 
سه تایی یا چهار تایی درمقابل دیواری که رو به 
جنوب بوده و خورشید بیشترین ساعات تابش نور 
را دارد مستقرکنید و سپس بوسیله ی یک نایلون 
کندوها،  جلویی  ضلع  و  غیرازسمت  به  بزرگ 
سایرقسمتها را کامال پوشش دهید. این کارضمن 
جلوگیری از جریان هوا، باعث حبس هوای داخل 
نایلون نیز می شود. ثانیا دراثربازگشت و انعکاس 
امواج و مقدارانرژی نورخورشید که درطول روز در 
دیوار ذخیره شده باعث گرمی و مالیمت هوای 
اطراف خواهد شد. دیوار و زمین در مقابل امواج 

نور خورشید بعنوان آینه عمل می کنند.
 سوراخ پرواز کندوها نباید به هر دلیلی درطول 
زمستان بسته شود. چون عالوه برامکان خفگی 
شود.  می  نیزسخت  کندو  داخل  تهویه  جمعیت، 
همچنین دربعضی ازروزهای گرم زمستان بعضی 
زنبوران ازفرصت گرمایی طول روزاستفاده کرده و 
بالفاصله پروازمدفوع را انجام می دهند. ضمنا در 
صورت باز بودن سوراخ پرواز بخار حاصل ازتنفس 

زنبوران از کندوخارج می شود.
گذرانی  زمستان  جهت  را  بسته  فضای  اگر 
کندوها درنظر گرفته اید، حتما به گردش جریان 
هوا و تهویه آن محیط توجه کنید. دمای محیط 

بسته و مسقف نباید از 8 درجه سانتیگراد باال رود.
 نیاز به مصرف انرژی و غذا درماههای اسفند 
آرام و  یابد. در یک روز  افزایش می  و فروردین 
غذای  کنترل  به  نسبت  سریعا  توانید  می  آفتابی 
کلنی اقدام کنید. مواظب باشید که این کار باید 

خیلی سریع و با دقت انجام گیرد.
 قبل ازشروع فصل زمستان گذرانی، جمعیت 

کندوهای ضعیف و یتیم را ادغام و یا حذف کنید.
گرده،  وجانشین  ازکیک  لزوم  درصورت   

بخصوص دراواخر زمستان استفاده کنید.
گذرانی  زمستان  درطول  باید  زنبورستان   
آفتاب گیر باشد. بعبارت دیگرسوراخ پروازکندوها 
را باید درجهتی قرارداد که بیشترین ساعات تابش 

نورخورشید را داشته باشد.
 مراقب آفات خارجی زنبورعسل مانند خرس، 
از جانوران  شغال، سنجاب و غیره باشید. بعضی 

حرص وهوس زیادی برای خوردن عسل دارند.
موشها دوست دارند ازمحیط مناسب و مطبوع 
داخل کندو جهت النه گزینی و زمستان گذرانی 
استفاده کنند، که این امرمی تواند برای جمعیت 
کندوها خطرناک و استرس زا باشد. حتما سوراخ 
پرواز کندو را کوچک کنید تا موشها نتوانند وارد 

کندوشوند. 
کنید  مستقر  زنبورستان  در  را طوری  کندوها 
که جهت سوراخ پروازبا شیب زمین منطبق باشد. 
و  باران  آب  نفوذ  درصورت  که  اینست  منظورم 
برف به داخل کندو، آب به آسانی بتواند از سوراخ 

پروازتخلیه شود. 
 محل استقرارکندوها باید آرام و ساکت بوده و 
عاری از هر گونه سر و صدای ناهنجار و استرس 

زا باشد. 
از بازوبسته کردن درب کندو 

درطول زمستان جدا خوداری کنید. 

باال  از 12 درجه سانتیگراد  اگر دمای محیط 
خواهند  مدفوع  پروازهای  به  شروع  زنبوران  رود 
کرد، که این عمل نشانه سالم بودن کلنی است.

بعد از اتمام فصل زمستان و در یک روز آفتابی 
ادامه در صفحه 

میزان تخمریزی و سالمتی ملکه و 
جمعیت را کنترل کنید.

ادامه در صفحه بعد

 نكات کلیدی وعملی درمورد زمستان گذرانی کندوهای زنبورعسل
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ادامه از صفحه قبل
بارش  از  بعد  زنبوردار  هر  ازوظایف  یکی   
اطراف کندو  برف  تمیز کردن  زمستان،  در  برف 
اگربرف  پروازاست.  سوراخ  سکوی  خصوصا  و 
یخ  برف  درطول شب  نشود  تمیز  پرواز،  سکوی 

بسته و باعث انسداد سوراخ پروازخواهد شد. 
کندو  جمعیت  بودن  زنده  از  خواهید  می  اگر 

آگاه شوید، ضربه ی آرامی را با مشت خود به 
پرواز  ازسوراخ  بالفاصله  و  کرده  وارد  کندو 
گوش کنید. صدای زنبوران درصورت زنده بودن 

شنیده خواهد شد. 
اجساد و   ، ازاتمام فصل زمستان  بعد  معموال 

الشه های مرده ی زنبوران در جلو سوراخ پرواز 
مشاهده می شود. با دیدن آنها نگران و ناراحت 
این  زیرا  شد.  باید  هم  خوشحال  بلکه  نباشید، 

عمل، نشانه ی سالم بودن جمعیت کندو است. 
 معموال دراسفند ماه بعضی از گیاهان مثل گل 
بید مشک و گل حسرتی زودتربه گل می روند. 
دراین موقع زنبورداران به رفت وآمد زنبوران خود 
درسکوی پرواز دقت کرده و دوست دارند اولین 
محموله های گرده را که توسط زنبوران کارگر، به 
داخل کندو حمل می شود نظاره کنند. این همان 
صحنه هایی است که هر زنبوردارهمواره درطول 
زمستان انتظار و آرزوی آنرا داشته و بدین ترتیب 
سفیدی  زنبوران،  فعالیت  فصل  آغاز  با  همزمان 
طبیعت و سیاهی شبهای سرد و طوالنی زمستان 
شادابی  و  سرسبزبهاری  روزهای  و  سرآمده  به 

طبیعت درراه است.

زمستان  جهت  الزم  داروهای 
گذرانی زنبور عسل :

از مهمترین انگلهای خونی زنبورعسل مایت 
ان  با  مبارزه  عدم  در صورت  که  باشد  می  واروا 
اسیب جدی به کلنی وارد شده و منجر به از بین 
رفتن ان می شود.مبارزه با این انگل باید در اوایل 
بهار و اوایل پاییز قبل از شروع زمستان گذرانی 
زنبوران انجام بگیرد.یکی از راههای مبارزه با این 

انگل مبارزه شیمیایی میباشد.
بهترین زمان مبارزه با مواد شیمیایی در هنگام 
غروب یا صبح زود می باشد یعنی زمانی که تمام 
وایت  با  هستند.مبارزه  کندو  داخل  در  زنبورها 
در  پرورش الرو  بودن  زمان حداقل  در  وارواباید 
بر  مصرف  مورد  شیمیایی  شود.مواد  انجام  کندو 

علیه این کنه عبارتند از:

نوار فولبکس:
مایت  کنترل  و  پیشگیری  برای  دارو  این   
مصرف  پیشگیری  شود.برای  می  مصرف  واروا 
یکعدد نوار فولبکس – وا و تکرار ان پس از چهار 
نوار  هر  و  نوار  چهار  تعداد  ان  کنترل  برای  روز 
به تنهایی و با فاصله چهار روز توصیه می شود.

به  الودگی  از  پیشگیری  برای  دارو  این  مصرف 
پرورش  دوره  اخر  یا  و  ابتدا  در  واروا  مایت های 
الروهای داخل کندو )اوایل بهار و یا پاییز( توصیه 
باید اتش زد و  میشود.در ضمن نوار فولبکس را 
شروع به دود دادن کند و شعله ای نداشته باشد 
زیر  در  بیماری  نوع  این  درمان  موارد  تمام  در  و 

کف کندو باید یک کاغذ روزنامه یا سفید گذاشت 
تا کنه های مرده یا نیمه جان را جمع اوری و از 

بین برد.

پريزين:
صورت  به  که  است  سیستمیک  دارویی   
به  را  محلول  این  است.  شده  عرضه  امولسیون 
نسبت یک به پنجاه در اب حل نموده و 50 سانتی 
متر مکعب از محلول رقیق شده برای یک کندو 
مورد استفاده قرار می گیرد.مصرف این دارو نیز 
می تواند در ابتدا و یا اخر دوره پرورش الروهای 
داخل کندو )اوایل بهار و یا پاییز( باشد.این دارو 
زمستان  شروع  از  قبل  عسل  برداشت  از  بعد 
گذرانی در دو نوبت به فاصله چهار روز در توده 

زنبورعسل در داخل کندو پاشیده می شود.

اپیتول:

اپیتول داروی سیستمیک دیگری است که به 
صورت پودر در بازار وجود دارد.پودر اپیتول در اب 
حل شده و سپس مانند پریزین مصرف می شود

نوار اپیستان:

 این نوار ار یک قاب در کندو آویزان می شود 
واز جمله داروهایی است که امروزه در مبارزه با 
در  کلی  طور  است.به  کرده  پیدا  رواج  انگل  این 
دستور  طبق  باید  دقیقا  داروها  این  کلیه  مصرف 

العمل بروشور کارخانه سازنده عمل نمود.

تهیه و تنظیم : آقای مهرداد مرادی 
کارشناس دامپروری معاونت بهبود 

تولیدات دامی استان ایالم
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آشنایی با ذخیره 
نزوالت آسمانی 

در باغات دیم
ازدیاد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز 
بشر به مواد غذایی، استفاده بهینه و علمی از منابع 
موجود در بخش کشاورزی را اجتناب ناپذیر ساخته 
از منابع  است. مهار آبهای سطحی، استفاده اصولی 
شناخت  و  بررسی  آن،  تلفات  کاهش  و  موجود  آبی 
محدودیت  رفع  یا  کاهش  جهت  خاک  منابع  دقیق 

ارائه راهکارهای مناسب و علمی به  ها و همچنین 
منظور افزایش بهره وری آنها و ... از مواردی است 
که باید مورد توجه قرار گیرد.  به همین منظور در 
از خاک و آب و  بهینه  استفاده  اخیر جهت  سالهای 
کاشت  دستور  موجود  منابع  از  وری  بهره  افزایش 
محصوالت در اراضی کم بازده )شیبدار( صادر گردید 
میزان  دارای  محصوالت  از  یکی  راستا  همین  در 
بازدهی مناسب نسبت به دیگر محصوالت در مناطق 
دیم محصول بادام می باشد، که در سالهای اخیر با 
توجه به مناسب بودن قسمت هایی از استان سطح 
زیر کشت این محصول در حال افزایش است. اما در 
جهت نیل به اهداف و موفقیت در اجرای این طرح 
کلیه دستورالعملهای کاشت و نگهداری این محصول 
به نحو صحیح و در زمان مناسب بایستی اجرا شود. 
از  محصول  این  نیاز  مورد  آب  عمده  آنجاییکه  از 
توجه  با  است.  شده  گرفته  نظر  در  نزوالت  ذخیره 
بهار  اوایل  تا  پاییز  فصل  در  ها  بارندگی  شروع  به 
به  نزوالت  این  در جهت جذب  موارد  کلیه  بایستی 

نحو مطلوب اجرا شود. 
 با توجه به مشخص بودن حوزه آبگیر هر درخت 
که  گیرد  صورت  داشت  عملیات  نحوی  به  بایستی 
بارندگی کمترین جذب را در سطح حوزه آبگیر داشته 
باشد و به نحو مناسبی و در کمترین زمان ممکن به 
پای نهال برسد همچنین چاله نهال ببه نحوی حفر 
گردد که ظرفیت جمع آوری نزوالت را در هر موقع  
و در بیشترین میزان بارندگی سالیانه را داشته و هیچ 
به  نسبت  بایستی  ابتدا  باشیم.  نداشته  روانابی  گونه 
و  اقدام شود  نهال  اطراف  زدن(   )پابیل  زنی  شخم 
کلیه علفهای هرز جمع آوری گردند سپس در جهت 
اصالح خاک و نفوذ پذیر نمودن آن اقدام به کوددهی 
با استفاده از کودهای دامی پوسیده شود به نحوی که 
تا اعماق نزدیک 50 سانتیمتر با خاک اطراف نهال 
و سایه انداز کامل درخت به نحو مطلوب مخلوط و 

کود دهی انجام گیرد.
دامی  کود  از  که  شود  توجه  بایستی  همچنین   

پوسیده استفاده گردد چون هم فاقد بذر علفهای هرز 
دامی  کودهای  بودن  گرم  علت  به  اینکه  هم  بوده 
تبدیل  آفات  ریزی  تخم  برای  محلی  به  نپوسیده 
نخواهد شد. سپس حوزه آبگیر هر درخت را از وجود 
سطح  که  صورتی  در  و  نموده  پاک  هرز  علفهای 
دارای شیب نامناسب در جهت هرز آب به جایی غیر 
از آبگیر نهال هست به سمت چاله نهال هدایت شود 
و با ایجاد نهر کل آب را به سمت آبگیر هدایت می 
نماییم. با توجه به وجود ریشه های مناسب و جذب 
درخت  انداز  سایه  در  غذایی  مواد  و  رطوبت  کننده 
هدایت نزوالت  در اطراف چاله درخت بسیار ضروری 
و این عمل بیشترین تاثیر را در کاهش نیاز آبی آینده 
درخت به همراه خواهد داشت، زمان درست نمودن 
فصل  ابتدای  در  بایستی  هم  آبگیر  حوزه  و  تشتک 

داشته  را  جذب  فرصت  نزوالت  کلیه  تا  باشد  پاییز 
مشاهده  ها  بارندگی  رفت  هدر  گونه  هیچ  و  باشند 
در  هرز  علفهای  رشد  به  توجه  با  همچنین  نگردد. 
طول زمستان تا ابتدای فصل بهار در چندین نوبت 
مبارزه با علفهای هرز انجام گیرد و در صورت امکان 
مبارزه شیمیایی با سموم علف کش عمومی صورت 
از شخم زدن عمیق  امکان  تا حد  گیرد. توجه شود 
بین درختها و اطراف نهال خودداری شود چون باعث 
جذب آب در مناطقی دور از ریشه درختان خواهد شد. 
همچنین در طول زمستان می توان نسبت به حذف 
تا عملیات  اقدام نمود  پاجوش های درخت )هرس( 

زراعی به نحو مناسب صورت گیرد. 
شیمیایی  کودهای  به  ها  درخت  نیاز  در صورت 
مواد  کلیه  درخت  هر  کامل  نیاز  سنجیدن  از  پس 
کودی به طور دقیق محاسبه و در طول فصل پاییز 
درخت  انداز  سایه  اطراف  در  دامی  کود  همراه  به 
کاهش  با  بهار  فصل  در  چون  گردد  جایگذاری 
نزوالت قدرت جذب و تجزیه عناصر کاهش یافته و 

درخت توانایی جذب مناسبی را نخواهد داشت.
کمی  تجزیه  سرعت  غذایی  عناصر  از  تعدادی   
فصل  در  تجزیه  فرصت  و  داشته  خاک  داخل  در 
باغات  در  منظور  همین  به  داشت  نخواهند  را  بهار 
دیم بایستی عملیات کود دهی )شیمیایی( به همراه 
کود دامی در ابتدای بارندگی ها  استفاده شوند.پس 
دیم  های  طرح  و  کاشت  اجرای  در  موفقیت  جهت 
درختها  نگهداری  و  داشت  عملیات  کلیه  بایستی 
شامل کودهی،ترمیم تشتک و هدایت رواناب، هرس 
و ... در زمان مناسب و در ابتدای بارندگی ها بایستی 

انجام شود.

آقای دكتر اكبر اسماعیلی 
محقق مركز تحقیقات كشاورزی و 

منابع طبیعی ايالم



مقــدمــه : 
با آغاز فصل زمستان و شروع تغییرات آب و 
دماي محیط  نوسان  و  بارندگي  لحاظ  به  هوایي 
ارتباط مستقیم بخش کشاورزي و  به  با توجه  و 
محصوالت تولیدي با شرایط آب و هوا ضروري 
است که تولید کنندگان این بخش جهت کسب 
و  سرما  فصل  شروع  براي  الزم  آمادگیهاي 
به  عنایت  با  احتمالي  زیان  و  ضرر  از  جلوگیري 
آسیب پذیري زیاد محصوالت دامي و کشاورزي 
و  تمهیدات  تولیدي  محصول  و  نوع  به  بسته 
تدابیري را اتخاذ نمایند که عمده این تسهیالت 
در بخش آبزي پروري و شیالت در مزارع پرورش 
ماهیان گرمابي  و سردابي بشرح زیر مي باشد : 

1- نکات قابل توجه در فصل زمستان براي 
مزارع پرورش ماهیان گرمابي :

* صید ماهي و خشک کردن استخرها :
فصل  دوم  نیمه  در  معمواًل  گرمابي  ماهیان 
پائیز به وزن بازاري رسیده و با تخلیه آب استخر 
شوند  مي  مصرف  بازار  وروانه  صید  تورکشي،  و 

اما معموال  تعدادي از ماهیان هر استخر به دلیل 
اختالف سایز در هنگام رها سازي و عدم تغذیه 
بازار پسند نمي رسند   مناسب به وزن مطلوب و 
با توجه به اینکه در زمستان اغلب استخرها باید 
خشک و براي دوره بعد آماده شوند کلیه ماهیان 
استخرهاي مختلف  در  بازار  به  قابل عرضه  غیر 
زمستان  براي  استخر  یک  در  بایست  مي  را 
گذاراني جمع نمود با این کار هم فضاي کمتری  
در  ماهیان  این  مدیریت  هم  و  شود  مي  اشغال 
باشد  مي  راحت  پرور  آبزي  براي  زمستان  فصل 
نیز  اند  شده  صید  آنها  ماهیان  که  استخرهایي 
خورشید  نور  از  استفاده  با  تا  شده  کامال خشک 
استخرها  هنگام خشک شدن  شوند  عفوني  ضد 
براي ضد عفوني در مناطقي که لجن جمع شده و 
کامال خشک نگردیده مي توان از آهک استفاده 

نمود .
ورودي  هاي  دریچه  و  ها  دیواره  تعمیر   *

خروجي آب : 
بودن  پر  به  توجه  با  پرورش  دوره  طول  در 
دیواره  معموال  باد  توسط  موج  ایجاد  و  استخرها 
هاي خاکي استخرها دچار آسیب و خرابي در اثر 
فرسایش مي شوند همچنین دریچه هاي ورودي 
نظر  از  اهمیتي که  لحاظ  به  نیز   و خروجي آب 

است  ممکن  دارند  استخر  در  موجود  آب  کنترل 
دچار خرابي و آسیب شوند که در فصل زمستان 
مناسبي  استخرها فرصت  بودن  و هنگام خشک 
براي انجام تعمیرات و مرمت آنها بدست مي آید 

که باید مد نظر قرار گیرد 
*بررسي دیواره سیل بندها:

از  که  ماهي  پرورش  مزارع  اغلب  معموال 
مي  استفاده  آب  تامین  منبع  بعنوان  ها  رودخانه 
با   . شوند  مي  احداث  رودخانه  حاشیه  در  کنند 
سیالبي  و  زمستان  فصل  در  بارندگیها  افزایش 
شدن اغلب رودخانه ها خطرآب گرفتگي و وارد 
آمدن خسارت به تاسیسات پرورش ماهي در این 
پروران  آبزي  از  بسیاري  که  دارد  وجود  فصل 
آب  انحراف  در  سعي  بندهایي  سیل  احداث  با 
رودخانه پس از طغیان و جلوگیري از خسارتهاي 
احتمالي دارند که در فصل زمستان دیوارهاي این 
نیاز  و در صورت  بایست کنترل  بندها مي  سیل 

مرمت گردند. 
زمستان  فصل  در  توجه  قابل  نکات   -2

براي مزارع پرورش ماهیان سردآبي :
* داشتن آمادگي الزم در صورت  وقوع سیل 

و گل آلودگي آب : 
بسیاري از مزارع پرورش ماهیان سردآبي در 
داراي  که  هایي  کوهپایه  یا  کوهستاني  مناطق 
چشمه ها و سرابهاي مناسب جهت آبزي پروري 
هستند ساخته مي شوند. با شروع فصل زمستان 
روان  و  آبگرفتگي  احتمال  بارندگیها  افزایش  و 
آبزي  یافته و  افزایش  نیز در مناطق  شدن سیل 
پروران باید آمادگي الزم را بمنظور مقابله با آن 
به   . باشند  داشته  خسارت  رساندن  حداقل  به  و 
حتي  که  گردد  اتخاذ  تمهیداتي  باید  منظور  این 
دست  باال  نقاط  هاي  آبه  هرز  ورود  از  االمکان 
به داخل مزرعه جلوگیري شود این امر با احداث          
یا  انحراف  جهت  سیالب  مسیر  در  هایي  دیواره 
امکان  انداختن آب  به دام  حوضچه هایي جهت 
پذیر است همچنین در بارندگیهاي شدید ممکن 
است آب ورودي مزرعه گل آلود شود که آبزي 
پروران در این مواقع باید از تغذیه ماهیان یا هر 
آنها  در  استرس  افزایش  باعث  که  دیگري  کار 
شود، خودداري نمایند ودر اولین فرصت نسبت به 
الیروبي  حوضچه ها و جریان دوباره آب زالل به 

داخل آنها اقدام نمایند .

   * بررسي دیواره سیل بندها:
سردآبي  ماهي  پرورش  هاي  حوضچه  گاهي 
نیز از آب رودخانه ها بعنوان منبع آبي استفاده مي 
نمایند و اغلب در حاشیه و فاصله بسیار نزدیک 
حالت  این  در  رودخانه ساخته مي شوند  بستر  با 
خطر سیل و آب گرفتگي شدید هنگام بارندگي و 
طغیان رودخانه به میزان بسیار زیاد در این مزارع 
احساس شده و احداث سیل بند و دیوارهاي قوي 
و مستحکم براي آنها اجتناب ناپذیر است با توجه 
به درگیر بودن دیواره ها با جریانات شدید آب در 
طول فصلهاي پر آبي نیار هست که هر ساله در 
آغاز فصل زمستان کنترل و مرمت یا در صورت 

نیاز بازسازي شوند .
کنترل  و  ماهیان  سالمت  روزانه  بررسي   *

عالئم ظاهري و تلفات :
سردآبي  ماهیان  در  بیماریها  از  برخي  عامل 
معموال در فصل هاي گرم بصورت نهفته و غیر 
فعال باقي مانده و با سرد شدن آب و هوا فعالیت 
معموال  که  بیماریها  این  کنند.  مي  آغاز  را  خود 

منشاء ویروسي دارند اغلب باعث تلفات شدید و 
درمان  همچنین  شوند  مي  فراوان  زیان  و  ضرر 
همواره  و  نداشته  وجود  آنها  براي  نیز  خاصي 
پیشگیري بهترین و مطمئن ترین راه براي مقابله 

با آنهاست لذا آبزي پروران باید در فصل زمستان 
این  به  باشند  داشته   ویژه  توجه  مقوله  این  به 
اشتهاي  رفتارها،  ظاهري،  عالئم  روزانه  منظور 
باید به دقت  آنها  ماهیان به غذا و تلفات روزانه 
بررسي وکنترل شود تا در صورت مشاهده عالئم 
مشکوک سریعا اقدام نمایند و به منظور جلوگیري 
از گسترش بیماري ماهیان حوضچه هاي آلوده را 

قرنطینه یا حتي در صورت لزوم معدوم نمایند .
مناسب  پیشگیري  بمنظور  پروران  آبزي   -
تخم  یا  ماهي  بچه  باید  بیماریها  این  شیوع  از 
چشم زده از مراکز تکثیر مطمئن و داراي تائیدیه 
خریداري  دامپزشکي  هماهنگي  با  و  دامپزشکي 

نمایند .
- از بیماریهاي خطرناکي که اخیراً در مزارع 
سردآبي کشور شایع شده و عامل ویروسی آن در 
فصل زمستان و با سرد شدن آب فعال گردیده و 
تلفات شدیدي را به دنبال خواهد داشت بیماري  
VHS   مي باشد که تلفات زیادي را بخصوص 
صورت  در   . دارد  بدنبال  ماهیان  بچه  میان  در 

باید  پرورش  هاي  حوضچه  بیماري  این  شیوع 
کامال خشک و ضد عفوني شده و ماهیان مبتال 

معدوم گردند . 
عبدالهی  امیر  مهندس   : تنظیم  و  تهیه 

کارشناس آبزیان،  مدیریت شیالت استان ایالم

آنچه آبزي پروران باید  در فصل زمستان انجام دهند

ساخت سیل بند درمزارع سردابی مجاور رودخانه

تلفات ناشی ازسیل و ورودگل والی به داخل حوضچه ها

تعمیردریچه های ورودی وخروجی استخرهای گرمابی
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زنگ نواری )زنگ زرد(:

نارنجی  یا  عالئم به صورت جوش های زرد 
روی  بر  توانند  می  ها  جوش  باشد.  می  رنگ 
شوند.   می  ظاهر  نیز  گردن  و  برگ  های  غالف 
عملکرد شده  افت  باعث  آلودگی های شدید  در 
در  ها  دانه  کاهش  طریق  از  عمدتا  امر  این  که 
آن  کیفیت  و  دانه  هزار  وزن  کاهش  سنبله،  هر 

صورت می گیرد.

 زنگ برگ )زنگ قهوه ای(:

دایره  های  جوش  صورت  به  بیماری  عالئم 
ای یا کمی بیضی شکل می باشد، این جوش ها 

معموال جدا از یکدیگرند.
و  ها  برگ  فوقانی  در سطح  آلودگی  ابتدا  در 
گاهی  اما  شود،  می  مشاهده  برگ  های  غالف 
اوقات بر روی گردن و ریشک ها نیز قابل رویت 

است.

 مبارزه با زنگ های غالت

کار  این  هدف  واسط:  میزبان  کنی  ریشه 
شکستن دوره زندگی زنگ ها ست. میزبان واسط 

گیاه زرشک است.
استفاده از ارقام  مقاوم: استفاده از ارقام مقاوم 
بهترین راه مبارزه با زنگ هاست. متاسفانه مقاوت 

پی  در  پی  کشت  سال  چند  از  پس  مقاوم  ارقام 
شکسته و حساس می شوند. 

زراعی  اقدامات  از  برخی  زراعی:  اقدامات 
موجب کاهش خسارت زنگها می گردند. به طور 
کودهای  در مصرف  روی  زیاده  از  اجتناب  مثال 

کاهش  بهاره،  های  گندم  کاشتن  زود  و  ازته 
در  غیره  و  متراکم  کشت  عدم  آبیاری،  دفعات 
نقصان خسارت موثرند. بعضی از زنگها مثل زنگ 
روی  در  را  زمستان  غیره  و  کتان  زنگ  ختمی، 
بقایای گیاهان آلوده سپری می کنند و زنگهای 
قابل  نیز  آلوده  بذور  طریق  از  گلرنگ  و  کتان 
انتقال می باشد. بنابراین رعایت تناوب زراعی یا 
انتخاب بذر سالم در کنترل بیماری زنگ در این 

گونه گیاهان موثر هستند. 
محض  به  شیمیایی  مبارزه  شیمیایی:  مبارزه 
مشاهده و در مرحله خوشه انجام می شود. برای 
زنگ زرد پروپیکونازول )تیلت( به نسبت ا لیتر در 

هکتار توصیه می گردد.

سیاهک آشکار گندم و جو:
 قبل از به خوشه رفتن، تفاوت قابل تشخیصی 
بین بوته های سالم و بیمار وجود ندارد. بوته های 
آلوده زودتر به خوشه می روند و خوشه آن به توده 

سیاه رنگی تبدیل می شود.

سیاهک معمولی )سیاهک پنهان(:
رنگشان  آلوده  ی  ها  سنبله  بیماری  این  در 
شاخص  از  شده،  تبدیل  آبی  به  متمایل  سبز  به 

های مهم وجود بیماری سیاهک معمولی در گیاه، 
کاهش جزیی ارتفاع بوته است .

مبــــــــــــــــــــــارزه :

در  دو  نسبت  به  کاربندازیم  مبارزه سم  برای 
هزار  در  دو  نسبت  به  تیرام  کاربوکسین  و  هزار 
علیه سیاهک آشکار و سم تبوکونازول به نسبت 
نیم در هزار علیه سیاهک پنهان توصیه می گردد. 

سوختگی برگ جو )اسکالد(

خاکستری  های  لکه  شکل  به  ابتدا  آلودگی 

غیره  و  غالف  برگ،  روی  کمرنگ  یا  پررنگ 
ظاهر می شود. با پیشرفت بیماری، مرکز لکه ها 
خشک و سفید می گردد، در حالی که کناره لکه 
ها قهوه ای تیره بوده، لکه ها به شکل بیضی یا 
مستطیل بوده و به رگبرگ ها محدود نمی شوند.

 
مبــــــــــــــــــــــارزه :

بقایای  بردن  بین  از  سالم،  بذرهای  کاشت 
میزبان آلوده، کاشت ارقام مقاوم و رعایت تناوب 
زراعی توصیه می گردد. مبارزه از طریق محلول 
پاشی برگ موثر است ولی در سطح وسیع مقرون 

به صرفه نیست. 

لکه نواری جو
بیماری معموال در اواخر مرحله پنجه زنی به 
برگها ظاهر  زرد کوچک روی  لکه های  صورت 
می شود. بارزترین عالئم بیماری در هفته های 
آخر رشد به صورت نوارهای باریک زرد تا قهوه 

ای روشن روی برگ و غالف ظاهر می گردد. 

مبــــــــــــــــــــــارزه :

به  تیرام  کاربوکسین  سم  نواری  لکه  برای 
نسبت دو در هزار توصیه می گردد.  

سپتوريوز يا لکه سفید گندم 

عالیم آلودگی بیشتر در برگ های گندم دیده 
های  لکه  ابتدا  و غالف  برگ  روی  بر  شود  می 
کوچک گرد یا بیضی رنگ پریده ظاهر میشوند. 
در  و  قرمز  به  مایل  ای  قهوه  رنگ  به  ها  لکه 
یا  خاکستری  رنگ  به  ها  لکه  وسط  بعد  مرحله 
سفید در می آیند و در متن آنها نقاط سیاه رنگ 
به اندازه سر سنجاق دیده می شود.در گندم های 
پاییزه معموال عالیم در اواخر آذر و دی ماه ظاهر 

می شوند.

بهترين زمان مبارزه:

به محض بروز عالیم بیماری و حتی االمکان 
سر  اندازه  به  رنگ  سیاه  نقاط  تشکیل  از  قبل 

سنجاق )پیکنیدهای قارچ عامل بیماری(

مبــــــــــــــــــــــارزه :

شده  توصیه  خوشه  تورم  مرحله  در  سمپاشی 
است.

رعایت تناوب 3-2 ساله، آیش یکساله، از بین 
بردن بقایای محصول، خود داری از کشت ارقام 
از  زود رس، شخم عمیق و به موقع  و استفاده 

ارقام متحمل توصیه میشود.

نماتد گال دانه گندم 
ها  گره  میان  فاصله  نماتد  این  حمله  اثر  در 
کم میشود و برگ ها رشد کافی نکرده و معموال 

موجدار و چروکیده میگردند.
های  خوشه  از  کوتاهتر  بیمار  های  خوشه 
از  بیمار  ای  خوشه  طبیعی  تقارن  و  شده  سالم 
بین میرود و در روی خوشه به جای تشکیل دانه 
های طبیعی گندم، تعدادی گال سخت به رنگ 

خاکستری متمایل به سیاه تشکیل میشوند.
در  میباشد.  دانه  از  کوچکتر  ها  گال  اندازه 
دانه های  آلودگی های شدید ممکن است همه 

گندم در روی خوشه به گال نماتد تبدیل گردند.

مبــــــــــــــــــــــارزه :

کشت بذر سالم و بدون گال از طریق بوجاری
خرد  از طریق  نماتد  حاوی  های  گال  انهدام 

کردن
کنترل علف های هرز مثل یوالف و چاودار

تناوب دو ساله

بهترين راه مبارزه با بیماری های گندم:

کشت بذر سالم   .1
بوجاری بذر  .2

کاشت)با  از  قبل  بذر  عفونی  ضد   .3
قارچکش های سیستکمیک نظیر ویتاواکس(

کاشت ارقام مقاوم یا متحمل  .4
گیاهان  بقایای  حذف  و  آوری  جمع   .5

آلوده
با  مناسب  زراعی  تناوب  برقراری   .6

گیاهان غیر میزبان
مدفون نمودن بقایای گیاهی با شخم   .7

عمیق
به کارگیری قارچکش های مناسب با   .8

توصیه کارشناسان گیاه پزشکی

تهیه و تنظیم: 
آقای دكتر سیامک بیگی 

مدير حفظ نباتات 

بهترین راه مبارزه با بیماری های گندم:

کشت بذر سالم 
بوجاری بذر

ضد عفونی بذر قبل از کاشت)با قارچکش های سیستکمیک نظیر ویتاواکس(
کاشت ارقام مقاوم یا متحمل

جمع آوری و حذف بقایای گیاهان آلوده
برقراری تناوب زراعی مناسب با گیاهان غیر میزبان

مدفون نمودن بقایای گیاهی با شخم عمیق
به کارگیری قارچکش های مناسب با توصیه کارشناسان گیاه پزشکی

بیماریهای مهم گندم و جو در استان ایالم
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   در علوفه های مرتعی با افزایش سن علوفه نسبت 
برگ ها به ساقه کاهش مي یابد. عالوه بر آن، دیواره 
سلولي ساقه و لیگنیني شدن آن افزایش مي یابد، بنابر 
و  می یابد  کاهش  سن  افزایش  با  علوفه  کیفیت  این 
پیدا  نیز کاهش  آن  متابولیسم  قابل  انرژی  نتیجه  در 
می کند. در فصل پائیز و زمستان در شرایطی که مرتع 
خشک بوده و حداقل ارزش غذایی را دارد )1(، از طرفی 
دام های وابسته به مراتع و بخصوص گوسفندان از نظر 
تولید مثلی در شرایط حساس فیزیولوژیکی هستند و 
نیازمند توجه ویژه ای از نظر تغذیه ای می باشند. تغذیه 
متوازن بر سالمتي، تولید، توانایي فیزیکي، حساسیت 

دام به بیماري و بهبودي از آن تأثیر دارد.
کمبودهاي  رایج ترین  و  مهم ترین  از  یکي     
کمبود  است.  انرژي  به  مربوط  گوسفند  در  تغذیه اي 
انرژي ممکن است به علت کمبود غذا و یا ناشي از 
کمبود انرژي قابل استفاده در غذاهاي مصرفي گوسفند 
نشانه هاي  با  معمواًل  انرژي  کمبود  نشانه هاي  باشد. 
عناصر  و  پروتئین  مانند  مغذي  عوامل  سایر  کمبود 
معدني و ویتامین ها همراه است ولي نشانه هایي مانند 
تأخیر و یا توقف در رشد و کم شدن وزن و اختالالت 
مي توان  را  میر  و  مرگ  درصد  افزایش  و  مثل  تولید 
بعالوه  داد.  نسبت  انرژي  کمبود  به  موارد  بیشتر  در 
درگوسفند مبتال به سوء تغذیه بعلت کاهش مقاومت 
افزایش  داخلي  انگلهاي  به  آلودگي  عفونت،  برابر  در 
را  انگلي  بیماریهاي  دلیل شدت  همین  به  و  مي یابد 
انرژي  کمبود  هاي  نشانه  از  دیگر  یکي  مي توان  نیز 
هوا  حرارت  درجه  مانند  عواملي  دانست.  گوسفند  در 
تار  طول  بلندي  و  کوتاهي  مانند  نژاد  خصوصیات  و 
پشم و نیز نسبت فعالیت حیوان در شرایط گوناگون با 
میزان احتیاج گوسفند به انرژي ارتباط مستقیم دارد و 
بعنوان مثال گوسفنداني که در مراتع به چرا مشغول 
آغل  در  که  گوسفنداني  از  بیشتر  مراتب  به  هستند 

احتیاج  انرژي  به  نگهداري  در دوران  تغذیه مي شوند 
دارند )2(.

و  پرورش  مدیریت  عمدة  بخش  بودن  سنتي     
توسعه روش ها  و  در کشور، گسترش  تغذیه گوسفند 
و یافته هاي جدید تغذیه را با چالش جدي مواجه مي 
سازد، ولی با توجه به شرایط فعلي، اعمال روش هایي 
مانند تغذیه تکمیلي در دوره هاي آمیزش، آخر آبستني 

و شیردهي قابل اجرا می باشد.
   در 6 هفتة آخر دورة آبستني باید مواد مغذي 
ا ضافي به منظور تکامل جنین و توسعة غدد شیري 
در اختیار میش ها قرار گیرد. تأمین مواد مغذي کافي 
در طول این دوره، بخصوص براي وزن مطلوب بره و 
سالمت میش مادر بسیار حائز اهمیت است. از لحاظ 
از آبستني حساس ترین مرحله در  تغذیه اي این دوره 

دوره تولیدي گله میش مي باشد. در این دوره 40-45 
روزه بیشترین میزان رشد جنین روي داده )70 درصد 
رشد جنین( و سیستم غدد پستاني نیز بیشترین میزان 
رشد  بنابراین  مي دهند.  نشان  را  خود  رشد  و  توسعه 
قابل  میزان  به  میش،  شیردهي  توانایي  میزان  و  بره 
توجهي به وسیلة تغذیه در پایان آبستني تحت تأثیر 

قرار مي گیرد.
   چنانچه فقر غذایي در اواخر آبستني شدید باشد، 
استفاده از ذخایر چربي بدن تشدید مي شود بطوري که 
افزایش  آزاد  اسیدهاي چرب  و  اجسام کتوني  غلظت 
برسد،  بیماري زا  حد  به  آنها  غلظت  وقتي  و  مي یابند 
تغذیه  شد.  خواهد  آبستني  مسمومیت  دچار  میش 
تولد  سبب  همچنین  آبستني،  طول  در  میش  ناکافي 
بره ها،  تلفات  سقط،  افزایش  نتیجه  در  و  زودرس 

نیز  و  شده  متولد  بره هاي  بودن  ضعیف  و  وزني  کم 
کاهش میزان شیردهي در اثر عدم توسعه کافي غدد 
شیري میش مي شود و در نهایت میزان تلفات بره تا 
شیرگیری نیز افزایش می یابد. در این دوره و در فصل 
پائیز و زمستان برای دام های وابسته به مرتع، علوفه 
خشک مراتع که داراي میزان کم مواد مغذي هستند 
نمی کند.  تأمین  را  شیرده  یا  آبستن  دام  نیازمندیهای 
این مرحله مي باشد.  انرژي مهمترین ماده مغذي در 
از  بایستی  انرژي  نیازمندي هاي  نمودن  فراهم  براي 
غالت و کنسانتره ها استفاده نمود. مقدار شیر تولیدي 
میش از روز تولد بره ها روبه افزایش نهاده و در یک 
ماهگي به حداکثر می رسد. بنابر این در تغذیه میش 
بخصوص در اولین ماه شیردهي بایستي دقت فراواني 
بعمل آورد، زیرا علي رغم افزایش شیر روزانه، اشتهاي 
حیوان کم بوده و به اندازة کافي خوراک نمي خورد. لذا 
در صورتی که رژیم غذایی روزانه کیفیت پائینی داشته 
باشد، میش براي تأمین انرژي ، پروتئین و مواد معدني 

مورد نیاز از ذخایر بدني خود استفاده مي کند)2(.
   لذا توصیه می گردد براي تغذیه میش ها در طول 
6 هفته آخر آبستنی و اوایل شیردهی، روزانه عالوه بر 
تأمین علوفه، از مقدار 400-300 گرم تغذیه تکمیلی 
)مانند جو، ذرت یا کنسانتره( استفاده کرد. در صورتی 
که علوفه مصرفی تنها شامل علوفه های کم کیفیت 
به  بایستی  است  مرتعی  خشک  علوفه  یا  کاه  مانند 
منظور جبران کمبود پروتئین علوفه، بخشی از تغذیه 
تکمیلی را با مکمل های پروتئینی )مانند کنجاله سویا 
یا تخم پنبه( جایگزین نمود همچنین دسترسی به آب 

سالم و مکمل معدني کافي نیز ضروري است.
مهندس هوشنگ جعفری، 

عضو هیأت علمی مركز تحقیقات 
و آموزش كشاورزی ايالم

اهمیت استفاده از مكمل انرژی در تغذیه گوسفندان وابسته به مراتع در فصل پائیز و زمستان

  مبارزه با علف های هرز :
محدودیت  مهمترین  جمله  از  هرز  های  علف 
محصوالت  تولید  مستقیم  طور   به  که  است  هایی 
زراعی را تحت تاثیر قرار میدهد .در این راستا چغندر 
قند پاییزه از این مقوله مستثنی نخواهد بود. با توجه 
به تحقیقات انجام شده در کشت پاییزه چغندر قند در 
مناطق مختلف کشور و تعیین علف های هرز رایج 
در کشت پاییزه در این مناطق، مشاهده هر دو منطقه 
در استان ایالم حاکی از گسترش علف های باریک 
برگ و پهن برگ در این مناطق است. از آنجایی که 
تاثیر شرایط محیطی می  گسترش علف هرز تحت 
متفاوت  کامال  محیطی  شرایط  به  توجه  با  لذا  باشد 
هر دو منطقه دره شهر و دهلران مشخص است که 
هر دو منطقه دارای زمینه رشد علف هرز می باشند. 
در بین علفهای هرز پهن برگ علف هرز پنیرک و 
علف  یوالف  برگ  باریک  هرز  های  علف  بین   در 
های هرز رایج در دو منطقه بوده و کشت چغندر قند 
با علف های  تاثیر قرار خواهند داد. مبارزه  را تحت 
هرز در هر دو منطقه بایستی در مرحله رشد 2تا 6 
برگی  بوته های چغندر قند انجام گیرد. از آنجایی که 
میزان کاهش  عملکرد ناشی از  هجوم علف های 
هرز حدود 42 درصد برآورد شده است  لذا مدیریت 
علف های هرز در کشت پاییزه چغندر قند میتواند تا 
30 درصد به عملکرد اضافه نماید. بر اساس توصیه 
های انجام شده برای مبارزه  شیمیایی با علف هرز 
پهن برگ  از علف کش  بتانال  به مقدار مصرف  5تا 
7 لیتر در هکتار تا مرحله 4برگی چغندر قند و برای 
با علف هرز های باریک برگ از علف کش  مبارزه 
سوپرگاالنت  به میزان مصرف  1/5 لیتر  در هکتار 
هرز  های  علف  دهی  پنجه  از  قبل  تاا   2 مرحله  در 
باریک برگ به صورت محلول پاشی استفاده گردد. 

مبارزه با آفات چغندرقند 

زیاد  تعداد  قند  چغندر  تولید  مشکالت  از  یکی 
آفات آن در مقایسه با سایر محصوالت زراعی است 
.با افزایش استفاده از بذر منوژرم و کاهش مقدار بذر 

مصرفی حفظ بوته های سبز شده چغندر قند اهمیت 
ویژه ای پیدا کرده است و لذا کنترل آفات چغندرقند 
کامال ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. با  بررسی 

دو  هر  در  شده  کشت  مزارع  از  گرفته  انجام  های 
با توجه به  منطقه در استان ایالم مشخص شد که 
ابتدای  در  قند  چغندر  های  گیاهچه  استقرار  کندی 
 Agrotis( آگروتیس  بر  طوقه  کرم  رشد،  فصل 
های  گیاهچه  برای  مخربی  عامل   )  segetum
قاعده  از  کرم  این  الروهای  باشد.   می  چغندرقند 
دمبرگ ها و گردن ریشه چغندر قند تغذیه میکنند و 
در نتیجه باعث قطع ریشه از اندام های هوایی بوته 
های جوان می شوند. بنابراین جهت مبارزه شیمیایی 
با این آفت با توجه به توصیه های انجام شده از آفت 
هکتار  در  لیتر   1/5 1تا  میزان  به  والریت  فن  کش 
هنگام  در  پاشی  محلول  به صورت  اوایل کشت  در 
صبح استفاده گردد . الزم به ذکر است که با توجه 
جمله  از  دیگری  آفات  داشت  مرحله  در  اینکه   به 
کرم برگخوار کارادرینا و بید و شته ها نیز در کشت 
گزارش  کشور  مختلف  مناطق  در  قند  چغندر  پاییزه 
شده است لذا بررسی های الزم برای اگاهی از وجود 
این آفات در مزارع کشت شده در دو منطقه الزم و 
زود  داشت که کشت  توجه  باید  باشد.  ضروری می 
هنگام و به موقع می تواند بوته ها را از حمله این 
دهد.   کاهش  را  خسارت  میزان  و  کرده  حفظ  آفت 
این  باالی  تراکم  در صورت  که  است  ذکر  به  الزم 
افت در مزارع کرپه دوباره کاری ضروری  می شود 
بنابراین انتخاب تاریخ کاشت مناسب که یکی از 
اهداف اولیه طرح می باشد در این راستا میتواند 

بسیار مفید واقع گردد.

ثريا قاسمی، محقق مركز تحقیقات 
و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی 

استان ايالم
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مدیریت علفهای هرز و آفات در 
مزارع چغندر قند 



افزایش روز افزون جمعیت و مهاجرت روستائیان 
رویه  بی  استقرار  و  شهرنشینی  رشد  و  شهرها  به 
واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، یکی از مهم ترین 
عوامل تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی محسوب 

می گردد.
غیر  فروش  و  شهرها  حاشیه  اراضی  بودن  ارزان 
تخریب  موجب  که  بضاعت  کم  افراد  به  آنها  قانونی 
اراضی زراعی و باغی شده است را می توان از دیگر 
به منظور حفظ کاربری  تغییر کاربری شمرد.  عوامل 
اراضی مجموعه قوانین و مقرراتی در کشور وضع شده 

است.
تعریف اراضی زراعی و باغها

آبی و  باغات شامل  اراضی تحت کشت، آیش و 
دیم اعم از دایر و بایر که سابقه کشاورزی داشته باشند 
الحاقی  تبصره  موضوع  های  فعالیت  تحت  اراضی  و 
به ماده یک قانون حفظ کاربری که در حکم اراضی 

زراعی و باغها محسوب می شود.

تعریف حفظ اراضی
استفاده  نحوه  تغییر  از  جلوگیری  از  است  عبارت 
از زمین های خاص توسط مالکین یا متصرفین آن، 
در صورتی که تغییر کاربردی آنها آثار منفی طبیعی، 
اقتصادی، سیاسی، علمی و یا فرهنگی به دنبال داشته 

باشد.
فواید حفظ کاربردی اراضی زراعی و باغی

- تامین غذای مورد نیاز مردم
- تامین استقالل اقتصادی کشور.

- جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها.
- توسعه روستایی.

- اشتغال زایی.
- جلوگیری از فرسایش خاک.

تغییر کاربری اراضی
- اقدامی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 

یک انجام گردد.
- اقدامی که بصورت غیر مجاز صورت پذیرد.

استمرار  و  برداری  بهره  از  مانع  که  اقدامی   -
کشاورزی اراضی زراعی و باغها شود.

تغییر کاربری اراضی

هرگونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار 
از  گردد  می  ها  باغی  و  زراعی  اراضی  در  کشاورزی 
ماسه،  و  شن  افزودن  یا  برداشت  بنا،  ایجاد  جمله 
پزی،  آجر  های  کوره  احداث  گودبرداری،  خاکبردی، 
موقت،  گاههای  سکونت  ایجاد  اراضی،  کشی  دیوار 
باغات  کردن  خشک  کنی،  ریشه  قطع،  سوزاندن، 
جهاد  وزارت  تشخیص  به  بنا  که  اقداماتی  سایر  و 
کشاورزی مانع از تداوم تولید، بهره برداری و استمرار 
مربوطه  کمیسیون  از  مجوز  بدون  گردد.  کشاورزی 

صورت گیرد، تغییر کاربردی محسوب می شود.
موارد تغییر کاربری غیر مجاز

- احداث بنا و تاسیسات
- برداشت یا افزایش شن و ماسه

- خاکبرداری و خاکریزی
- گودبرداری

- دیوارکشی اراضی
- احداث راه آهن و فرودگاه

- احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف
- دفن زباله های صنعتی

- پست های ورزشی
- سوزاندن، قطع، ریشخپه کنی و خشک کردن 

باغات به هر طریق
اثرات مخرب تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی:

- فرسایش خاک
- بیایان زایی

- افزایش سیالب های منطقه ای

- کاهش پوشش گیاهی
- حاشیه نشینی شهرها

- کاهش تولید محصوالت زراعی و باغی
- گسترش پدیده زمین خواری

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مرغداری  ها،  دامداری  ها،  گلخانه  احداث 
و  کشاورزی  تولیدات  سایر  و  ماهی  پرورش  ها، 
کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه 
کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری 
زیست  ضوابط  رعایت  ضمن  و  شود  نمی  محسوب 
بالمانع  کشاورزی  جهاد  سازمان  موافقت  با  محیطی 
می باشد، نکته قابل توجه این است که آن دسته از 
اراضی که در آنها گلخانه، دامداری و موارد فوق الذکر 
احداث شود، در حکم ارضی زراعی و باغی محسوب 
فعالیت  از  غیر  فعالیت  گونه  انجام هر  لذا  می شوند، 
مندرج در مجوز صادره، غیر مجاز محسوب می گردد 

و تغییر کاربری مجرمانه تلقی شده و مرتکب، تحت 
تعقیب قرار خواهد گرفت.

عوارض تغییر کاربری زمین

در صورتیکه تغییر کاربری طبق مجوز صادر شود 
روز  قیمت  معادل هشتاد درصد  بایست  متقاضی می 
زمین را با احتساب  ارزش زمین پس از تغییر کاربری 
بعنوان عوارض به حساب خزانه دارای کل واریز نماید.

مرجع تشخیص اراضی زراعی
 و باغها

باغ  یا  زراعی  زمین  زمین،  کدام  اینکه  تشخیص 
با وزارت جهاد کشاورزی است و  محسوب می شود 
این  در  را  سازمان  نظر  باید  اداری  و  قضایی  مرجع 
زمینه استعالم کنند. ادارات و سازمانهای دیگر موظف 
نظر  اما  بپذیرد.  مورد  این  در  را  سازمان  نظر  هستند 
سازمان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناسی 

است.

ضرورت تغییر کاربردی اراضی
و  زراعی  اراضی  کاربری  تغییر  موارد  برخی  در 
باغی ها ضروری است. تشخیص موارد ضروری تغییر 
کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده 
حفظ  قانون   1 ماده   1 تبصره  عنوان  با  کمیسیونی 
کشاورزی،  جهاد  سازمان  رئیس  از  مرکب  کاربردی 
مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، 
مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر 

نماینده استاندار می باشد.
تغییر  موارد ضروری  در تشخیص  این کمیسیون 
کاربری اراضی زراعی و باغها موظف است موارد زیر 

را رعایت کند:
ربط  ذی  اجرایی  دستگاه  از  الزم  مجوز  اخذ   -

متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی
- ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه 
ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

- اخذ مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در 
رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح

و  تولید  تداوم  زیست،  محیط  حفظ  ضوابط   -
سرمایه گذاری

مربوطه  فنی  ضوابط  و  اصول  استانداردهای   -
مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط.

اراضی  کاربردی  تغییر  متقاضی  که  افرادی   -
زراعی و باغهای خود می باشند، می توانند با در اختیار 
مذکور  کمیسیون  دبیرخانه  به  الزم  مدارک  داشتن 
کنند.  مراجعه  استان  اراضی  امور  مدیریت  در  مستقر 
در صورت تکمیل بودن پرونده کمیسیون مکلف است 

ظرف مدت حداکثر دو ماه نظر خود را اعالم نمایند.
موارد ذیل از شمول قانون اصالحی قانون حفظ 

کاربری اراضی زراعی و باغی مستثناء شده اند
احداث هرگونه گلخانه، دامداری ها و مرغداری ها، 
پرورش ماهی، سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای 
صنایع تکمیلی  و غذایی در روستاها که سبب بهینه 
کردن محصوالت کشاورزی می شوند ضمن رعایت 
جهاد  سازمان  موافقت  با  محیطی  زیست  ضوابط 

کشاورزی بالمانع می باشد و همچنین اراضی داخل 
محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب 
ضوابط  کلیه  از  و  بوده  هادی  طرح  ضوابط  مشمول 
مقرر در قانون حفظ کاربری مستثناء می باشند. نکته 
در  که  اراضی  از  دسته  آن  که  است  این  توجه  قابل 
آنها گلخانه، دامداری و موارد  فوق الذکر احداث شود 
در حکم اراضی زراعی و باغ می باشند، لذا انجام هر 
صادره  مجوز  در  مندرج  فعالیت  از  غیر  فعالیت  گونه 
غیر مجاز محسوب می گردد و تغییر کاربری مجرمانه 
محقق شده است بدیهی است مرتکب تحت تعقیب 

قرار خواهد گرفت.

عوارض تغییر کاربردی اراضی
در صورتی که طبق مقررات مجوز تغییر کاربری 
صادر شود، متقاضی می بایست معادل هشتاد درصد 
از  پس  زمین  ارزش  احتساب  با  را  زمین  روز  قیمت 
خزانه  حساب  به  عوارض،  عنوان  به  کاربری  تغییر 

داری کل واریز کند.
موارد معاف از پرداخت عوارض

هرگاه برای احداث ساختمان مسکونی تا 500 متر 
آبزیان،  پرورش  مرغداری،  دامداری،  بار،  یک  برای 
و  تولیدی  صنایع  واحدهای  و  ای  گلخانه  تولیدات 
اراضی   و  دستی  صنایع  و  کشاورزی  بخش  تکمیلی 
ای  دارائی های سرمایه  تملک  نیاز طرح های  مورد 
مصوب مجلس شورای اسالمی)ملی- استانی( و طرح 
تغییر  مجوز  مردم  نیاز  مورد  عمومی  خدمات  های 
کاربری صادر شود، از پرداخت عوارض مذکور معاف 

خواهند بود.

آیا تغییر کاربری اراضی جرم است؟
و  زراعی  اراضی  کاربری  تغییر  به  اقدام  هرگونه 
از  اخذ مجوز  بدون  به صورت غیر مجاز و  باغی که 
پذیرد. جرم محسوب می  مربوطه صورت  کمیسیون 
شود و مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

مجازات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی
به  احداثی  بنای  قمع  و  قلع  بر  مرتکب عالوه   -
پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی 
زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که 

مورد نظر متخلف بوده است، محکوم می شود.
تغییر کاربری  اتهام  به  - در صورتی که شخص 
به تحمل مجازات مقرر محکوم شد، هر گاه پس از 
اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تغییر کاربری شود به 
سه برابر بهای ملکی که در آن مرتکب تغییر کاربری 
محکوم  ماه  تا شش  ماه  یک  از  و حبس  است  شده 

خواهد شد.
در  ها  سازمان  و  ادارات  تکالیف 

ارتباط با قانون حفظ کاربری
با  ارتباط  در  مختلف  های  سازمان  و  ادارات   -
دارای  باغات  و  زراعی  اراضی  کاربری  تغییر  موضوع 

دو تکلیف اصلی هستند:
اسناد  دفاتر  و  امالک  و  اسناد  ثبت  ادارات   -1
رسمی و سایر هیات ها و مراجع مربوطه مکلفند در 
موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و 
تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها 
و شهرک ها از سازمان های جهاد کشاورزی استعالم 

نمایندو نظر سازمان مذکور را اعمال نمایند.
و  ساخت  پروانه  یا  مجوز  گونه  هر  صدور   -2
تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند 
ذیربط  دستگاههای  سوی  از  تلفن  و  گاز  برق،  آب، 
های  خانه  وزارت  توسط  باغها  و  زراعی  اراضی  در 
استانداری  و  شهرسازی  و  مسکن  کشاورزی،  جهاد 
از  پس  ربط صرفًا  ذی  مراجع  سایر  و  ها، شهرداری 
تایید کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربردی 

اراضی زراعی و باغها مجاز خواهد بود.
تهیه و تنظیم: ستار دارابی کارشناس طرح و برنامه

آشنایی با تعاریف، قوانین و  ضوابط حفظ کاربری اراضی
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انواع هرس در انگور را میتوان به شرح ذیل 
نام برد:

هرس باردهي انگور 
برگهاي  خزان  موقع  از  باردهي  زمان هرس 
بوته مو شروع شده و تا زمان شروع ریزش اشک 
مو ادامه مي یابد. در مناطقي با زمستانهاي سرد 
و یخبندان، اگر هرس زمستانه بالفاصله پس از 
از جوانه هاي  انجام شود. تعدادي  ریزش برگها 
از بین خواهند رفت در چنین  اثر سرما  بارده بر 
انداخت.  تعویق  به  را  است هرس  بهتر  مناطقي 
در مناطقي با زمستانها مالیم اگر هرس در پاییز 
آینده  سال  گیرد  انجام  برگها  ریزش  از  پس  و 
هر  در  اما  آمد  خواهد  دست  به  خوبي  محصول 
صورت  این  در  حتي  که  شود  مي  آور  یاد  حال 
نیز تعدادي از جوانه هاي انتهایي شاخه ها بر اثر 
سرما  از بین خواهند رفت. در مناطقي که خطر 
سرماي بهاره وجود دارد هرس را به تعویق مي 
اندازند. این کار باعث دیر باز شدن گلها و رهایي 

آنها از خطر سرماي بهاره خواهد شد.
بطور کلي هرس باردهي که هرس زمستانه 
یا هرس خشک هم نامیده مي شود، حذف شاخه 
یا شاخه هاي  و  بیمار  و  هاي خشکیده، ضعیف 
هاي  شاخه  گذاشتن  باقي  و  سال  همان  بارده 
مناسب با تعداد معیني جوانه بر روي آنها است. 
به طوري که این جوانه ها بتوانند در سال زراعي 

بعد باردهي بوته را تأمین کنند. 
در مناطق سرد که بوته مو را براي حفاظت از 
سرما زیر خاک کنند بهتر است در پاییز تعدادي 
مو  کردن  خاک  زیر  تا  شود  حذف  ها  شاخه  از 
بهار  اوایل  در  نهایي  هرس  سپس  شود  آسانتر 
پس از بیرون آوردن بوته از زیر خاک انجام گیرد. 
هرس باردهي برحسب قدرت یا ضعف مو، ناشي 
زراعي  و  ارثي)رقم(  از چگونگي شرایط طبیعي، 

آن، با شدتهاي متفاوتي انجام مي گیرد. 
در هرس ضعیف شاخه هاي بیشتري را باقي 
مي گذارند تا بوته مو جوانه هاي بیشتري داشته 
هاي  جوانه  و  ها  شاخه  شدید  هرس  در  باشد 
عنوان  به  گذارند.  مي  باقي  بوته  روي  کمتري 
مثال در طول دوران رشد و نمو ساالنه انگور رقم 
مي  بشمار  رشد  متوسط  ارثي  نظر  از  که  بیدانه 
آید بطور متوسط حدود ششصد تا هفتصد جوانه 
تولید مي شود اگر چنین بوته اي را هرس نکنیم 
بیدار خواهند  بعد  این جوانه ها سال  از  بسیاري 
شد. اما بدلیل محدودیت مواد غذایي تعداد اندکي 
بقیه  و  داشت  خواهند  خوبي  نمو  و  رشد  آنها  از 
شاخه هاي بسیار ضعیف و خوشه هایي از لحاظ 
کمیت و کیفیت نامرغوب تولید خواهند کرد در 
چنین حالتي بهتر است، براي هرس خشک فقط 

ده تا پانزده درصد از جوانه ها را روي بوته باقي 
نهاده و بقیه را حذف کنیم.

هرس سبز 

فوايد هرس سبز:

ویژه  به  برگها،  به  نور  بهتر  تابش  و  نفوذ  ـ 
برگهایي که در داخل تاج قرار دارند و در نتیجه 
افزایش و بهبود تولید مواد غذایي در مرکز تاج 

درختان و بوته ها
ـ تابش بهتر نور به میوه ها و ایجاد رنگ بهتر 

در میوه ها

ـ افزایش کیفیت و انبارداري میوه
ـ کاهش رشد بوته ها

ـ تولید چوب کمتر
ـ کاهش هزینه و میزان کار الزم براي هرس 

زمستانه و افزایش بازده کار در تابستان
استفاده  درختان،  تاج  امکان کاهش حجم  ـ 

بهتر از فضا، تعداد درخت بیشتر در واحد سطح و 
نیاز کمتر به پایه هاي محدودکننده رشد

 ـ کاهش آلودگي به بیماري ها و آفات و حفظ 
و تامین سالمت گیاه از طریق حذف شاخه هاي 
انجام  و  بیمار  و  زده  آفت  خشک شده،  مزاحم، 

تهویه بهتر داخل تاج درخت

اصول مهم هرس سبز
ـ تنها آن دسته از شاخه هایي که داراي خوشه 
بوده و رشد رویشي زیادي دارند، سرزني شوند و 
از سرزني شاخه هاي خوشه داري که رشد رویشي 

مناسب دارند خودداري شود.
که  میوه اي  فاقد  شاخه هاي  از  دسته  آن  ـ 
انتها  از  لزوم  صورت  در  هستند،  متراکم  و  بلند 
آنجا که حذف شاخه هاي سبز  از  و  قطع گردند 
مي تواند  و  مي شود  سبز  برگهاي  حذف  باعث 
موجب تضعیف بوته مو گردد، بایستي دقت شود 
وضعیت  در  که  شاخه هایي  و  زائد  شاخه هاي  تا 
نامناسبي در داخل تاج قرار دارند حذف شوند تا 

بوته مو در اثر این عمل تضعیف نگردد.
ـ در بعضي از مواقع، یک یا چند دستک بر 
روي شاخه ها و از محل بند مي رویند که بعضي 
از  باالتر  برخي  و  دارند  قرار  خوشه  زیر  آنها  از 
خوشه ها ظاهر مي شوند. این دستکها بایستي تا 

حد ممکن حذف شوند.

موارد كاربرد هرس سبز
1ـ جلوگیري از ریزش گلها

ـ در ارقامي که خوشه هایي با تراکم کم دارند 
و ریزش گل در آنها زیاد است، هرس سبز توصیه 

مي گردد.
ـ در زماني که تمام خوشه ها روي بوته ظاهر 
هستند  گل  صورت  به  هنوز  خوشه ها  و  شده اند 
به  از ظهور خوشه ها،  هفته پس  دو  الي  تا یک 
مورد  بي  ریزش  از  جلوگیري  و  تقویت  منظور 
گلها، تعدادي از شاخه هاي پر رشد را از چهار تا 
شش بند باالتر از آخرین خوشه باید حذف کرد.

2ـ حذف شاخه هاي نابارور
فصل  طول  در  را  نرکها  و  پاجوشها  تمام  ـ 
مي شوند،  پدیدار  تدریج  به  آنکه  ضمن  رشد، 
از هدر  تا  کنیم  انتها قطع مي  از  هرچه سریعتر 

رفتن انرژي گیاه و مواد غذایي جلوگیري گردد.
ـ شاخه هاي آلوده، شکسته شده و خشک در 

طول فصل حذف گردند.
3- رنگ گیري بهتر و تسریع بلوغ میوه

ـ تعدادي از شاخه هاي پر رشد و متراکم در 
آغاز مرحله تغییر رنگ میوه حذف گردند.

ـ شاخه هاي پر رشد اگر داراي خوشه هستند، 
در  خوشه  بدون  شاخه هاي  و  گردند  سرزني 
سرزني  از  و  حذف،  کامل  طور  به  لزوم  صورت 

آنها خودداري شود.
       

تهیه و تنظیم:
 خانم مهندس فاطمه جهان پور

اصول هرس باغات انگور

به  انسان  نیاز  مورد  مورد  پروتئین  تامین 
تنهایی از پروتئین حیوانی امکان پذیر نمی باشد 
زیرا این پروتئین گران بوده وازطرفی مصرف زیاد 
شود.  می  بهداشتی  و  بدنی  مشکالت  باعث  آن 
پروتئین  از  غنی  گیاهی  ازمنابع  پروتئین  تأمین 
)حبوبات( می تواند مکمل کمبود پروتئین غالت 
رامتعادل  غذایی  وبرنامه  باشد  وسایرمحصوالت 

سازد. 

اهمیت وجايگاه كاشت نخود ديم : 
:   کاشت مداوم گندم  زراعی  تناوت      -1
میزان  هرساله   ، زمین  قطعه  دریک  دیم  یاجو 
افزایش  وبیماریها  آفات   ، هرز  علفهای  خسارت 
به  وعملکرد  کاهش  زمین  وحاصلخیزی  یافته 
است  الزم  بنابراین  کند.  می  پیدا  کاهش  شدت 

که درهرقطعه زمین هرساله یک محصول کاشت 
دیگری  محصول  بعدی  زراعی  درسال  و  شود 
کشت شود که از نظر رشد ریشه ، نیازهای غذایی 
بیماریهاو علفهای هرز بامحصول سال   ، ، آفات 
درتفاوت  دیم  نخود  کاشت   . باشد  متفاوت  قبل 
باگندم وجو یکی از مناسب ترین روشهای تفاوت 
زراعی درمناطق دیم است که نقش بسیار مهمی 
داشته  زا  عوامل خسارت  از  بسیاری  کنترل  رادر 
ودرافزایش عملکرد محصول بعدی نیز تأثیر دارد 

 .
2-    تثبیت بیولوژیکی ازت : 

مقدار  به  زراعی  محصوالت  تولید  افزایش 
زیادی به مصرف ازت بستگی دارد . نخود مانند 
توانایی  باداشتن  حبوبات  خانواده  گیاهان  سایر 
ریشه  روی  های  گره  وتشکیل  هوا  ازت  تثبیت 
از  بعد   ، فصل  درطول  خود  ازت  تأمین  ، ضمن 
، مورد  این گره ها درخاک  باقی  با  نیز  برداشت 
استفاده ریشه های محصول بعدی شده و باعث 
مصرف تدریجی توسط گیاه و نهایتًا ریشه مناسب 
نخود حدود  مزرعه  درهر هکتار   . تر خواهد شد 
کود  کیلوگرم   160 معادل  که  ازت  کیلوگرم   75

شیمیایی بوده است تثبیت وذخیره می شود . 

زمانهای كاشت نخود ديم   

1-کشت بهاره:
در این روش زمین در اواخر زمستان تا اوائل 
بهارشخم زده شده و بالفاصله اقدام به کاشت با 
استفاده از ارقام محلی می شود0 بوته های نخود 
مستقرمی  ودرخاک  سبز  فروردین  دوم  نیمه  در 
شوند. درکشت بهاره چون زمین معموالدرشرایط 
به  اقدام  شودوسپس  می  زده  شخم  مرطوب 
کاشت میشود دراثرسنگینی وحرکت ماشین آالت 
فشردگی وتراکم درخاک ایجادویک الیه سخت 
واز  شود  می  ایجاد  خورده  شخم  خاک  زیر  در 
طرفی خاک مرطوب الیه های زیر توسط شخم 

در معرض آفتاب وباد قرار گرفته ومورد استفاده
ادامه در صفحه بعد
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کــاشت   نخــود



قرار نمی گیرد. در طول فصل رشد به دلیل 
بیماری برق زدگی در  به  ارقام محلی  حساسیت 
صورت فراهم شدن شرایط مساعد توسعه بیماری 
و  شده  خسارت  دچار  بشدت  بهاره  نخود  مزارع 
با  برود.  بین  از  محصول  کل  است  ممکن  حتی 
بهاره  های  بارندگی  وکاهش  هوا  شدن  گرم 
مزرعه دچار تنش رطوبتی شدید شده و تعدادی 
از گلها ریزش کرده وتعدادکل کمتری موفق به 
از  استفاده کمتر  دانه خواهد شد.  و  تولید غالف 
وگرمای  خشکی  با  شدن  مواجه  و  ها  بارندگی 
سبب  نیز  ریشه  کافی  توسعه  عدم  و  فصل  آخر 
وگیاه  شده  کمتر  رشد  دوره  طول  که  شود  می 
زایشی خود  و  رویشی  رشد  مراحل  است  مجبور 
را کوتاهتر کند. در کشت بهاره گیاه هیچ استفاده 
مستقیمی از بارندگی های پاییزه و زمستانه نمی 
کند و بارندگی های مؤثر محدود به کمتر از 2 ماه 
می باشد. ارتفاع کوتاه ارقام محلی در کشت بهاره 
باعث می شود که برداشت نخود به صورت دستی 
پذیر  امکان  کمباین  با  برداشت  و  گیرد  صورت 
توسط  سنتی  برداشت  و  داشت  عملیات  نباشد. 
از پرهزینه ترین و سخت ترین  نیروی کارگری 
برداشت و خرمن  تولید نخود هستند که  مراحل 
اوایل  گرمای  با  شدن  مصادف  دلیل  به  کوبی 
برخوردار  باالتری  وهزینه  دشواری  از  تابستان 

است .

2- کشت انتظاری یا زمستانه : 
اوایل  در  زمین  معتدل  و  سرد  مناطق  در 
اوایل  و  پاییز  اواخر  در  را  شده  شخم  زمستان 
زمستان که درجه حرارت خاک و محیط کمتر از 
دمای الزم برای جوانه زنی باشد و امکان جوانه 

زنی و سبز شدن فراهم نباشد کاشت می کنند.
در  انتظاری  کشت  تاریخ  مناطق  اغلب  در 
اواخر آذر ماه نسبت به دیماه مناسب تر بوده است 
اما به طور کلی در شرایط مناسبی که هوا اجازه 
میدهد کاشت انجام می گیرد تا از فشردگی خاک 
جلوگیری شود و از طرفی در زمستان خاک یخ 
زده و پوک می شود و در نتیجه سبز شدن بذور 
انتظاری  کشت  از  هدف  شود.  می  انجام  آسانتر 
است  ها  بارندگی  از  استفاده  حداکثر  زمستانه  یا 
و  بوده  زمستانهای سرد  دارای  که  مناطقی  در   .
را  موقع  به  کاشت  امکان  بهاره  های  بارندگی 
سلب می نماید این روش مورد استفاده قرار می 
که  بذور  بهار،  اوایل  در  هوا  گرم شدن  با  گیرد. 

قباًل رطوبت کافی جذب کرده و متورم شده اند 
به سرعت سبز کرده و در مزرعه مستقر می شوند 
. طوالنی شدن طول دوره رویشی، افزایش طول 
دوره پر شدن دانه و افزایش راندمان مصرف آب 
باعث افزایش عملکرد نسبت به کشت بهاره می 
که  یابد  می  امکان  گیاه  زمستانه  درکشت  شود. 
عمق  به  توجه  با  را  آب  مصرف  راندمان  بتواند 
هنگامی  گیاه  خوب  رشد  و  ریشه  زیاد  حجم  و 
که شرایط مساعد بوجود می آید به مقدار زیادی 
انتظاری  کشت  در  موفقیت  برای  دهد.  افزایش 
به  یا متحمل  به سرما و مقاوم  ارقام مقاوم  باید 
بیماری برق زدگی استفاده کرده و کنترل علفهای 
رقابت  از شروع  قبل  مناسب  به شیوه های  هرز 

آنها یا نخود انجام گیرد . 

3- کشت پاییزه نخود دیم 
در مناطق معتدل و نیمه گرمسیری بالفاصله 
بعد از برداشت گندم یا جو و یا بعد از اولین باران 
های پاییزی، اقدام به شخم زمین، گاوآهن نیمه 
برگردان یا قلمی شده در صورت داشتن فرصت 
کافی تا تاریخ مناسب، منتظر سبز شدن بذر گندم 
هرز  علفهای  از  تعدادی  و  قبل  محصول  جو  و 
می شوند، سپس با یک شخم سطحی با گاوآهن 
را  بذور سبز شده  یا زدن دیسک  و  پنجه غازی 
و هموار می  نرم  را  مزرعه  برده و سطح  بین  از 
دارای  که  پاییزه  نخود  ارقام  از  استفاده  با  کنند. 
درجات مختلفی از مقاومت تا تحمل به بیماری 
برق زدگی هستند، حداکثر تا اوایل آذر ماه اقدام  
باران های  از  به کاشت می شود. بذورسبز شده 
نخود  ریشه  و  کرده  استفاده  زمستانه  و  پاییزی 
طول و حجم قابل توجهی پیدا کرده ، به اعماق 

خاک نفوذ می کنند و با گرم شدن هوا در اوایل 
بهار به سرعت رشد کرده و سطح مزرعه را می 
پوشانند. مدیریت مناسب کنترل علفهای هرز در 
و  است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  این کشت 
در صورت کنترل آنها قبل از رقابت با بوته های 
کشت  برابر  چند  عملکرد  انتظار  توان  می  نخود 
بهاره را داشت. ارقام نخود پاییزه به دلیل گلدهی 
تنشهای  و  گرما  ازشروع  قبل  غالف  تشکیل  و 
و  بهار  اواخر  نامساعد  شرایط  از  فرار  و  خشکی 
دارای  باران  و  خاک  رطوبت  از  استفاده  حداکثر 
محصول  بیشتر  تولید  افزایش  و  عملکرد  ثبات 
نسبت به کشت انتظاری و بهاره بوده و به دلیل 

پابلند بودن ارقام براحتی توسط کمباین برداشت 
به  برداشت  های  هزینه  بدینوسیله  و  شود  می 

مقدار زیادی کاهش پیدا می کند.

اقدامات الزم برای كشت نخود
  -  ضد عفونی بذر :

سموم  از  استفاده  کاشت،  از  قبل  باید  بذوررا 
قارچکش ضد عفونی کرد و یا با مواد وکودهای 
بیولوژیک  ومواد  کودها  کرد.  آغشته  بیولوژیک 
میکروارگانیسم  یا  ارگانیسم  چند  یا  یک  دارای 
بر روی  باشند که  )باکتریها وقارچ ها( مفید می 
موادی به نام حامل )معدنی ، آلی یا ترکیبی( قرار 
در  موجود  رشد  محرک  باکتریهای  اند،  گرفته 
معدنی  مواد  جذب  با  بیولوژیک  کودهای  بعضی 
افزایش  بویژه آهن و تحویل آن به ریشه باعث 
روی  بازدارندگی  اثر  طرفی  از  و  شده  گیاه  رشد 
بیولوژیک  ومواد  کودها  دارد.  بیماریزا  عوامل 
حاوی ریزیوم برای استفاده از خاکهایی که فاقد 
آنها نخود  بار در  اولین  برای  یا  ریزوبیوم هستند 
یا  نبود  زیرا  مفید هستند  بسیار  می شود  کاشت 
کمبود ریزوبیومها در برخی خاکها باعث کاهش 

رشد نخود می شود.

مقدار بذر 
با مصرف مقدار 90 تا 100 کیلوگرم بذر هکتار 
برنامه  برای  را  تراکم  توان  می  پاییزه  در کشت 
ریزی الزم درراستای عملکردهای باالتر از 1500 
کیلوگرم در هکتار به دست آورد. در کشت بهاره 

میزان 75 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. 
تهیه بستر بذر :

بعد  ویا  وجو  گندم  برداشت  از  بعد  بالفاصله 
با حفظ حداقل  پاییزی  بارانهای  اولین  ریزش  از 
30درصد از بقایا در   سطح زمین با استفاده ادوات 
خاک ورز مرکب که شخم و خرد کردن کلوخه و 

نیز غلتک خاک شخم شده را انجام می دهد کار 
تهیه بستر بذر انجام می گیرد. در صورت نبود این 

ادوات بهتر است از گاو آهن قلمی استفاده شود.

 روش كاشت : 
کاشت سنتی: دراین روش پس از پخش بذر 
در سطح مزرعه، با استفاده از گاوآهن برگرداندار 
برند   زیر خاک می  را  آن  غازی  وپنجه  قلمی  یا 
نامناسب  تراکم  و  کاشت  نبودن عمق  یکنواخت 
بوته ها،  ناهموار بودن سطح مزرعه وعدم امکان 
اجرای عملیات  زراعی مکانیزه در مراحل مختلف 
رشد گیاه از معایب این روش است دراین روش 
که  مناطقی  در  جز  پاییزه  نخود  کشت  برای 
نمی  توصیه  نیست  میسر  کار  بذر  به  دسترسی 

شود.

كاشت مکانیزه
 زمین مدتی پس از تهیه مناسب بستر بذر با 
انجام تنظیمات  از بذرکار های غالت و  استفاده 
الزم کاشت انجام می شود. چون درکاشت مکانیزه 
بذر  دلخواه  وتراکم  ردیف  فواصل  کاشت،  عمق 
براحتی قابل تنظیم است، تلفات بذر کمترودرصد 
است  باالتر  عملکرد  و  ورشد  بیشتر  شدن  سبز 
میزان افزایش عملکرد درکشت مکانیزه نخود 20 
کشت  در  دهد.  می  نشان  افزایش  درصد   25 تا 
علفهای  بذرکار  با  از کاشت  قبل  توان  بهره می 
هرز سبز شده با یک شخم سطحی از بین برد و 

سپس اقدام به کشت کرد.

تغذيه گیاهی : 
با تغییر زمان کاشت محصول نیازهای غذایی 
تا حدودی تغییر می کند ، در کشت بهاره فرصت 
دلیل  به  پتاسه  و  فسفره  کودهای  از  استفاده 
مصرف  و  است  کمتر  رشد  دوره  طول  کوتاهی 
کودهای شیمیایی نیز پایین تر است. در صورتی 
که در منطقه باران های مناسب بهاره را داریم و 
در مزرعه کلش محصول قبل را حفظ کرده ایم 
می توان حدود 30 کیلو گرم در هکتار کود اوره 
در زمان کاشت بذر استفاده کرد. در کشت پاییزه 
چون گیاه حدود 5 ماه در خاک مستقر است لذا 
مصرف کودهای شیمیایی و تغذیه گیاه نیز باالتر 
براساس  باید  پتاس  و  فسفر  مصرف  باشد.  می 
آزمون خاک باشد .مصرف ازت همزمان با کاشت 
به مقدار 30 کیلوگرم اوره درهکتار جهت تأمین 
انجام می گیرد  اول رشد  از چند هفته  گیاه  نیاز 
درخاک  ریزوبیوم  وجود  درصورت  آن  از  بعد  و 
حاوی  بیولوژیک  ومواد  کودها  از  استفاده  یا  و 
تأمین می شود  آنها  ازت گیاه توسط   ، ریزوبیوم 
و معمواًل نیازی به مصرف ازت به سرک نیست. 
نیاز دارد  برای تثبیت ازت، گیاه نخود به گوگرد 
لذا جهت دستیابی به حداکثر عملکرد الزم است 
در صورتی که گوگرد خا کم باشد ) 10 پی پی 
ام ( باید حدود 20تا 30 کیلوگرم گوگرد در هکتار 

مصرف شود .
تهیه و تنظیم:

 آقای مهندس علی اشرف عبداللهی
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اجرای برنامه بهداشت کشاورزی ،اقدامی موثر 
در راستای ارتقای سالمت کشاورزان وپیشگیری 
از بروز حوادث و بیماریهای شغلی با ایجاد محیط 
های کار سالم و بهبود کیفیت و تولید محصوالت 

کشاورزی سالم است.
عوامل زيان آور شیمیايی :

نکات بهداشتی در مورد سموم کشاورزی 
زندگی بشر به گیاهان وابسته است و گیاهان 
را بطور مستقیم و غیر مستقیم مورد استفاده قرار 
غذایی  منابع  از  درصد    95 گیاهان   . دهد  می 
فعالیتهای  توسط   ً اکثرا  را تشکیل داده و  جهان 
سرمایه  به  نیاز  که  شوند  می  تولید  کشاورزی 

گذاری ،زمان و اراضی زیاد دارد .
آوردن  بدست  برای  باغداران  و  کشاورزان 
اما  کشند  می  زیادی  زحمات  زمین  از  محصول 
مثل  مثل  آفاتی  هجوم  مورد  آنها  کار  حاصل 
.بنابراین  گیرد  می  قرار  جوندگان  و  حشرات 
بدست  و  آفات  این  بردن  بین  از  برای  مجبورند 
را  خود  باغات  و  ،مزارع  بهتر  محصول  آوردن 

سمپاشی کنند.
سم چیست؟

سم ماده ای است که برای از بین بردن آفات 
رود  بکار می  و حیوانات موذی  ،حشرات  گیاهی 
طریق  از  تواند  می  سم  که  بدنیم  باید  .بنابراین 
1- نفس کشیدن 2-تماس با پوست بدن 3- از 

طریق دهان و خوردن وارد بدن شود.
چگونه باید سم را نگهداری کرد:

در  باید  و  است  ناک  خطر  سمی  نوع  -هر 
محلی دور از دسترس افراد و بچه ها نگهداری 

کنیم.
به  مجهز  سم  نگهداری  محل  شود  سعی   -

قفل باشد.
مواد  ،انبار  آشپزخانه  در  را  سم  وقت  هیچ   -
نگهداری  محل  یا  و  زندگی  محل  ،اتاق  غذایی 

حیوانات نگهداری نکنیم.
مخصوص  ظرف  و  قوطی  در  باید  را  سم   -
خودش که بر چسب و مشخصات دارد نگهداری 

کنیم .
ظرف  روی  ی  نوشته  و  برچسب  هرگز   -

حاوی سم را جدا نکنیم .
مهم است بدانیم:

- کسی که از سم استفاده میکند باید خطرات 
آن را بشناسد .

- افرادیکه دارای بیماریهای قلبی ،کلیوی و 
نباید در عملیات سمپاشی دخالت  کبدی هستند 

داشته باشند.
- زنان حامله ،افراد مسن و خردسال نباید با 

سم سروکار داشته باشند.
نگهداری  برای  نباید  سم  خالی  ظروف  از   -

مواد دیگر استفاده کنیم .
خطرات استفاده از سموم کشاورزی در منازل 
شیمیایی  مواد  از  ای  دسته  آفات  دفع  سموم 
آفات کشاورزی  در دفع  آنها  کاربری  هستند که 
،دام،حشرات خانگی،جونده های محیط خانگی و 
کشاورزی می باشد و براساس اهمیت مسمومیت 
زائی به چند گروه کلی تقسیم می گردند :ارگاتو 
،حشره  ها  ها،ارگاتوکلرینه  ها،کارپامات  فسفره 

کشهای گیاهی ،نیکوتین و فسفیدها.

سموم ارگاتو فسفره ها بدلیل عدم پایدازی در 
طبیعت بسیار پر مصرف هستند و اگر چند ساعتی 
از برخورد محصوالت با این سموم گذشته باشد و 
محصول کشاورزی نیز بخوبی شسته شود مشکل 
زیست محیطی ندارد و مصرف محصول نیز بدون 

اشکال است.
همان  دسته  این  ترکیبات   : ها  کاربامات 
  Spray بصورت  حشره کش ها ی خانگی که 
و پودر و گچ های حشره کش کناره های دیوار 
ها در منازل استفاده می شود . در این حالت اگر 
شدید  چندان  و  باشد  آلودگی  حد  در  مسمومیت 
نباشد ،خطر چندانی در بین نیست به خصوص اگر 
،عالئم بصورت افزایش ترشحات دهانی و بزاق 
،اسپاسم روده ای  و استفراغ و در مواردی اسهال 
باشد که با پادزهر آن یعنی داروهای ضد اسپاسم 

آتروپینی مسمومیت متوقف و کنترل می شود.
همانند  دسته  این  :سموم  ها  کلرینه  ارگاتو 
بخصوص  و  حشرات  کنترل  برای  که    DDT
در کنترل ماالریا کاربرد دارند ،بر خالف دو دسته 
پایدار  همیشه  متابولیت    فوق  شیمیایی  داروی 
اثرات  آن  بر  گذارد.عالوه  می  باقی  طبیعت  در 
است  گردیده  گزارش  نیز  آنها  در  زایی  سرطان 
.مسمومیت با آن می تواند باعث تحریکات سیتم 
گردد.وی  پذیری  تحریک  و  ،بیقراری  اعصاب 
در  طوالنی  سابقه  گیاهی  کشهای  :حشره  افزود 
Pyrethroid که همان  .نظیر  دارند  مصرف  
امشی معروف است .این سموم آلودگی محیطی 
ولی  نمیدهد  نیز  شدید  ندارد.مسمومیت  چندانی 
های  حساسیت  باعث  بدن  در  طوالنی   تماس 
حادی می شود که درمانهای عالمتی کافی است 
.نیکوتین با همان تنباکو نیز خاصیت ضد حشره 
دارد.مسمومیت و برخورد آن در صورتیکه شدید 

نباشد قابل گذشت است.
فسفیدها:فسفید آلومینیوم یا قرص برنج ،جزو 
.اما  بندی می شود  بسیار خطرناک دسته  سموم 
استفاده از آن در محصوالت دانه ای  شبیه برنج 
برنج  نافع         به خود  برای کنترل حشرات 
درستی  به  اگر  خصوص  به  دهد  نمی  مصرفی 
شسته شود .بعد از مدتی که قرص درون کیسه 
یا  فسفین  گاز  خود  از  بتدریج  داشت  قرار  برنج 
PH3 آزاد می کند که باعث از بین بردن حشرات 
می شود .استفاده مقادیر زیاد از این قرص ها در 
فسفین  گاز  تصعید  شرایط  بتواند  که  باز  فضای 
ایجاد کند ممکن است باعث آلودگی ها و حتی 
مسمومیت شود بنابراین قرص برنج در میزان کم 
ودر کیسه و گونی برنج پتانسیل مسمومیت ندارد.

آن  به  پاشی  سم  عملیات  در  باید  که  نکاتی 
توجه کرد:

1-در روزهای که باد شدید می وزد نباید باغ 
و مزرعه را سم پاشی کرد.

مواد  پاشی  سم  محل  در  شوید  2-مطمئن 
غذایی و آب وجود نداشته باشد.

3-همیشه احتمال بدهید که ممکن است در 
این عملیات کسی مسموم شود بنابراین آمادگی و 

وسایل ضروری را فراهم نمایید.
از  غیر  به  دیگری  افراد  شوید  4-مطمئن 
خودتان در محل سم پاشی حضور نداشته باشند.

5-قبل از تماس با سم و وسایل سمپاشی از 
تمام  که  پالستیکی  ،لباس  پالستیکی  دستکش 

بدن را 
بپوشاند ،چکمه الستیکی ،عینک دور بسته با 
شیشه ساده،کاله مناسبی که موها را بپوشاند و از 
ماسک فیلتر دار و یا پارچه تمیز مرطوب جلوی 

دهان استفاده کنید.
6-نوشته ی روی ظرف سم را مطالعه کنید و 
مطابق دستور ،مقدار توصیه شده را استفاده کنید .

مستقیم  تماس  از  سم  سازی  آماده  7-برای 
کنید  خودداری  آن  کردن  مخلوط  جهت  دست 
واز وسیله ای مانند چوب برای این کار استفاده 

نمایید .
ایستاده  باد  به  پاشی پشت  8-در هنگام سم 

باشید .
9-در هنگام سم پاشی از خوردن و آشامیدن 

و حتی سیگار کشیدن خودداری کنید .
10-پس از تمام شدن کار سم پاشی مقادیر 
خودش  مخصوص  ظرف  به  را  سم  اضافی 

برگردانید و درب آن را محکم کنید.
در  و  آوری  جمع  را  شده  خالی  11-ظروف 

محل مناسبی دفن کنید.
12-دستگاه سم پاش را بشویید و آب آن در 

محل مناسبی بریزید.
نگهداری  محل  به  دوباره  را  سم  13-ظرف 

منتقل کنید.
14-پس از تمام شدن کلیه کارها ،لباس کار 
مناسبی  محل  رادر  آنها  کنیدو  خارج  بدن  از  را 
بشویید و سپس در محل مناسبی نگهداری کنید.

15-اجازه ندهید حداقل 3تا 4 ساعت پس از 
سمپاشی کسی به محل سمپاشی وارد شود .

16-اگر در موقع سمپاشی به هر شکلی سم 
روی بدن ریخت فوراً آن محل را با آب فراوان و 

صابون بشویید.
به  سم  مقداری  سمپاشی  موقع  در  17-اگر 
بدون  و  زیاد  آب  با  را  چشم  فوراً  پاشید  چشم 

صابون بشویید.
كمکهای اولیه و درمانی به فرد مسموم:

زیر  باید  درمانی  مرکز  برای  الزم  تشکیالت 
نظر پزشک محلی به وجود آید تا وی بتواند در 
باتشد  داشته  فوری  برخورد  مسمومیت  حاالت 
الزم  داروهای  سایر  و  پادزهرها  باید  همچنین 
برای چنین درمانگاهی موجود ودائمًا تحت نظر 
باشد.دستورالعملهای اولیه و معالجات پزشکی در 

برگه مشخصات محصول داده می شود.
اگر در هنگام سمپاشی و یا بعد از آن فردی 
دچار  دیگران  یا  و  خود  احتیاطی  بی  علت  به 
مسمومیت شود و عالئمی مانند سرگیجه ،حالت 
،دل  پریدگی  رنگ   ، درد  ،دل  استفراغ  و  تهوع 
مشاهده  را  آلودگی  خواب  و  کردن  ،عرق  پیچه 

کنبم باید:

هوای  به  وجود سم  محل  از  را  مسموم  فوراً 
آزاد منتقل کنیم .

کمک می کنیم مسموم به راحتی نفس بکشد 
.اطراف او را خلوت کرده  و اگر چیزی در دهان 

دارد خارج می کنیم.
می  نگه  گرم  استراحت  حالت  در  را  مسموم 

داریم.
از مسموم و اطرافیان او می پرسیم که با چه 

ماده ای تمکاس داشته است.
سعی کنیم مشخصات سمی که فرد را مسموم 

کرده همراه داشته باشیم.
فوراً مسموم را به اولین مرکز بهداشتی درمانی 
می رسانیم و اطالعات خود را در اختیار پرسنل 

بهداشتی قرار می دهیم.
بیماریها و عوارض ناشی از گرد وغبار گیاهی 
علت  به  گیاهی  غبارهای  و  گرد  :اکثر  غالت  و 
دستگاه  فوقانی  های  قیمت  در  ذرات  درشتی 
شود  می  گرفنه   ) نایژه  )بینی-حلق-نای  تنفس 
رسیدن  به  قادر  که  ذرات کوچکتر  این وجود  .با 
به حبابچه های ریوی می باشند در برخی مواقع 
سبب بوجود آمدن برونشیت ها ی  حاد و مزمن 
،آمفیزم و حتی برونکوپنومونی و یا برونشکتازی و 
فیبروز ریه می گردند ضمنًا بایستی توجه داشت 
که آلودگی گرد و غبارهای گیاهی به باکتریها و 
قارج ها در تشدید عوارض حاصله اهمیت بسزایی 
را دارا می باشد. به عبارت دیگر ممکن است گرد 
و غبار از گیاعان سمی بوجود آمده و هوای محیط 

را آلوده کنند.
گرد و غبار دانه های غالت و حبوبات:

محقیق بیشماری باال بودن میزان بیماریهای 
تنفسی رادر کشاورزانی که با دانه های غالت و 
حبوبات سرو کار داشته ودر نتیجه در معرض گرد 
این مواد هستند گذارش کرده  از  و غبار حاصله 

اند .
تحریک  سبب  غالت  غبار  و  گرد  استشاق 
تنفسي  فوقاني  مجاري  و  گلو،بیني،چشم  مخاط 
عالئمي  آمدن  بوجود  سبب  نتیجه  در  و  گردیده 
چون عطسه ،سرفه ،سوزش مخاط  بیني و گلو 
تنگي  ،باعث  مستمر  تماس  نتیجه  در  باالخره  و 
این  حساس  اشخاص  در  ضمنًا  میگردد.  نفس 
گرد و غبار ممکن است موجب یک نوع کهیر یا 

بثورات خارش دار  نیز بشوند .
بیماري ريه دهقانان :

این عارضه در اثر استشاق گرد و غبار یونجه 
و سایر مواد آلي مشابه که در اثر رطوبت ،مرطوب 
شده و توسط قارچها پوشیده شده اند عارض مي 
نفس  تنگي  و  ، تب  آن سرفه  از عوارض  گردد. 

قابل ذکر است .
آسم گندم :

گرد و غباري که از جابجا کردن و کار با گندم 
و غالت حاصل مي شود ممکن در بعضي مواقع 
خیلي زیاد بوده و در کشاورزان  ایجاد عوارضي 
در  بار  اولین  براي  که  کسي  نماید.  آسم  شبیه 
خود  از  تحمل  نوعي  غبارها  و  گرد  چنین  داخل 

نشان مي دهند .

تهیه و تنظیم: خانم مژگان عاليی نژاد

بهـداشت کشـاورزی
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سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

شماره اول زمستان 93
به کوشش: 

                                          مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایالم
همکاران: دکتر سیامک بیگی، مهندس هوشنگ جعفری، مهندس زیبا یوسفی، مهندس امیر عبداللهی، مهندس ثریا 
قاسمی، مهندس حشمت اله سیاهی، مهندس پروین قادري نژاد، دکتر اکبر اسماعیلی، مهندس مهرداد مرادی، مهندس 
فاطمه جهان پور، مهندس علی اشرف عبدالهی، مهندس ستار  دارابی، مهندس الهه حیدرزاده،  مهندس مژگان عالیی نژاد

رتویج كشاورزي صیقل دهنده جوهره داانيي انسان است كه تواانيي هب بار مي آورد  و انسان   نوآوران رتویج

اهي تواان  هب عنوان  وسيله  توسعه  از نيرومندي  بااليي ربخوردار مي شوند و آگاهي الزم را 

بدست  مي آورند ات هب عنوان هدف توسعه از مواهب توسعه ربخوردار گردند. 

)دكتر اسداله زماني پور عضو هیئت علمي دانشگاه هاي بیرجند(


