
سخن سردبیر:

کاهش ضایعات 

کشاورزی، راهبردی 

استراتژیک در توسعه 

کشاورزی پایدار
س��خت کوش��ی، کار طاقت فرس��ا، مشقت 
فراوان واژه هایی هس��تند ک��ه در فعالیت های 
تولیدی بخش کش��اورزی باره��ا و بارها تکرار 
شده است که نمایانگر زحمات بسیار جامعه ی 
روس��تایی است که با تالش فراوان محصوالت 
کش��اورزی را تولی��د م��ی کنند، ام��ا جابجایی 
نادرس��ت پس از برداش��ت، جاده های ناهموار، 
بس��ته بندی های نامناس��ب و غیر اس��تاندارد، 
توزیع س��نتی محصوالت در میادین، بازار های 
غیر استاندارد، ماشین آالت و ادوات کشاورزی 
فرس��وده و مس��تهلک، آگاه��ی ان��دک تولید 
کنندگان و متصدیان ماش��ین آالت برداش��ت 
محصوالت کش��اورزی و ...از مهمترین عواملی 
هستند که موجب ضایع شدن دسترنج کشاورز 

می شود.
براس��اس گزارش��ات س��ازمان خ��وار و بار 
جهانی )WTO( مقدار تلفات پس از برداشت 
محصوالت کش��اورزی در ای��ران بین 30 تا35  
درصد اعالم ش��ده اس��ت. این رقم گویای این 
واقعیت است که متاس��فانه کارایی نظام تولید، 
توزی��ع و ب��ازار رس��انی و بازاریابی محصوالت 
کش��اورزی نامناس��ب و ناکارآم��د ب��وده و می 
بایس��ت در برنامه های بلند مدت )برنامه ریزی 
(و کوت��اه مدت)اجرایی( راه کارهای مناس��بی 

جهت کاهش ضایعات کشاورزی اتخاذ گردد.
افزایش جمعیت و کاهش چش��مگیر منابع 
طبیع��ی و محدودیت امکان��ات و منابع تولیددر 
آینده جوابگوی مس��ئولین به نی��از غذایی آحاد 

مختلف جامعه را با مشکل مواجه می کند. 
امروزه غ��ذا و امنیت غذایی ن��ه تنها جنبه 
اقتص��ادی- اجتماع��ی دارد بلکه ب��ه حربه ای 
سیاسی در دست کشور های صنعتی مبدل شده 
است . لذا در ش��رایط فعلی با توجه به وضعیت 
اقتصادی در کش��ور و کاهش درآمدهای ارزی 
بایستی از امکانات، استفاده مؤثرتری بعمل آورد 
ت��ا تولی��دات افزایش یافته و از قی��د و بندهای 

واردات مواد غذایی رهایی یابیم.
امنی��ت غذایی که س��نگ بن��ای جامعه ی 
توس��عه یافت��ه اس��ت و عنصر اصلی س��المت 
روانی و جس��مانی جامعه می باشد هر روزه در 
کش��ورهای در حال توسعه مورد تهدید قرار می 

گیرد .
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تسطیح: آماده نمودن زمین های ناهموار برای 
آبیاری به روش سطحی، مستلزم ایجاد تغیراتی در 
وضع پستی و بلندی طبیعی زمین است در نتیجه 
ای��ن تغیرات ک��ه اصطالحًا به آن تس��طیح گفته 
می شود، س��طح طبیعی زمین تبدیل به سطحی 
مناسب نوع آبیاری و جنس خاک می شود و برای 
یک قطعه زراعی این س��طح ممکن است از یک 
صفحه مس��توی با شیب های یکنواخت در جهت 
آبیاری عمود برآن و یا از چندین صفحه مس��توی 

با شیب های متفاوت تشکیل شده باشد. 
تس��طیح اراضی مستلمزم مخارج زیادی است 

لذا جنبه اقتصادی آن را باید مد نظر داشت.

تعریف عمومی تسطیح  
 )landleveling(

همواره س��ازی ، صاف کردن و ایجاد ش��یب 
مناس��ب در زمی��ن ب��ا در نظرگرفت��ن ضری��ب 

نفوذپذیری و بافت خاک.

پیشینه تسطیح در ایران
در ایران تسطیح اراضی با ماشین هایی مانند 
گریدرواسکریپرهای خودرو با نام تسطیح به روش 
مهندسی، از س��ال 1330 آغاز شد. اما رفته رفته 

مشخص شد که این ش��یوه با مشکالت وضعف 
هایی از جمله نداش��تن دقت کافی درتس��طیح و 
ناتوان��ی در ایجاد ش��یب یکنواخ��ت ، هزینه زیاد 
تعمی��ر و نگه��داری ماش��ین ، نیاز هر س��اله به 
تس��طیح دوباره ، نیاز به زم��ان زیاد و متخصص 
نقش��ه ب��رداری ، تخری��ب الیه مرغ��وب خاک 
زراعی و گران قیمت بودن ماش��ین های این نوع 
تسطیح روبروست. البته شایان ذکر است که براي 

نخستین بار در ایران  و حدود سال1384، دستگاه 
تس��طیح اراضي کش��اورزي به صورت لیزري در 
س��ازمان جهاد کشاورزي اس��تان فارس  طراحی 

وساخته شد.

اراض�ی  تسطی�ح  ع�دم  معای�ب   
کشاورزی

1- کاهش 5 سال از عمر ماشین آالت زراعی؛
2-  افزای��ش دو براب��ری س��وخت مصرف��ی 

ماشین آالت؛
3- ات��الف 30 درص��د محص��ول در زم��ان 

برداشت؛
4- توزی��ع غی��ر یکنواخ��ت آب در مزرعه و 

کاهش بازده محصول؛
عدم برخورداری اراضی ناهموار از آب   -5

مکفی، منافع کودهای شیمیایی؛
افزای��ش هزینه اس��تهالک ماش��ین   -6
آالت کش��اورزی و کاهش راندمان ماشین آالت 

کشاورزی.

مزایای تسطیح اراضی زراعی

کاهش میزان فرسایش خاک؛  -1
توزیع سطحی و عمقی مناسب آب در   -2

سراسر مزرعه و افزایش راندمان آبیاری؛
تسهیل در مدیریت بهینه مزرعه.  -3

سمیرا نصیری
کارشناس مدیریت آب و خاک

تسطیـح اراضـی،کـاربردها و انـواع

مدیریت یک مزرعه تسطیح شده به مراتب آسانتر و مقرون 

به صرفه تر از مزرعه مشابهی با توپوگرافی طبیعی نامناسب 

است. عالوه بر این، تسطیح یک روش خوب حفاظتی برای 

خاکهای در حال فرسایش است. 
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محص��والت  تولی��د  در  خودکفای��ی  ل��زوم 
اس��تراتژیک مانند گندم ، برنج، ذرت و دانه های 
روغنی در عرصه جهان کنونی که غذا بعنوان یک 
اسلحه و اهرم در دست برخی از قدرتها بشمار می 
رود، از اهم ضروریات محس��وب می شود که در 
این راس��تا کاهش ضایعات یک��ی از عوامل مهم 
در افزایش تولید و کاهش واردات محس��وب می 

گردد.
از س��وی دیگر با توجه به اینکه سهم سرمایه 
گذاری انجام ش��ده در بخش کشاورزی 5 درصد 
س��رمایه گذاریهای موجود در کش��ور می باشد و 
این رقم برای بخش کش��اورزی نس��بت به سایر 
کشور های جهان بسیار پایین می باشد و با توجه 
به کمبود س��رمایه گ��ذاری در این بخش، میزان 
ضایعات محصوالت کش��اورزی معادل 25 درصد 
درآمد نفتی کش��ور تخمین زده می ش��ود که این 
میزان بیانگر میزان باالی ضایعات و نیز ارزش آن 
در تولید ناخالص داخلی ) GDP( می باش��د در 
حال حاضر 26 درصد ارزش تولید نا خالص کشور، 
ارز آوری چشمگیری معادل 30-25 درصد ارزش 
صادرات غیر نفتی س��االنه دارد، ضمنًا 24 درصد 
اش��تغال کش��ور مربوط به بخش کشاورزی است 
که کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی عالوه 
بر قابلیت افزایش عملک��رد محصوالت زراعی و 
باغی ، در ایجاد و اش��تغال ، توسعه صادرات غیر 
نفتی و نی��ز ایجاد امنیت غذایی از اهمیت باالیی 

برخوردار است .
لذا م��ی توان ادعا نمود که برای رس��یدن به 
خود کفایی نس��بی، ج��دای از افزایش تولید ، در 
برخ��ورد با مس��ئله ضایع��ات و چگونگی کاهش 
آن مورد تاکید اس��ت.کاهش ضایع��ات ، ماهیت 
افزای��ش عرضه را دارد و دس��تیابی به آن ما را از 
عوام��ل تولید اضافی، بی نیاز می کند یعنی بدون 
داده اضاف��ی س��تاده حاصل می گ��ردد با اعمال 
این سیاس��ت در بهره برداری از منابع طبیعی نیز 
صرفه جویی شده و منابع غیر قابل تجدید که در 
معرض تخریب قرار می گیرد طی نظمی به سود 
پاسخگویی به نیازهای آیندگان استمرار می یابد 

و متضمن توسعه پایدار در کشور خواهد بود .
ضایعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه می زند:

1-تولید را کاهش می دهد
2-واردات را افزایش می دهد

3- نهاده ها و عوامل تولید )که کمیاب هستند 
و به سختی تهیه می شوند ( را به هدر می دهد 

روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات 

1-بر نامه کنار گذاری کشت محصول 
)set Qside(

کش��ورهای اروپای��ی در س��ایه سیاس��تها و 
حمایته��ای گس��ترده از کش��اورزان ب��ا وضعی 
مواجه ش��دند که قیمت پرداختی به کش��اورزان 
نه تنها باالت��ر از قیمت های جهان��ی بوده بلکه 
با م��ازاد تولید محصول نیز مواجه ش��دند و حتی 
با دادن سوبس��ید صادراتی نتوانستند این مازاد را 
مه��ار نمایند واز طرف دیگر با اعتراض گس��ترده 
کشورهای دیگر که عضو سازمان تجارت جهانی 

)WTO( بوده اند، روبرو شدند و با شرایط ایجاد 
ش��ده و مازاد محصولی که داشتند مقداری از آن 
از بی��ن می رفت ، این مس��ئله باعث ش��د که از 
یک طرف هزینه حمایت از تولید بس��یار باال برود 
و وزن زی��ادی را بر بودج��ه دولت تحمیل کند و 
از ط��رف دیگر با مخالفت س��ازمانهای حمایت از 
مصرف کننده و محیط زیس��ت مواجه ش��دند لذا 
اتحادیه اروپا تصمیم گرف��ت که برای جلوگیری 

از ایج��اد مازاد محص��ول و جلوگیری از ضایعات 
با کش��اورزان وارد مذاکره شود و به آنها پیشنهاد 
نمود که مقداری از س��طح زیر کش��ت محصول 
کل آن��را در قبال پرداخت جبرانی کنار بگذارند، با 
اجرای این سیاست مقدار زیادی از مازاد محصول 
کاهش یافت و متعاق��ب آن ضایعات محصول و 
هدر رفت منابع و عوام��ل تولید کمیاب خصوصًا 

آب و زمین کاهش یابد.

با اس��تفاده از این تجربه باید سیاس��تگذاران 
بخش کش��اورزی ب��رای جلوگی��ری از ضایعات 
برنام��ه  کنارگ��ذاری را پیش��نهاد نمایند در حال 
حاضر در بعضی از محصوالت نظیر سیب زمینی، 
پیاز و گوجه فرنگی کش��ور با م��ازاد تولید مواجه 
است که این موضوع سبب می شود مقدار زیادی 

از محصول در انبارها یا در زمین از بین برود

2-سیاست کاهش هزینه مبادله 
یکی از مشکالت کش��ورهای در حال توسعه 
و توس��عه نیافته وج��ود هزینه مبادله بس��یار باال 
در بخ��ش کش��اورزی آنها س��ت به ای��ن معنی 

ک��ه مدت زمانی که طول می کش��د محصول از 
مزرعه برداش��ت شود و به دس��ت مصرف کننده 
برس��د طی یک پروس��ه طوالنی انجام می شود 
. این مس��ئله دو مشکل ایجاد می کند اول اینکه 
وجود واس��طه های زیاد و گوناگون ، حمل ونقل 
جاده ای نامناس��ب ، انبارداری نامناس��ب ، فقدان 
س��ردخانه و... موجب می ش��ود که مقدار زیادی 
از محصول تلف ش��ود دوم اینکه مراحل مختلف 

وگوناگون ارس��ال محصول  از مزرعه تا مصرف 
کننده  موجب باال رفتن هزینه مبادله می شود.

باال رفتن هزین��ه مبادله برای کش��اورز یک 
معضل اساس��ی اس��ت لذا کش��اورز برای رهایی 
از ای��ن معضل مدت��ی محصول خ��ود را در انبار 

نگهداری می کند.
بدلی��ل نگه��داری نامناس��ب و وج��ود آفات 
مختلف، محصول بتدریج فاسد می شود ، کشاورز 

برای جلوگیری از فساد محصول مجبور می شود 
که آنرا روانه بازار کند و در این شرایط واسطه ها 
رغبت کمتری نش��ان می دهند بنابراین کشاورز 
تنها دو انتخاب دارد ، یا باید محصول را با قیمت 
بس��یار پایین عرضه کند یا شاهد فساد محصولی 
باشد که رنج و مشقت زیاد و هزینه هنگفتی برای 

تولید آن متحمل شده است.
در بعضی از مناطق کش��ور ب��رای جلوگیری 
از ورود محص��ول به پروس��ه طوالنی برداش��ت 
ت��ا مصرف و نی��ز کاهش هزینه مبادل��ه اقدام به 
تش��کیل اتحادیه های تعاونی کش��اورزی نموده 
اند تا محصول را مس��تقیمًا ب��ه میادین تره و بار 

عرض��ه نمایند. اما با توجه به عدم وجود تش��کل 
های فراگیر ، اکثریت کش��اورزان قادر به استفاده 

از این روش نمی باشند.

از  بعض�ی  س�وبسید  3-کاه�ش 
محصوالت غذایی:

یک��ی از راههای کاهش ضایعات مواد غذایی 
ح��ذف یا کاهش یارانه پرداختی به برخی از اقالم 

غذایی است. 
بطور مث��ال نان یکی از کاالهایی اس��ت که 
بدلی��ل ارزان بودن مقدار اس��راف آن زیاد اس��ت 
ه��ر چند که پخت نامناس��ب نان توس��ط بعضی 
از نانوای��ان دلیل اصلی ضایعات اس��ت ، حال اگر 
دولت تصمیم به ح��ذف یارانه نان بگیرد نانوایان 
مجبورن��د آرد را با قیمت بازار تهیه نمایند و چون 
مجبورن��د بدلی��ل گران��ی آرد ، ن��ان را با کیفیت 
بهتری عرض��ه نمایند این امر موجب می ش��ود 
که بی��ن نانوایان برای فروش ن��ان رقابت ایجاد 
شود و مصرف کننده بصورت عقالیی کیفی ترین 
ن��ان را برای مصرف انتخاب کند، لذا این ش��یوه 
میزان ضایعات را بش��دت کاهش می دهد ، البته 
با توجه به جایگاه نان در س��فره غذایی اقشار کم 
درآمد ، دولت بایس��تی ش��رایطی را فراهم نماید 
تا ب��ا پرداختهای جبرانی به مص��رف کنندگان با 
درآمد پایین، از کاهش قدرت خرید آنها جلوگیری 
کند یعنی با شناس��ایی دهکهای درآمدی پایین و 
پرداخت های انتقالی رضایت شهروندان رافراهم 

نماید.
4- بکارگیری قیمت تضمینی 

دربعضی از کشور ها دولتها برای اینکه قیمت 
بازاری محصول از قیمت تمام ش��ده آن پایین تر 
نیابد نس��بت به تعیین قیمت های تضمینی اقدام 
م��ی نمایند به عبارتی کش��اورز تا زمانیکه قیمت 
بتواند برایش س��ودآور باش��د محصول خود را در 
ب��ازار به فروش می رس��اند و چنانچه قیمت بازار 
از قیمت تضمینی پایین تر بیاید کشاورز محصول 

خود را با قیمت تضمینی به دولت می فروشد .
با این اق��دام دو هدف، محقق می گردد: اول 
اینکه با این عمل از رفاه و قدرت خرید کشاورزان 
حمایت می ش��ود دوم اینکه مدت زمان و هزینه 
مبادل��ه محصول کاهش یافته وچون کش��اورز با 
تنوع بازار مواجه اس��ت و محص��ول را در حداقل 
زمان ممک��ن و با قیمت مناس��ب به فروش می 
رساند و از فساد محصوالت کشاورزی جلوگیری 

می شود.
5-افزایش کیفیت بسته بندی 

بس��ته بندی نقش اصل��ی را در ایجاد ارزش 
اف��زوده ایفا می کند در بس��ته بندی محصوالت 
غذایی اگر به مس��ایلی از قبیل نور، حرارت، مواد 
افزودنی ضد فس��اد پذیری و آف��ات و باکتریها و 
کیفیت بس��ته بن��دی به اندازه کافی توجه ش��ود 
بازاری��اب می تواند محصول را با قیمت مناس��ب 
به فروش برس��اند . افزایش قیم��ت محصول به 
دلیل کیفیت باال در سطح داخلی و خارجی موجب

ادامه در صفحه بعد

کاهش ضایعات کشاورزی، راهبردی استراتژیک در توسعه کشاورزی پایدار

یکی از مشـکالت کشورهای در حال توسـعه و توسعه نیافته وجود 
هزینه مبادله بسـیار باال در بخش کشـاورزی آنها ست به این معنی که 
مدت زمانی که طول می کشد محصول از مزرعه برداشت شود و به دست 
مصرف کننده برسـد طی یک پروسه طوالنی انجام می شود . این مسئله 
دو مشـکل ایجاد می کند اول اینکه وجود واسطه های زیاد و گوناگون 
، حمل ونقل جاده ای نامناسـب ، انبارداری نامناسب ، فقدان سردخانه 
و... موجب می شـود که مقدار زیادی از محصول تلف شـود دوم اینکه 
مراحل مختلف وگوناگون ارسـال محصول  از مزرعـه تا مصرف کننده  

موجب باال رفتن هزینه مبادله می شود.
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 Heliothis ن��ام  ب��ا  خ��وار  پیل��ه  ک��رم 
dispacea L.  یک��ی از آف��ات مه��م نخود و 
گوج��ه فرنگی در مزارع دیم غرب ایران اس��ت . 
الرو این آفت همه س��اله با تغذیه از برگ، غنچه، 
گل و به خصوص سوراخ کردن غالف ها و تغذیه 
از دانه ها سبب کاهش محصول و بروز مشکالت 
فراوان برای کش��اورزان می ش��ود. به طوری که 
گاهی خس��ارت ای��ن آفت تا بی��ش از 90 درصد 
گزارش ش��ده اس��ت. در ایران این گونه در اکثر 
مناطق از جمله در اس��تان های ای��الم، همدان، 
کرمانشاه، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی دیده 
می شود. الروهای جوان از پارانشیم برگ و اندام 
های زایش��ی نخود و گوجه فرنگی ) گل و غنچه 
ها( تغذیه می کنند و س��پس همزمان با تشکیل 
غالف ها الروهای متوس��ط و درش��ت به داخل 
غ��الف رفته و از ب��ذر آن تغذیه می نمایند. برای 
این آفت دو تا سه نسل در سال ذکر کرده اند اما 

در ایالم و کرمانش��اه تعداد نس��ل این آفت یک 
نسل در سال ذکر شده است.

ب��ا توجه ب��ه اهمیت ای��ن آف��ت، در مناطق 
مختلف دنیا ضمن بررسي خصوصیات زیستي آن، 
درراستاي ش��ناخت راهکارهاي کنترل آن اعم از  
استفاده از ارقام مقاوم، عوامل بیولوژیک و استفاده 
از تیمارهاي شیمیایي بر مبناي تله هاي فرموني و 
آس��تانة اقتصادي آفت ) 5 الرو سن 3-1 به ازاي 
یک مترمربع( اقدامات مثبتي انجام یافته اس��ت. 
با عنایت به اینکه در غیاب راهکارهاي مناس��ب 
کنترلي حداقل اعمال یک نوبت تیمار ش��یمیایي 
در س��الهاي طغیاني آفت الزم و ضروري اس��ت.  
بنابراین منطقي خواه��د بودکه در صورت نیاز به 
تیمار شیمیایي از موادي استف�اده شودکه کمترین 

اثر سوء  به محیط زیست و دشمنان طبیعي آفات 
مه��م این مزارع از جمل��ه هلیوتیس، مینوز برگ 

و… داشته باشد . 
در استان ایالم با توجه به اهمیت آفت و لزوم 
توس��عه مبارزه بیولوژیک ساالنه در سطح 3500 
هکت��ار از مزارع نخود عملی��ات مبارزه بیولوژیک 
با اس��تفاده از تله های فرومونی، رهاسازی زنبور 
براک��ن و ماده بیولوژیک BT مب��ارزه انجام می 

گیرد. 
در کنت��رل ای��ن آف��ت اس��تفاده از ترکیبات 
ش��یمیایی اجتناب ناپذیر اس��ت. عالوه بر سموم 
موجود، کارای��ی ترکیبات بیولوژیک��ی باکترهای 
ای��ن  روی    Thuringiensis  Bacillus
آفت ثابت ش��ده است که به صورت تجاری با نام 

های مختلف عرضه می شود. 
ف��راورده های تهیه ش��ده از باکت��ری ها در 
مقایس��ه با ویروس ها گسترش بس��یار بیشتری 
دارند و به صورت حشره کش، قارچ کش، باکتری 
کش، نماتودکش و علف ک��ش های بیولوژیکی 
در بازار عرضه می ش��ود. برخ��ی از این فراورده 
ها عوامل تس��ریع و یا تنظیم کننده رشد هستند. 
فق��ط تعداد اندکی از آنها از نظر تجاری به عنوان 
حشره کش مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین 
 Thuringiensis  Bacillus آنها باکت��ری
اس��ت که معرفتری��ن و پرکاربردترین آفت کش 

بیولوژیک است.. 
BT ب��ا تولی��د پروتین های حش��ره کش به 

صورت مستقیم موجب مرگ حشرات می شود. 

روش استفاده: 
می��زان مص��رف 300-100 عام��ل فعال در 
هکتار، روی قس��متهایی از گیاه ک��ه مورد حمله 
الروها ق��رار گرفته ب��ه صورت محلول پاش��ی، 

سوسپانسیون )تعلیق(، توصیه شده است. 

بس��ته به نوع فرموالس��یون مقدار ماده فعال 
متف��اوت می باش��د لذا به طور متوس��ط مقدار 2 
کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته می ش��ود. زمان 

مصرف سنین اولیه ) 1 و 2( الرو است. 
زنبورهای براکون بطور طبیعی در مزارعی که 
کمتر دس��تخوش سمپاش��ی قرار گرفته اند وجود 
دارند و الرو پروانه ها را پارازیت می نماید. نتیجتا 
آفات بس��یاری در اثر فعالی��ت زنبورها کنترل می 
شوند. حش��رات ماده زنبور هنگام پارازیت نمودن 
الرو، ابتدا تخم ری��ز خود را وارد بدن الرو نموده 
و ب��ا تزریق زهر در ناحیه سیس��تم عصبی باعث 
فلج شدن الرو می گردند الروهایی که فلج شده 
اند بصورت زنده ول��ی غیرمتحرک تا مدتها زنده 
می مانند ولی دگردیس��ی آنها متوقف می شود تا 

توقف پوس��ت اندازی میزب��ان باعث جلوگیری از 
طرد شدن تخمها و الرو پارازیت شود. 

زنبورهای ماده بعد از فلج کردن میزبان روی 

ب��دن آنها تخم گذاری م��ی کنند . تخمها پس از 
2-1 روز تفریخ ش��ده و الروهای زنبور شروع به 
تغذیه از محتویات داخل بدن میزبان می نمایند.

پس از طی دوره الروی )سه سن الروی( که 
به مدت 4-3 روز ب��ه طول می انجامد الروهای 

زنب��ور میزبان را ت��رک کرده و در کن��ار میزبان 
تبدیل به ش��فیره می ش��وند. دوره شفیرگی 4-5 
روز می باش��د و بعد حش��ره بالغ از داخل شفیره 

خارج می گردد.

هلیـوتیـس

ادام��ه از صفحه قب��ل....... کاهش موجودی 
انبار ، سردخانه و مزرعه شده و در نهایت کاهش 

ضایعات را به دنبال دارد.

بازاریاب�ی  در  و تح�ول  6- توس�عه 
محصوالت کشاورزی 

برای افزایش س��هم محص��والت غذایی در 
ترکیب صادرات غیر نفتی الزم است اقداماتی در 
جهت بهبود کیفیت محص��والت غذایی صورت 
گی��رد و همزمان ب��ا آن ، باید اعمال روش��های 
پیش��رفته بازار یابی مدنظر باش��د، لذا بایستی به 
بازاریاب��ی اهمیت کافی داده ش��ود. بازاریابی که 
عبارتس��ت از مجموعه ای از فعالیتهای بازرگانی 
که جری��ان کاال یا خدم��ات را از تولید کننده تا 
مص��رف کنن��ده نهای��ی هدایت می کن��د ، این 
فعالیت ش��امل طی��ف وس��یعی از اقدامات، نظیر 
خری��د مواد اولیه ، تولی��د ، کنترل کیفیت ، حمل 
و نقل و انبار داری فراوری ، بس��ته بندی ، تعیین 
قیمت ، شناس��ایی مش��تری ، تبلیغات و خدمات 

پس از فروش می شود 
توجه به تعریف مفه��وم بازاریابی ، این اصل 

را محرز می کند که اگر به فرایند بازاریابی توجه 
کافی شود ضایعات به اندازه خیلی زیادی کاهش 
میاب��د بنابراین وظیفه متخصصی��ن بازاریابی در 
مورد مس��ئله ضایعات محصوالت کش��اورزی ، 
تعیین و تشخیص مکانهایی در زنجیره بازاریابی 

است که ضایعات به میزان زیادی رخ می دهد.

نتیجه
ب��ه نظر نگارنده دولت بایس��تی دو راه حل را 

مورد توجه جدی قرار دهد:
1-باال بردن س��طح آگاهی عمومی جامعه در 
کاهش ضایعات از طریق روش��های جلوگیری از 
ضایعات)البت��ه این راه حل یک راهبرد بلند مدت 
اس��ت که به ثمر نش��اندن نتایج آن نیاز به زمان 

دارد
2-تدوی��ن سیاس��ت های مناس��ب از طریق 
دول��ت و اج��رای آنه��ا اثرگذاری س��ریعتری در 
کاهش ضایعات دارد و همچنین سیاس��ت دولت 
باید در راستایی قرار گیرد که هزینه مبادله به نحو 
چشمگیری کاهش یابد ، لذا باید تسهیالت الزم 
را از جمل��ه اطالعات ش��فاف قیمت محصوالت 
کشاورزی ، توس��عه حمل ونقل جاده ای ، ریلی 
و هوای��ی ، اعتبارات بانک��ی ، میادین میوه و تره 
ب��ار و ... را در اختیار بازاریابان حرفه ای قرار دهد 
، از طرف دیگر دول��ت از طریق ابزارهایی مانند 
کاهش سوبس��ید بعض��ی از محصوالت غذایی و 
تعیی��ن قیمت تضمین��ی از ضایع��ات جلوگیری 
کند و همچنین تدابیری اتخاذ ش��ود که آندسته 
از س��ازمان های��ی که وظیفه آنه��ا کنترل کیفی 
محصوالت و نظارت بر استاندارد بودن محصول 
، نظ��ارت ب��ر انبارها و س��ردخانه ه��ا ، تعمیر و 
نگهداری جاده ها ، تولید ماش��ین آالت و ادوات 
است، استاندارد های در نظر گرفته شده را جهت 
کاه��ش ضایعات رعایت نمایند در غیر اینصورت 

از فعالیت آنها جلوگیری کند.

کاهش ضایعات کشاورزی، راهبردی استراتژیک 
در توسعه کشاورزی پایدار

توجه به تعریف مفهوم بازاریابی ، این اصل را محرز می کند که اگر به 

فرایند بازاریابی توجه کافی شود ضایعات به اندازه خیلی زیادی کاهش 

میابد بنابرایـن وظیفه متخصصیـن بازاریابی در مورد مسـئله ضایعات 

محصوالت کشـاورزی ، تعیین و تشخیص مکانهایی در زنجیره بازاریابی 

است که ضایعات به میزان زیادی رخ می دهد



در فصل تابس��تان بیشترین مقدار عسل تولید 
می شود . البته موقع تولید عسل بر حسب مناطق 
مختلف، متفاوت می باش��د. در حدود س��ه هفته 
قبل از اینکه اولین دوره شهد طبیعت ایجاد شود، 
بای��د منطقه پرورش ن��وزادان را از منطقه ذخیره 
عسل کامال جدا نمود. به همین منظور بایستی در 
بین طبقه اول و دوم کندو، یک ش��بکه قرار داده 
و ملک��ه را در طبقه اول ) زیر ش��بکه ( محبوس 

نمائید.
برای این کار چندین راه وجود دارد:

- از ب��اال دود غلیظی وارد نمایید تا زنبورها به 
طبقه تحتانی وارد شوند و بعد شبکه را روی طبقه 

اول قرار دهید؛
-  تم��ام قابه��ای طبقات فوقان��ی کندو را بر 
روی طبق��ه اول تکانده و ش��بکه را روی آن قرار 

دهید.
-  در صورتی که ی��ک هفته پس از عملیات 
ف��وق، در طبق��ات فوقان��ی تخ��م وجود داش��ته 
باش��د، این امر مبین این اس��ت ک��ه ملکه هنوز 
در طبقات باالیی اس��ت و باید مجدداً نس��بت به 
پایین فرس��تادن آن اقدام کرد، که در نتیجه این 
ام��ر زنبورهای فوقانی به تدری��ج در مدت 2 الی 
3 هفته متولد ش��ده و فض��ای خالی برای ذخیره 

سازی عسل بکار برده می شود. 
الزم به ذکر اس��ت که نتیجه ی این اقدامات، 
پرورش نوزادان در طبقات پایین و ذخیره س��ازی 
عسل هم فقط در طبقات فوقانی انجام می شود، 
ل��ذا با این روش برداش��ت محص��ول راحت تر و 

مطمئن تر می باشد.
کنترل گرمای کندو در تابستان :

 زنبورها در تابستان برای تنظیم دمای کندو از 
آب اس��تفاده می کنند و سه برابر مسافت پروازی 
برای جمع آوری ش��هد برای حمل آب انجام می 
دهن��د لذا ایجاد یک آبش��خور در زنبورس��تان از 

ضروریات است که دارای فواید زیر می باشد :
- وجود آب پاکیزه و بدون آلودگی در سالمت 

و بهداشت کندوها بسیار مؤثر است . 
- زنبوره��ا ع��ادت م��ی کنند ک��ه در محل 
مخصوصی دنب��ال آب بگردن��د ، بنابراین با این 
اق��دام از پرواز آنها به محل های مس��کونی و یا 

آلوده کاسته می شود.
- نزدی��ک بودن محل جمع آوری آب مانع از 
هدر رفت انرژی و اتالف وقت زنبور می شود که 

در نتیجه آن مقدار محصول افزایش می یابد.
ایجاد آبش��خور باعث کاه��ش تلفات زنبورها 

برای تامین آب می شود.

احداث آبشخور در زنبورستان:
بایس��تی آبشخور را در محلی که آب، جاری و 
به آهس��تگی جریان دارد ایجاد نمود. در مناطقی 
که آب در دس��ترس نیست منبعی شیردار را روی 
یک پای��ه نیم متری قرار داده و زیر آن تخته ای 
پهن که شیب مالیمی به سمت پایین داشته باشد 
قرار دهید تا زنبورها روی این رطوبت نشس��ته و 

آب جمع کنند .

ب�رای جلوگی�ری از باال رفت�ن دمای 
کندوها می توان موارد ذیل را انجام داد:
- قراردادن سایه بان بر روی کندوی عسل؛ 

- ریخت��ن کاه و کلش بر روی س��قف کندو 
بمنظ��ور جلوگی��ری از جذب انرژی خورش��ید به 

داخل کندو؛
- ق��رار دادن یک طبقه ی بدون قاب بر روی 
هر یک از جمعیت های کندو بمنظور جمع آوری 

ح��رارت داخل کندو و کاهش دم��ای نقاط پایین 
تر.مؤثر است .

 بطور معمول یک ش��ان باید راس��ت و بدون 
هی��چ گونه تاب و خ��م خوردگی بوده و حجره ها 

به ش��کل شش ضلعی کامل باشند . گاهی اوقات 
بر اثر گرمای ش��دید در تابس��تان و عدم توانایی 
زنبور عس��ل در خنک کردن کلنی حرارت کلنی 
باال رفته و به درجه ذوب موم نزدیک می ش��ود و 
در نتیجه آن موم ها ش��ل تر ش��ده و شان موم از 

شکل استاندارد خود خارج  می شود. 
گاهی دیده می شود که بر اثر گرما و سنگینی 
ش��ان از عس��ل این دیواره های مومی بکلی فرو 
ریخته وموم با عسل  بر کف کندو روان می شوند 
ک��ه در اصطالح زنبور داران ب��ه این عمل زلزله 

دیواره می گویند . 
موم و عس��ل روان شده از دریچه پرواز خارج 
می ش��ود و گاهی یک تیکه موم دریچه پرواز را 
مسدود کرده و عالوه بر جلوگیری از تردد زنبورها، 
به دلیل نرسیدن  آب و تهویه دمای کندو، زنبورها 

در مدتی کمتر از یک ساعت تلف می شوند. 

ب�رای جلوگیری از این مش�کل زنبور 
داران در مناط�ق گرمسیر و همچنین در 
فصل تابستان به روشهای ذیل عمل می 

نمایند:
- قرار دادن کارتن بر روی کندوها؛

- جابه جایی کندوها در س��اعات گرم روز به 
سایه ی درختان؛

- در ش��رایط بحرانی ب��ر روی کندوها، گونی 
کشیده و با آب گونی ها را خیس نمود؛

- یونولیت��ی به ابعاد 42 در 50 س��انتیمتر به 
ضخامت 3 س��انتی مت��ر در داخ��ل  درب کندو 
قرارداده تا گرما از سقف  به کلنی منتقل نگردد .

عالوه بر اقدامات فوق، فارق از هر نوع رنگی 
که کن��دو دارد ورق  فلزی  باالی درب  کندو را 
سفید نموده تا این ورق در تابستان گرمای کمتری 
را به داخل کندو منتقل کند . زیرا بیش��ترین گرما 
از داغ ش��دن ورق قلزی درب کندو و انتقال آن از 
الیه نازک چوبی سقف به داخل کندو صورت می 
گیرد زیرا مابقی قس��مت های کندو چوبی بوده و 
ضخامت آن حدود 2 س��انتیمتر می باشد و چوب 

بدلیل عایق بودن مانع تبادل حرارت می شود . 

مهرداد مرادی 
کارشناس مدیریت امور طیور
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بازدید از زنبورستانها در فصل تابستان :

بایس�تی آبش�خور را در محل�ی ک�ه آب، ج�اری و ب�ه 
آهس�تگی جری�ان دارد ایج�اد نمود. در مناطق�ی که آب در 
دس�ترس نیس�ت منبعی ش�یرداررا روی یک پایه نیم متری 
قرار داده و زیر آن تخته ای پهن که شیب مالیمی به سمت 
پایین داش�ته باش�د قرار دهید تا زنبورها روی این رطوبت 

نشسته و آب جمع کنند .
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مقدمـــه : 
با ش��روع فصل تابس��تان و همزم��ان با گرم 
شدن هوا فعالیتهای آبزی پروری ) پرورش ماهی 
س��ردابی و گرمابی( مانند  سایر فعالیتها در بخش 
کش��اورزی و دامپروری وارد فصل تازه ای شده و 
با چالشهایی روبرومی شوند که آبزی پروران می 
بایس��ت با اعمال مدیریت صحیح و رعایت نکات 
مه��م در این فصل، عالوه بر غلبه بر مش��کالت 
احتمال��ی ناش��ی از گرمای آب و هوا از ش��رایط 
موجود به نحو احس��ن در جه��ت افزایش تولید و 

سود آوری بهره مند گردند .

الف ( پرورش ماهیان گرمابی 
با توجه به اینکه ماهیان گرم آبی بومی آبهای 
گرم هس��تند لذا در فصل تابس��تان رشد و تولید 
مث��ل آنها به حداکثر می رس��د، بنابراین پرورش 
دهن��دگان ماهیان گ��رم آبی می بایس��ت از این 
ش��رایط نهایت به��ره را در جهت افزایش تولید و 

سود دهی ببرند.

نکات کاربردی جه�ت افزایش تولید 
ماهیان گرم آبی

تغذیه  -1
در فصل تابس��تان که دمای متوس��ط آب 23 
الی 26 درجه س��انتی گراد می باش��د الزم است 
که آبزی پروران وضعی��ت تغذیه )کمی و کیفی( 
و اش��تهای ماهیان را بطور روزان��ه کنترل نموده 
تا ش��رایط مناس��ب برای حداکثر نم��ودن وزن و 

افزایش تولید فراهم گردد. 
نوع غذا   -2

در تابس��تان میل ماهیان گ��رم آبی به غذا به 
دالیلی که ذکر گردید ش��دیداً افزایش می یابد، و 
از آنجاییکه در استخرهای پرورش، معموال چهار 
نوع ماه��ی مختلف از خانواده کپور نگهداری می 
ش��ود بهتر اس��ت برای تغذیه آنها از رژیم غذایی 

مورد عالقه آنها به شرح ذیل استفاده شود:

ال��ف( کپور معمولی: از غالتی نظیر جو، ذرت، 
گندم و یا مخلوطی از آنها استفاده می شود. برای 
تغذی��ه کپور معمول��ی می توان از کنس��انتره که 
دارای ارزش غذایی باالیی اس��ت به تنهایی یا در 

کنار سایر غالت استفاده کرد.
ب( آم��ور یا کپور علف خ��وار: غذای ترجیهی 
این نوع ماهی یونجه می باشد لذا توصیه می شود 
که برای تغذیه آن از یونجه تازه که دارای ارزش 

غذایی باالیی است استفاده شود.
ج( کپور نقره ای )فیتو فاگ( و کپور س��رگنده 
)بیگ هد(: این نوع ماهی، پالنکتون خوار اس��ت 
بنابراین برای تغذیه مناس��ب آن بایستی به غنای 
پالنکتونی استخر توجه ویژه ذاشت و با کود دهی 
منظم و مناس��ب آب اس��تخر، ش��رایط تغذیه ای 

مورد عالقه ی آن را فراهم کرد.

بهداشت و بیماریها   -3
در فصل تابستان و با گرم شدن آب استخرهای 
پرورش ماهی، زمینه رشد برخی انگل ها، قارچها 
و ب��روز برخی بیماریها فراهم می ش��ود. بنابراین 

الزم اس��ت که روزانه با بررس��ی رفتار ماهیان از 
نظر شنای فعال و میل به غذا، سالمتی ماهیان را 
کنترل نمود. در برخی موارد می توان برای آگاهی 
از وضعیت سالمت ماهیان، نمونه هایی از آنها را 

صید و بررسی های الزم را انجام داد.

 ب ( ماهیان سردآبی 
ب��ا توجه ب��ه اینکه م��زارع پ��رورش ماهیان 
س��ردابی در طول چهار فصل سال فعال بوده، از 
برنامه خاص و منظمی در جهت رها س��ازی بچه 
ماهی ، تغذیه و کنترل بیماریها  تبعیت می نمایند 
. اما از م��واردی که می تواند فعالیت این واحدها 
را در تابس��تان تحت تاثیر قرار دهد  بروز کم آبی 
و کاهش میزان دب��ی منابع تامین کننده آب این 

مزارع برا اثر خشکسالی می باشد.
 الزم است که پرورش دهندگان ماهیان سرد 
آبی با اتخاذ راهکارهای مدیریتی مناسب، رعایت 

تناس��ب بین تعداد بچه ماهی رها س��ازی شده با 
حجم آب اس��تخر، بهداشت بموقع ماهیان  نظیر 
برنامه ریزی دقیق در جهت رها سازی بچه ماهی 
متناس��ب با میزان آب و برداشت به موقع ماهیان 
ب��ازاری قبل از بروز خس��ارت، و همچنین تجهیز 
مزرع��ه به  پمپهای برگش��ت آب ، ان��واع هواده 
و فیلتر در جهت اس��تفاده بهین��ه از آب خروجی 

استخر و جبران کم آبی احتمالی اقدام نمایند 
تغذیه 

با توجه به اینکه برای تغذیه ماهیان س��ردآبی 
صرفًا از کنس��انتره اس��تفاده می شود لذا توجه به 
رعای��ت اصول انب��ارداری نظیر تهویه مناس��ب، 
رعای��ت فاصل��ه مناس��ب کیس��ه ه��ا از زمین و 
دیواره های جانب��ی و... و همچنین رعایت تاریخ 
مصرف کنسانتره و عدم استفاده از غذاهای تاریخ 
مصرف گذشته ضروری می باشد.) سعی شود که 
کنسانتره بیش از 3 ماه در انبار نگهداری نشود(. 

بهداشت و بیماریها
با گرم شدن آب و هوا در فصل تابستان زمینه 
برای بروز و ش��یوع بعضی یماریه��ای میکروبی 
و انگل��ی ی��ا آلودگی قارچی نیز فراهم می ش��ود 

ل��ذا ضروری اس��ت آبزی پ��روران بخصوص در 
مزارعی که با فاصله کم از یکدیگر احداث ش��ده 
اند ی��ا قس��متی از آب مصرفی آنه��ا از خروجی 
س��ایر مزارع تامین می گردد با دقت فراوان، تمام 
عالئم رفتاری نظیر ش��نای فعال و میل به غذا و 
  PH ،  فاکتوره��ای مهم آب از قبیل اکس��یژن
، آمونی��اک و غی��ره را کنت��رل و در صورت بروز 
هر گونه مش��کل ضمن هماهنگی باس��ایر مزارع 
بص��ورت همزمان در جهت رف��ع آن اقدام نمایند  
. همچنین رعایت نکات بهداش��تی از قبیل عدم 
اس��تفاده مشترک از ادوات مورد استفاده در مزارع 
مانند رقم بند، س��اچوک، هواده و غیره همچنین 
ض��د عفونی این وس��ایل پس از هر بار اس��تفاده 
از آنه��ا در کنار رعایت بهداش��ت فردی کارگران 

مزارع الزم و ضروری است .

 امیر عبدالهی 
کارشناس آبزیان 

نکاتی پیرامون آبزی پروری در فصل تابستان

استفاده ازانواع هواده در مزارع گرمابی

برگشت وهوادهی آب درمزارع سردآبی

صیدتعدادی ازماهیان جهت بررسی وضعیت سالمت درمزارع گرمابی



بروسلوز 
عامل بیماری

 عامل بیماري باکتري کوکوباسیل گرم منفي 
بروس��ال مي باشد که اس��پور تولید نکرده ، فاقد 
تحرک و کپسول بوده و میکرو آئروفیل مي باشد.

 بروس��الها در انواع مختلف شیر، خامه و پنیر 
تازه براي دوره ه��اي زماني متغیر زنده باقي مي 
مانند. پنیر س��فید نرم غیر پاستوریزه تهیه شده از 
شیر بز منبع متداول بروسال ملي تنسیس بوده که 
ب��ه مدت 8 تا 11 هفته باکت��ري را در خود حفظ 

مي نماید.

        
زمان شیوع

بیماری  تب  مالت  یا بروس��لوز که  در حیوانات 
 به  نام  س��قط جنین  واگیر مرس��وم  اس��ت ،یکی  از 
بیماریهای  عفونی  قابل  انتقال بین  انسان  و حیوان  
می باش��د و با نام های دیگری  نظیر: تب  مواج ، تب  
دیوانه  وتب  مدیترانه ای  نیز نامیده  می ش��ود. این  
بیم��اری  در تم��ام  فصول  س��ال وجود دارد، اما در 
به��ار و پاییز یعنی زمان  زایش  و ش��یردهی  دام ها 
بیشتردیده  می شود. الزم به ذکر است این بیماری 

در انسان به شکل تب مالت بروز پیدا می کند.

عالئم بروز
بروز عالئ��م بالیني بیماري در دام به س��طح 
ایمن��ي گله ها وابس��ته ب��وده و در گله هاي غیر 
واکس��ینه، س��قط جنین مهمتری��ن عالمت بروز 
بیماري مي باشد. سقط جنین در گاو از ماه پنجم 
آبس��تني به بعد و در گوس��فند و ب��ز در آخرین 2 
ماهه دوره آبس��تني حادث مي ش��ود. هرچند در 
تعدادي از دامهاي مبتال ، سقط جنین در آبستني 
هاي دوم و بعد از آن نیز مشاهده مي گردد، با این 
وجود بس��یاري از دامهاي مبتال در آبستني هاي 
دوم به بعد س��قط جنین نمي کنند. از سایر عالئم 
بیم��اري مي ت��وان به جفت ماندگ��ي ، متریت ، 
ارکیت،  هیگروما ، کاهش تولید شیر ، عقیم شدن 
و نازای��ي موقت یا دائمي، تأخیر فواصل باروري و 

افزایش فاصله دوره شیرواري اشاره نمود. 
در ف��رم ح��اد بیم��اري در گوس��فند و ب��ز 
گاه��ي عالئم��ي نظیر تب، نارس��ائي تنفس��ي، 

دی��ده لنگ��ش  و  اس��هال  وزن،   کاه��ش 
 مي شود . 

راههاي پیش�گیري و کنترل بروسلوز 
در دام و انسان 

پیش��گیري و کنت��رل بمی��اري در حیوانات از 
طریق مایه کوبي دامها و رعایت اصول بهداشتي 
و امنیت زیس��تي و شناس��ایي و ح��ذف دام هاي 
آلوده انجام مي شود. پیشگیري بیماري در انسان 
مس��تلزم کنترل بیم��اري در حیوان��ات، آموزش 
کادرهاي پزش��کي، دامپزش��کي، و عموم جامعه، 
اجراي مقررات قانوني چون پاستوریزاسیون شیر و 

دیگر فرآورده هاي لبني، استفاده از البسه محافظ 
بوس��یله اف��راد تحت مخاط��ره، واکسیناس��یون، 

آزمایش و کشتار دام هاي آلوده است.

نحوه مبارزه 
- ارتقاء سطح بهداشت در واحدهای دامداری 

صنعتی و سنتی؛
- واکسیناسیون دامهای جوان 9-3 ماهگی و 
دامهای بالغ در جمعیت گوسفند و بز و گاو استان؛

- انجام خونگیری از گله های تحت پوش��ش 
واکسیناس��یون جهت تش��خیص دامهای رآکتور 

بیماری بروسلوز؛
- کشتار دامهای مبتال به بروسلوز و نظارت بر 
نحوه مصرف گوشت دامهای کشتاری و پرداخت 

غرامت به صاحبان دامها؛
- اج��رای طرح هدفمند شناس��ایی کانونهای 
افراد مبتال به بروس��لوز با هماهنگی شبکه های 

بهداشت؛
- اجرای واکسیناس��یون هدفمند در کانونهای 

که افراد مبتال در آن وجود دارد؛
-  تس��ت بروس��لوز در کان��ون های��ی ک��ه 

واکسیناسیون هدفمند در آن اجرا شده است. 

بیماری سل
عامل بیماري 

باکت��ري عامل ای��ن بیم��اري در گاو از گونه 
مایکوباکتریوم بوویس مي باشد که نسبت به ضد 
عفوني کننده ها مقاومت نس��بتا« باالیي داشته و 
در محل هاي مرط��وب و تاریک مي تواند مدت 

ها زنده باقي بماند. حیوانات دیگر از جمله س��گ 
و گربه به گونه  ه��اي بیماریزاي )مایکوباکتریوم 
 Mycobacterium توبرکلوزی��س کمپلکس
گون��ه  و   )Tuberculosis Complex
ه��اي غی��ر بیماری��زا )مایکوباکتری��وم ایوی��وم 
 Mycobacterium Avium کمپلک��س 
Complexَ( انس��اني و دامي حس��اس هستند. 
پرن��دگان خانگ��ي مانند قناري نیز به س��ه گونه 
باکتري فوق، حس��اس ب��وده و توجه به آن براي 

بهداشت انسان و دام حائز اهمیت است.

زمان شیوع
در تم��ام فصول این بیماری ش��یوع پیدا می 

کند.

عالئم بروز 
در برخ��ي از گاوه��اي مبتال به س���ل ارزني 
) با جراحات وس��یع در بدن ( شکل ظاه�ري دام 
عادي ب��وده اما الغري تدریجي ) که البته ربطي 
به بیماري دیگر نداشته باشد ( جلب نظر مي کند 
. تغییر در اشتها و دماي بدن و همچنین وضعیت 
موهاي پوس��ت ) زبر یا صاف است ( ، آرام شدن 
تدریجي دام ، درخشاني وشفافیت چشمها از عالئم 
عمومي است که اغلب پس از زایش مشخص تر 
میش��وند . در آلودگي ریوي سرفه مزمن به علت 
برونکو پنوموني ) س��رفه آهسته ، کوتاه ، مرطوب 
که فش��ار گلو یا پس از فعالیت ایجاد می�ش��ود ( 
وج���ود داش��ته که در هنگام صب��ح و در ه�واي 
س�رد بیش��تر عارض میشود . در مراحل پیشرفته 
که بخش زیادي از ریه درگیر اس��ت تنگي نفس 
توام با افزایش تع��داد و عمق تنفس وجود دارد . 
ابتالء عقده لنف�ي ناي و مدیاستن و بزرگ ش�دن 

آنها مي تواند به ترتیب موجب دش�واري تنفس�ي 
و جمع ش��دن گاز در ش��کمبه گردد . در بیش��تر 
موارد س��ل رحمي ناشي از س��ل عمومي ) ورود 
میک��رب از خ��ون به رحم ( بوده و ممکن اس��ت 
در باروري دام اثرات نامطلوب داش��ته باش��د و یا 
چنانچ��ه دام بارور گردد چند م��اه پس از باروري 

سقط جنین حادث میش��ود و اگر چنانچه گوساله 
بط��ور عادي بدنیا بیاید پ��س از مدت کوتاهي بر 
اثر سل عمومي تلف خواهد میگردد . در گاوهاي 
مبتال به سل رحم��ي که بارور نمیشوند ممک��ن 
است ترشح�ات چرکي مزمن ) حاوي تعدادزیادي 
باسیل سل ( از بدن دام ترشح شود که این حالت 
نسبت به هر گونه اقدام درماني مقاوم خواهد بود 
. در ورم پستان سلي بافت پستاني سفت و بزرگ 
ش��ده و این حالت معمواًل از ناحیه باالئي ) بویژه 
در قطع�ات عقب�ي (ش��روع میشود . همچنین در 
آغاز ش��یر از نظر ظاه�ري تغیري نداش��ته اما در 
م�راحل بع��دي دانه هاي ریزي در ش��یر ایج�اد 
ک��ه پس از مدت�ي رس��وب میکند و مایع زالل و 
که��ربائ��ي رنگ باقي میماند ک��ه پس از مدتي 
تنها همین مایع بجاي ش��یر از پس��تان خارج مي 

شود
راههاي پیش�گیري و کنت�رل بیماری 

سل
اقدامات مدیریت قرنطینه اي و بهداش��تي از 
جمله« اعمال اصول امنیت زیس��تي، پاکسازي و 
ضدعفون��ي  محیط و محدود کردن تردد دامهاي 
پر خطر و جوندگان« بهترین و موفق ترین روش 
ها ي پیش��گیري از سل گاوي هستند. در برنامه 
کنترل سل گاوي کشور، در بخشي از دامداریهاي 
کشور دامهاي آلوده شناسایي و کشتار مي شوند.

نحوه مبارزه
- ارتقاء سطح بهداشت در واحدهای دامداری 

صنعتی و سنتی
- انجام تس��ت توبر کولیناسیون و تشخیص 
دامهای آلوده به بیماری و جداسازی آنها و اعزام 

به کشتارگاه

- نظارت بر کش��تار و مصرف گوشت دامهای 
مبتال و پرداخت غرامت به صاحبان دامها 

بیماری شاربن
آن  ب��ه  انس��ان  در  ک��ه  ش��اربن  بیم��اري 
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کـنترل و پیشـگیری بیمـاریهای مشترک بین انسـان و دام

جنین سقط شده در گاو



س��یاهزخم میگویند بیماري عفوني و مش��ترک 
بین انس��ان و حیوانات اس��ت. که به آن بیماري 
پش��م ریس��ان، ت��ب طح��ال و کفگی��رک نی��ز 
گفتهم��ي ش��ود.  بیم��اري در حیوان��ات بیش��تر 
در پس��تانداران مانند گاو، گوس��فند، بز، شتر، بز 
کوهي، و س��ایر علفخ��واران دیده میش��ود.  اگر 
انس��ان  در تماس با حیوانات مریض و آلوده قرار 
گیرد و  یا با بافت هاي آلوده آنها ) مانند گوشت، 
احشاء و  پوس��ت ( در تماس باشد میتواند به این 
بیماري دچار ش��ود. ب��ه علت قدرت کش��ندگي 
باکت��ري  عامل این بیماري یک��ي از معروفترین 
عوامل بیماریزایي است که در عملیات تروریستي 

مورد استفاده قرار گرفته است.

 عامل بیماري 

عام��ل بیماري ش��اربن باکتري گ��رم مثبت 
میله اي ش��کل ب��ه نام باس��یلوس آنتراس��یس 
است.  این باکتري در بیرون از بدن حیوانات دور 
خود پوس��تهاي تش��کیل میدهد که به آن هاگ 
میگویند. هاگ باکتري نسبت به شرایط محیطي 
بسیار مقاوم بوده و مي تواند دهها سال در محیط 
و درون خ��اک زنده بماند و بعد از ورود دویاره به 

بدن انسان یا حیوانات باعث بیماري شود.

زمان شیوع
ش��یوع آن معمواًل از اوایل بهار تا اوایل فصل 
پاییز اس��ت. البته به دلیل بارندگ��ي زیاد و وجود 
رطوبت مناس��ب،  ش��یوع بیماري در بهار بیش��تر 
اس��ت. درمجموع، تغییرات آب و هوایي مي تواند 
در بروز این بیماري مؤثر باشد. به عنوان مثال اگر 
به دنبال یک دوره خشکسالي،  باران زیادي ببارد 
و یا هوا گرم و مرطوب ش��ود، شرایط براي شیوع 

بیماري فراهم مي شود.

عالئم بروز
بیماري در گاو و گوس��فند بصورت فوق حاد و 
ح��اد و عمدتًا از راه بلع غ��ذاي آلوده بروز میکند.

دوره کم��ون 3 ال��ي 7 روز و می��زان کش��ندگي 
90 درص��د اس��ت. در ش��کل ف��وق ح��اد مرگ 
ناگهان��ي در م��دت 1 ال��ي 2 س��اعت اتفاق مي 
افت��د و معم��واًل دامدار دام را م��رده پیدا میکند . 
درصورت مشاهده دام بیمار، عالئم سیتس سمي 
ش��امل تب باال ، افزایش ضرب��ان قلب و تنفس، 
پرخوني مخاطات،تش��نج و مرگ مش��هود است. 
بعد از م��رگ خروج خون تی��ره از دهان ،مقعد،و 
 واژن حی��وان بدون منعقد ش��دن معمول اس��ت.

در ش��کل حاد 24 تا 48 س��اعت طول کشیده و 
دامهاي آبس��تن سقط نموده و در گاوهاي شیروار 
رنگ ش��یر ممکن اس��ت متمایل به زرد یا حاوي 
خون باشد. در اسب بیماري بصورت حاد و تظاهر 
بیماري برحس��ب راه ورود گوارش��ي باشد سیتي 
سمي همراه با کولیک و تورم روده و درصورتیکه 

عفون��ت از طری��ق گزش حش��رات باش��د تورم 
زیرجلدي دردناک درناحیه گلو و گردن که گاهي 
ت��ا ناحیه ناف ، غالف قضیب و پس��تان کش��یده 
میش��ود.بیماري در گوش��تخواران در اثر خوردن 
گوش��ت آلوده منجر به ش��اربن دهان��ي و آماس 
ناحیه سروگردن میگردد. همچنین گاستروانتریت 

حاد اتفاق میافتد.

راهه�اي پیش�گیري وکنت�رل بیماری 
شاربن

1 – در مناطقي که بیماري در س��الهاي قبل 
مشاهده شده است براي پیشگیري از بیماري باید 

واکسیناسیون شاربن در دام ها انجام شود.
2 – آلودگي محیط در ش��یوع بیماري شاربن 
اهمیت بس��یار زی��ادي دارد بنابراین جلوگیري از 
آلودگي محیط یکي از راههاي بسیار مهم کنترل 
بیماري است. و چون دام آلوده در آلودگي محیط 
اهمی��ت خ��اص دارد بنابراین برخ��ورد صحیح با 
دامهاي آلوده باع��ث جلوگیري از آلودگي محیط 
خواهد شد. لذا دامي را که مبتال به شاربن میشود 
و تلف میگردد به نحو شایسته دفن گردد. الزم به 
ذکر است که باکتري در داخل بدن دامي که تلف 
ش��ده است به صورت باکتري بدون هاگ میباشد 
که بس��یار حساس اس��ت و زود از بین میرود. اما 
در بعضي روس��تاها معمول اس��ت که پوست دام 
تلفش��ده را میکنند. اگر الشه باز شود و یا پوست 
آن کنده ش��ود باکتري موجود در بدن دام با هوا 
تم��اس پی��دا میکند و ب��ه حالت ه��اگ و مقاوم 
درمیآید و میتواند دهها سال در محیط زنده بماند 

و دوباره باعث بیماري گردد.

نحوه مبارزه 
- شناسایی کانونهای آلوده 

- واکسیناسیون هدفمند در کانونهای آلوده
- انج��ام اقدامات بهداش��تی و درمانی در گله 

های آلوده .

بیماری مشمشه
مشمش��ه یک��ي از قدیمي تری��ن بیماریهاي 
عفوني واگی��ر دار و قابل انتق��ال بین حیوانات و 
انس��ان است. بیشت��ر تک س��میان )اسب ، االغ 
و قاطر( به این بیماري حس��اس بوده و ابتالء به 

مشمشه مي تواند منجر به مرگ آنها شود. 

عامل بیماری مشمشه

عامل ای��ن بیماري، باکت����ري بورخول��دریا 
)Burkholderia mallei(اس��ت  مالئ��ي 
که س��ابق بر این به عنوان پس��ودوموناس مالئي 

شناخته مي شد.

زمان شیوع
این بیماری در تمام فصول س��ال ش��ایع می 

باشد

عالئم بروز
بطورکلي مشمشه به سه شکل بالیني شامل: 
ش��کل پوستي )بیماري فارس��ي یا سراجه با بروز 
ن��دول ه��ا و قرحه هاي پوس��تي(، ش��کل نازال 
)درگیري قس��مت باالئي دس��تگاه تنفسي و بروز 
زخم هاي بیني( و ش��کل ریوي )ابتالء قس��مت 
پائیني دستگاه تنفسي( در حیوانات دیده مي شود.

روند بیماري در تک س��میان مي تواند به سه 
ش��کل حاد با عالئم ش��دید تنفس��ي، تورم عقده 

هاي لنفاوي و طناب لنفي؛ شکل مزمن با عالئم 
بیماري در پوس��ت و بیني ؛ ش��کل مخفي )بدون 
عالئم بالیني و تنها ابتالء ریه ها( بروز کند. شکل 
ح��اد بیم��اري بیش��تر در االغ و قاط���ر اتفاق 
مي افتد و نش��انه هاي آن اغلب ش��امل تب باال 
و عالئم تنفس��ي است. در اس��ب معموالً  بیماري 
به ش��کل مزمن بوده و حیوانات آلوده مي توانند 
چندین س��ال زنده بمانند. ش��کل دماغي و ریوي 
مشمشه اغلب بصورت حاد بوده اما شکل پوستي 

مشمشه )فارسي( روند مزمن دارد.
 ب��روز دانه )ن��دول( ه�ا و زخم ه���ا در بیني 
موجب ترش��ح�ات زرد چسبناک از مجاري بیني 
گردی��ده و جاي زخم س��تاره اي ش��کل پس از 
بهبود زخم ها باقي مي مانند. با ایجاد ندول هاي 
ریوي شاهد سرفه افزاینده  در حیوان مبتال بوده و 
حیوان هر روز ضعیف تر مي ش��ود. عروق لنفاوي 
در شکل پوس��تي مشمشه درشت و طنابي شکل 
گردیده و در امتداد آنها ندول هاي آبسه اي ایجاد 
ش��ده که به مرور زمان قرحه اي ش��ده و چرک 
 زرد از آنه��ا خارج مي گ��ردد. معموال«ندول هاي 
آبس��ه اي در احش��اء داخلي حیوان مبتال از جمله 
کبد و طحال نیز ایجاد مي شوند که باعث الغري 

و مرگ حیوان مي گردند.

راهه�ای پیش�گیری کنت�رل بیم�اری 
مشمشه

ت��ا به ام��روز هیچ گونه دارویي ب��راي درمان 
قطع��ي حیوانات مبت��ال به مشمش��ه و هیچ نوع 
واکسن موثري جهت پیشگیري از بیماري به بازار 
عرضه نشده اس��ت. لذا مهمترین راههاي کنترل 
و ریشه کني آن شناسایي موارد بالیني مشکوک، 
شناس��ایي تک س��میان آلوده به ظاهر س��الم و 
حذف حیوانات آلوده و رعایت اصول بهداشتي )از 
قبی��ل ضدعفوني کردن محیط، جایگاه و لوازم( و 
قرنطینه اي مي باشد. بسیاري از کشورها توانسته 
اند مشمش��ه را با انجام موارد مذکور ریش��ه کن 
کنن��د ولي با ای��ن حال در صورت ع��دم رعایت 
مقررات بهداش��تي و نقل و انتقال اس��بها همیشه 
خطر ش��یوع مشمش��ه به عنوان یک بیماري باز 
پدید در کمین مناطق عاري از مشمشه مي باشد.

 در ای��ران بر اي کنترل بیماري در هر س��ال 
حدود 17000 مورد  تک س��مي توس��ط سازمان 
دامپزشکي کشور مورد آزمایش قرار مي گیرند.  

 
نحوه مبارزه با بیماری مشمشه

- انجام تس��ت )مالئیناسیون( در اسبها و تک 
سمی ها به منظور شناسایی تک سمی های آلوده

- انجام اقدامات بهداشتی در کانون آلوده 
- شناسایی کانونهای آلوده.

تهیه کننده: اداره فن آوری اطالعات، ارتباطات 
و تحول اداری )ترویج( دامپزشکی استان ایالم.
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کـنترل و پیشـگیری بیمـاریهای مشترک بین انسـان و دام

تصویر باکتري بورخولدریا مالئی 
عامل بیماري مشمشه

تا به امروز هیچ گونه دارویي براي درمان قطعي حیوانات 

مبتال به مشمشه و هیچ نوع واکسن موثري جهت پیشگیري 

از بیماري به بازار عرضه نشده است. لذا مهمترین راههاي 

کنترل و ریشه کني آن شناسایي موارد بالیني مشکوک، 

شناسایي تک سمیان آلوده به ظاهر سالم و حذف حیوانات 

آلوده و رعایت اصول بهداشتي )از قبیل ضدعفوني کردن 

محیط، جایگاه و لوازم( و قرنطینه اي مي باشد. 
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موخور گیاهی اس��ت دائمی با ارتفاع 30 تا 50 
س��انتی متر و دارای انش��عابات زی��اد، برگ نوک 
گ��رد و دارای دمبرگ می باش��د، گل ها کوچک  
و به رنگ س��فید مایل به کرم و در س��نبله ساده 
و کوتاهی قرار گرفته اند. میوه، چس��بناک و زرد 
رنگ است و این گیاه، انگل درختان بلوط است.

قسمتی از گیاهان اپی فیت که به طورمستقیم، 
مواد غذایی مورد احتیاج خود را توسط اندام های 
مکن��ده از درخت��ان میزب��ان دریافت م��ی کنند، 
پارازیت به حس��اب می آین��د و مهترین نوع این 
گیاهان، همان نبات پارازیتی دارواش می باشند.  
گونه های موخ��ور rapaeus L.eu  یکی 
از مه��م ترین ماکرو اپی فی��ت های پارازیت می 
باش��ند  که ق��ادر بوده به درخت��ان بلوط صدمات 
جب��ران ناپذی��ری وارد کرده و ش��رایط  را برای 
عوام��ل خس��ارت زا مانن��د آف��ات، بیم��اری ها،  

جوندگان و تنش های محیطی مساعد کنند. 
در ایران به علت شرایط آب و هوایی متفاوت 
در مقایس��ه با جنگل های بارانی و نواحی معتدل 
تر، رس��تنی های نیمه انگل��ی از فراوانی کمتری 

برخوردار می باشند.
 تیره لورانتاسه شامل 36 جنس در حدود 130 
گونه است و تاکنون سه جنس و چهاراین گونه در 
مناطق مختلف رویشی کشور گزارش شده است.

 طبق این گزارش، میزبان لورانتوس که به آن 
موخور می گویند، درخت بلوط است و در اتریش، 
ایتالیا، روسیه  و ایران انتشار دارد، در ایران انتشار 

آن محدود به جنگل های بلوط می شود. 
پراکندگی گونه موخور اغلب وابس��ته به درجه 
حرارت اس��ت و مناسب ترین درجه حرارت برای 
جوانه زنی معمواًل در محدوده اقلیم محلی اس��ت 
ولی به نظر می رسد که گیاه بالغ در درجه حرارت 

نامناسب محیط حساستر می باشد.
چرخه زندگی دارواش ها ش��امل دو فاز انگلی 

و نیمه انگل است.
 فاز اول که فاز غیرانگلی اس��ت ش��امل س��ه 

مرحله ی می باشد که عبارتند از :
1- پراکنش دانه

2- جوانه زنی دانه
 3- اولین اتصال و پیوند گیاه با میزبان جدید 

است.
فاز دوم که فاز انگلی اس��ت شامل پنج مرحله 

قابل شناسایی  می باشد که عبارتند از :
 1-اتص��ال دائمی انگل و ریس��ه های آن به 

سیستم آوندی میزبان
2- پیدایش برگ های اولیه

3- توسعه شاخه ها
4- تشکیل سیستم جذب آب از میزبان

 5- گلدهی و میوه دهی تا زمان رسیدن میوه 
ها می باشند. 

وقت��ی که میوه به کمک پرندگان در تماس با 
پوست نرم درختان و بخصوص شاخه های جوان 
ت��ر قرار گرفت با اولین آبگیری و خیس خوردگی 
ظرف مدت چند روز رش��ته های ریسه مانندی را 
که در انتهای آن پهن شده و شبیه خرطوم مگس 
م��ی باش��د را به درون چوب می فرس��تد و آلوده 

سازی در طی دوره های بارانی رخ می دهد. 
رویش بیش��تری را نس��بت به بقی��ه خواهند 
داشت. رویش اولیه موخور کند است اما با گذشت 
زمان، فرم رویشی آنها به شکل کروی در می آید. 

میوه ها هر س��ال در طی تابستان توسعه یافته و 
تنها در زمستان رسیده و سفید می شوند.  

جن��گل ها و بیش��ه زارهای اس��تان ایالم در 
منطقه رویشی زاگرس قرار گرفته و مساحت این 
جن��گل ها 641366 هزار هکتار می باش��د. یکی 
از مهم ترین عوامل خس��ارت ب��ه درختان بلوط 
در جن��گل های اس��تان ایالم، گون��ه های نیمه 
انگل لورانتوس) موخور و چش��م بلبلی( از خانواده 
لورانتاس��ه می باش��ند که موجب سرخشکیدگی 
و در نهای��ت خش��ک ش��دن کامل پای��ه میزبان 
می گردد. این گونه فاقد ریش��ه اس��ت و با وجود 
داش��تن کلروفیل و توانایی غذاس��ازی، بخشی از 
م��واد غذایی خود را با اندام های مکنده از میزبان 

جذب می کند.
یک��ی از خصوصیات مهم می��وه موخور، دوام 
زیاد آن روی ش��اخه های میزبان است به طوری 
که میوه ها تا اواخر فصل زمس��تان بر روی کلنی 
گی��اه نیمه انگل دوام دارند این امر س��بب ش��ده 
که میوه، فرصت زمانی زیادی را برای انتش��ار در 

اختیار داشته باشد.
انواع روش��های کنترل گون��ه های نیمه انگل 
شامل پیش��گیری، س��ایه، کاش��ت ارقام مقاوم، 
کنترل شیمیایی، کنترل بیولوژیک، هرس و قطع 
مکانیکی و کنترل تلفیقی)ش��یمیایی- مکانیکی( 

می باشند. 
ه��رس و قطع درخت��ان، بهترین و تنها روش 
مدیریت، برای کاهش یا حذف هجوم دارواش ها 

در درختان می باشد. 
در ای��ن روش، ابتدا باید درختان بس��یار آلوده 
ی��ا درختانی را که دارای ش��اخه های زنده خیلی 

کمتری هستند را قطع نمود. 

در صورت عدم قطع شاخه های آلوده، آلودگی 
به وسیله بذر دارواش ها به درختان مجاور سرایت 

خواهد کرد. 
ه��رس و قط��ع تع��دادی از درختان ش��دیداً 
آل��وده، ب��ه حفظ و بق��اء یک جنگل سرس��بز بر 
اس��اس خصوصیات و صفات مورد نیاز کمک می 

کن��د. بریدن گیاهان نیمه ان��گل به تنهایی برای 
هرس کافی نیس��ت زیرا دوباره ازمحل اتصال به 
میزبان، جوانه می زند. بنابراین بایستی برای قطع 
اندامهای آلوده درخت به شرح ذیل اقدام نمایید. 
-شاخه آلوده را از فاصله 20-15 سانتی متری 

محل اتصال قطع نمایید.
- تمام ش��اخه ه��ای آل��وده را در درختانی با 

آلودگی کم حذف نمود.

- همه شاخه های آلوده را در قسمت نزدیک 
یقه آن)محل تماس با س��اقه یا تنه اصلی( هرس 

نمود.
- درختان را هر دو تا سه سال یک بار بازرسی 

نموده و هر شاخه آلوده جدید قطع شود.
- بهتر اس��ت پس از قطع ش��اخه های آلوده، 
محل برش با پالستیک کدر پوشانده شود تا بدین 
وسیله از رشد دوباره انگل جلوگیری به عمل آید 
لیک��ن این کار همواره موفقیت آمیز نمی باش��د. 
نظر به اینکه گونه نیمه انگل تمایل به چس��بیدن 
به ش��اخه های ج��وان دارد بنابراین هرس نمی 
تواند زیان فراوانی به درخت وارد آورد. جوانه های 
گونه نیمه انگل به محض قطع شاخه میزبان می 
میرند لذا آتش زدن ش��اخه ه��ای آلوده ضروری 
نمی باشد، حتی اگر بدین معنی باشد که تعدادی 

از شاخه های آلوده باید حفظ شوند.
در مورد درختان همیش��ه سبز، بهترین زمان 
برای هرس زمانی اس��ت که انگل به گل نشسته 
باشد زیرا در این هنگاٍم، بهتر دیده می شوند و در 
مورد درختان خزان کنن��ده، طبیعتًا بهترین زمان 
هرس، پس از برگ ریزان است که انگل به خوبی 

نمایان می شود.  
با توجه به وس��عت جنگل ه��ای بلوط غرب 
کش��ور و گس��ترش و خس��ارت گونه نیمه انگل 
موخ��ور در مناطق فوق، یافت��ن روش کار برای 
کنترل و مدیریت آن بس��یار ضروری اس��ت. هم 
اکن��ون س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخیزداری 
کش��ور برای کنترل گی��اه نیمه ان��گل موخور از 
روش قطع مکانیکی استفاده می نماید که سالیانه 
هزینه ه��ای زیادی برای کنت��رل آن صرف می 
ش��ود لذا نتایج تحقیقات می تواند جهت رفع این 
مش��کل مورد اس��تفاده قرار گیرد. در تحقیقی که 
توس��ط محمدرضا کاووسی با هدف بررسی تأثیر 
کنترل ش��یمیایی و مکانیکی ب��ر روی گیاه نیمه 
انگل موخور در اس��تان ایالم انجام گرفت از سه 
عل��ف کش رانداپ، بنتازون و گراماکس��ون روی 
هر بوته اس��تفاده ش��د و کنترل مکانیکی شامل 
قطع در فواصل مختلف از محل اس��تقرار موخور 
در چهار فصل انجام ش��د و نتایج نش��ان داد که 
علف کش گراماکس��ون در محلول پاش��ی بهاره 
گیاهان نیمه انگل را کنترل نموده و میزان جوانه 
زنی مجدد)بازرویی( آن ها را در سال رویشی بعد 
کاماًل متوقف کرده اس��ت ولی رانداپ و بنتازون 
تأثی��ر کمت��ری روی لورانتوس داش��ته اند. قطع 
مکانیکی ه��م در فصل اس��تراحت میزبان تأثیر 
قابل توجهی در کنترل موخور داش��ته است و در 
اکثر موارد میزبان بازویی گونه نیمه انگل در سال 
رویشی بعد کاماًل متوقف کرده است. نتایج نشان 
داد ک��ه تأثیر علف کش های میزان خش��کیدگی 
گونه موخور در سطح 98 درصد تفاوت معنی داری 
دارند) شکل 1(. علف کش بنتازون بیشترین تأثیر 
و گراماکس��ون باعث کمترین درصد خشکیدگی 
گونه موخور ش��ده اس��ت، همچنین گراماکسون 
ب��رای تمامی غلظت ها همراه با رانداپ با غلظت 
یک، جوانه زنی گیاه نیمه انگل موخور را در سطح 
95 درصد در دوره رویش��ی بع��دی کاماًل متوقف 

نموده است)شکل 2(. 

بررسی چگونگی بهبود کنترل مکانیکی لورانتوس)موخور(



کره زمین از سه میلیارد سال قبل در مجموعه 
گس��ترده خود میلیون ها گون��ه جانوری و گیاهی 
را پ��رورش و پناه داده و هم��راه با عوامل زنده و 
غیرزنده، اکوسیس��تم های پیچی��ده و مختلفی را 
به وجود آورده اس��ت. همه اج��زاء زنده و غیرزنده 
بیوسفر )آب، هوا، خاک، جانداران( در هر موقعیت 
که باش��ند، تأثیرگ��ذار و متأث��ر از عوامل دیگر و 

هرکدام نقشی را به عهده دارند. 
علی رغم تحوالت س��ه میلیارد ساله، بیوسفر 
همواره به خود قائم بود و در آن، موازنه پویا وجود 
داشت و تأثیر متقابل چهار رکن بیوسفر چنان بود 
که تغییرات این ارکان در حد معینی ثابت می ماند 

و از آن تجاوز نمی کرد.
مش��کل اصلی تولید محصوالت کش��اورزی 
در زمان حاضر، اس��تفاده از منابع تجدیدش��ونده 
س��ریع تر از زمان الزم برای بازس��ازی آنها است 
و اگر این روند ادامه یابد، منابع تجدیدش��ونده نیز 

تبدیل به منابع غیرقابل تجدید خواهد شد. 
خاک یک��ی از مناب��ع طبیعی تجدیدش��ونده 
بس��یار مهم و اساس��ی برای زندگ��ی جانداران و 
تولی��د موادغذائی اس��ت و همه چی��ز دنیا به غیر 
از ن��ور خورش��ید و هوا زا خاک به وج��ود می آید. 
خاک های مختلف دارای خواص فیزیکوشیمیائی 
متفاوتی است. یکی از مهمترین ترکیبات موجود 
در خاک ها، مواد آلی است که همیشه آن به مثابه 
وجود مقدار کافی م��واد آلی در خاک ها، پایداری 
و حاصلخیزی آن را حفظ خواهد کرد. متأس��فانه 
مش��کل اصلی خاک های ای��ران کمبود مواد آلی 
اس��ت. به همین دلیل آسیب پذیری آن در مقابل 
عوام��ل طبیع��ی و عملیات زراعی ش��دید بوده و 

فرسایش زیادی را به همراه دارد. 
متأسفانه در ایران علی رغم داشتن آب و هوای 
خش��ک و نیمه خش��ک رفتار مناس��بی با بقایای 
گیاهی نمی ش��ود و به دالیل کش��ت و کار غلط، 
چرای مف��رط و به ویژه س��وزاندن بقایای گیاهی 
عموم��ًا خاک هی زراع��ی فقیر و لخت و بس��یار 
حس��اس در مقابل فرس��ایش آبی و بادی و مااًل 
غیرحاصلخیز بوده که چاره ای جز اس��تفاده مداوم 

از مواد شیمیائی مصنوعی برای تولید نمی باشد.
با توجه به اینکه در س��ال های اخیر با کاهش 
س��طوح آیش و ع��دم رعای��ت تن��اوب زراعی ، 
کش��ت های متوال��ی انج��ام می ش��ود، زارعی��ن 
آس��ان ترین روش ب��رای دف��ع بقای��ای گیاهی 
محص��والت قبل��ی که همان��ا س��وزاندن بقایای 
گیاه��ی بوده، انتخاب کرده اند و از این رهگذر در 
بلندمدت لطمات جبران ناپذیری به محیط زیس��ت 

و خاک وارد خواهد ساخت. 

- نحوه استفاده ازبقایای گیاهی
متأس��فانه به عل��ت عدم آگاهی و یا نداش��تن 
امکانات الزم و ضرورت های زندگی به جز استفاده 
مح��دود از این مواد، رفتار کش��اورزان و صاحبان 
اراض��ی و دام��داران یا بقایای گیاه��ی اصولی و 
منطقی نیس��ت. برای س��هولت کار گاهًا حاصل 

کار طبیع��ت را که باید در چرخ��ه تولید و تکامل 
خ��اک و ش��بکه ها، زنجیره ه��ا و س��طوح غذائی 
اکوسیس��تم های زراعی قرار گیرد، به غلط شخم 

خورده و چرای مفرط و یا سوزانده می شود.

- مزایاومواردقابل استفاده
بقای��ای گیاه��ی نیزبه هم��راه تولیداقتصادی 
معی��اری ازکارآئ��ی گیاهان س��بزدرتبدیل انرژی 
خورش��یدی یاراندمان تبدیل انرژی خورش��یدی 
وانرژی ورودی توس��ط انسان به انرژی شیمیائی 

ذخیره شده می باشد. بدیهی است برای تولید این 
قسمت از محصوالت زراعی نیز انرژی، آب، کود، 
سم، شخم و س��ایر مراقبت ها و هزینه ها به عمل 
آمده اس��ت و هر چند ظاهراً دارای ارزش کمتری 
هس��تند، ولی در یک سیستم زراعی پویا و پایدار، 
نقش مدیریت آنها بسیار مهم و پیچیده می باشد. 

از جمله مزایا و پتانس��یل این م��واد می توان 
ب��ه افزایش مواد آلی خاک ه��ا، حفظ و پایداری و 
حاصلخیزی خاک ها، جلوگیری از فرس��ایش های 
آب��ی و بادی، ذخیره، حف��ظ و نگهداری رطوبت، 
تهیه کمپوس��ت و کودهای آلی، خاک گلخانه ها، 
پرورش قارچ، تقویت و حفظ میکروارگانیسم های 
خ��اک و تداوم و تکمیل حلقه های زنجیره غذائی 
کاهش آف��ات و علف های هرز، خ��وراک دام ها، 
بستر مناسب دام ها، تولید کاغذ، موکت و چسب، 
م��واد همراه برای س��اختن ترکیبات ش��یمیائی و 
سموم، صنایع  دس��تی و زینتی و .. اشاره کرد که 

به موارد مهم آن در زیر می پردازیم.

الف - افزایش مواد آلی خاک 

تمام م��واد گیاهی و جانوری م��رده و موجود 
در خاک مانند بقای��ای گیاهی، کودهای حیوانی، 
اجس��اد مرده جانوران، میکروارگانیس��م ها و غیره 
م��واد آلی خاک را تش��کیل می دهند. در بین این 
عوامل، بقایای گیاهی مهم ترین و بیشترین نقش 
را در حاصلخی��زی و به��ره وری خاک ها بر عهده 

دارند. 
70 درصد م��واد آلی خاک ها از بقایای گیاهی 
تش��کیل می ش��ود. تمام موادآلی موجود در حاک 
س��رانجام در اثر معدنی ش��دن تجزیه، شکسته و 

تبدیل به موادمعدنی س��اده و قابل استفاده برای 
گیاهان می گردن��د. هوموس نیز یکی از ترکیبات 
حاصل این تجزیه می باش��د. میکروارگانیس��م ها 
مانند باکتری ها، قارچ ها و اکتینومیست ها موجب 

تجزیه ترکیبات آلی می گردند. 
عملیاتی مانند سوزاندن، شخم غلط و بیش از 

حد عمل تجزیه را س��ریع و از حالت تعادل خارج 
می کند.

ب � مال�ج بقایای گیاه�ی در زراعت 
دیم 

س��ابقه کارب��رد مالج ها به قدمت کش��اورزی 
برمی گ��ردد. نقش مالج کلش��ی را در زراعت دیم 
می توان به صرفه جوئی آب و کنترل فرسایش آبی 
و بادی، تعدیل درجه حرارت خاک در تابس��تان و 
زمستان، اثرات غذائی خاک، کنترل شوری خاک، 
بهبود ساختمان خاک، کنترل کیفیت گیاه، کنترل 
علف های ه��رز، افزایش رطوبت از طریق کنترل 
افزای��ش نفوذ پذیری، کاه��ش تبخیر،  روان��اب، 
معدنی شدن و قابلیت حل موادمعدنی، ساختمان 

و رژی��م بیولوژیکی )تداوم حیات خاک( و غیره را 
نام برد.

پ � تأثیر بقایای گیاهی بر ساختمان خاک 
در اث��ر جذب ان��رژی، قطرات باران از فش��ار 
تخریب��ی آن می کاه��د. نفوذناپذیری آب بیش��تر 
و س��له بندی کمت��ر می گ��ردد. در اث��ر فعالی��ت 
میکروارگانیسم ها و س��ایر موجودات، خاک زنده 
و س��رحال است. رشد، گسترش و تکثیر ریشه در 
اثر نازبالش��ی مالج بیشتر می ش��ود. در اثر عبور و 
مرور ماش��ین آالت و حیوانات خاک کمتر فشرده 
می ش��ود. خاک حالت خاکدانه ای )ن��ه پودر و نه 

کلوخ( به خود می گیرد. 
شخم مالج کلش��ی در مقایسه با شخم بدون 
گیاه خاکدانه ها بزرگتر، باثبات تر و وزن مخصوص 
ظاه��ری کمت��ری دارند. ش��وری خ��اک به علت 
نفوذپذیری و شستش��وی بیش��تر کمتر می شود. 
برابر کارهای انجام ش��ده حد قابل تحمل )آستانه 
تحمل( خاک 11/2 تن در س��ال اس��ت که برای 
ثابت نگه داشت و کنترل فرسایش در خاک های 
مختل��ف وجود ح��دود 2/2 تا 6 تن کاه س��رپا و 
پخش در هکتار الزم است و یکی از دالیل مفید 
بودن سیستم بدون شخم همین موضوع می باشد.

ت � اثر بقایای گیاهی بر روی گیاهان 
زراعی 

به علت فراهم بودن ش��رایط مطلوب رطوبت، 
تهوی��ه و حرارت در خ��اک جوانه زنی گیاه بهتر و 
زودتر انجام می شود. خاک دارای مالج پوک بوده 
و گرم تر می باش��د. به عل��ت ذخیره رطوبت خاک، 
بذر زودت��ر جوانه زده و دارای عملکرد بیش��تری 
می شود. به ازاء هر 10 )مترمکعب( آب ذخیره شده 
در زمان بذرافشانی، افزایش تولید 72/5 کیلوگرم 
در زراعت گندم دیم بوده اس��ت. از شدت گرمای 
خاک در تابس��تان و سرما در زمستان کم می کند. 
تبخیر کم می شود و آب بیشتری در دسترس گیاه 
ق��رار می گیرد. البته بعض��ی از گیاهان مثل ذرت 

نسبت به مالج ها حساس هستند.
ث � نق�ش بقای�ای گیاه�ی در تأمین 

علوفه و خوراک دام
یک��ی از مش��کالت اصلی دامپروری کش��ور 
کمبود یا گرانی علوفه است. بقایای گیاهی دارای 
ارزش غذائی و خوراک��ی فراوانی برای دام ها چه 
مس��تقیم و چه غیرمس��تقیم می باش��د. با اعمال 
مدیری��ت و غنی س��ازی بقایای گیاه��ی می توان 
درصد باالئی از کمبود علوفه و س��وءتغذیه دام ها 

را مرتفع کرد. 

ج � نق�ش بقای�ای گیاه�ی در برنامه 
تعادل دام و مرتع 

ب��ه دو گ��روه  در طبیع��ت  مناب��ع موج��ود 
تجدیدش��ونده یا فناپذیر تقس��یم بندی می شوند. 

منابع تجدیدشونده مانند آب، هوا، خاک و 
ادامه در صفحه آخر

حفظ بقایای گیاهی در سطح مزارع، حفاظت از سرمایه ملی است
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جنگل هـا و مراتـع از منابع بسـیار مهم و پشـتوانه قوی 
کشاورزی هسـتند که متأسـفانه به علت اسـتفاده غلط و 
بی رویـه و بیش از حـد ظرفیت و توان بازسـازی از این 

منابع، آنها را به ورطه نابودی کشانده است. 
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مقدمه
امروزه از یک میلیارد هکتار س��طح زیر کشت 
جهان، 70 درصد آن به کش��ت غالت اختصاص 
دارد و تقریبًا نیمی از کل نیازهای غذایی انس��ان 
بویژه در آسیا بطور مستقیم از کشت غالت تامین 

می گردد.
غالت مهمترین منبع غذایی انس��ان می باشد 
که 70-65 درص��د کربوهیدراته��ا، پرتئین ها و 
قس��مت زیادی از ویتامینه��ای گروهB ، امالح و 

عناصر کم مصرف را تامین می کند.
گندم، برنج، ذرت، ج��و، چاودار، یوالف، ارزن 
و تریتیکال��ه در گروه غالت قرار می گیرند که در 
ای��ن میان چهار غله اول، جزء غالت اصلی طبقه 

بندی می گردند.

معرفی چاودار
چ��اودار که به گندم س��یاه هم ش��هرت دارد 
از جمله غالت س��ازگار با ش��رایط س��خت آب و 
هوایی اس��ت و از نظر اهمیت، جزو غالت درجه 
دو محسوب می ش��ود. دانه های چاودار کوچک تر 
و تیره تر از گندم هس��تند و ترکیب  مواد آن مانند 
سایر غالت است ، با این تفاوت که چربی کمتری 
دارد امامق��دار لیزین و تریپتوفان در دانه های آن 

بیش از گندم می باشد.
تهی��ه ن��ان از چ��اودار در برخی کش��ورها از 
جمله ایران در گذش��ته وجود داش��ته و هنوز هم 
در کارگاه ه��ای نانوایی از مخلوط آن با آرد گندم، 

نانی با نام روگن تولید می شود.
در بی��ن غ��الت چاودارمق��اوم تری��ن غله به 
سرماس��ت که بومی آس��یای مرکزی ب��وده و در 

کشورهای ایران، ترکیه و سوریه وجود دارد.
 عمده ترین کش��ورهای تولی��د کننده چاودار 
کش��ورهای اروپایی بوی��ژه روس��یه ، اوکراین ، 
لهس��تان و ... می باشند که به منظور تولید علوفه 
، گیاه پوشش��ی و تولید نان از دانه آن ،کشت می 

گردد. 
از چاودار می توان الکل، نشاس��ته، دکسترین، 

گلوکز و... تولید کرد.    

 ویژگیهای گیاه شناسی:
چ��اودار Secale cereale گیاه��ی از تیره 
غالت و جن��س Secale و با تع��داد کروموزوم 
مختل��ف 2n=14 و 2n=28 م��ی باش��د. چاودار 
زراعتی نیز Secale cereale میباش��د. ارتفاع 
چاودار بلندتر از گندم 140(تا 190 س��انتیمتر ) و 

ریشه های آن قویتر از گندم است. 

خصوصیات مورفولوژیکی
 دانه های چ��اودار از نقطه نظر مورفولوژیکی 
مث��ل دانه های گندم جوانه می زنند و تولید چهار 
عدد ریش��ه جنینی می کنند. سیس��تم ریشه ای 
چاودار مش��ابه گندم افش��ان اس��ت. ریشه های 
چاودار توس��عه بس��یار زیاد در خ��اک می کند و 
ق��درت باالیی در جذب عناص��ر از خاکهای فقیر 

دارند. ریش��ه ه��ای چ��اودار عمیق ت��ر از گندم 
هس��تند، تا عمق 200 سانتیمتری خاک نفوذ می 

کنندوانشعابات بیشتری دارند.
طویل ش��دن س��اقه در بهار بس��یار زود و با 
سرعت خیلی شدیدی صورت می گیرد.  و از این 
نقطه نظر، نسبت به گندم و جوپائیزه برتری دارد. 
این خصوصیات باعث می گردد که گیاه به خوبی 

از ذخیره رطوبت خاک استفاده نموده و با علفهای 
هرز رقابت نماید.

 چ��اودار به مدت 15-10 روز قبل از گندم به 
س��نبله می رود و معمواًل 10-5 روز قبل از گندم 
پائیزه می رسد. تلقیح در چاودار غیر مستقیم و از 
نوع گیاهان دگرگش��ن می باش��د. وزن هزار دانه 
چ��اودار در ارقام مختلف بین 20 تا 55 گرم متغیر 
اس��ت.  مدت اس��تراحت بذر بعد از برداشت برای 

جوانه زدن 35 -30 روز می باشد. 

مراحل کاشت تا برداشت
 عملیات تهیه زمین

عملیات تهی��ه زمین در چاودار مش��ابه گندم 

پائی��زه اس��ت، ولی بس��تر بذر می بایس��ت بهتر 
خرد ش��ده و خ��اک بهتر نشس��ت کرده باش��د، 
زی��را بذور چ��اودار کوچکت��ر و در عمق کمتری 
کش��ت می ش��وند، و به عالوه گره انش��عاب در 
چاودار در مقایس��ه با گن��دم در فاصله نزدیکتری 
 نس��بت به س��طح خ��اک تش��کیل می گ��ردد.

داشت 

عملیات داش��ت در چاودار کمتر از گندم پائیزه 
است. دفع علفهای هرزدر زراعت چاودار به وسیله 

علف کشهای مزارع گندم صورت می گیرد.

برداشت
زمان برداشت بسته به نوع مصرف متغیر است. 
در صورتی که چاودار برای علوفه سبز کشت شده 

باش��د، برداشت می بایس��ت از موقعی که ارتفاع 
گیاه به 35-30 س��انتیمتر رسیده شروع و تا قبل 
از سنبله رفتن پایان یابد. وچنانچه هدف برداشت 
دانه باش��د در موقع رسیدن کامل با رطوبت 15-

14 در صد  به وس��یله کمباین برداش��ت صورت 
می گیرد. 

فواید چاودار
چاودار کلکسیون امالح 

 * این گیاه حاوي س��دیم ، پتاسیم ، منگنز ، 
کلسیم ، منیزیم ، آهن ، روي ، مس ، کرم ، فسفر 
، بور ، ید و ویتامین هاي گروه B و اس��ید آمینه 
اس��ت. این عناصر روند هاضمه را طوالني تر مي 

کنند و تاثیر ضد سرطاني دارند.
* فیبر چاودار کاهش وزن را تسهیل می کند: 
چاودار سرش��ار از فیبر اس��ت و فیب��ر آن حاوی 
مقادی��ر زیادی پلی س��اکاریدهای غیر س��لولزی  
می باش��د که ظرفیت زیادی ب��رای اتصال به آب 
دارد و خیلی س��ریع احس��اس پرشدگی و سیری 
ایجاد می کند و نان چاودار را برای کسی که برای 

کاهش وزن تالش می کند، به یک کمک اساسی 
تبدیل می نماید. 

*پنتوزان های موجود در چاودار بیش از س��ایر 
غالت است، به همین دلیل در رژیم الغری از آن 
استفاده می شود و به دلیل فعالیت ژالتینی می تواند 
در معده متورم شده و موجب احساس سیری شود. 
البت��ه به دلی��ل آن که تجزی��ه کربوهیدرات های 
چاودار آهسته تر صورت می گیرد، قند خون نیز به 
کندی باال رفته و به این وس��یله اشتها را کنترل 
می  کن��د. از این رو مصرف آن برای افراد دیابتی، 
روزه داران و ورزش��کاران بیش��تر توصیه می شود. 
آلبومین ها و گلوبین ه��ای موجود در چاودار بیش 
از آرد گندم اس��ت و این نان می تواند کم خونی را 
رفع، تولید انسولین را تحریک و دردهای مفصلی 

را تسکین دهد.
* بهب��ود س��المتی روده ها: فیب��ر موجود در 
چ��اودار با اتصال به س��موم داخل  رودة بزرگ و 
دفع آنها و نیز اتصال به مواد ش��یمیایی سرطان زا 
باع��ث کاه��ش آس��یب ب��ه س��لول های روده و 

جلوگیری از ایجاد سرطان رودة بزرگ می شود. 

نتیجه گیری
ب��ا توجه به ویژگ��ی های گیاه چ��اودار نظیر 
س��ازگاری با ش��رایط آب و هوایی سخت، مقاوم 
بودن به سرما، برخورداری از ریشه های عمیق تر 
و در نتیجه افزای��ش قدرت جذب  عناصر غذایی 
مورد نیاز از خاکهای فقیرتر، اس��تفاده دومنظوره 
از کاش��ت آن ) تولی��د علوفه و دان��ه بطور توام( 
از یکس��و و همچنین ضرورت کاشت گیاهانی با 
س��ازگاری بیشتر با ش��رایطی نظیر کم آبی و فقر 
خاکهای استان و کمبود علوفه بواسطه فقر شدید 
مراتع و مقرون به صرفه نبودن اس��تفاده از علوفه 
دستی برای پرورش دامها بنظر میرسد که توسعه 
کش��ت گیاه چاودار در اس��تان می تواند بواسطه 
مزیت نس��بی که نسبت به کاشت جو دارد عالوه 
ب��ر افزایش درآمد کش��اورزان و کاهش ریس��ک 
تولید در کاش��ت غالت، زمینه تامین علوفه ارزان 
تر برای دامداریها را نیز فراهم نماید و بدینوسیله 
بستر الزم برای توسعه صنعت دامداری و کاهش 

فشار دام در مراتع فراهم آید.  

گندم   چاودار

   چاودار دارای سیستم ریشه ایی گسترده ای 
می باشد که آب و مواد غذایی را از سطح و عمق 
بیش��تری جذب می نماید و به همین خاطر است 
که در اراض�ی فقیر و کم بازده از رش��د مناس��بی 
بر خوردار بوده و شرایط سخت محیطی را بخوبی 

تحمل می کند .

حیدر  علی حسینی 
کارشناس ارشد زراعت 

چــــاودار  گــندم  سیـــاه 
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نـگاه ما در بخش کشاورزی افزایش بهره وری با نگاه 

پایدار خواهد بود، پایدا ری به معنی حفظ منابع پایه.

آب منبع��ی حیات��ی برای حف��ظ و بقای همه 
موجودات جهان به حساب می آید.محدودیت این 
م��اده به عن��وان یک منبع تجدید ش��ونده و قرار 
گرفت��ن بخش قابل توجهی از اراضی کش��ور در 
مناطق خش��ک و نیمه خش��ک، موجب گردیده 
بخش کشاورزی هر روز با محدودیت بیشتر منابع 
آبی مواجه باش��د. لذا با توجه به ش��رایط اقلیمی 
خش��ک ایران، مدیریت وبرنامه ری��زی درزمینه 
حفظ و نگهداری از منابع آب برای توس��عه کشور 
امری ضروری محس��وب می شود.کشورما دارای 
متوس��ط بارندگی س��االنه ح��دود 250 میلی متر 
اس��ت. از میزان کل آب مصرفی در کشور، بیش 
از 90 درصد آن در بخش کش��اورزی مصرف می 

شود. 
بطور کلی بخش آب در ایران با س��ه مشکل 
اساس��ی توزیع نامناس��ب مکانی، توزیع نامناسب 
زمانی و خشکس��الی های پی در پی مواجه است. 
در این راس��تا یکي از اه��داف بلندمدت مدیریت 
راهبردي آب کشور، برقراری تعادل بین تقاضاي 
آب و منابع موجود ب��ا کمترین هزینه ممکن مي 
باش��د. گسترش و تحکیم زمینه مشارکت اگاهانه 
مردم بویژه  کشاورزان در بهره برداری و مصرف 
آب، تضمینی بلندمدت برای سودمندی فعالیتهای 
برنامه ریزی شده در این رابطه به نظر می رسد.

مش��ارکت، به افراد ذی نف��ع در کلیه مراحل 
برنامه فرصت اظهار نظر داده و نظرات آنها را در 
مراحل برنامه ری��زی و اجرای برنامه دخالت می 
ده��د. در این فرایند هزینه ه��ا و منافع حاصل از 
اجرای برنامه، بین تمام افراد تقس��یم می شود و 
امکان افزایش کارائی برنامه های توس��عه ای را 
فراهم می آورد. مش��ارکت باعث تحکیم زیربنای 
زندگی کش��اورزان ش��ده و به آنان در راس��تای 
تحقق اهدافشان انگیزه ای دوچندان می بخشد. 
از آنجا که نتایج مثبت شیوه مدیریت روستایی 
منوط به مشارکت روستاییان است، این امر باعث 
می ش��ود روس��تاییان بطور داوطلبانه اطالعات و 
اندیش��ه های خود را مطرح سازند، بنابراین عمده 
فعالیتهای پژوهش��ی کشور به منظور حل مسائل 
و مش��کالت بایستی بر اس��اس نیازها و تقاضای 
م��ردم و با در نظر گرفت��ن ویژگیها و خصوصیات 
مختلف باش��د تا تناس��ب کافی میان پذیرندگان 
فناوری و یافته های تحقیقاتی وجود داشته باشد. 
در روشهای مش��ارکتی، مش��ارکت در اولین 
دیدگاه به منزله نهاده ای برای توس��عه است که 
موجب افزایش کارائی برنامه های توسعه ای می 
گردد بطوریکه درگیری مردم در فعالیتها، موجب 
ش��تاب دادن به روند توسعه ومطلوبیت بیشتر آن 

می شود.  از دیدگاه دیگر مشارکت به عنوان یک 
حق اساس��ی اس��ت که موجب قدرت دادن وتوانا 
سازی فقرای روس��تایی می گردد. بنابراین برای 
به رسمیت ش��ناختن و رعایت جایگاه کشاورزان 
در فرایند پژوهش و توس��عه، ایجاد یک تحول در 
ابعاد شخصیتی، تخصصی و سازمانی افراد دست 
اندرکار و س��ازمانهای متولی امر توسعه روستایی 

ضروری می باش��د. در واقع، استفاده از تکنولوژي 
هاي نوین در آبیاري و در اندازه گیري و مدیریت 
برداش��ت از مهمترین تصمیماتي است که باید در 
مدیریت مناب��ع آب زیرزمیني اخذ و به موقع اجرا 
گذاش��ته ش��وند. بعبارت دیگر متخصصان، بهره 
گیري از دان��ش و تکنولوژي نوی��ن در مدیریت 
توام��ان عرضه و تقاضا را امري غیر قابل اجتناب 
مي دانند و کش��اورزان، جهت افزایش بهره وري 
آب، ناگزیر باید با این روشها و تکنولوژي ها آشنا 
ش��وند وآنها را به کار بندن��د . ایجاد وحدت رویه 
اجرای��ی و نظام مند کردن بهره برداری ، حفاظت 
از منابع آب برای توس��عه پای��دار و نیز به تعادل 
رسیدن منابع و مصارف آب از اقدامات اساسی  و 
زیر بنایی در امر حفظ منابع آبی کشور به حساب 

می آید.

سمیرا نصیری
کارشناس مدیریت آب و خاک

مشارکت منابع آبی

ادام��ه از صفح��ه 9......جانداران ت��ا زمانی 
می توانن��د تجدیدپذی��ر باش��ند که ب��ه اندازه و 

معقول و متعادل از آنها استفاده شود. 
جنگل ه��ا و مرات��ع از منابع بس��یار مهم و 
پش��توانه قوی کشاورزی هس��تند که متأسفانه 
به علت اس��تفاده غلط و بی روی��ه و بیش از حد 
ظرفیت و توان بازس��ازی از این منابع، آنها را به 
ورطه نابودی کشانده است. عوامل عدیده ای در 
به هم زدن تعادل و ناپایداری منابع طبیعی مؤثر 
هس��تند که چرای مفرط و بی رویه و بی موقع از 

عمده آنها است. 
ل��ذا ب��ا ای��ن پتانس��یل موجود می ت��وان با 
برنامه ریزی و تدبی��ر و اعمال ضوابطی به جای 
چرای مس��تقیم و بی رویه دام ها از مراتع معادل 
علوف��ه فوق از بقایای گیاهی زراعی به ویژه کاه 
غ��الت که بی��ش از حد نیاز اس��ت تأمین و آن 
را به روش علمی تقویت و غنی س��ازی کرده و 
با علوفه هائی مانند ذرت س��یلوئی، جو و یونجه 
مخلوط کرد و به نحو احس��ن دامداری سنتی و 
ویرانگر را به پیش��رفته و صنعت��ی و اقتصادی 

تبدیل کرد. 
بنابراین به جای اعمال روش های زورمدارانه 
مبنی بر بگیر و ببندهای خاطبان شایسته است 
که با هماهنگی و مشارکت دامداران و آموزش 
و آگاهی آنها، برآورد نیازهای واقعی دامداران و 
جم��ع آوری کاه و غنی س��ازی آن و تهیه علوفه 
ارزان قیمت، هم تولیدات دامی را بهبود کیفی و 
کمی بخش��ید و هم پایداری منابع طبیعی حفظ 
شود و شاید این روش منطقی ترین طرح اجرائی 

ایجاد تعادل دام و مرتع باشد.
 

نتیجه گیری 
اولی��ن ق��دم در راس��تای کارب��رد صحیح 
مدیری��ت بقای��ای گیاه��ی فرهنگ س��ازی و 
گس��ترش روش��های جایگزین که از مسیرهای 
مختلفی قابل دسترسی می باشند نظیر برگزاری 
کارگاههای ترویجی و آشنا کردن کشاورزان با 
اثرات مخرب سوزاندن مزارع و در مراحل بعدي 
تهیه ماشین آالت مناسب جهت مدیریت بقایای 
گیاهی ، آموزش روشهای صحیح مدیریت آفات 
بیماریها و علفه��ای هرز به زارعین و همچنین 

آش��نا کردن و توسعه روش��های مدیریتی بقایا 
نظیر ش��خم زدن بقایا و به کارگیری روشهای 
ش��خم حفاظتی ) در این سیستم پس ماندهای 
محص��ول قبلی تمامًا یا قس��متی از آن حداقل 
30درصد در س��طح مزرعه نگهداری می ش��ود 
که خود منجر به حفظ رطوبت خاک ، جلوگیری 
از فرس��ایش ه��ای آبی و ب��ادی و عدم عبور و 
مرور ماش��ین آالت سنگین جهت شخم و شیار 
و در نتیج��ه کاهش فش��ردگی خ��اک ، رعایت 
تناوب زراعی مدیریت تلفیقی  مبارزه با آفات و 
بیماریها و علفهای هرز و... که می توان با انجام 
این روشها تا حد زیادی از بروز خسارات وارده به 
مزارع جلوگیری نموده و از همه مهمتر از آلوده 
س��اختن هوا بخصوص در مناطق همجوار این 
مزارع ممانعت بعمل آوردک��ه ضمن جلوگیری 
از هدر رفت هزینه های مالی و جس��می ناشی 
از این عمل به حفظ منابع طبیعی و بس��ترهای 
تولید در گذر زمان نیز کمک فراواني بعمل مي 

آورد.
زهرا شاکرمی

کارشناس آب و خاک

حفظ بقایای گیاهی در سطح مزارع، 
حفاظت از سرمایه ملی است

مشارکتی،  روشهای  در 
اولین  در  مشارکت 
نهاده  منزله  به  دیدگاه 
که  است  توسعه  برای  ای 
کارائی  افزایش  موجب 
برنامه های توسعه ای می 
درگیری  بطوریکه  گردد 
مردم در فعالیتها، موجب 
روند  به  دادن  شتاب 
بیشتر  ومطلوبیت  توسعه 

آن می شود. 


