
سخن سر دبیر

صاحبنظران توس��عه عوام��ل و عناصر موثر در 
توسعه را نیروی انسانی، سرمایه، تکنولوژی و... می 
دانند، عل��ی رغم نقش مهمی که هر یک از عناصر 
فوق در تحقق توسعه دارند اما باید به این نکته توجه 
نم��ود که عامل نیروی انس��انی مهمترین و کلیدی 
ترین نق��ش را به عهده دارد، زیرا در صورت تحقق 
ه��ر یک از عناصر فوق و عدم بهره گیری از نیروی 
انسانی دانا و توانا مطمئنًا از منابع و نهاده های تولید 
بهره گیری کارآمد انجام نخواهد ش��د و دلیل عمده 
آن، این اس��ت که بایستی نیروی انسانی کارآمد در 
عرصه حضور داش��ته باشد تا اینکه از عوامل فراهم 
ش��ده نظیر سرمایه و تکنولوژی بهره مناسب ببرد و 
باتلفیق مناس��ب و موثر نهاده ها، حداکثر بهره وری 
را ایجاد کند، به عبارتی دیگر، می توان اذعان نمود 
که این نیروی انس��انی ماهر و متخصص است که 
با تلفیق سایر عناصر دخیل در توسعه موجبات بهره 

وری بهینه از منابع و امکانات را فراهم می کند.
در چنین ش��رایطی ضرورت دارد که سازمانهای 
متولی تولید، ش��رایطی را فراه��م نمایند که ضمن 
اینکه بستر ارتقاء توانایی و مهارتی کارشناسان را از 
طریق آموزش و تجهیز آنها به آخرین دستاوردهای 
علم��ی فراهم نمایند باید مخاطبی��ن خود را نیز که 
متولیان تولید بوده و مناب��ع تولید را در اختیار دارند 
را مجه��ز به علوم و فنون پیش��رفته تولید نمایند تا 
مهمترین اس��تراتژی توس��عه که همان��ا بهره وری 
مناسب و موثر از منابع و عوامل تولید است را فراهم 

نماید.
به ج��رأت می توان گفت ک��ه حلقه ی مفقوده 
تولی��د در کش��ور ما، بهره وری می باش��د و این در 
ش��رایطی اس��ت که در برنامه های توس��عه کشور 
مکرراً س��همی از رش��د تولید ناخال��ص داخلی را به 
این موضوع اختصاص می دهند بطوریکه در برنامه 
پنجم حداقل  رشد تولید ناخالص داخلی را از طریق 
ارتقاء ش��اخص های بهره وری منابع و عوامل تولید 

پیش بینی شده بود.
ب��ا توجه به مراتب فوق و ضرورت انتقال دانش 
و فن��اوری روز به بهره ب��رداران عرصه های تولید، 
در س��ال زراعی 95-94 و بر اساس تاکیدات مکرر 
وزیر محترم، س��ازمان جهاد کشاورزی استان یکی 
از راهبردی ترین برنام��ه های میدانی خود را طرح 
پهن��ه بندی مراکز و عرصه های تولیدی در س��طح 
اس��تان مد نظر ق��رار داده و این طرح را در س��طح 
کلیه مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان عملیاتی 
نم��وده اس��ت. حداقل مزایای این ط��رح عبارتند از 
روزآم��د کردن آمار و اطالع��ات منابع و نهاده های 
تولید در عرصه ها و روستاهای مختلف، تسهیل در 
ارتباط مناس��ب و موثر کارشناسان و بهره برداران و 
بالعکس و شناسایی پتانسیل ها و ظرفیتهای نهفته 
تولید در مراکز و عرصه ای تولید، تس��هیل و تسریع 
در شناس��ایی و انتقال محدودیت ه��ا، چالش ها و 
مش��کالت بهره برداران و تقویت حس پاسخگویی 
و مس��ئولیت پذیری در میان کارشناسان مستقر در 
مراکز خدمات جهاد کشاورزی می باشد، بنابراین جا 
دارد که مدیران ستادی و اجرایی سازمان در تمامی 
س��طوح حداکثر همراه��ی و هم��کاری را بمنظور 
تحقق این طرح بعمل آورده تا انش��اءاهلل شاهد رشد 
و شکوفایی بخش کشاورزی در سطح استان باشیم.

مدیر مسئول: عبدالرضا بازدار
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

سردبیر: همایون کریمی
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی
اعضاء هیئت تحریریه: 

حشمت اله سیاهی، محسن گلشنی، سیامک بیگی،                    
حشمت اله زرین جوب، محمدعلی اقدسی، مجتبی شیرخانی، همایون مظاهری، زهرا 

حیدری،نسیم عبداللهی.

فصلنامه آموزشی- ترویجی
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شماره چهارم - پاییز 1394 رتویج کشاورزینوآوران 

آش��کار ش��دن ظرفیت ه��ای کش��ور از نظر 
تولی��دات باغبانی در چند س��ال اخی��ر  و با هدف 
رقابت بین المللی با دیگر کشورهای جهان برای 
صدور ای��ن محص��والت و فرآورده ه��ای آن و 
همچنین افزایش کمیت و کیفیت این محصوالت 
پرداخت��ن به  تغذیه درختان میوه را امری اجتناب 
ناپذیر می نماید. با توجه به افزایش جمعیت،  نیاز 
به غذا بیش��تر احس��اس می گردد که بالغ بر 98 
درص��د از مواد غذایی مورد نیاز جوامع بش��ری از 

تولی��دات و فراورده های کش��اورزی  تامین می 
گردد.

 ب��ا توجه ب��ه نقش فرآورده های کش��اورزی 
در تامین غذا،  بش��ر همواره در جستجوی یافتن 
راهه��ای ب��رای افزای��ش تولید و بهب��ود کیفیت 
محصوالت کش��اورزی بوده اس��ت که همواره از 
دو راه امکان پذیر اس��ت 1- افزایش س��طح زیر 
کش��ت 2- افزایش تولید در واحد سطح و زمان، 
از آنجاییک��ه منابع آب و خاک در کش��ور محدود 

است، افزایش تولید از این طریق مقدور نمی باشد 
لذا تنها راه ممکن، افزایش تولید در واحد س��طح 
از طریق افزایش به��ره وری عوامل،  نهاده ها و 

اصالح مدیریت تولید می باشد.
 در حال حاضر  در استان میزان خسارت وارده 
س��االنه   ب��ه محصوالت از نظر کمب��ود عناصر، 

بسیار چشمگیر می باشد که این خسارت  در ..

ادامه در صفحه 2

تغذیه باغات بعد از برداشت محصول
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ادام��ه از صفح��ه اول ....نتیجه کمب��ود عناصر 
غذای��ی و حمل��ه آف��ات و بیماریها ب��ه محصوالت 
می باش��د. در خاکهای کش��ور به دلیل آهکی بودن 
خاک، ب��اال بودن PH خ��اک، بیکربناته بودن آب 
آبیاری، تنش ش��وری، خشکی، مواد آلی کم و تداوم 
مصرف نامتعادل کوده��ا میزان عناصر غذایی مورد 
نیاز درخت  پایین می باش��د. بدیهی است گیاهان و 
درختانی که در این خاکها رش��د می کنند از کمبود 
عناص��ر صدمه می بینند و محص��والت آنها از نظر 
کمی و کیفی تحت تاثی��ر قرار خواهد گرفت، که با 
مصرف مناس��ب در زمان مناسب عالوه بر افزایش 
می��زان کمی و کیف��ی محصوالت، س��المت افراد 

جامعه نیز تامین خواهد شد.
 عناص��ر غذایی مورد نیاز درختان به دو دس��ته 
عناص��ر پرمصرف و کم مصرف تقس��یم بندی می 
ش��وند که این عناصر بایس��تی پس از آنالیز خاک و 
برگ درخت در زمانهای مناس��ب در اختیار گیاه قرار 

داده شوند.
 اس��تفاده از این عناصر به صورت های مختلف 
انجام می گیرد که ش��امل 1- از طریق آب آبیاری 
2- استفاده از چالکود 3- استفاده از محلول پاشی.

  تغذیه درختان بایستی در فصلی انجام شود که 
بیشترین استفاده برای درخت به همراه داشته باشد 
که عالوه بر افزای��ش کمیت و کیفیت محصول در 
همان س��ال در باردهی س��ال آینده نیز تاثیر داشته 

باشد.
 زمانه��ای مناس��ب تغذیه درختان ش��امل:  1- 
زمان ش��کل گیری و تش��کیل اولیه گلها )در اغلب 
درختان در اواخر تابس��تان و پاییز می باشد( که این 
گلها می��وه های فصل آینده درخت می باش��ند.2- 
قبل از گلده��ی ) اوایل فصل بهار(. 3- بعداز تلقیح 

گلها و تشکیل میوه )در طول بهار و تابستان(.
در فص��ل پاییز بعد از برداش��ت میوه از درخت، 
گلهای تشکیل دهنده میوه برای فصل آینده بر روی 
ش��اخه های بارده درخت شروع به شکل گیری می 
کنند،  اگر این ش��اخه ها دارای مواد غذایی با ذخیره 
مناس��ب نباش��ند جوانه های گل دهنده )زایشی( به 
خوبی تش��کیل نش��ده و باردهی درخت برای سال 
آینده دچار مش��کل خواهد ش��د و حت��ی میوه های 
تشکیل شده کیفیت مناسب را نداشته و از نظر مواد 
غذای��ی نیز کیفی��ت مناس��ب را دارا نخواهند بود، و  
این عارضه منجر به س��ال آوری درختان خواهد شد 
که در اث��ر کمبود مواد غذایی ب��رای درخت بوجود 
خواهد آمد. حتی در درختانی که دارای کمبود باشند 
خ��ود درخت نیز صدمه دیده و میتوان ش��اهد حمله 
آفات و بیماریها به درختان باش��یم و حتی در مقابل 
سرماهای زمستانه نیز دچار صدمه می شود. لذا باید 
جهت حفظ درخ��ت و در فصل پاییز اقدام به تغذیه 
درخ��ت نمایی��م. در فصل پاییز، زم��ان برای جذب 
عناصر غذایی کوتاه تر از فصل تابستان می باشد لذا 
یکی از روش��های مصرف عناصر غذایی که مناسب 

می باشد روش محلول پاشی می باشد.
بایستی توجه ش��ود که باغداران بعد از برداشت 
محص��ول باغات را ره��ا ننماین��د و مدیریت بعد از 
برداش��ت در باغات به نحو مناس��ب اجرا ش��ود. در 
صورت رها ش��دن باغات حمله آف��ات و بیماریها به 
درخت زی��اد ش��ده و در نتیج��ه آن درخت ضعیف 
ش��ده که عالوه بر اینکه درخت توان حفظ خود در 
مقابله با س��رما در زمس��تان را ندارد به علت همین 
کمبود مواد غذایی و ضعف بیشتر جوانه های زایشی 
تش��کیل دهنده میوه،  دچار ضعف گردیده و تکامل 
پیدا نخواهند کرد و در زمان ش��کوفا ش��دن و تلقیح 
دچ��ار ریزش ش��ده و درخت دچار س��ال آوری می 
گردد. لذا ب��رای انجام تغذیه مناس��ب درختان ابتدا 
بایس��تی آنالی��ز برگ و خ��اک باغ انجام ت��ا میزان 
عناصر مورد نیاز سنجیده شود ) توجه شود در زمان 
نمونه گی��ری از درختان نمونه گرفته ش��ده طوری 
باش��د که بت��وان آنرا برای کل باغ اس��تفاده کرد( و 
از عناص��ری که توان ج��ذب از طریق برگ را دارند 
استفاده شود. محلول پاشی را تا قبل از شروع ریزش 
برگه��ا در پاییز انجام و ب��رای هر منطقه تا یک ماه 
قبل از ریزش انجام ش��ود. توجه ش��ود از عناصری 
که بیش��ترین نقش در تش��کیل جوانه گل را دارند 
استفاده ش��ود )این عناصر به صورت فرموله شده و 
مای��ع در بازار موجود می باش��ند(. عناصری از قبیل 
اس��یدبوریک، س��ولفات روی، اوره و پت��اس میزان 
مصرف هر محلول کودی بر اساس غلظت کود می 
باش��د و به صورت دس��تورالعمل بر روی کود مایع 

مصرفی تعبیه شده است.
 الزم به ذکر اس��ت ک��ه این میزان در بیش��تر 
محلول های کودی 3 در هزار می باش��د ) برای هر 
لیتر آب 3 سی سی از محلول کودی استفاده شود(.

  برای اینکه عناصر غذایی استفاده شده حداکثر 
جذب را داشته باشند بایستی حتما آبیاری انجام شود 
و بیشتر محلول پاشی در اواخر روز صورت گیرد. در 
داخل محلول برای باال بردن اثر جذب حتما از مواد 
افزایش دهنده جذب اس��تفاده ش��ود ) س��ه تا چهار 
قطره مایع ظرفش��ویی برای 20 لیت��ر از محلول( و 

کل درخت را محلول پاشی می کنم.
 نتیجه محلول پاشی درختان در پاییز

 1- افزایش تشکیل میوه )فروت ست( در فصل 
آینده 2- افزایش مقاومت درخت در مقابل سرما در 
زمستان 3- افزایش مقاومت درخت در مقابل آفات 

و بیماریها خواهد شد.

اکبر اسماعیلی محقق مرکز تحقیقات 
کشاورزی و منابع طبیعی استان  ایالم

تغذیه باغات بعد از برداشت محصول

مقدمه
بیماری نیوکاس��ل ی��ک بیم��اری واگیردار و 
عفون��ی بوده و از خطرناکتری��ن بیماریهای طیور 
به حس��اب می آید ای��ن بیماری ویروس��ی  می 
توان��د در مدت زمان کوتاهی, خس��ارات فراوانی 
به مرغداریها و روس��تائیان وارد س��ازد . ویروس 
بیماری نیوکاسل نس��بت به گرمای زیاد و آفتاب 
ش��دید حس��اس بوده و در چنین شرایطی قادر به 
ادامه حیات نیست به همین علت این بیماری در 
فصل پائیز و زمس��تان، ش��ایع تر اس��ت و با گرم 
ش��دن هوا در بهار و تابس��تان از شدت بیماری و 

احتمال بروز آن کاسته می شود.
شیوع: 

این ویروس دستگاه تنفس طیور را درگیرمی 
کند، از عوامل شیوع این بیماری وجود خشکسالی 
ه��ای اخیر و ب��ه دنبال آن کمب��ود بارندگی ها و 
متعاقبًا کاهش رطوبت محیط می باشد. لذا جهت 
جلوگیری از ش��یوع این بیماری بایستی اقدام به 

نصب دستگاه مه پاش نمود. 

انتشار: 
عوامل متعددی در انتش��ار این بیماری دخیل 

می باشند که شامل موارد ذیل می باشند :
- عدم رعایت فاصله زمانی 25-20 روزه بین 

دو دوره جوجه ریزی در مرغداریها .
- عدم دسترسی مرغداران به واکسن مناسب 
و همچنین عدم رعایت حمل و شرایط نگهداری 

واکسن توسط مرغداران
- بی توجهی کارگران به علت نداشتن دانش 
فنی و نداشتن شغل ثابت در زمینه پرورش طیور

- ع��دم حصار کش��ی مناس��ب و درختکاری 
الزم محوط��ه مرغداری جهت ایج��اد رطوبت و 

جلوگیری از گردوغبار 
- عدم دفن بهداش��تی الشه بعلت بی توجهی 

کارگران
- عدم استفاده صحیح از حوضچه  ضدعفونی، 

در محل درب ورودی مرغداریها
- تانکرهای س��وخت مرغداری ها بایستی در 

خارج از  محوطه مرغداریها  باشند 

عالئم بالیني:
1(کاهش میل به غذا

2(ضعف عمومی
3(بروز عالئم منژیت 

4(تیک عضالت گردن
5(عقب کشیدن غیر ارادی سر.

الزم ب��ه ذکر اس��ت در این بیم��اری عالئم 
تنفس��ی همراه ب��ا عالئم عصبی مانن��د حرکات 
پیچش��ی غیر قاب��ل کنترل گ��ردن، لنگش، عدم 
توانایی در ایستادن، فلجی، شل و کج شدن نوک 

نیز مشاهده می شود.

پیشگیري:
تنها راه مبارزه , انجام به موقع واکسناسیون و 

رعایت , نکات بهداشتی زیر است:
1 � س��الن و محل نگهداری طیور را  همیشه 
شستش��و کرده و از آهک به عن��وان ضد عفونی 

کننده ی متداول استفاده کنید.
2� در ص��ورت بروز بیماری، س��الن را تخلیه 
, شستش��و و ضد عفونی نمایی��د و حداقل بمدت 
یک ماه از آن س��الن جهت نگه��داری جوجه ها 

استفاده نشود.
3� الش��ه ه��ای تلف ش��ده طی��ور را پس از 
جمع آوری , در گودالی انداخته , پس از پاش��یدن 
آهک یا پرمنگن��ات و یا کلر روی آن  را با خاک 

بپوشانید. )دفن بهداشنی(
4�  بهترین زمان برای  واکسناس��یون جوجه 
های گوشتی در س��ی روزه گی بوده ، در صورت 
بروز بیم��اری از انجام واکسیناس��یون خودداری 

شود.
درمان:

 این بیماري درمان مش��خصي ندارد. ولي در 
صورت درمان حمایتي ممکن اس��ت در پرندگاني 
که آلودگي خیلي ش��دید ندارند، بهبودي مشاهده 
ش��ود. چنانچه جوجه زنده بماند، ممکن است که 
بعلت آس��یب هاي ایجادش��ده در سیستم عصبي 

مرکزي،برخي از عالئم عصبي ماندگار شوند.

نتیجه:
تنها راه جلوگیری از بروز بیماری نیوکاسل در 
مرغداریها، پیش��گیری و کنترل بیماری از طریق 

واکسیناسیون مناسب و بموقع می باشد.

مهناز عبداللهی- کارشناس علوم دامی جهاد 
کشاورزی شهرستان ایالم

کز کردن و از دست دادن اشتها

تیك عضالت گردن وعقب کشیدن 
غیرارادي سر

نیوکاسل بیماري شایع واحدهاي 

مرغداري در پاییز

اسامی برندگان مسابقه فصلنامه 
شماره 3 )تابستان 1394(:

1- زینب داودی،  فرزند نامدار،  شهرستان ایالم بخش چوار
2- زهرا پروانه،  فرزند مصطفی، شهرستان ایالم 

3- زهره کریمی،  فرزند کیومرث، شهرستان ایالم
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مقدمه:
یک��ی از مه��م ترین عملی��ات هایی ک��ه قبل از 
کاش��ت باید زارعین به آن توجه داش��ته باش��ند ضد 
عفونی و بوجاری بذور می باش��د. با کاشت بذور سالم 
که ضدعفونی و بوجاری ش��ده اند، می توان عملکرد 
مناسبی داشت و بر عکس با کاشت بذور آلوده بازدهی 

نامطلوبی خواهیم داشت.   

الف- ضد عفونی بذور
اهمیت ضد عفونی بذر

1-ضد عفونی بذر برای کنترل بیماریهای خاکزی 
موثر اس��ت که موجب پوس��یدگی ریش��ه های اولیه، 
مرگ گیاهچه، بالیت گیاهچه و پوس��یدگی ریشه می 

شود. 
2-ض��د عفون��ی بذور گن��دم و جو ب��رای کنترل 
بیماری هایی موثر اس��ت که، عام��ل آن ها همراه با 
بذر انتقال می یابد مانند سیاهک پنهان وآشکار گندم 
، س��یاهک آشکار و سیاهک سخت جو و بیماری لکه 

قهوه ای  و نواری جو.
 یک��ی از عوام��ل بیماری زا در گیاه��ان، قارچ ها 
هس��تند که با ایجاد بیماری های گوناگون باعث کم 
ش��دن محصول می ش��وند. یکی از ای��ن بیماری ها 
سیاهک اس��ت که از بیماری های قارچی و خطرناک 
گندم و جو به شمار می آید. بیماری سیاهک به وسیله 
ب��ذر آلوده به مزرعه س��رایت پیدا م��ی کند که باعث 
خس��ارت شدید و پایین آمدن میزان عملکرد می شود 
که با ضد عفونی کردن صحیح بذر با سموم قارچکش 
می توان با این بیماری خطرناک مبارزه نمود. دو نوع 
س��یاهک که بیشتر به گندم و جو خس��ارت وارد می 
کنند شامل سیاهک آشکار و سیاهک پنهان می باشد.

سیاهک پنهان گندم
در این بیماری س��نبله های آلوده رنگشان به سبز 
متمایل به آبی تبدیل ش��ده، دانه های س��یاهک زده 
س��یاهرنگ، گرد و کوچک هس��تند و معموال دس��ت 
نخورده و به ظاهر س��الم روی گیاه باقی می مانند. اما 
هنگام برداش��ت و خرمنکوبی خرد شده و اسپور های 
خود را آزاد می کنند و اس��پور های آزاد ش��ده موجب 
آلودگی دانه های سالم و خاک مزارع می شوند. برای 
جلوگیری از آلودگی که توسط اسپور قارچ، روی سطح 
بذر و یا خاک بذر ایجاد می ش��ود، ضدعفونی بذر قبل 
از کاش��ت با یکی از سموم ذکر شده در جدول شماره 

1 توصیه می شود.

سیاهک آشکار گندم
تا زمانی که خوش��ه ایجاد نش��ود هیچ نش��انه ای 
تولید نمی کند. بوته های سیاهک زده سریعتر از  بوته 
های سالم به خوشه می روند. در یک بوته آلوده تمام 
خوش��ه ها و دانه ها از تودة س��یاه اسپور پر می شوند. 
تودة  اس��پور های قارچ در س��نبلچه های گیاه آلوده 
توسط غشای نازکی محصور می شوند. این غشاء قبل 
ار برداش��ت یا در مرحله دروی محصول پاره ش��ده و 
اس��پور ها در هوا پخش می شوند و فقط محور اصلی 

خوشه باقی می ماند.
 با توجه به اینکه قارچ به صورت آلودگی داخل بذر 
و در جنین دانه های به ظاهر س��الم زمستان گذرانی 
مینمای��د با ضدعفونی بذور با قارچ کش هایی اش��اره 
شده در جدول شماره 2 که از طریق جذب داخل گیاه 
می شوند ، می توان از رشد قارچ درون بذر جلوگیری 

نمود

سیاهک آشکار جو
عام��ل ای��ن بیماری قارچ اس��ت که توس��ط بذر 
ایجاد می ش��ود. خس��ارت این بیماری مانند سیاهک 
آش��کار گندم به علت نابود ک��ردن دانه های گیاهان 
آلوده و تقلیل مرغوبیت دانه برداش��ت شده از گیاهان 
س��الم هنگام خرمن کوبی است. برای کنترل بیماری، 

ضدعفونی بذور با س��موم ذکر  شده در جدول شماره 
3 توصیه می شود

سیاهک سخت جو
در سیاهک سخت جو توده اسپور تا زمان برداشت 
محصول نسبتا دس��ت نخورده باقی میماند و اسپورها 
در زمان خرمن کوبی پخش ش��ده و دانه های س��الم 

را آلوده می کند
ضدعفونی بذور قبل از کاشت با سموم اشاره شده 

در جدول شماره 4 توصیه می شود.
در صورت مشاهده همزمان سیاهک های پنهان و 

آشکار فقط از کاربوکسین تیرام استفاده شود

لکه قهوه ای نواری جو
ق��ارچ عامل بیماری بذرزاد اس��ت. عالیم بیماری 
در مرحل��ه پنجه دهی ظاهر می ش��ود و نوارهای زرد 
باری��ک در طول برگ ظاهر می ش��ود ک��ه به زودی 
تبدی��ل به قرمز متمایل به قه��وه ای و قهوه ای تیره 
گردیده و بافت برگ در قسمت نوارها خشک و حالت 
پارگی در برگ ها مش��اهده و سنبله ها اغلب تشکیل 
نمیش��وند. برای مهار بیماری، ضدعفونی بذور قبل از 
کاش��ت با استفاده از سموم ذکر شده در جدول شماره 

5 ضرورت دارد.

روش های ضدعفونی بذور گندم و جو
برای انج��ام عمل ضدعفونی، ب��ذور را با یکی از 
سموم به نس��بت توصیه شده)نسبت دو در هزار یعنی 
دویس��ت گرم برای 100کیلوگرم بذر( با اضافه کردن 
مقداری آب آغش��ته نموده به طوری که تمام قسمت 
های بذر کامال به وس��یله سم پوش��انده شود. اضافه 
کردن آب موجب خیس ش��دن و چسبندگی بهتر سم 
به بذر می ش��ود. مقدار آب مصرفی 1تا 2لیتر به ازای 
هر 100کیلوگرم بذر می باشد.                                               

برای انجام ضدعفون��ی می توان از یکی از روش 
های زیر استفاده نمود

1-اس��تفاده از دس��تگاه بوجار مجهز به سیس��تم 
ضدعفونی کننده

در این دس��تگاه همزمان با بوج��اری ، بذر ضمن 
عبور از دس��تگاه، به محلول سمی که به طور همزمان 

وارد سیستم می شود آغشته خواهد شد. 
2-استفاده از بشکه ضدعفونی 

در این روش بذر داخل بش��که ریخته شده، سپس 
با اضافه کردن س��م  و مقداری آب ، درب بش��که را 
بس��ته و با انجام عمل دورانی عمل ضدعفونی انجام 

می گیرد.

3-استفاده از روش سنتی
در ای��ن روش بذر را روی زمین و در جای تمیزی 
پهن و با پاش��یدن مقدار مناسبی آب جهت چسبندگی 
س��م به بذر، سم مورد نظر را به مقدار مورد نیاز به بذر 
مرطوب اضافه کرده و خوب بهم زده تا تمام قس��مت 
های بذر به س��م آغشته ش��ود. بذر ضدعفونی شده را 
پس از خش��ک ش��دن در هوای آزاد ، می توان کشت 

نمود.
توصیه های فنی درباره ضدعفونی بذور

1-در تم��ام روش ه��ای ضدعفون��ی ، باید تمام 
س��طوح بذر به سم آغشته ش��ود، برای این منظور از 

سموم قارچکش مناسب استفاده کنید؛
2-بع��د از ضد عفونی ، بذر نباید به مدت طوالنی 
در ه��وای آزاد ق��رار گیرد، زیرا هوا اثر س��م را از بین 

میبرد؛
3-به عل��ت محدود بودن مدت زمان اثر س��م از 
نگهداری بذور ضدعفونی ش��ده به مدت طوالنی و در 

شرایط نامطلوب انبار اجتناب شود؛
4-هنگام ضد عفونی بذر و استفاده از سموم ، باید 
از دس��تکش و ماسک استفاده کرده  و جلوی دهان و 
بین��ی افرادی که عمل ضدعفونی را انجام می دهند ، 

با ماسک یا پارچه تمیزی  پوشانده شود؛
5- از ب��ذر ضدعفونی ش��ده جه��ت آرد و علوفه 
حیوان��ات و مصارف دیگر) غیر از کاش��ت ( اس��تفاده 

نگردد؛
6-  ضدعفونی بذر در محفظه بذر کار توصیه نمی 

شود، چون تمام نقاط بذر به سم آغشته نمی شود؛ 
7- جهت اخذ نتیجه بهتر بذر حداقل 48ساعت به 

صورت آغشته به سم در کیسه باقی بماند.

ب-بوجاری کردن بذور
بوجاری کردن بذور گندم و جو به دالیل زیر حائز 

اهمیت است
1-برای کنت��رل برخی بیماریها مث��ل نماتد گال 
گندم و بیماری خوشه صمغی گندم که توسط گالهای 
نماتد منتقل می ش��ود باید حتما از بذور بوجاری شده 

که بدون گال هستند استفاده نمود. 
2-بوج��اری کردن بذور با دس��تگاه های بوجاری 
باع��ث جدا کردن بذور از مواد خارجی از قبیل س��نگ 
و کل��وخ و م��واد ناخالص دیگر می ش��ود . اگر عمل 
بوجاری انجام نش��ود ، وجود س��نگ ، کل��وخ و مواد 
ناخالص دیگر غیر از بذور گندم و جو ، س��بب مسدود 

ش��دن نازل های بذر کار میش��ود و ری��زش بذر را در 
زمان کاش��ت با مشکل مواجه می کند و مزرعه تراکم 

مناسبی نخواهد داشت .
3-اگر ب��ذر علف هرز همراه با ب��ذور گندم و جو 
باش��د ، وجود آن باعث آلوده شدن مزرعه می شود و 
علف های هرز با اس��تفاده از آب و مواد غذایی موجود 
در خاک ، س��ریع تر از بذر اصلی ) گندم ( رش��د می 
کنند و سبب ضعیف شدن گیاه گندم می شوند که در 
نهای��ت ، کاهش عملکرد را به دنبال خواهد داش��ت و 
هزینه مبارزه با علف های هرز نیز به سایر هزینه های 
تولید اضافه خواهد شد . بنابرین ضروری است قبل از 

کاشت ، بذر کامال پاک و تمیز باشد . 
نتیج��ه اینکه بذر س��الم و مرغوب را با مش��ورت 
کارشناس��ان جه��اد کش��اورزی انتخ��اب نمایید و در 
صورتیکه از بذرهای محلی اس��تفاده می نمایید حتمًا 
قبل از کاش��ت بذور را بوجاری و ضدعفونی نمایید تا 

شاهد افزایش در عملکرد محصول خود باشید.

زهرا یاری- کارشناس بیماری شناسی گیاهی

ضرورت ضدعفونی و بوجاری بذور گندم و جو قبل از کاشت
جدول شماره 1- سموم  پیشنهادی برای ضدعفونی بذر قبل از کاشت برای جلوگیری از سیاهک پنهان گندم

جدول شماره2- قارچ کش مناسب برای جلوگیری از سیاهک آشکار گندم

جدول شماره 3-سموم مناسب برای کنترل بیماری سیاهک آشکار جو

جدول شماره 4- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با سم زیر برای جلوگیری از سیاهک سخت جو توصیه می شود.

جدول شماره 5- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با سموم زیر برای جلوگیری از لکه قهوه ای نواری جو ضرورت دارد



مقدمه 
مرگ و میر کلني هاي زنبورعس��ل در فصل 
زمس��تان یکي از معضالت بسیار مهم زنبورداري 
در ط��ول تاری��خ آن اس��ت. این مس��ئله همواره 
زنبورداران را با نگراني و ترس همراه نموده است، 
چ��را که امکان دارد در آغاز فصل بهار تعدادي از 
کلني هایشان نابود شده باشند. با توجه به اهمیت 
مدیریت کلني هاي زنبورعس��ل در فصل پائیز و 
نقش آن در افزایش قدرت زمستان گذراني کلني 
ها و نحوه مدیریت صحیح کلني ها در فصل پائیز 

و زمستان به شرح ذیل ارائه می شود:

هاي  کلن�ي  س�از  خط�ر  عوام�ل 
زنبورعسل در فصل پائیز و زمستان

منظور از عوامل خطر س��از کلني ها در فصل 
پائیز و زمس��تان عواملي هس��تند ک��ه با توجه به 
ش��رایط فصلي و فعالیت کلن��ي ها در این فصول 
خ��ود نمائي ک��رده و زمینه بروز آس��یب به کلني 
را فراه��م م��ي نمایند. بس��یاري از ای��ن عوامل 
در به��ار و تابس��تان ه��م حضور داش��ته اند ولي 
رفتارهاي بهداش��تي و رش��د مناس��ب کلني ها و 
اقدامات زنبوردار باعث کنترل آنها مي شود، ولي 

به مح��ض کاهش فعالیته��اي چراگري و ذخیره 
سازي عس��ل در کلني ها، میزان زاد و ولد کلني 
هم کاهش یافته و رشد جمعیت متوقف مي گردد 
و در برابر عوامل خطر س��از ضعیف خواهد شد. از 
سوي دیگر با کاهش دماي محیط و شروع فصل 
س��رما زنبورها در روي قابهاي حاوي مواد غذائي 

تش��کیل خوش��ه مي دهند و ارتباط تنگاتنگي با 
همدیگ��ر پیدا م��ي کنند و زمینه مناس��بي براي 

انتقال عوامل بیماریزا بین آنها فراهم مي شود. 

مهمترین عوامل خطر س�از کلني ها 
در فصل پائیز و زمستان:

عوامل بیماریزا و آفات
عوام��ل بیماری��زا و آف��ات بوی��ژه انگله��ا از 

تهدیدات بس��یار مهم کلني ه��ا در فصل پائیز و 
زمس��تان مي باش��ند. به گونه اي که این عوامل 
قادرند یک کلني آلوده را در طول زمستان از پاي 
در آورده و جمعیتي را براي شروع فصل بهار باقي 
نگذارند. مهمترین انگل هاي کلني ها مایت هاي 
واروآ، آکاراپی��س وودي و تک یاخت��ه نوزما مي 
باش��ند. مایت واروآ در طول فصل بهار و تابستان 
بیش��تر در داخل س��لولهاي حاوي شفیره زندگي 
ک��رده و موجب آس��یب به نوزاده��ا مي گردد که 
با توجه به رشد زیاد کلني در این فصول، کاهش 
جمعی��ت کلني چندان مش��خص نخواهد بود و با 
رفتارهاي بهداشتي زنبورها تا حدودي کنترل مي 
گردد. ولي هنگامي که در فصل پائیز و زمس��تان 
پ��رورش نوزاد کاهش یافته و یا متوقف مي گردد 
مایت هاي واروآ در روي زنبوران بالغ به سر برده 
و از همولنف آنها اس��تفاده م��ي کنند که موجب 
ضعف زنبورها و کاهش طول عمر آنها مي گردند 
و از سوي دیگر با توجه به عدم تولید زنبور جدید 
در فصل زمس��تان، ماندگاري کلني در این فصل 
کام��اًل وابس��ته به جمعیت موجود مي باش��د، لذا 
کاهش کمترین میزان جمعیت کلني نقش بسیار 

مهمي در ادامه حیات آن خواهد داشت؛ بطوریکه 
احتمال بس��یار کمي دارد که کلني هاي آلوده به 
مایت واروآ، فصل بهار را با موفقیت شروع نمایند. 
در نتیج��ه مدیریت مبارزه با مایت واروآ در فصل 

پائیز نقش حیاتي در بقا کلني دارد. 
انگل دیگري که نقش بسیار زیادي در کاهش 
جمعیت یک کلني دارد تک یاخته نوزما است که 
با توجه به آلودگي زنبوران بالغ، تأثیر بسیار زیادي 
بر قدرت یک کلني در فصل زمس��تان دارد. این 

ان��گل با زندگي در داخل روده زنبوران بالغ باعث 
تخریب دی��واره روده و جلوگی��ري از جذب مواد 
غذائي و نهایتًا کاهش طول عمر آنها مي گردد. از 
سوي دیگر در صورت آلودگي زنبوران بالغ با این 
تک یاخته، غدد ژله رویال س��از آنها رشد مناسب 
نکرده و تولید این م��اده به میزان زیادي کاهش 
م��ي یابد، ل��ذا در کلني هاي آلوده ب��ه این انگل 
میزان پرورش نوزادان کاهش چشمگیري خواهد 
یافت و در نهایت منجر به کاهش میزان جمعیت 

کلني خواهد ش��د و این کلني ه��ا در فصل پائیز 
و زمس��تان دچار مشکل خواهند ش��د. بطوریکه 

اکث��ر این نوع کلني ها بندرت فصل زمس��تان را 
با موفقیت سپري کرده و به فصل بهار مي رسند.. 

عوامل تغذیه اي
ب��ا توجه ب��ه کاهش یا عدم ام��کان چراگري 
زنبورعس��ل در فص��ول پائیز و زمس��تان، زندگي 
زنبورعس��ل در این فصول کاماًل وابسته به میزان 
ذخایر غذائي موجود در کندوس��ت. هر اندازه یک 
کلني میزان ذخیره اي بیش��تري در اختیار داشته 
باش��د به همان میزان در ادامه حیات در زمستان 
موفق خواهد بود. هر کلني متوسط در فصل پائیز 
و زمس��تان به حداقل 25 کیلو عس��ل نیاز دارد و 
ب��ا توجه به اینکه گرده در کنار س��لولهاي حاوي 
عس��ل و الرو و نوزاد ذخی��ره مي کند لذا تخمین 
میزان دقیق آن دش��وار اس��ت ولي یک کلني در 
فص��ل پائیز و زمس��تان به می��زان حداقل 4 الي 
6 ق��اب، حاوي گ��رده به تنهایی ی��ا گرده همراه 
با عسل نیاز دارد. بدلیل اینکه گرده گل تنها منبع 
پروتئین و مواد معدني زنبورعسل است، لذا کمبود 
آن در کلني موجب کاهش ذخایر پروتئین و مواد 
معدني بدن زنبورها م��ي گردد و اینگونه زنبورها 
از نظر ان��دازه کوچک بوده و نس��بت به زنبوران 
طبیع��ي داراي طول عمر کوتاهتري مي باش��ند. 
این امر در فصل زمستان تأثیر بسیار زیادي روي 

قدرت زمستان گذراني کلني ها دارد. 

عوامل محیطي
عوامل محیط��ي هم ج��زو مهمترین عوامل 
خطر س��از زنبورعس��ل در فصل پائیز و زمستان 
هس��تند. برودت ه��وا یکي از عواملي اس��ت که 
کلني هاي زنبورعسل را در فصل زمستان با خطر 
نابودي مواجه مي کند. گاهي زنبوران عس��ل در 
اثر کاهش ش��دید دما در داخل کندوهایش��ان یخ 
زده و بطور کامل از بین مي روند، البته این پدیده 
در کلن��ي هائي که در اثر عوامل بیماریزا و تغذیه 
اي دچار کاهش جمعیت ش��ده اند شدت بیشتري 
دارد، لذا عوامل محیطي در کلني هاي قوي کمتر 

از کلني هاي ضعیف مؤثر خواهند بود.

کمبود جمعیت کلني
در ابت��داي فصل پائیز یک کلني هر قدر قوي 
باشد به همان میزان در مقابله با شرایط نامساعد، 
دوران زمس��تان گذراني موفقی خواهند داش��ت. 
کلني هاي ضعیف عالوه ب��ر ناتواني در مقابله با 
عوامل محیطي، به راحت��ي مورد تهاجم انگلها و 
آفات زنبورعس��ل قرار مي گیرند و در کوتاه مدت 
دچار کاهش شدید جمعیت شده و در نهایت تلف 
خواهند ش��د. زنبورداران بای��د قبل از بردن کلني 
ها به دوره زمس��تان گذران��ي، کلني هاي ضعیف 

و بدون ملکه را باکلني هاي قوي ادغام نمایید. 

حمیدرضا رجعتي - کارشناس تغذیه 
وبهداشت جایگاه دام وطیور جهادکشاورزي 

شهرستان ایالم
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 مهمتري�ن انگل هاي 
كلني ها مايت هاي واروآ، 
ت�ك  و  وودي  آكاراپي�س 
ياخت�ه نوزم�ا مي باش�ند. 
مايت واروآ در طول فصل 
بهار و تابس�تان بيش�تر در 
س�لولهاي ح�اوي  داخ�ل 
ش�فيره زندگ�ي ك�رده و 
موجب آس�يب به نوزادها 
م�ي گردد كه ب�ا توجه به 
رش�د زي�اد كلن�ي در اين 
جمعيت  كاه�ش  فص�ول، 
مش�خص  چن�دان  كلن�ي 
نخواهد بود و با رفتارهاي 
ت�ا  زنبوره�ا  بهداش�تي 
حدودي كنترل مي گردد.

مدیریت پرورش کلني هاي زنبور عسل درفصل پاییز 

با توجه به اينكه گرده در كنار س�لولهاي حاوي عسل 
و الرو و ن�وزاد ذخيره مي گردد ل�ذا تخمين ميزان دقيق 
آن دش�وار اس�ت ولي يك كلني در فصل پائيز و زمس�تان 
ب�ه ميزان حداقل 4 الي 6 قاب ح�اوي گرده تنها يا گرده 

همراه با عسل نياز دارد.
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مقدمه:
فص��ل پائیز را از نظر آب��زی پروری می توان 
یکی از فصول حس��اس و سرنوش��ت س��از تلقی 
نمود چرا که آبزی پروران در این فصل می توانند 
مزد زحمات چندین ماهه خود را بخوبی گرفته یا 
با چالش هایی روبرو ش��وند ک��ه در صورت عدم 
مدیریت صحیح و همچنین عدم اتخاذ تصمیمات 
درست و به موقع ، موجبات خسارت و ضررو زیان 
خود را فراهم آورند . لذا با توجه به حساسیت این 
فصل به لحاظ شرایط آب و هوایی و موقعیتی که 
مزارع پرورش ماهی بخص��وص پرورش ماهیان 
سردابی در این فصل از نظر جمعیت ماهی موجود 
و میزان رش��د دارند. به برخی از چالش هایی که 
ممکن است آبزی پروران با آن روبرو شوند اشاره 
می ش��ود  و همچنین راه های مدیریت و کنترل 

آنها بیان خواهد شد: 
 

الف ( مدیریت منابع تامین کننده آب 
کاهش قاب��ل توجه نزوالت ج��وی در فصل 

تابس��تان از یک س��و وگرمای هوا و به دنبال آن 
تبخیر ش��دید از س��وی دیگر کاهش آب خروجی 
چش��مه ها و چاهها و کاهش دب��ی آب رودخانه 
ه��ا را که از منابع اصلی تامی��ن کننده آب مزارع 
پرورش ماهی هستند بدنبال خواهد داشت که در 
فصل پائیز با بیش��ترین می��زان کاهش منابع آبی 
مواج��ه خواهیم بود . از طرف��ی بچه ماهیانی که 
در ابتدای س��ال در مزارع رها سازی شده و بیش 
از 6 ماه تغذیه و رش��د کرده ان��د در پائیز به وزن 
باال و حداکثر نیاز اکسیژنی  جهت رشد می رسند  
این در حالیست که این ماهیان در اوج آمادگی و 
شرایط ایده آل بمنظور تغذیه هر چه بیشتر و رشد  
سریعتر به سر می برند و آبزی پرور می بایست با 
مرتفع نمودن نیاز غذایی ماهیان با در نظر گرفتن 
زمان کوتاه باقیمانده از دوره پرورش به باالترین 
وزن ممکن دس��ت یافته وتولید مزرعه را افزایش 
ده��د اما برای دس��تیابی به این مهم با مش��کل 

تراکم باالی ماهی ، کم آبی و بدنبال آن کاهش 
اکسیژن ، استرس در ماهیان و شیوع بیماری و یا 
آلودگی های قارچی و انگلی روبروست لذا ناگزیر 
به اتخاذ تمهیداتی برای مقابله با این مش��کالت  

می باشد که به اختصار به آنها اشاره می کنیم: 

1. برگشت آب های خروجی مزرعه 
به این منظ��ور در محل خروجی آب مزرعه ، 
حوضچه ای سیمانی ساخته شده که آب خروجی 
مزرعه وارد آن ش��ده و پس از آرامش و ته نشین 
ش��دن مقداری از مواد معلق نظیر باقیمانده غذا و 
فضوالت ماهی دوباره توسط پمپ به استخرها باز 
گردانده می ش��ود البته این اولین مرحله از پروسه 
افزایش میزان آب ورودی می باش��د و الزم است 
اقدام��ات دیگری در جهت بهینه س��ازی این آب 
صورت گیرد که در ادامه به آن اشاره می کنیم :

2. حذف کامل مواد معلق
به این منظور آب برگشتی از حوضچه آرامش 
باید از فیلترهای ش��نی یا دستگاه درام فیلتر عبور 

داده شود تا موادباقیمانده در آن بطور کامل حذف 
گردد ای��ن مواد ش��امل بقایای غ��ذای مصرفی 
ماهیان ، رس��وبات استخر ، و فضوالت ماهی می 
باش��د که باعث کاهش کیفیت آب ش��ده و الزم 

است از آب برگشتی جدا شوند 

3. هوا دهی آب 
آب ک��ه پس از برگش��ت از حوضچه خروجی 
توس��ط فیلتر عاری از مواد معلق ش��ده است باید 
هوا دهی ش��ده تا اکس��یژن محل��ول آن افزایش 
یافته و CO2    آن خارج گردد این کار توس��ط 
دس��تگاههای  هواده یا س��تون ه��وا دهی انجام 
میش��ود و پس از این مرحله آب وارد اس��تخرها 
ش��ده تا مجددا مورد اس��تفاده قرار گیرد وکاهش 
احتمال��ی آب ورودی مزرعه را تا حدودی جبران 

نماید.  

ب ( مدیری�ت ت�وده زن�ده موجود در 
مزرعه 

همانطور یکه قبال اشاره شد ماهیان موجود در 
مزرعه در فصل پائیز چون 6 ماه یا بیش��تر از رها 
س��ازی و تغذیه آنها گذشته است به لحاظ سایز و 
وزن در وضعیت مطلوبی بس��ر ب��رده ومقداری از 
آنها تقریبًا به وزن بازاری رس��یده ومناسب جهت 
عرضه به بازار می باش��ند، ل��ذا آبزی پروران می 
توانن��د این ماهیان را ابتدا رق��م بندی کرده و از 
س��ایرماهیان جدا نمایند و سپس با رعایت نکات 
بهداش��تی به بازار عرضه نمایند با این کار تراکم 
ماهی��ان کاهش پیداکرده و ضم��ن ایجاد فضای 
کافی برای رشد سایرین تا حدودی از بروز کمبود 
اکس��یژن ، افزای��ش   CO2و آمونی��اک ک��ه از 
عوامل اس��ترس زا در مزرعه می باشند جلوگیری 
نموده و به مدیریت بهینه مزرعه از نظر بهداشتی 

و کنترل بیماریها کمک می کند .

ج ( مدیریت بهداشتی
ب��ا افزایش س��ایز ، وزن و تراک��م ماهیان در 
فصل پائیز و به دنبال آن افزایش عوامل استرس 
زا در مزرعه ، زمینه برای بروز بیماریها و ش��یوع 

آلودگی های قارچی یا انگلی بیش از پیش فراهم 
می شود که این امر با توجه به لزوم حفظ سالمت 
و بازار پسندی ماهیان که می بایست بعد از مدت 
کوتاهی به بازار عرضه ش��وند از حساسیت باالیی 
بر خوردار اس��ت چرا که در صورت بروز هر گونه 
بیماری یا آلودگی قارچی یا انگلی ماهیان از نظر 
سالمت پروتئین عرضه شده و همچنین به لحاظ 
ظاهری بازار پسندی خود را از دست داده و زمینه 
ض��رر و زیان آبزی پرور را فراهم می س��ازند. لذا 
رعایت نکات بهداشتی اعم از بهداشت لوازم مورد 
اس��تفاده در مزرعه ، کارگران ، غذا و س��ایر مواد 
مصرف��ی و کنترل ورود و خروج اف��راد به داخل 
مزرعه ، همچنین کنترل روزانه و دقیق س��المت 
ماهیان و تلفات روزانه از اهمیت باالیی برخوردار 

است .

امیر عبداللهی 
کارشناس آبزیان – مدیریت شیالت

مدیریت آبزی پروری در فصل پائیز

هوادهی آب داخل استخرها

استفاده ازپمپ برگشت.درام فیلتروبرج هوادهی جهت بهینه سازی آب 
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مقدمه

کلزا یکی از گیاهان روغنی اس��ت که دانه آن 
ح��اوی 48-40 درص��د روغ��ن و 40-35 درصد 
پروتئین می باش��د. این گیاه دارای دوتیپ رش��د 
بهاره و زمس��تانه اس��ت. در اقلیم های معتدل و 
س��رد، ارقام با تیپ رشد زمستانه و در اقلیم های 
گرم و مرطوب شمال، گرم جنوب و معتدل گرم، 
ارقام با تیپ رش��د بهاره کشت می شوند. کشت 
کل��زا تقریبًا در تمام اقلیم های کش��ور به صورت 
پاییزه انجام می ش��ود. کش��ت کل��زا در تناوب با 
گندم و جو عالوه بر مزایایی نظیر کاهش جمعیت 
علفهای هرز و کاهش آف��ات و بیماریهای گندم 
باع��ث افزای��ش و پای��داری عملک��رد دانه گندم 

میشود.

آماده سازی زمین و کاشت
با توجه به اینکه بذر کلزا ریز می باشد بنابراین 
برای سبز ش��دن یکنواخت مزرعه و ایجاد تراکم 
کافی بوته، عملیات تهیه بس��تر از اهمیت زیادی 

برخوردار می باشد.
برای تهیه بس��تر مناس��ب انجام عملیات زیر 

ضروری می باشد:
بع��د از برداش��ت محصول قبل��ی در صورت 
امکان زمی��ن مورد نظر را آبی��اری نموده و پس 
از رسیدن به رطوبت مناس��ب)به اصطالح زمین 
گاورو شود( شخم زده شود. برای خرد شدن کلوخ 
ها و بقایای محصول قبلی و همچنین یکنواختی 
خاک مزرعه، توصیه می شود که زمین مورد نظر 
دیسک و ماله زده ش��ده و سپس اقدام به پخش 
کودهای فس��فره و پتاس��ه مورد نیاز و علف کش 
ترفالن به طور یکنواخت در سطح مزرعه گردد و 
به وسیله دیسک سبک، کود و علف کش با خاک 

مخلوط شود.
در م��زارع بزرگ، ب��ذرکاری ب��ا بذرکارهای 
پنوماتیک و یا س��ایر بذرکارهای معمول مثل تاکا 
و همدانی کار در عمق 2-1 س��انتی متری خاک 

انجام می شود.
در م��زارع کوچک، برای کاش��ت ب��ذر الزم 
اس��ت که ابتدا زمین را با فاروئر شیاربندی نموده 
و س��پس به وسیله دست یا س��انتریفیوژ بذور در 
س��طح مزرعه پخش و سپس با استفاده از هرس 
ی��ا دندانه در عمق 2-1 س��انتی متری خاک قرار 

گرفته و سپس آبیاری انجام شود.

نکته: ایجاد ش�یار ی�ا فارو پس از بذر 
پاشی مجاز نمی باشد.

تاریخ کاشت
کلزا از جمله گیاهانی است که به تاریخ کاشت 
حس��اس می باش��د. بهترین تاریخ کاشت زمانی 
اس��ت که بوته های کلزا قبل از ش��روع سرما به 
مرحله 8-6 برگی کامل رس��یده و مقاومت خوبی 

به سرما پیدا کنند)مرحله روزت(.
کلزا عمدتًاٌ در مناطق گرم و نیمه گرمس��یری 
استان کشت می شود. در مناطق گرمسیری مثل 
دهلران تاریخ کاشت از اوایل آبان لغایت دهه ی 

اول آذر و در مناطق سردس��یر از اواخر ش��هریور 
لغایت نیمه اول مهر ماه می باشد.

نکته 1: اگر کاش��ت دیرتر از تاریخ مناس��ب 
انجام شود بوته های سبزشده فرصت کافی برای 
رشد در طی دوره قبل از سرما و یخبندان نخواهند 
داش��ت و رشد کم بوته ها باعث خسارت سرما به 
مزرع��ه در طی این دوره می ش��ود و محصول با 

افت شدید مواجه می شود.
نکت�ه 2:  با توج��ه به اینکه تاریخ کاش��ت 
در هر منطقه با س��ایر مناطق متفاوت می باش��د 
بهتر است کش��اورزان عزیز برای آگاهی از تاریخ 
کاشت مناس��ب کلزا با کارشناسان مراکز خدمات 

کشاورزی مشاوره نمایند.

ارقام کاشت
-ارقام گرمسیری: هایوال 401- هایوال 308-

RGS 003
-ارقام سردس��یری:لیکورد- اوکاپی- زرفام- 

تالیا
مقدار بذر مصرفی

برای ایجاد تراکم مناس��ب، مقدار بذر مصرفی 
را حداکث��ر 6-4 کیلوگرم در هکتار که به صورت 
یکنواخ��ت با عمق 2-1 س��انتی متر و با فواصل 
ردیف30-20 س��انتیمتر تعیین و کشت انجام می 

شود.
کود مورد نیاز

برای تولید عملکرد مناسب کلزا مقادیر کودی 
ذیل مورد نیاز است:

الف(400 کیلوگرم در هکتار اوره
ب(150 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم یا 

سوپر فسفات تریپل
ج( 200 گرم در هکتار سولفات پتاسیم

به منظور اس��تفاده بهینه گیاه از کود ازته بهتر 
اس��ت آن را در سه مرحله به شرح ذیل در اختیار 

گیاه قرار داد:
1. همزمان با آبی��اری در پاییز)100 کیلوگرم 

در هکتار اوره(
2. قب��ل از ش��روع مرحله س��اقه دهی )200 

کیلوگرم در هکتار اوره(
3. ش��روه مرحل��ه گلده��ی)100 کیلوگرم در 

هکتار اوره(
اس��تفاده از کودهای میکرو )ریز مغذی( مانند 
)روی، ب��ر، مس، آهن، منگن��ز( در مرحله غنچه 
ده��ی به صورت محلول پاش��ی به میزان توصیه 
ش��ده سبب افزایش تولید و باال رفتن کیفیت دانه 

می گردد.
توصیه: استفاده و تعیین نوع و مقدار کودهای 
پرمصرف و کم مصرف ب��ا توجه به آزمون خاک 

صورت گیرد.

آبیاری
آبیاری در مرحله کاش��ت ب��ه فاصله 7-5 روز 
جهت س��بز شدن یکنواخت مزرعه کلزا و استقرار 
بوته توصیه می شود و همچنین آبیاریهای بعدی 
در پاییز و زمس��تان با توجه به ش��رایط منطقه و 
به همراه مصرف کود ازته س��رک ممکن اس��ت 
ضروری باش��د. آبیاری بع��د در مرحله ظهور گل 
همراه با کود ازته س��رک انجام می شود. حداقل 
دو مرحله آبیاری دیگر در مرحله تشکیل غالف و 

پرشدن دانه ضروری است.
آخرین آبیاری زمانی انجام می شود که غالف 
های ساقه اصلی شروع به تغییر رنگ )قهوه ای( 
نماین��د. در صورتی که در طول دوره رش��د و نمو 
گیاه، حدود 30-25 میلیمتر نزوالت جوی به طور 
یک جا حادث شود میتوان از انجام آبیاری در آن 
مرحله خ��ودداری کرد و این میزان بارندگی را به 

عنوان یک نوبت آبیاری تلقی کرد.

کنترل علف های هرز
1. کنترل زراعی:

بهتری��ن روش زراع��ی ب��رای کنت��رل علف 
ه��ای هرز، تن��اوب زراعی مناس��ب بخصوص با 
غالت)گندم و جو( می باشد. در کشت ردیفی می 
توان علف های هرز مزرعه را توسط پنجه غازی 

یا کولتیواتور از بین برد.
آماده س��ازی زمین در کاهش علف های هرز 
موثر بوده و بهتر اس��ت قبل از کش��ت، مزرعه را 
آبی��اری نموده و علف های هرز س��بز ش��ده را با 

دیسک از بین برد.
2. کنترل شیمیایی

- پس از عملیات ش��خم و قبل از کاش��ت، از 
علف کش ترفالن برای مزارعی که دارای خاک 
سبک هستند 1/5 لیتر در هکتار و در مزارعی که 
دارای خاک سنگین هستند مقدار 2 لیتر در هکتار 
ب��ه هم��راه 500-300 لیتر آب بط��ور یکنواخت 
سمپاشی و بافاصله توسط دیسک سبک با خاک 
مخل��وط گردد.)جهت افزایش اثر علف کش بهتر 
اس��ت خاک مرطوب بوده و سمپاش��ی در هنگام 

صبح یا غروب انجام شود(.
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مقدمه
چغندرقن��د در ای��ران به دو ص��ورت بهاره و 
زمس��تانه کشت می شود. چغندرقند بهاره معمواًل 
در بهار کاش��ت و در پاییز برداش��ت می شود. در 
حالی که چغندرقند زمستانه، در پاییز کاشت و در 
بهار برداشت می ش��ود. برخالف چغندرقند بهاره 
که بخش اصلی دوره رشد آن در تابستان است و 
در سرتاس��ر دوره رشد نیاز به آبیاری دارد، بخش 
اصلی دوره رش��د چغندرقند زمس��تانه در زمستان 
س��پری ش��ده و بخش��ی از آب مورد نیاز آن، از 

بارندگی تامین می شود.

مزایای کاشت چغندرقند
کش��ت چغندرقند دارای محاس��ن زیادی می 

باشد که عمده ترین آنها عبارتند از:
- چغن��در یکی از اجزاء کلیدی اس��ت که در 

اقتصاد کشاورزی ملی نقش دارد.
- چغندرقند نسبت به طیف وسیعی از شرایط 

آب و هوائی و خاک سازگار است.
- چغندرقن��د از نظ��ر ارزش غذائی در ردیف 
محصوالت��ی از قبی��ل برنج، ذرت، گندم، س��یب 

زمینی و حبوبات قرار دارد.
- چغندرقند در تن��اوب زراعی به خوبی جای 
می گیرد و عمیق بودن ریشه و پاک بودن مزارع 
آن از علفهای هرز اجازه می دهد که در تناوبهای 
مختلف جایگزین ش��ود. چغندر قن��د، خاک را در 
بهترین شرایط برای کشت غالتی که بعداَ کشت 
م��ی گردن��د نگه م��ی دارد و عملک��رد غالت را 
بهبود می بخش��د. چغندرقند گیاهی وجینی است 
که ضمن کم کردن تراک��م )تعداد( علفهای هرز 

حاصلخیزی و پوکی خاک را بهتر می کند.
 در ح��ال حاضر امکان کش��ت کامل مکانیزه 

چغندرقند فراهم شده است.
محص��والت فرعی چغن��در با ارزش اس��ت. 
سربرگ چغندر و همچنین تفاله مخلوط با مالس 
به دس��ت آمده بعد از بهره ب��رداری کارخانجات، 
غذای دام است. چغندر قند گیاهی با دو محصول 
است، برگها جهت علوفه و ریشه جهت قند گیری.

ارزش ان��دام هوائی چغندرقند در س��طح یک 
هکتار در بهبود حاصلخیزی خاک در صورتی که 
ب��ه خاک برگردانده ش��ود برابر 20 تا 30 تن کود 

حیوانی است.
چغندرقند یک محصول تضمینی است و همه 

ساله خرید آن توسط دولت تضمین می گردد.
تاریخ کاشت:

به ط��ور کلی نمی توان تاریخ دقیقی از لحاظ 
تقویمی برای کشت چغندرقند در هر منطقه بیان 
ک��رد. لذا توصیه دقیق تاریخ کاش��ت بر اس��اس 
درجه ح��رارت صورت می پذی��رد. بهترین زمان 
برای کاش��ت چغندر قند پاییزه معمواًل از اواس��ط 

مهر تا اواسط آبان ماه می باشد. 
مراحل آماده سازی زمین:

می��زان محص��ول چغندرقن��د، تا ح��د زیادی 
بس��تگی به س��اختمان خاک و آماده سازی بستر 

بذر دارد. عمق ش��خم، زمان شخم، کاربرد کود و 
استعمال علف کش ها پیش از ظاهر شدن جوانه 
های چغندرقند )جهت عاری ش��دن بستر کاشت 
از علف های هرز(، همگی از عواملی هس��تند که 
محیط کش��ت مناس��بی برای بذرها و بوته های 
جوان چغن��در ایجاد می کنند. بهترین زمان برای 
انج��ام ش��خم در مزارع مورد کش��ت فصل پاییز 

است زیرا: 
- امکان اس��تفاده بهینه از ماش��ین آالت )در 
پاییز که به آنها نیاز نیست(، ذخیره سازی رطوبت 
مناسب درخاک، عدم تاخیر کشت در بهار، صرفه 

جویی در مصرف آب فراهم می گردد. 
- از ورود ماش��ین آالت س��نگین جهت آماده 
س��ازی زمین در بهار به عل��ت تعجیل زارعین در 
کاش��ت بهاره اجب��اراً قبل از گاورو ش��دن خاک 

جلوگیری می شود 
- تخریب اراضی به حداقل خواهد رسید.

- در زمان ش��خم، کودهای فس��فره، پتاسه، 
کودهای آلی و دامی در س��طح مزرعه پخش می 
گردد که همراه با شخم در عمق مناسبی با خاک 

مزرعه مخلوط شوند.  
بهتر است فس��فر مورد استفاده، از منبع سوپر 
فسفات و پتاس��یم از منبع سولفات پتاسیم تامین 

شود. 
در ش��خم پاییزه، عمق ش��خم باید بین 30 تا 
35 س��انتیمتر بوده و زمین در وضعیت مناس��بی 
از لحاظ رطوبت��ی )گاورو( باش��د. بالفاصله پس 
از اتمام س��رما الزم است که س��ایر مراحل آماده 
س��ازی زمین را انج��ام داد. در این زمان تنها نیاز 
به یک شخم سطحی با استفاده از گاو آهن قلمی 
است. چنین شخمی منجر به از بین رفتن علفهای 
هرز تازه س��بز شده نیز می شود. جهت نرم کردن 
خ��اک و از بین بردن کلوخ��ه های باقی مانده در 
زمین می توان از دیس��ک اس��تفاده کرد. پس از 
انجام عملیات مذکور، با اس��تفاده از ماله، س��طح 

زمین به طور کامل تسطیح می شود.
ماله کش��ی زمین، همچنین منجر به فش��رده 
ش��دن خاک و از بین رفتن فضاهای داخل خاک 
می شود و در نتیجه حالت مویینگی خاک و عمق 
کاش��ت یکنواخت را ممکن می سازد. نکته مهم 

آن است که در هنگام آماده سازی زمین، رطوبت 
خاک زیاد نباشد، در غیر این صورت ساختار خاک 

تخریب می شود.

انتخاب نوع رقم
برای کاشت چغندرقند بهترین ارقامی که می 
توان در نظر گرفت ارقام منوژرم هستند زیرا این 

ارق��ام تنها تک جوانه دارند و از آن یک بوته می 
روید و چنانچه به فاصله مناس��ب کاش��ته شوند 

نیازی به تنک کردن ندارند.
ان�واع ب�ذر و مقدار مصرف

بذور چغندرقند براساس تعداد جوانه هایی که 

ایجاد می کنند، به دو دسته کلی تقسیم شده اند:
1- بذور پلی ژرم )چند جوانه ای(: بذوری که 
در نتیجه کش��ت آنها معموال« بیش از یک جوانه 
)معم��واًل 2 تا 5( تولید می ش��ود را بذور پلی ژرم 

گویند.
2-بذور منوژرم )ت��ک جوانه ای(: بذوری که 
از کاش��ت آنها تنها یک جوانه حاصل می شود را 

منوژرم گویند.
میزان بذر مورد استفاده در واحد سطح مزرعه 

بر اساس فاکتورهای ذیل متفاوت می باشد:
بر اس��اس نوع بذر، قوه نامیه بذر، شرایط آب 
و هوایی،  روش کاش��ت، بافت و ش��وری خاک، 
ق��درت حاصلخیزی زمین، زمان کاش��ت،  میزان 
و نح��وه آبیاری، نحوه آماده س��ازی زمین و …

مقداربذرمورداس��تفاده درواح��د س��طح مزرع��ه 
متفاوت خواهد بود.

به ط��ور کلی در روش س��نتی و در ش��رایط 
نامطلوب اس��تفاده از 20 ت��ا 25 کیلوگرم بذر پلی 
ژرم در هکتار ک�افی است و در صورتی که زمین 
س��نگین و شور باشد الزم اس��ت که از مقدار بذر 

بیشتری )حدود 30 کیلوگرم ( استفاده کرد. 
در روش کش��ت مکانی��زه برای ی��ک هکتار 
چغن��درکاری، ح��دود 3-2 کیلوگرم ب��ذر با قوه 
نامی��ه حداقل 90 درصد نیاز اس��ت که در فاصله 
خطوط 50 سانتیمتر و فاصله بذور 8-4 سانتیمتر 
و در عمق 2 تا 3 س��انتیمتر کش��ت می شوند. در 
ش��رایطی که وضعیت زمین برای کشت این بذور 
مناس��ب نباشد، از بذور چند جوانه ای استفاده می 
شود. لذا برای بذور چند جوانه ای حداکثر 10-12 

کیلوگرم بذر نیاز خواهد بود.

روشهای کشت چغندرقند
کشت چغندرقند به روشهای سنتی، مکانیزه و 

نشایی صورت می گیرد:
الف- روش سنتی )کرت(:

در این روش پس از اتمام عملیات تهیه زمین، 
به وسیله بیل یا مرزکش، در زمین کرتهایی ایجاد 
می شود. نکته مهم این است که باید سطح کرتها 
حتمًا صاف باش��د. وجود پستی و بلندی در زمین، 
منجر به نرس��یدن آب به نواحی بلند و همچنین 
جمع ش��دن آب در نواحی گودتر می شود که این 
کار س��بب هدر رفتن مقدار زیادی آب می ش��ود. 
تجم��ع آب در مزرعه س��بب خفگی ریش��ه ها و 
افزایش فعالیت قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی 
ریشه می شود. پس از تهیه کرتها، بذرها با دست 
در داخل کرتها پاش��یده ش��ده و ت��ا عمق 2 تا 3 

سانتیمتری با خاک مخلوط می شوند.

مهمترین معایب کش�ت چغندرقند به 
روش سنتی:

- افزایش مقدار بذر مصرفی
- باال رفتن میزان مصرف آب

- شدیدتر شدن بیماری پوسیدگی ریشه؛
- عدم امکان اس��تفاده از ادوات مکانیزه برای 

انجام فعالیت های مربوط به داشت و برداشت ؛
- باال رفتن هزینه های تولید.
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اص�ول ک�اشت چ�غندرقند

محصوالت فرعی چغندر با 
ارزش است. س�ربرگ چغندر 
و همچني�ن تفال�ه مخل�وط با 
م�اس به دس�ت آم�ده بعد از 
به�ره ب�رداری كارخانج�ات، 
غ�ذای دام اس�ت. چغندر قند 
گياه�ی با دو محصول اس�ت، 
برگه�ا جهت علوفه و ريش�ه 

جهت قند گيری.
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مقدمه:
بی شک گندم یکی از مهم ترین محصوالت 
کش��اورزی در دنیا و مهمترین آنها در کشورمان 
است که به صورت دیم و آبی در مناطق مختلف 
با ش��رایط آب و هوائی کاماًل متفاوت کشت می 

شود.
این محصول راهبردی به عنوان تامین کننده 
اصل��ی جی��ره غذائی نق��ش مهم��ی در وضعیت 

اقتصادی کشور دارد.
س��طح زیر کش��ت گندم دیم در استان ایالم 
نود ه��زار هکت��ار اس��ت و عملکردی متوس��ط 
آن1100کیلوگ��رم در هکتار می باش��د. در عین 
حال عملکرد تولیدکننده برتر استان در سال 92، 
3500 کیلوگرم در هکتار بوده اس��ت که این امر 
نش��ان دهنده وضعیتی اس��ت که اهمیت کار در 
زمین��ه تحقیق و بعد از آن انتقال دانش به س��ایر  
به��ره ب��رداران را از طریق برنامه های مناس��ب 

ترویجی، مشخص می کند.
ارائه توصیه ه��ای فنی و کاربردی در زراعت 

گندم دیم :
عملک�رد  داش�تن  ب�رای  اول:  نکت�ه 
مناس�ب باید کار را از مرداد ماه ش�روع 

کرد. 
ش��خم پاییزه زود هنگام با استفاده از دستگاه 
چی��زل بالفاصل��ه پ��س از برداش��ت ب��ه منظور 
برگرداندن کاه و کلش باقیمانده از محصول قبلی 

به خاک بسیار مهم است.

نکته دوم: از بذور مناسب و ضدعفونی 
شده استفاده کنید.

 تهیه بذر مناس��ب و اصالح ش��ده از ضروری 
ترین مس��ائل در تولید گندم اس��ت. ان��واع بذور 
توصیه شده دیم برای مناطق نیمه گرمسیر استان 
ش��امل کوهدشت، کریم و دهدش��ت می باشد و 
برای مناطق معتدل س��رد شامل کراس سبالن، 

ریژاو و ساجی است.
.

 نکته س�وم: تهیه مناس�ب بستر بذر 
یک اصل است.

 هدف از تهیه بس��تر، تامین ش��رایط مطلوب 
جهت رش��د گیاه،  ذخیره و حف��ظ رطوبت خاک 
اس��ت، بنابراین اجرای شخم پاییزه زود هنگام با 
ادوات مناسب و در دسترس مانند گاو آهن قلمی 

توصیه می شود.

نکته چهارم: رعایت تاریخ کاش�ت از 
الزامات است. 

 
طب��ق آخرین توصیه های تحقیقاتی، عملیات 
کاش��ت بذر بایستی قبل از اولین بارندگی صورت 

پذیرد.
تاریخ کاشت مناسب در مناطق سردسیر استان 
اواسط مهر تا پایان مهر و در مناطق گرمسیر نیمه 

اول آبان است.

نکته پنجم: عملیات کاشت را با ادوات 
مناسب انجام دهید.

 یکی از مزایای کش��ت زود هنگام، اس��تفاده 
از دس��تگاههای مناسب برای کش��ت بذر است. 

اس��تفاده از دس��تگاههای عمی��ق کار مناس��ب                                    
که به صورت دقیق و توس��ط کارشناسان تنظیم 
شده باش��د کمک زیادی به افزایش عملکرد شما 

خواهد کرد.
کنترل م��واردی همچ��ون تنظیم دس��تگاه، 
عمق کاشت، فواصل ردیف ها، کارکردن مناسب 
دس��تگاه در حین کاشت توس��ط کشاورز صاحب 

مزرعه ضروری است.
عمق توصیه ش��ده برای بذر 6-4 سانتی متر 
و فواصل ردیف ها بهتر است 15-12 سانتی متر 

باشد.
در صورت عدم دسترس��ی به دس��تگاه عمیق 
کار، بهتر اس��ت از دستگاه س��انتریفیوژ برای بذر 
پاشی و س��پس از دیسک برای زیر خاک نمودن 

بذر استفاده نمود.

نکته ششم: استفاده از کودها بایستی 
به موقع و به مقدار کافی  باشد. 

آزمون خاک رکن اساسی توصیه کودی است، 

بر اساس توصیه کودی مرکز تحقیقات استان در 
اکثر مناطق احتیاج به استفاده از اوره بین 100 تا 
200 کیلوگرم در هکتار وجود دارد و برای س��ایر 
کودهای ماکرو بهتر اس��ت از نظرات کارشناسان 

متخصص استفاده شود.

نحوه استفاده از کودها:
- کودهای پتاس��ه و فس��فاته قبل از کاش��ت 

مصرف می شود
-  اس��تفاده از ک��ود اوره با غلظت 2/5 درصد 
بصورت محلول پاشی در مرحله پنجه زنی توصیه 

می شود.
- کود ازت��ه را حداق��ل در دو نوبت همزمان 
با کاش��ت و پس از رفع سرمای زمستانه استفاده 

شود.
- برای عملکرد بیشتر استفاده از کود زیستی 

به صورت تلقیح با بذر توصیه می گردد.
مصرف 20 کیلوگرم  س��ولفات روی در هکتار 
ب��ه ص��ورت مصرف خاک��ی قبل از کاش��ت و یا 
محلول پاشی )دو در هزار( در مرحله پنجه توصیه 

می شود.)براساس آزمون خاک(
-  اس��تفاده از کودهای پتاس��ه مخصوصًا در 

مناطق سرد با نظرکارشناسان توصیه می گردد.

نکته هفتم: خسارت علف های هرز را 
جدی بگیرید.

علف ه��ای هرز از مهمتری��ن عوامل کاهش 
دهنده بازدهی تولید محصول می باشند، بنابراین 
مبارزه با آنها به روش تلفیقی، جدی و مهم است. 
برای این منظور بایستی علف های هرز منطقه و 

میزان گسترش آنها را شناسایی کرد.
در مرحله بعد نسبت به کنترل آنها اقدام نمود، 
این امر قبل از کاشت گندم بایستی صورت پذیرد. 
عملیات زراعی شامل تهیه زمین و مبارزه با علف 
ه��ای ه��رز ب��ا ادوات مخصوصی همچ��ون گاو 
آهن پنجه غازی و در زمان مناس��ب بنابر توصیه 

کارشناسان حتمًا بایستی انجام شود.
اس��تفاده از بذور خالص و عاری از علف های 
هرز )بوجاری ش��ده( از ضروری ترین موارد است 
و در نهایت مبارزه ش��یمیایی ب��ا علف های هرز 
در زمان مناس��ب )مراحل اولیه رش��د علف هرز(

وبوس��یله  سموم تازه و توصیه شده بایستی انجام 
گردد.

نکته هشتم: خس�ارت آفات و بیماری 
ها را هرگز فراموش نکنید.

مب��ارزه با آفات خصوصًا س��ن گندم در زمان 
مناسب در مناطق در معرض خطر و کوهپایه ای 
بایس��تی جدی گرفته ش��ود نکته مهم تشخیص 
زمان مناس��ب مبارزه اس��ت که حتمًا بایس��تی با 

مشورت کارشناسان انجام شود
به یاد داشته باشید هرگونه عالئم غیر معمول 
روی برگ، ساقه و خوشه  را حتمًا به کارشناسان 

جهاد کشاورزی اطالع دهید.

نکته نهم: برداش�ت صحیح محصول، 
ب�ه نحو قاب�ل مالحظه ای تولید ش�ما را 

افزایش می دهد.

توجه داشته باش��ید  که برداشت نادرست می 
تواند به محصول شما خسارت وارد کند.

اول آنک��ه از دس��تگاه های مناس��ب )همانند 
کمباین( مناس��ب برای برداشت محصول استفاده 

نمایید.
دوم آنکه دس��تگاههای برداش��ت را با کمک 

کارشناسان متخصص تنظیم کنید.
سوم آنکه حتمًا در حین کار )خصوصًا کمباین 

ها( میزان ریزش را کنترل نمایید.

نکته دهم: به یاد داش�ته باش�ید برای 
داش�تن محص�ول خ�وب در س�ال بعد،  
بالفاصل�ه بعد از برداش�ت برنامه ریزی 

الزم را انجام دهید. 
 

علیرضا طوالبی )کارش��ناس زراعت اس��تان 
ایالم(

محس��ن گلشنی)کارش��ناس ترویج و آموزش 
کشاورزی استان ایالم (

نکات کاربردی در کاشت گندم



مقدمه:
برنامه ه��ای اعتبارات خ��رد از رهیافت های 
مهم فقرزدایی در دهه های اخیر است که با ایجاد 
و گس��ترش فعالیت های درآمدزا ب��ه ویژه برای 
زنان کم درآمد، توس��عه جوامع محلی را تسهیل 
می کند. زادگاه این برنامه ها در کش��ورهای فقیر 
آس��یایی همچ��ون بنگالدش و هند ب��وده که به 
تدریج در بس��یاری از کشورهای درحال توسعه و 

صنعتی گسترش یافته است. 
ماهی��ت این برنام��ه ها، توس��عه ای بوده  و 
بس��تری را فراهم می نمایند ک��ه با تجمیع پس 
اندازهای خرد زنان روس��تایی، امکان بهره گیری 
از این منابع خرد در جهت توسعه مشاغل و کسب 
درآمد بهتر و بیش��تر از ظرفیتها و امکانات موجود 

در روستا فراهم می گردد.
اهداف

1( توانمندسازی جامعه محلی از طریق ایجاد 
بس��تری مناسب برای مش��ارکت جمعی زنان در 

قالب گروه های اعتبار- پس انداز 
2( ارتقا مه��ارت های فردی و اجتماعی زنان 

روستایی از طریق برنامه های آموزشی
3( تجهیز پس انداز خانوارهای روس��تایی در 

جهت تامین مالی فعالیت های درآمدزا
 4 ( افزای��ش درآمد خانواره��ای کم درآمد از 
طری��ق پرداخ��ت وام های کوچک ب��رای انجام 

فعالیت های درآمدزا 

صندوقه�ای  عم�ده  ه�ای  ویژگ�ی 
اعتبارات خرد عبارتند از:

1( اعض��ا ای��ن صندوق ها را زنان روس��تایی 
تشکیل می دهند.

2( سرمایه صندوق ها متعلق به جامعه محلی 
)زنان عضو( است.

3( اعضا هر صندوق به گروه هایی 5 تا 7 نفره 
تقسیم می شوند.

4( حداکث��ر تعداد اعضا در هر صندوق 50 نفر 
می باشد.

5( از طرف سازمانهای دولتی مبلغی به عنوان 
سرمایه اولیه به این صندوق ها اهدا می شود.

6( خدمات آموزش��ی اعم از آموزش عمومی، 
تخصص��ی و آموزش برای مدیری��ت صندوق ها 
از ط��رف معاونت ترویج وآم��وزش  به اعضا ارائه 

خواهد شد.
7( برای پرداخت وام وثیقه ای اخذ نمی شود، 
ضمانت براس��اس تعهد جمعی گروه و به ش��یوه 

نظارت گروه های همتراز می باشد.
8( خانواره��ای ک��م درآمد در هر روس��تا در 

اولویت عضویت قرار دارند.

مدیریت صندوق
از آنجا که این صندوق ها ماهیت توس��عه ای 
دارن��د، مدیریت آن را می ت��وان در دو مرحله راه 
ان��دازی و واگذاری بیان کرد. راه اندازی ش��امل 
مراحل مختلف تش��کیل یک صندوق اس��ت که 

می توان آن را به وظایفی چون انتخاب روس��تای 
مناس��ب، ایج��اد ارتباط با مردم محل��ی و توجیه 
طرح، عضوگیری، تش��کیل جلسات اعتبار- پس 
ان��داز، جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای برنامه 
ریزی فعالیت های درآمدزا، انتخاب هیئت مدیره، 
تنظیم دفاتر حس��ابداری، برنامه ریزی برای ارائه 
آموزش های عمومی و تخصصی، پرداخت اولین 
دوره وام دانس��ت این مراحل فرایند برنامه های 
اعتبار خرد را  تش��کیل می دهند. مرحله واگذاری 
هنگامی اس��ت که فرایند ش��کل گرفته و جامعه 

محلی اداره صندوق ها را به عهده می گیرند. 

1( در مرحله راه اندازی مدیریت صندوق ها به 
عهده مجری )مدیر پروژه( کارشناس شهرستانی 

)کارکن��ان میدان��ی(، ناظ��ر و با هم��کاری اعضا 
صندوق است.

2( مرحله راه اندازی حدود یک سال است که 
با توجه به ش��رایط اجتماعی و محیطی می توان 
آن را کاه��ش و یا افزایش داد. دفتر در این مورد 

می تواند تصمیم بگیرد.
3( در مرحل��ه واگ��ذاری، مدیری��ت به عهده 
جامعه محلی اس��ت ک��ه در این صن��دوق ها به 
عهده هیئت مدیره و سرگروه ها گذاشته می شود.

عضوگیری
1( تع��داد اعضا در هر صن��دوق حداقل 30 و 

حداکثر 50 نفر خواهد بود.
2( در صورتی که در یک روستا تعداد متقاضی 
عضویت که واجد ش��رایط هس��تند بیش��تر از حد 
نصاب باشد می توان تعداد صندوق ها را افزایش 

داد.
3( اولوی��ت عضویت در صندوق با خانوارهای 
کم درآمد در هر روستاس��ت، در صورتی که تعداد 
اعضا کمتر از حد نصاب باشد از سایر خانوارهایی 
که تمایل به عضویت دارند، می توان عضوگیری 

کرد.
4( شناس��ایی خانوارهای ک��م درآمد با کمک 
روش ارزیابی مش��ارکتی روس��تایی و با تکنیک 

تعیین سطح رفاه تعیین خواهد شد.
5( در صورت��ی ک��ه برخ��ی از خانوارهای کم 
درآمد روستا برای عضویت مراجعه نکنند، تیم راه 
ان��دازی باید با آنها مذاک��ره و مزایای عضویت را 

برایشان توجیه کند.
6( صن��دوق وی��ژه زنان و دختران روس��تایی 
است و در صورتی که هیئت مدیره تشخیص دهد 
می توانن��د از مردان محلی نیز برای انجام برخی 

از وظایف صندوق کمک بگیرند.
7( س��ن اعضا حداقل 15 و حداکثر 60 س��ال 

است.
8( اعض��ا باید توانایی فعالی��ت درآمدزا را دارا 

باشند.
9( اعض��ا در ه��ر صندوق باید س��اکن همان 

روستا باشند.
10( اعضا بایستی متعهد به شرکت در جلسات 

صندوق باشند

 مقررات مالی
الف( پس انداز

پس انداز یکی از منابع عمده تشکیل سرمایه 
در صندوق هاست.

1( هریک از اعضا در هر جلس��ه )15 روز یک 
بار( باید مبلغی را به عنوان پس انداز بیاورد.

2( حداقل پس انداز توسط اعضا در جلسه اول 
تعیین خواهد شد.

3( اعضا می توانند پس انداز بیشتری را انجام 
دهند، اما پس انداز بیش��تر س��قف وام برای یک 

عضو را افزایش نمی دهد.
4( افزایش پس ان��داز در یک گروه می تواند 

سقف وام را افزایش دهد.
5( به پ��س انداز اعضایی که از وام اس��تفاده 

کرده اند، کارمزدی پرداخت نمی گردد.
6( به پ��س انداز اعضایی که از وام اس��تفاده 
نم��ی کنند، با تصوی��ب هیئت مدی��ره می توان 
کارمزدی حداکثر برابر نرخ س��ود پس انداز کوتاه 

مدت نظام بانکی پرداخت نمود.
7( در ص��ورت انص��راف اعض��ا از عضوی��ت 
چنانچه وام دریافت کرده باش��د، پس انداز وی تا 
یک دوره کامل وام دهی نزد صندوق خواهد ماند.

در صورت انص��راف اعضا از عضویت چنانچه 
وام دریافت نکرده باش��د، با موافقت هیئت مدیره 

پس انداز قابل پرداخت است.

)آورده  ای  س�رمایه  کم�ک  ب(   
سازمانهای دولتی(

1( ب��رای تقوی��ت مال��ی صندوق ه��ا مبلغی 
ازطرف سازمانهای دولتی به این صندوق ها اهدا 

می شود.
2( مق��دار دقیق کمک س��رمایه ای به میزان 
منابع و محرومیت استقرار صندوق ها ارتباط دارد.

3( کلیه درآم��د های این س��رمایه متعلق به 
صن��دوق ب��وده و باید در جهت تامی��ن هزینه ها 
و افزایش توان س��رمایه گ��ذاری صندوق به کار 

گرفته شود. 
4( در صورت��ی ک��ه صندوق منح��ل گردد و 
صندوق ثبت نشده باش��د، دفتر امور زنان در این 
م��ورد تصمیم نهای��ی را می گی��رد و مبلغ آورده 
توس��ط نهاد مرکزی صندوق ها برای راه اندازی 

صندوق جدید می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
5( در قبال دریاف��ت این مبلغ کلیه اعضا باید 

فرم تعهد جمعی را امضا کنند.

ج( کارمزد
1( نرخ کارمزد حدوداً بین 7 تا10 درصد است. 
ای��ن کارمزد ماهانه و بر اس��اس روش یکس��ان           

دریافت می شود.
2( کارم��زد به عنوان مهم ترین منبع درآمدی 

صندوق است.

د( نحوه نگهداری سرمایه صندوق
1(  برای نگهداری سرمایه، حساب پس انداز 
کوت��اه مدت  بانک کش��اورزی با س��ه امضا باید 
افتتاح ش��ود. پس از ایجاد نهاد مرکزی )ش��بکه( 
این س��رمایه نزد این نهادها س��پرده گذاری می 

شود.
2( ت��ا قبل از واگذای، صاحبان امضا دو نفر از 
اعضا هیئت مدیره و یک نفر کارش��ناس استانی 

)کارکن میدانی( خواهند بود.
3( حداکث��ر مبلغ پانصد ه��زار ریال در محل 
صندوق می تواند نگهداری ش��ود و مابقی در این 

حساب سپرده گذاری شود.
4( استفاده از سرمایه صندوق در فعالیت های 

غیر از وام دهی به اعضا صندوق ممنوع است.
هم��واره باید ح��دود 20 درص��د از موجودی 
سرمایه صندوق به عنوان ذخیره احتیاطی سپرده 

گذاری شود. 

ه( نحوه ضمانت و بازپرداخت
1( ضمانت ه��ر وام را گروه با امضا فرم تعهد 

جمعی به عهده می گیرد.
2(در صورت عدم باز پرداخت اقس��اط وام ها 
)حداکثر6 ماه( توس��ط یکی از اعض��ا، پس انداز 
گروهی که فرد وام گیرنده عضو آن اس��ت به نفع 
صندوق ضبط و تا بازپرداخت کامل بدهی به سایر 

اعضا گروه، وام پرداخت نخواهد شد.
خدیجه محبی

کارشناس امورزنان روستایی وعشایری

آشنایی با صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی
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برنامه ه�ای اعتبارات خ�رد از رهیافت های مه�م فقرزدایی 
در ده�ه های اخیر اس�ت که با ایجاد و گس�ترش فعالیت های 
درآمدزا به ویژه برای زنان کم درآمد، توس�عه جوامع محلی 
را تس�هیل می کند. زادگاه این برنامه ها در کش�ورهای فقیر 
آسیایی همچون بنگالدش و هند بوده که به تدریج در بسیاری 

از کشورهای درحال توسعه و صنعتی گسترش یافته است. 
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ادامه از صفحه 6
- اگر کش��ت کلزا پس از برداش��ت گندم و 
جو باشد علف های هرز مزرعه از باریک برگان 
خواهند بود و برای مبارزه با علفهای هرز مزرعه 
در شرایطی که کلزا در مرحله 3 برگی تا روزت 
کامل باشد از س��موم گاالنت سوپر )750 میلی 
مت��ر در هکتار( یا گاالنت)2 لیت��ر در هکتار( یا 

فوکوس )2 لیتر در هکتار( استفاده می شود.
- اگر کش��ت کل��زا پس از برداش��ت ذرت 
باشد علف های هرز مزرعه از پهن برگان نظیر 
ماشک، ش��بدر، کنگر، کاهووحشی، پنیرک و... 

خواهند بود و برای مبارزه از علف کش لونترول 
به میزان 800 میلی لیتر در هکتار در زمانی که 
علف های هرز حدود 10 س��انتی متر می باشند 

استفاده گردد.

کنترل آفات
1. شته: 

از جمله آفات مهم کلزا ش��ته اس��ت که به 
برگ، س��اقه، گل و غالف های در حال رش��د 
حمله نموده و با مکیدن ش��یره س��لولی، باعث 
کاهش شدید رشد و ایجاد تغییر شکل دانه می 

گردد.
ب��رای کنترل این آف��ت از آفت کش هایی 
مث��ل متاسیس��توکس)1/5 لیت��ر در هکت��ار(، 
)اکاتین)2 لیتر در هکت��ار(، دیمکرون)0/5 لیتر 
در هکت��ار( و پریمور )ی��ک کیلوگرم در هکتار( 

استفاده می شود.
- بهت��ر اس��ت از همان مرحله اولیه رش��د، 
مزرعه تح��ت کنترل قرار گرفته و با مش��اهده 
ش��ته نس��بت به سمپاش��ی مزرعه با آفت کش 
ه��ای فوق الذکر اقدام گ��ردد. در صورت وجود 
ش��ته، سمپاش��ی دوم به فاصله دو هفته بعد از 

سمپاشی اول ضروری می باشد.
نکت�ه 1: از آنجای��ی که حمله ش��ته ها از 
حاشیه مزارع شروع می شود، از بین بردن علف 

های هرز اطراف مزارع بسیار مهم است.

نکته 2: در مزارعی ک��ه اطراف آنها زنبور 
عسل پرورش داده می ش��ود بهتر است از سم 

پریمور استفاده شود.
2. سوسک گرده خوار:

این آفت در مراحل غنچه دهی و گلدهی به 
گیاه کلزا حمله می کن��د و با از بین بردن گلها 
باع��ث کاهش عملکرد می گ��ردد. برای مبارزه 
با این آفت س��م پاش��ی مزرعه با یکی از سموم 
حش��ره کش نظیر دیازینون یا زولون به میزان 

2/5 لیتر در هکتار توصیه می شود.
3. کک چلیپاییان:

خسارت ناش��ی از این آفت در مراحل اولیه 
رش��د می باش��د در بعضی مناطق ب��ه ویژه در 
کشت های کرپه مشاهده می شود. برای مبارزه 
با این آفت باید اواًل کش��ت به موقع انجام شود. 
ثانی��ًا از بذور ضدعفونی ش��ده با حش��ره کش 
هاس��یی نظیر کائوچو اس��تفاده شود. در صورت 
تراکم باالی کک بهتر اس��ت مزرعه را با آفت 
کش های مناس��بتر مثل دیازین��ون به مقدار 2 

لیتر در هکتار سمپاشی نمود.
4. پرندگان:

خس��ارت ناش��ی از پرندگان در مراحل اولیه 
رش��د کلزا و زمان دانه بستن در بعضی مناطق 
بسیار مشهود اس��ت. برای کاهش خسارت می 
توان از کشت به موقع و روش هایی نظیر ایجاد 
س��ر و صدا، مترسک و پاش��یدن گوگرد پودری 
روی ب��رگ ها به میزان 10 الی 20 کیلوگرم در 

هکتار در هر مرحله استفاده نمود.
برداشت:

وقت��ی 90-85 درصد دانه های غالف های 
ساقه اصلی و شاخه های اولیه به رنگ قهوه ای 
روشن یا تیره متمایل شدند می توان محصول را 
با کمباین برداشت نمود. در این حالت تنظیمات 

کمباین باید به درستی انجام شود.

احمد رستمی - کارشناس زراعت  

آشنایی با اصول کاشت زراعت کلزا
ادامه از صفحه 7

ب-روش مکانیزه:
در ای��ن روش بذور چغندرقند در وس��ط و یا 
طرفین پش��ته ها کش��ت می گردند و به روش 

نشتی و یا بارانی آبیاری می شوند. 
مزایای کشت چغندرقند به روش مکانیزه

در ای��ن حالت آب هیچگاه پ��ای گیاه نمی 
رسد و در نتیجه سطح خاک سله نمی بندد؛

امکان گس��ترش و ایجاد بیماریهای گیاهی 
)به خصوص پوس��یدگی ریش��ه( بس��یار کمتر 

خواهد بود؛
آس��انتر ش��دن عملیات کاش��ت، داش��ت و 

برداشت؛
کاهش هزینه های تولید؛

کاه��ش مص��رف آب و باال رفت��ن راندمان 
آبیاری است.

مه��م ترین نکات م��ورد توجه در کاش��ت 
مکانیزه چغندرقند به قرار زیر هستند:

در صورت استفاده از سیستم آبیاری نشتی، 
سطح زمین باید کاماًل تسطیح شود و قطر دانه 
های خاک کمتر از دو س��انتیمتر باش��د. شیب 
مناس��ب زمین در کش��ت مکانیزه حدود 1 تا 2 
در هزار است. کشت یکدس��ت، تنظیم مناسب 
عمق کاشت و کاهش ضایعات برداشت مکانیزه 
فقط در صورت تسطیح بودن کامل زمین امکان 

پذیر است.
مه��م تری��ن نکت��ه در م��ورد تهی��ه زمین 
چغندرقن��د آن اس��ت که خاک ت��ا عمق حدود 
3 س��انتیمتر کاماًل نرم ، بدون هر گونه عوامل 
نامساعد مانند سنگ، کلوخ، ریشه گیاهان و …

باشد. درکل عمق بذرکاری بسته به نوع خاک، 
امکان ن��زول باران یا آبیاری ب��رای جوانه زنی 

وحرارت خاک بین 2 تا 5 سانتیمترمی باشد.
در صورتی که زمین از نظر تسطیح و یا دانه 
بندی مش��کالتی داشته باشد، اس��تفاده از بذور 
منوژرم مناس��ب نبوده و بهتر است از بذور چند 
جوانه اس��تفاده ش��ود. در صورت بهره گیری از 
ب�ذور پلی ژرم جهت کشت مکانیزه، بهتر است 
از بذور درجه بندی شده )کالیبره( استفاده شود.

مناسب ترین فاصله ردیفهای کاشت )نشتی 
ه��ا(50 س��انتیمتر بوده )هر چند که روش��های 
کشت دیگری نیز وجود دارند( . البته در سیستم 
ه��ای آبیاری بارانی، مس��اله تس��طیح زمین و 
رعایت طول خطوط کاش��ت اختی��اری بوده و 
با توجه به ظرفیت سیس��تم آبیاری انتخاب می 

شوند. 
از  اس��تفاده  من��وژرم  ب��ذور  کاش��ت  در 
بذرافش��انهای پنوماتیک و دقیق کارها توصیه 
می ش��ود. تنظیم دقیق بذرکارها از نظر میزان 
ریزش بذر و رعایت فاصله دقیق خطوط و عمق 
کاشت، کمک شایانی در تسهیل عملیات بعدی 
داشت می نماید. سرعت مطلوب بذرکارها کمتر 

از پنج کیلومتر در ساعت می باشد.
آبیاری از نکات مهم کش��ت چغندرقند بوده 
و الزم اس��ت که تا مرحله چهار برگی خاک به 
ص��ورت مرطوب باقی بماند. ب��ذر چغندرقند به 
لحاظ دارا بودن یک الیه پوش��ش س��خت، در 
زمان کش��ت برای تولی��د جوانه به رطوبت زیاد 
نی��از دارد. بذر چغندر در ای��ن مرحله در اطراف 
خ��ود 120 تا 150 درص��د وزنش آب الزم دارد 

تا جوانه بزند.
زمانی که جوانه ها تولید، ولی هنوز از خاک 
خارج نش��ده اند، الزم اس��ت برای س��هولت و 
سرعت خروج جوانه های ضعیف اولیه از خاک، 
زمین را مجددا آبیاری کرد تا س��طح خاک، نرم 
و مرطوب ش��ود. پس از آنکه جوانه ها از خاک 
خارج ش��دند، بر این اس��اس فواص��ل و تعداد 
دفع��ات آبیاری و مقدار مصرف آب بس��تگی به 
شرایط جوی )مقدار ریزش باران، درجه حرارت، 
میزان رطوبت محیط و… (،بافت خاک،ش��یب 
زمین، رقم چغندر ومرحله رش��دی آن بس��تگی 

دارد. آبیاری های س��نگین در زمان کاش��ت به 
دلیل س��رد ش��دن زمین، موجب تاخیر درس��بز 

شدن بذور میشود.

سمیه میرزایی-  کارشناس زراعت

اصول کاشت چغندرقند
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 چیست؟تٌْا رٍش اس بیي بزدى ًواتذ گال گٌذم  .2
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 عوك کاضت ٍ فَاصل ردیف تَصیِ ضذُ بزای سراعت گٌذم چمذر است؟ .7
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 ضًَذ ٍ آب ّیچگاُ بِ پای گیاُ ًویزسذ ؟ طزفیي پطتِ ّا کطت هیدر کذاهیک اس رٍضْای سیز بذٍر در ٍسط ٍ یا  .9
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وزیر جهاد کشاورزی در باره الگوی کشت سال زراعی جدید گفت:  نوآوران رتویج کشاورزی

اساس الگویی کشت امسال بر افزایش بهره وری آب است و تالش می کنیم 
زمان کشت برخی محصوالت را براساس میزان و پراکنش بارش ها تنظیم 
کنیم تا از آب سبز یا همان آب باران یشترین استفاده را بکنیم.  با  اجرای 
این روش کشت، کمترین میزان وابستگی را به آبیاری دستی یا آبیاری با 

ذخایر آب زیرزمینی خواهیم داشت.

مقدمه :
ب��ذر گواهی ش��ده اصیل و با کیفیت س��نگ 
بنای تولید و توس��عه کش��اورزی و عاملی تعیین 
کننده برای بهره وری مناس��ب و مطلوب از منابع 
تولید و نیل به امنیت غذایی و استقالل اقتصادی 
کش��ور می باشد. دس��تیابی کش��اورزان به بذر و 
نهال س��الم و با کیفیت باع��ث افزایش محصول 
و در غی��ر اینصورت منجر ب��ه کاهش عملکرد و 
متعاقبًا کاهش انگیزه تولید و دوری آنها از بخش 
کش��اورزی خواهد ش��د. طبق تحقیق��ات بعمل 
آم��ده بذور اصالح ش��ده در افزای��ش تولید بطور 
مس��تقیم30  درص��د و حدود 20 درص��د نیز غیر 

مستقیم در افزایش تولید اثرگذار می باشد.

استفاده از بذور اصالح شده :
مهمتری��ن عامل موث��ر در افزای��ش تولید و 
عملکرد در مزارع گندم آبی و دیم  استفاده از بذور 
اصالح ش��ده می باش��د. نقش بذور اصالح شده 
در پای��داری تولید و تضمین عملک��رد از اهمیت 
ویژه ای برخورداراس��ت. برای تولید بذور اصالح 
ش��ده نیاز به فرآیند پیچیده ای به شرح ذیل می 
باش��د. الف: اصول اصالحی و معرفی ارقام توسط 
بخش اصالح بذور و تکثیر و تولید بذور براساس 
دستورالعمل های بین المللی ISTA و همچنین 
رعایت اس��تانداردهای بذری به شرح  جدول زیر 

می باشد:

خوش��بختانه در استان ایالم به لحاظ اقدامات 
بس��یار خوبی که در زمینه ی اح��داث واحدهای 
تولی��د و فرآوری بذر در س��نوات گذش��ته انجام 
گردی��ده بخش اعظم بذور مورد نیاز کش��اورزان 
اس��تان بال��غ بر 70 درص��د کل نیاز ب��ذری، هر 
ساله توسط 14 ش��رکت فعال تامین، و در اختیار 
متقاضیان بخش کش��اورزی قرار گرفته و این امر 
موجب گردیده با وجود خشکس��الیهای پی در پی 
میزان تولید و عملکرد مزارع خصوصًا مزارع گندم 

آبی در حد مناسب و پایدار باقی بماند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت هم اکنون ص��د در صد 
نی��از بذری م��زارع گندم آبی و ح��دود 70 درصد 
نیاز بذری مزارع گندم دیم اس��تان از طریق بذور 
گواهی ش��ده تامین و مابقی  ب��ذر خود مصرفی 
زراعین نیز از بذور اصالح شده تامین می گردد./.

کامران نظرعلیزاده - کارشناس واحد کنترل 
و گواهی بذر و نهال استان ایالم

اهمیت  استفاده از بذور اصالح شده

مهمترین عامل موثر در افزایش 
تولید و عملکرد در مزارع گندم 
آبی و دی�م  اس�تفاده از بذور 
اصالح شده می باشد. نقش بذور 
اصالح شده در پایداری تولید و 
تضمی�ن عملکرد از اهمیت ویژه 

ای برخورداراست.

آنفلونزای فوق حاد 
پرندگان )طاعون مرغی(

مقدمه:
آنفلون��زای فوق حاد پرندگان یک بیماری 
ویروسی کش��نده اس��ت که در بین پرندگان 
منتش��ر ش��ده و باعث م��رگ و می��ر باال در 
پرندگان م��ی گردد که به دو صورت بس��یار 
بیماریزا )ف��وق حاد( و ک��م بیماریزا )خفیف( 
مش��اهده می ش��ود و در هر دو شکل اهمیت 
بس��یار دارد. آنفلونزای فوق ح��اد طیور بدلیل 
تلف��ات ب��اال و احتمال ابتالی انس��ان به این 

بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است.

مشخصات عامل بیماری :
-وی��روس عام��ل بیم��اری ج��ز خانواده 
ارتومیکس��و ویریده می باش��د ک��ه در دمای 
پایی��ن بیش��تر زنده می مان��د و در دمای 70 

درجه از بین می رود.
-عامل بیماری توس��ط اکث��ر ضدعفونی 
کنن��ده های موجود از بین می رود و به مدت 
طوالنی در بافتهای آلوده باقی مانده و در کود 

نیز به مدت 3 ماه زنده می ماند.

راههای انتقال بیماری:
-تماس مستقیم با پرندگان آلوده.

-آب، دان، ذرات گ��رد و غبار، لباس ها و 
وسایل و تجهیزات مرغداری آلوده به ویروس.

-انتقال مکانیکی توس��ط س��گ و گربه، 
جون��دگان و همچنین رفت و آم��د و عوامل 

انسانی آلوده به ویروس. 
-کود فضوالت طیور.

عالئم بیماری در پرندگان :
-بروز مرگ و میر ناگهانی .

-عالئم تنفس��ی شدید مثل سرفه، عطسه 
و ترشحات از راه چشم و بینی .

-کاهش فعالیت، کز کردگی، بی اشتهایی، 
تورم س��ر و صورت، خونریزی در ناحیه ساق 

پا، اسهال .

عالئم بیماری در انسان :
-تب، گلو درد، س��رفه، اسهال، و استفراغ، 

درد عضالنی، سردرد.
-اختالالت تنفس��ی، س��ختی در تنفس، 

نارسایی کبدی و کلیوی.
-در نهایت مرگ انسان در اثر پنومونی.

توصیه های بهداشتی :
-رعایت اصول بهداشت فردی.

- عدم ش��کار، عرض��ه، خرید و نگهداری 
پرندگان وحشی مهاجر.

-اس��تفاده از گوش��ت و محصوالت طیور 
کاماًل بهداشتی و مورد تأیید دامپزشکی.

سهیال مرادی زاده- کارشناس برنامه ریزی 
و ترویج دامپزشکی استان ایالم


