
سخن سر دبیر

معم��واًل آغاز س��ال جدی��د توأم ب��ا فعل و 
انفعاالتی در س��طح س��ازمانها بمنظ��ور تدوین 
برنام��ه ه��ا و پروژه های س��ال جدی��د بوده و 
هس��ت، در این میان توجه به اص��ول و مبانی 
برنام��ه ریزی از اهمیت بس��زایی برخوردار می 
باشد، از جمله مواردی که اثر بخشی و کارآمدی 
برنام��ه ها را تحت تأثیر ق��رار می دهد، رعایت 
اص��ول هدفمن��دی و جامع نگ��ری در تدوین 

برنامه ها می باشد.
ب��ه رغم اینک��ه هریک از زی��ر بخش های 
تخصص��ی س��ازمان فعالیته��ای مش��خص و 
متنوعی را انجام می دهند اما نهایتًا این فعالیتها 
بایس��تی منتج به یک خروجی مناس��ب و مؤثر 
ش��وند تا ضمن جلوگیری از ه��در رفت منابع، 
زمینه ش��کوفایی ظرفی��ت های بالفع��ل را در 

بخش کشاورزی فراهم نمایند.
مهمترین هدف در بخش کش��اورزی، رونق 
و ش��کوفایی تولید و به تبع آن ایجاد اش��تغال، 
در آم��د، صادرات غی��ر نفت��ی و ارز آوری و... 
می باش��د، این امر زمان��ی محقق می گردد که 
برنام��ه ری��زی تولید به نحو مؤث��ر و اثر بخش 
انجام ش��ده باش��د، یکی از ابعاد مهم در فرایند 
برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی در حوزه عوامل 
انس��انی )بهره برداران( بخش کشاورزی است، 
از آنجائیکه عوامل انس��انی در بخش کشاورزی 
نقش کلیدی و اساس��ی را در به فعلیت رساندن 
ظرفی��ت های تولید دارند ل��ذا توجه به افزایش 
دانایی و توانایی این قشر زحمت کش ضروری 

می باشد.
افزایش دان��ش و توانایی بهره ب��رداران از 
یک س��و مستلزم شناخت نیازمندی های شغلی 
و مهارت��ی آنها تالش در جهت و ارتقاء مهارت 
فن��ی و مدیریت��ی آنها از طریق اج��رای برنامه 
ه��ای آموزش��ی و ترویجی مناس��ب و مؤثر از 

سوی دیگر می باشد.
در ای��ن راس��تا مدیریت هماهنگ��ی ترویج 
کش��اورزی ب��رای برنام��ه ری��زی فعالیته��ای 
آموزشی- ترویجی مورد نیاز بهره برداران اقدام 
به تدوین دستورالعمل اجرایی فرایند نیاز سنجی 
و بودجه ریزی پروژه های آموزش��ی- ترویجی 

نموده است.
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شماره ششم - بهار 1395 رتویج کشاورزینوآوران 

هنگامی که دمای هوا از صفر درجه سانتیگراد 
پایین تر رود گیاهان حس��اس، آس��یب می بینند 
و می��زان تولید آنها ش��دیداً تح��ت تأثیر قرار می 
گیرد. خساراتی که از این طریق بر تولید کنندگان 
محصوالت کش��اورزی و در نتیج��ه اقتصاد یک 
کش��ور وارد می ش��ود، می تواند بسیار مخرب و 
جدی باش��د. اغلب این خس��ارت ها ب��ر درختان 
میوه وارد می شود و در زمان شروع رشد درختان 
)گلده��ی (در اوایل بهار اتف��اق می افتد. این نوع 
سرما به س��رمای دیررس بهاره معروف می باشد 
ک��ه در اغلب مواقع تا ص��د در صد محصول را از 
بی��ن می برد و محصول س��ال آین��ده را هم می 
توان��د تحت نأثیر ق��رار دهد.  یک��ی از درختانی 
که هرس��اله خس��ارت جبران ناپذیری به آن وارد 
می ش��ود درخت انگور اس��ت، برای جلوگیری از 
خس��ارت س��رمازدگی می طلبد که نکات مهم و 
ضروری  ذی��ل به نحو دقی��ق و مطلوبی مدنظر 

قرار گیرد:
 

1- مکان مناس��بی برای  احداث باغ انتخاب 
ش��ود. در مناطقی که زمین دارای شیب می باشد 
در ابتدا و انتهای زمین فضای مناسبی بیش از 15 

متر کاشته نشود.
2- سیستم تربیت اولیه درختان انگور به نحو 
مطلوب��ی  اجرا ش��ود و طوری باش��د که درختان 
ت��ا ارتفاع مناس��بی باالآورده ش��وند در سیس��تم  
پاچراغی درخت تا بیش از یک متر ارتفاع داش��ته 

باشد.
3- محلول پاش��ی باغ، در زمانی که جوانه ها 
در حال متورم شدن هستند با عناصر غذایی مورد 
نیاز محلول پاش��ی انجام  شود اغلب این عناصر 
ش��امل )روی- بر – اوره و پتاس ( می باشند که 

به نسبت 3 در هزار استفاده می شود.
4- پاش��یدن آب بر روی شاخه های درختان 
در دمای صفر درجه سانتیگراد موجب تشکیل یخ 
می ش��ود به ازای هر لیتر آب که یخ می زند 80 
کیلو کالری گرما آزاد می ش��ود، گرمای آزاد شده 
موجب گرم ش��دن اجس��امی که در تماس با یخ 
هستند می شود. در ضمن تشکیل یک الیه نسبتًا 

عایق در اطراف جوانه موجب می شود تا دمای
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سرمازدگی در انگور و راهکارهای مقابله با آن 

هنگامی که دمای هوا از صفر درجه سانتیگراد پایین تر رود گیاهان 
حس�اس، آسیب می بینند و میزان تولید آنها شدیدًا تحت تأثیر قرار می 
گیرد. خساراتی که از این طریق بر تولید کنندگان محصوالت کشاورزی 
و در نتیجه اقتصاد یک کش�ور وارد می ش�ود، می تواند بسیار مخرب و 
جدی می باش�د. اغلب این خسارت ها بر درختان میوه وارد می شود و 
در زمان شروع رش�د درختان )گلدهی (در اوایل بهار اتفاق می افتد. 
این نوع س�رما به س�رمای دیررس بهاره معروف می باشد که در اغلب 
مواقع تا صد در صد محصول را از بین می برد و محصول سال آینده هم 

می تواند تحت نأثیر قرار گیرد. 
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ادامه از صفحه قبل
جوانه و ش��اخه از صفر درج��ه پایین تر نرود، 
برای ای��ن منظور می ت��وان از سیس��تم آبیاری 
باران��ی اس��تفاده کرد یا از طریق  محلول پاش��ی 
بر روی درختان میوه آب پاش��یده شود. )پاشیدن 
آب در دمای صفر درجه س��انتیگراد صورت گیرد، 
و توجه ش��ود در زمانی که یخ در اطراف ش��اخه 
ها و جوانه ها تش��کیل یک الیه نسبتًا عایق می 
دهد، می توان از سیس��تم آبیاری بارانی اس��تفاده 
کردیا توسط محلول پاشی روی درختان میوه آب 
پاش��یده شود(. پاش��یدن آب در دمای صفر درجه 
سانتیگراد صورت گیرد و توجه شود در زمانی که 
یخ در اطراف ش��اخه ها و جوانه ها تش��کیل شد 
آبپاش��ی قطع شود. چون تش��کیل میزان زیاد یخ 

موجب شکستن شاخه ها می شود.
5-تدابیر زراعی

ن��وع س��طح خ��اک در محافظت دم��ای هوا 
تأثی��ر دارد و اخت��الف دم��ای ح��دود 1/7 درجه 
س��انتیگراد را ایجاد می کند. ب��رای محافظت در 
برابر س��رما و یخبندان های ناش��ی از تشعش��ع، 
خ��اک باید مرط��وب و عاری از عل��ف های هرز 
و ش��خم نخورده باش��د. زیرا زمین شخم خورده 
دارای هوای بیش��تر ب��وده و گرمای ویژه کمتری 
دارد از این رو خاک ش��خم خورده سریع تر سرد 
می ش��ود اما خاک های مرطوب دیر گرم شده و 
دیرتر دمای خود را ازدس��ت می دهند. پس شخم 
زنی کف باغ )پا بیل زدن (تا زمان رفع سرما را به 
تعویق می اندازیم و در زمس��تان  اقدام به حذف 
علف های هرز و باقیمانده برگهای ریخته ش��ده 

در کف باغ می کنیم.

6- گرم کردن باغ توسط بخاری های باغی و 
آتش زدن کاه و کلش: 

کار گذاش��تن بخ��اری یا پالره��ای باغی در 
قس��مت های مختلف ب��اغ و س��وزاندن موادی 
همچ��ون نفت یا گازوئیل موجب گرم ش��دن باغ 
می گردد. همچنین با جمع آوری الس��تیک های 
فرسوده و سر شاخه های باقیمانده از هرس شاخه 
ها و اس��تقرار آنها در محل هایی که محل ریزش 
سرما می باشد )وزش باد از باالی شیب به سمت 
پایی��ن ( و آتش زدن آنها می توان به راحتی یک 
الی��ه گرم��ا در اطراف باغ  یا ورودی س��طح باغ 
ایجاد کرد تا از ش��دت خسارت سرما کاسته شود. 
گرما و دود ایجاد ش��ده م��ی تواند به عنوان یک 
الیه محافظتی س��طح باغ را بپوشاند و از ریزش 
هوای س��رد به سمت پایین و داخل باغ محافظت 

نماید
.

ایجاد بادشکن در اطراف باغ
کش��ت درختان بادشکن همچون چنار –زبان 
گنجش��ک، افرا، س��رو نقره ای و غیره در اطراف 
باغ موجب جلوگیری از ورود هوای سرد به داخل 
باغ می ش��ود همچنین می توان با ایجاد دیوار در 

اطراف باغ نیز مانع ورود هوا سرد شد.
محلول پاشی و آبپاشی سر شاخه ها در زمان 
وقوع س��رما می تواند تأثیر زیادی داش��ته باشد و 
باغ را به طور کامل از خطر سرمازدگی محافظت 

نماید.
اکبر اسماعیلی

محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
ومنابع طبیعی ایالم 

سرمازدگی در انگور و 
راهکارهای مقابله با آن 

ادامه سخن سردبیر
از ویژگی های مهم و بارز این دستوالعمل:

1. تش��کیل کمیت��ه ه��ای مس��ئله یابی و 
نیازسنجی در سطح مراکز جهاد کشاورزی است 
ک��ه مهمترین وظایف این کمیته ها شناس��ایی 
و اولوی��ت بندی نیازهای آموزش��ی – ترویجی 
کش��اورزان و همچنین پتانسیل ها و توانمندی 

های حوزه فعالیت آنها می باشد.
2. حض��ور اعض��اء ش��بکه عاملی��ن ترویج 
)مددکاران –تس��هیلگران ، کشاورزان پیشرو و 
....(در ترکیب اعضای کمیته مسئله یابی مراکز 
می باشد، که این امر بستری را فراهم می نماید 
تا احصاء نیازها ، ظرفیت ها و پتانسیل های هر 

منطقه واقعی تر و عملیاتی تر باشند.
از دیگر ش��اخصه های دستورالعمل مذکور، 
ظرفیتی اس��ت که در کمس��یون برنامه ریزی و 
تلفی��ق برنامه های آموزش��ی- ترویجی نهفته 
است، در این کمس��یون فرصتی فراهم شده تا 
برنامه های پیش��نهادی از سوی مراکز بخش و 
دهستان، پس از بررس��ی اولیه و اولویت بندی 
با سیاست های محوری بخش های تخصصی 

سازمان تطبیق داده و تصویب شوند.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه در مطالعات 
و پژوه��ش های انجام ش��ده محق��ق گردیده 
اس��ت که س��رمایه گذاری در تحقیق و ترویج، 
بیش��ترین نق��ش را در افزای��ش ارزش افزوده 
بخ��ش کش��اورزی دارد و در رتب��ه های بعدی 
س��رمایه گذاریهای عمرانی و زیر س��اختی قرار 
دارند، فلذا ضرورت دارد که کارشناسان سازمان 
جهاد کش��اورزی خصوصًا کارکنان مراکز جهاد 
کش��اورزی با افزای��ش تعامل با کش��اورزان و 
همچنین تالش بیش��تر به منظور شناخت نقاط 
ق��وت و ضع��ف و ظرفیت ه��ا و محدودیتهای 
بخش کش��اورزی و عزم جدی در راه توس��عه 
کشاورزی استان که  معبر و پیش شرط توسعه 
اقتص��ادی اس��تان در ابعاد دیگر اس��ت حرکت 

نمایند.
در خاتمه فرا رسیدن فصل بهار و عید نوروز 
را به محض��ر همه ی کارکنان و کارشناس��ان 
تالش��گر و بی ادعای عرصه کشاورزی تبریک 
عرض نموده و سالی توأم با موفقیت و بهرورزی 
برای آنه��ا و خانواده های عزیزش��ان از درگاه 

حضرت حق مسئلت می نمایم. 

اسامی برندگان مسابقه 

فصلنامه شماره 5 )زمستان 94(:

1.  اعظم سنجابی، فرزند صید عباس، شهرستان ملکشاهی

2.  رضا افتخاری، فرزند حسن، شهرستان ملکشاهی

3.  حمداله اکبری، فرزند حسین، شهرستان ملکشاهی

4. سید جواد قربانی، فرزند سید اسکندر، شهرستان سیروان

5.  الوان مرادی، فرزند علی، شهرستان سیروان

6.  عباداله رحمانی، فرزند کاظم، شهرستان سیروان
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 عامل بیماری :

 puccinia عامل بیماری قارچی است به نام
striformis که از رده ی بازیدیومیس��ت ها ، 
 puccinaceae راسته ی اوردینال ها و خانواده
می باش��د. این بیماری یکی از مهمترین بیماری 
های گندم در دنیا و در ایران به ش��مار رفته و در 
سال های ش��یوع خسارت سنگینی را موجب می 
ش��ود. بیماری زنگ زرد گندم ب��رای اولین بار در 
سال 1326 از ایران گزارش شده و در حال حاضر 

در بیشتر مناطق گندم خیز کشور شیوع دارد.

عالئم بیماری:
عالئم بیماری زن��گ زرد در روی برگ های 
جوان به صورت جوش یا تاول هایی به رنگ زرد 
مایل به نارنجی ظاهر ش��ده سپس این جوش ها 
به هم پیوس��ته و نوارهای��ی در امتداد رگبرگ ها 
در هر دو س��طح برگ نمایان می شود. زنگ زرد 
ب��ه اندام های مختلف گن��دم مانند برگ ، غالف 
، س��اقه ، خوش��ه ، گلوم و گلومل و حتی ریشک 
ها حمله کرده و در بهار زود تر از س��ایر زنگ ها 
ظاه��ر می ش��ود. هر یک از پاج��وش های روی 
برگ حاوی ه��زاران هاگ یا اوردیوس��پور بهاره 
است که فعالترین شکل تکثیر قارچ عامل بیماری 
ب��وده و باعث توس��عه ی بیماری در فصل رش��د 
گندم در مزارع و همچنین انتقال بیماری از سالی 
به س��ال دیگر می باشد. در اواخر فصل در سطح 
زیرین برگ تلیوس��پورهای سیاه رنگ قارچ ظاهر 

می شود.
 

طرز خسارت :
آلودگی ب��رگ های پایینی تاثی��ر کمتری در 

کاه��ش محص��ول دارد در صورتی ک��ه آلودگی 
برگ های باالیی موجب خس��ارت بیشتری روی 
محصول می ش��ود. حساس ترین مرحله ، مرحله 

تشکیل خوشه می باشد.
 

مشاهده زنگ و یادداشت برداری :
یادداش��ت برداری از ارقام گندم از نقطه نظر 
عک��س العمل آنه��ا در مقابل زن��گ زرد فقط در 
مرحل��ه یوردیوس��پور یعنی همان جوش��های زرد 

نارنجی صورت می گیرد
یادداشت برداری در مزرعه بمنظور تعیین تیپ 

آلودگی ارقام مختلف در مقابل زنگها می باشد
در هر مزرعه در 5 قطعه ) یک قطعه در وسط 
و 4 قطعه در چهارگوش��ه( با استفاده از کادر 1×1 
متر انتخاب و بوته ها از نظر آلودگی به زنگ مورد 

بررسی قرار می گیرند
ش��مارش در این مرحله در بار اول تعداد بوته 
ه��ای آل��وده و در صورت بروز پوس��تول ش��دت 

آلودگی بوته ها تعیین می گردد.
در مزارع انتخاب ش��ده پس از رفع س��رمای 
زمس��تان و ش��روع مجدد رش��د مزارع هر 7 روز 
یکبار و بعد از مش��اهده آلودگ��ی 4-3 روز یکبار 

بازدید و موارد زیر یادداشت برداری می گردد.

عوامل موثر در ایجاد بیماری :
الف : بارندگی های تابستان و پائیز : بارندگی 
های تابستان شرایط را برای توسعه میزبان های 
خ��ودرو و بارندگی های پاییز برای آلودگی و باال 
آم��دن زود هنگام زن��گ روی ای��ن میزبان ها ، 

فراهم می کند .
ب ( بارندگ��ی های بهار : در صورتی که همه 

عوامل منجر به وقوع زود هنگام زنگ س��اقه در 
گندم ش��وند ، احتمال همه گیر ش��دن ) اپیدمی ( 
بیماری در فصل بهار با رطوبت مناس��ب ، بیشتر 

خواهد بود .

توصیه :
در صورتیک�ه 5روز متوال�ی میانگی�ن 

 13-15 0 C درجه حرارت
میانگین رطوبت نس�بی ه�وا بیش از 
70 درصدحداقل 2 روز بارندگی بیش از 

5 میلیمتر وجود داشته باشد.
احتم�ال ب�روز آلودگ�ی در 5-3 روز 

آینده وجود دارد
لذا پیش بینی الزم برای مبارزه بعمل 
آم�ده و به محض مش�اهده آلودگی زنگ 
)کمت�ر از 5درص�د ش�دت آلودگی روی 
برگهای پرچ�م و کمتر از 10درصد روی 

برگها پایین( سمپاشی انجام می شود
سمپاش�ی در مراح�ل بع�د از مرحل�ه 
خمیری ش�دن هر چند که ش�رایط جوی 

مساعد باشد قابل توصیه نیست .
آلودگ�ی ه�ای بهاره معم�والً بصورت 

لکه ای در مزرعه ظاهر می شوند

سیامک بیگی
مدیریت حفظ نباتات استان ایالم

زنگ زرد گندم 
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مقدمه:
تصرف و تملک غیر قانونی ونا متعارف اراضی 
در س��الهای اخی��ر یکی از چالش ه��ای عمده و 
دردسرس��از برای کشوروجامعه گردیده است.  هر 
چنداین پدیده ریش��ه در گذشته تاریخی، سیاسی 
و اجتماعی کشور دارد ودر سال های دور خوانین 
و ارباب ها در سایه تصاحب زورمدارانه و حمایت  
دول��ت ها  به ن��ان و نوایی دس��ت یافته و بعدها 
مالکی��ن جزو مالکین و ثروتمندان کالن کش��ور 
گردیدند.ولی در سالهای اخیر این پدیده بصورت 
کاماًل سازمان یافته میان زمین خواران و کسانی 
که در رسیدن به اهداف این قشر نقش دارند، خود 
نمایی می کند بطوریکه شیوه زمین خواری دیگر 
همانند گذش��ته با توس��ل به زور و قدرت نیست 
و به ش��یوه های دیگ��ری  از جمله تغییر کاربری 
اراضی , تصرف غی��ر قانونی اراضی دولتی وملی 
با جعل اس��ناد,تخریب جنگلهاومراتع,ویال سازی 
وس��اخت وس��از های غیر مجازو... با اس��تفاده از 
رانت ونفوذ دردس��تگاه های دولتی و خالء های 
قانونی موجود با بهانه و در زیر پوشش شعارهایی 
از جمله )س��رمایه گذاری, ع��ام المنفعه, مجتمع 
های مس��کونی, رفاهی و تفریحی...... ( و با دور 
زدن قوانی��ن موجود و حتی س��ند س��ازی وجعل 

اسناد نمود پیدا کرده است.
زمین خواری:                                                                     
تعریف قانونی وخاصی در منابع حقوقی وفقهی 
وحتی فرهنگ لغات تا کنون به دلیل جدید بودن 
ای��ن اصطالح وپدی��ده وجود ندارد,ام��ا می توان 
گفت هر گونه تصرف ,تعرض وتملک غیر قانونی 
وس��ازمان یافته ونا متعارف اراضی بمنظورتامین 
منافع ش��خصی و فرصت طلبی از منابع عمومی 
مل��ت ودولت زمین خواری محس��وب می گردد. 
زمی��ن خواری پدیده ای پیچیده اس��ت و با وجود 
آنک��ه در  قانون بعن��وان جرم ب��رای آن تعریف 
ومجازات مشخصی عنوان نشده است اما بعنوان 
مفسده )فساد( و سوء استفاده و کالهبرداری قابل 

پیگیری می باشد.

   تغییرکاربریهای غیر مجاز اراضی 
کشاورزی وبه ویژه تخریب وتصرف غیر 
قانون�ی اراضی ملی وجنگلی حاش�یه 
شهرهازمینه بروز پدیده زمین خواری 

است.

با تغییر کاربری منابع طبیعی و اراضی زراعی 
و باغی عده ای س��ودجوء در کوتاه مدت  صاحب 
س��ودهای کالن گردیده و زیان اصلی  بر کشور 
و محیط زیس��ت بش��ری که تجدی��د پذیر نبوده 
و طبیعت برای ش��کل گیری مجدد آن س��الیان 
زی��ادی زمان ص��رف می کند تحمی��ل میگردد.

کاهش 35درصدی رشد سرمایه گذاری در کشور 
در سالهای اخیر و افزایش ریسک تولید و کاهش 
امنیت اقتصادی, بی ثباتی ارزی و سیاس��ت مالی 
انقباض��ی وتورم علی الخصوص در دهه گذش��ته 
در بخ��ش تولید در اثر تحریمها ی اعمال ش��ده 
از جمل��ه) تحری��م ه��ای نفتی ، مال��ی و تحریم 
ش��رکتهای ایرانی,.......... ( عالوه برس��ایر بخش 

های جامعه باعث فش��ار ه��ای مضاعف مالی بر 
کش��اورزان گردید,کمب��ود نقدینگ��ی در بخ��ش 
کشاورزی از یک سو و زرق و برق سودآوری باال 
در بخش خدمات ، داللی و واسطه گری مالی در 
زمان کوتاه با ریس��ک کم و امنیت باال از س��وی 
دیگر باعث ش��ده تولیدات کش��اورزی و سرمایه 
گذاری در این بخش در مقایسه با سایر بخشها از 
توجیه اقتصادی الزم برخوردار نباشد  و کشاورزان 
انگیزه خود برای ادامه تولید را از دس��ت داده و به 
منظور دسترسی به رفاه نسبی و فرار از ناامنی به 

فروش س��ودآور زمین کشاورزی به افراد سود جو 
وفرصت طلب به منظور خانه سازی ، ویال سازی 
و کارگاه س��ازی ..... روی آورده و سپرده گذاری 
در بانک و دریافت سودهای کالن را به کار کردن 
درمزرع��ه ترجیح دهن��د, همچنین » اراضی ملی 
)جنگلها و مراتع(نیز از اموال عمومی و یا به تعبیر 
فقها و قانون اساسی از جمله انفال محسوب شده 
و بس��یار مورد توجه قانونگذاران وفقها قرار گرفته 
و از اهمی��ت و جای��گاه وی��ژه ای در ادامه حیات 
اجتماعی و اقتصادی مملکت برخوردار می باش��د 
تخریب وهر گونه سوء استفاده در تملک وتصرف 
غیر قانونی آنها بمنظور دس��تیابی به منافع کالن 
شخصی،  تضییع حقوق عموم مردم بوده  واز نظر 
فقهی حرام واز نظ��ر قانونی تخلف و از مصادیق 

زمین خواری  محسوب میگردد«.

علل و عوامل زمین خواری:

-عدم اجرای برنامه آمایش س��رزمین )تعیین 
قابلیتها و تناس��ب اراضی با نوع کاربری واستفاده 
از آنه��ا(. برای تعیی��ن و تثبیت کارب��ری اراضی 
س��رزمینی ب��ا در نظ��ر گرفتن ش��رایط اقلیمی و 
جغرافیایی و مزیت نس��بی مناطق مختلف وعدم 
اجرای طرح جامع کاداس��تر اراضی کش��اورزی و 
طرح سراس��ری حفاظت زمین های کشاورزی در 

گذشته.
- وجود خالء قانونی مبارزه با این پدیده جدید 

بصورت اخص.
- مستند سازی وجعل اسناد.

- عدم نظارت بر اقدامات پروژه هاو مصوبات 
طرح های تفضیلی توس��عه ش��هر ها وطرح های 
هادی روس��تا هاو ساخت وس��از های نا متعارف 

مسکن 
-کم بودن ارزش معامالتی اراضی کشاورزی 
در مقابل اراضی ش��هری و اراضی با کاربری غیر 

کشاورزی.
- الح��اق اراضی زراعی به محدوده ش��هر ها 
و رو س��تا ها بدون ضوابط قانونی وبدون مطالعه 

قابلیت ها و تناسب اراضی.
- ع��دم نظ��ارت  وکنت��رل کافی ب��ر گلوگاه 

های مفس��ده خیز در دستگاهای تصمیم گیری و 
تصمیمات ومصوبات دستگاه های دولتی

- استفاده از رابطه های  نا متعارف ونامناسب 
غیر قانونی در دستگاه های دولتی.

- عدم آگاهی عموم مردم از تبعات ناش��ی از 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی

- وضعیت نامناس��ب معیشتی کش��اورزان و 
بهره برداران بخش کشاورزی 

- خرد ش��دن اراضی به عن��وان عامل  زمینه 
ساز تغییر کاربری اراضی و زمین خواری.

- عدم  وجود مجتمع قضایی تخصصی برای 
رسیدگی ویژه به جرائم زمین خواری.

- ع��دم تعامل و همکاری وهماهنگی هر چه 
بیشتر دستگاههای اجرایی )تقنینی و نظارتی(.

- عدم وج��ود  اقدامات موثرفرهنگ س��ازی 
رس��انه ای وعدم اجرای برنامه های آموزشی در 
مراکز آموزش��ی بمنظور باال بردن سطح فرهنگ 
عمومی مردم و آگاهی از  تبعات منفی ناش��ی از 
بین رفت��ن اجزاء مهم و موثر مناب��ع اصلی تولید 
م��واد غذایی )اراضی زراعی و باغها ( و منابع ملی 

در حال وآینده .

نتیجه گیری:
تغیی��رات  زمی��ن,  ک��ره  ش��دن  گ��رم 
اقلیمی,خشکس��الی, بیماریهای مسری و بالیای 
طبیعی)ریزگ��رد ه��ا( و  تحریمها کش��ورما را در 
محاصره خود قرار داده اند، اراضی زراعی و باغی،  
مناب��ع طبیع��ی و جنگلها  ثروت پر ب��ار و زاینده 
و پش��توانه ثروت ملی ما محس��وب م��ی گردند 
وتخری��ب این ثروت زاینده طبیعی تخریب حیات 
اس��ت وبا توجه به ارزش ب��االی خاکهای زراعی 
دی��ری نمی پای��د که ناچار می ش��ویم به منظور 
پایداری تولید مواد غذایی و حفظ تنوع زیس��تی، 
زمینهای تغییر کاربری ش��ده غی��ر مجاز و حتی 
مجاز را باصرف هزینه های گزاف دوباره به چرخه 
طبیعت و تولید کش��اورزی برگردانیم . براس��اس 
برآوردهای س��ازمان ملل متحد در حالی که یک 
چه��ارم خاک کره زمین در معرض تبدیل ش��دن 
به بیابان قرار دارد بیش از یک میلیارد گرسنه در 
جهان و اغلب در کش��ورهای درحال توسعه وجود 
دارد بنابراین صیانت از اراضی کش��اورزی و منابع 
طبیعی یک ضرورت و نیاز ملی اس��ت براس��اس  
تحقیق��ات  صورت گرفته ب��ا  تغییر کاربری یک 
هکتار زمین کش��اورزی،  ب��رای تأمین غذای 20 
نفر به خ��ارج و واردات مواد غذایی وابس��ته می 
شویم ودر ازاء تغییر کاربری هر هکتار از جنگلها،  
تولید اکس��یژن س��االنه مورد نیاز متوسط 10 نفر 
را در ش��رایط بحرانی امروز وهجوم ریزگرد ها از 
دس��ت می دهیم که بایستی  به این ضررو زیان 
ه��ا،  محرومیت از مزایای یازده گانه  جنگلها که 
موجبات فقر اقتصادی و زیست محیطی کشور را 

فراهم می آورد اضافه نمود.

 فرزاد عبداللهی
 کارشناس مسئول واگذاری اراضی

 

پدیده ای نو ظهور بنام زمین خواری

تعریف قانونی وخاصی در منابع حقوقی وفقهی وحتی فرهنگ 
لغ�ات تا کنون به دلی�ل جدید بودن این اصط�الح و پدیده وجود 
ندارد اما می توان گفت  هر گونه تصرف ,تعرض وتملک غیر قانونی 
وس�ازمان یافته ونا متعارف اراضی بمنظورتامین منافع ش�خصی و 
فرصت طلبی از منابع عمومی ملت ودولت زمین خواری محس�وب 
می گردد. زمین خواری پدیده ای پیچیده است و با وجود آنکه در  
قانون بعنوان جرم برای آن تعریف ومجازات مشخصی عنوان نشده 
اس�ت اما بعنوان مفسده )فساد( و سوء استفاده و کالهبرداری قابل 

پیگیری می باشد.
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پیش��رفت های ژنتیکی و بهبودهای تغذیه ای 
باع��ث افزایش س��رعت رش��د و بازدهی خوراک 
در جوجه هاي گوش��تي شده اس��ت.  در دهه 50 
جوجه های گوشتی در مدت 14 هفته به وزن ارائه 
به بازار می رسیدند، اما امروزه زمان مورد نیاز برای 
رس��یدن به وزن زنده 2 کیلوگ��رم در جوجه های 
گوش��تی به 37 روز رسیده است. مطالعه عملکرد 
واحده��اي پ��رورش دهنده جوجه هاي گوش��تي 
نش��ان می دهد که ضریب تبدیل غذایي و طول 
روزهای دوره پرورش در هر س��ال به ترتیب 1/4 
و 1/5 درصد کاه��ش یافته، در حالیکه وزن زنده 
پای��ان دوره در هر س��ال 1/7 درصد افزایش پیدا 
کرده  است. این افزایش سرعت رشد، کوتاه شدن 
طول دوره پرورش برای وزن باال و بهبود بازدهی 
خوراک باعث ش��ده است که پرورش جوجه های 
گوشتی از حساس��یت باالیی برخوردار باشد و به 

مدیریت کارآمد نیاز داشته باشد.
پیش��گیری بهترین و اقتص��ادی ترین روش 
کنترل بیماری ها در جوجه های گوش��تی است. با 
اعمال یک برنامه امنیت زیس��تِی، رعایت اصول 
بهداشتی و اس��تفاده از واکسیناسیون مناسب می 

توان از بروز بیماریها پیشگیری نمود.
آماده س��ازی نامناسب س��الن پرورش جوجه 
گوش��تی باعث عملکرد ضعیف گل��ه می گردد و 
بایس��تی قبل از ورود جوجه گوشتی برنامه کاملی 
برای پاکسازی مناسب و ضدعفونی کردن فارم به 
اجرا گذاشته شود. عفونت و بیماری همیشه یکی 
از معضالت مهم در صنعت مرغداری می باش��ند. 
بطور معمول ضد عفونی )Disinfection( به 
مفهوم نابودی عوامل بیماریزا در محیط اس��ت در 
صورتیکه پاک س��ازی )Sanitation( کیفیت 
پاکسازی محیط می باش��د. منظور از آماده کردن 
س��الن مرغداری پاک س��ازی و ضد عفونی تمام 
قس��مت های مرغداری است به طوری که تعداد 
باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و حش��رات باقی 
مان��ده آن قدر کاهش یابند که بر روی س��المتی 
جوجه ها تأثیری  نداش��ته باشند و باعث بیماری 

نشوند. 

رعایت نکات زیر در انجام پاکس�ازی 
و ضد عفونی بسیار حائز اهمیت است :

الف(پاکسازی:
1. کلیه وس��ایل مرغداري در س��الن که قابل 
انتقال مي باش��ند به بیرون از سالن انتقال داده و 
آنها را با برس کاماًل تمیز و شستش��و داده و و به 

قسمت جداگانه اي انتقال مي دهیم.
2.تمامی خوراک، بس��تر و ک��ود باقی مانده از 
دوره قبل��ی را از س��الن خارج نم��وده  و به محل 

مناسب انتقال دهید.

3. کلیه س��طوح اعم از سقف، دیوارها، کف و 
پنجره ها و درب ها و وس��ایل تهوی��ه را به خوبي 
گردگی��ري و تمی��ز نم��وده )ش��کل 1( بطوریکه 

هیچگونه کثافاتي در سالن وجود نداشته باشد.
4. با اس��تفاده از آب و مواد پاک کننده تمامی 
س��طوح را شستشو نمایید در این مورد استفاده از 

اسپری فشار قوی می تواند مفید واقع شود .
5. تمامی م��واد پاک کننده و باقی مانده مواد 

آلی را از سطوح مورد نظر آبکشی نمایید.
6 ش��عله دادن کف و دیوارها بوس��یله ش��عله 

افکن انجام گیرد.

7 سمپاشي سالن درصورتیکه حشرات موذي 
در سالن و اطراف آن وجود داشته باشد.

ب(ضد عفونی:
1. س��الن را با ی��ک روش مقتض��ی از قبیل 
اس��پری، پاشیدن وغیره با استفاده از ماده مناسب 

ضد عفونی کنید.
2. اجازه دهید ماده ضد عفونی مورد اس��تفاده 

کامال خشک شود.
3. جهت حصول نتیجه مطلوب، مجدداً از ماده 
ض��د عفونی اس��تفاده  نمایید و ب��رای دومین بار 

اجازه دهید خشک شود.
4. ب��ه منظ��ور ممانع��ت از ایج��اد مقاوم��ت 
میکروبی بهتر است در دفعات متوالی از مواد ضد 

عفونی مختلف استفاده گردد.
5. بستر را که از مواد مرغوب تهیه شده است 

در سالن پهن نمایید.

6. آبخوری، دانخوری و س��ایر تجهیزات مورد 
نی��از را که قبال در خ��ارج از س��الن کامال تمیز، 
ضد عفونی، آبکش��ی و خشک شده اند وارد سالن 

نمایید.
7. با اس��تفاده از م��واد ضدعفوني کننده قوي 
گازي مث��ل فرمالی��ن 40 درص��د و پرمنگن��ات 
پتاس��یم به نسبت 40  سی سی فرمالین و 20 گرم 
پرمنگنات به ازاء هرمتر مکعب سالن بعد از اینکه 
کلی��ه لوازم و تجهی��زات را داخل س��الن چیدیم 
اس��تفاده نمائیم. اثر ای��ن ضدعفوني کننده زماني 
بسیار مؤثر خواهد بود که حرارت سالن حدود 27 

درجه و رطوبت بین 60 تا 70 درصد باشد. معمواًل 
ابتدا پرمنگنات را به نس��بت مورد نیاز در ظروف 
س��فالي و یا لعابي در سطح سالن پخش نموده و 
ب��ه آن محلول فرمالین اضافه نمائیم و کلیه درب 
و پنجره ه��ا  و منافذ را کاًل بس��ته و به مدت 24 
س��اعت آن را بسته نگه  داریم و بعد از 24 ساعت 

آن را باز نموده تا گازهاي اضافي خارج گردد.

منابع مورد استفاده: 
شمس��ایی، ا. ه.، برقعی، ع. م.، ش��یوازاد، م. و 
تاجی��ک، ح. ا. )1378(. تآسیس��ات و تجهی��زات 

پرورش طیور. انتشارات مدرسه. 
بررس��ي عملک��رد  ورمقان��ی، ص. )1385(. 
پرورش طیور گوش��تي در اس��تان ایالم. گزارش 
نهای��ی، س��ازمان تحقیق��ات آم��وزش و ترویج 
کش��اورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی اس��تان ایالم، ش��ماره فروس��ت 

87/376

صیفعلی ورمقانی
 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم

آماده سازی سالن پرورش جوجه گوشتی

آماده سازی نامناسب س�الن پرورش جوجه گوشتی باعث 

عملکرد ضعیف گله می گردد و بایس�تی قبل از ورود جوجه 

گوش�تی برنامه کاملی برای پاکسازی مناسب و ضدعفونی 

کردن فارم به اجرا گذاش�ته شود. عفونت و بیماری همیشه 

یکی از معضالت مهم در صنعت مرغداری هستند.   منظور از 

آماده کردن سالن مرغداری پاک سازی و ضد عفونی تمام 

قسمت های مرغداری است به طوری که تعداد باکتری ها، 

ویروس ها، انگل ها و حش�رات باقی مانده آن قدر کاهش 

یابند که بر روی س�المتی جوجه ها تأثیری  نداشته باشند و 

باعث بیماری نشوند. 

عملیات پاکسازی هواکش ها
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مقدمه :
بیش از نیمی از اراضی جهان زیرکشت غالت 
قرار دارد و چنانچه مصرف مستقیم و غیر مستقیم 
غ��الت نظیر علوفه و تغذیه دام نیز در نظر گرفته 
ش��ود حدود 70 درصد از کالری مصرفی جهان از 
غالت تامین میگردد . عوامل زیادی نظیر استفاده 
از ب��ذور اصالح ش��ده ، مصرف بهین��ه کودهای 
شیمیایی ، کش��ت مکانیزه، تاریخ کاشت مناسب 
میتواند در افزایش تولید در واحد سطح موثر باشد 
و یکی از موثرترین عوامل افزایش تولید ، کنترل 
آفات و بیماریها اس��ت ک��ه مهمترین آفت مزارع 
گندم و جو س��ن غالت ب��وده و از دیرباز بعنوان 
مهمترین آفت غالت در ایران وجود داشته است.

مشخصات ظاهری سن گندم :
این آفت حشره ایست به طول12-8 و عرض 
8-5 میلیمت��ر و در رنگه��ای س��یاه ، قرمز ، زرد 
کهربایی خاکس��تری دیده میش��ود . بدن حشره 
از س��ه قسمت سر ، سینه و ش��کم تشکیل شده 
است . س��ر مثلثی شکل ، شاخک ها 5 بندی که 
بند پنجم آن از س��ایر بندها بلندتر بوده و خرطوم 
حش��ره بلند و در هنگام  اس��تراحت زیر بدن قرار 
میگیرد . قس��مت پشتی قفسه سینه رشد کرده و 
تمام بدن را می پوشاند . حشرات ماده و نر از نظر 
ظاهری ش��بیه بهم بوده و فقط قس��مت خارجی 
دستگاه تناسلی آنها از هم متمایز میباشد، دستگاه 
تناس��لی ماده ش��امل 8 قطعه و ن��ز از یک قطعه 
مثلثی شکل ساده تش��کیل گردیده و اگر انتهای 
بدن حش��ره نر را فشار دهیم یک قطعه مثلثی از 
آن خارج میگردد که همان دس��تگاه تناس��لی نر 
میباشد.تخم ها ابتدا سبز رنگ بوده و بتدریج لکه 
هایی در س��طح آن ظاهر ش��ده و از بهم پیوستن 
لکه ها به ش��کل لنگه کشتی در خواهد آمدو این 
حشره دارای 5 سن پورگی بوده که ابتدا پوره سن 

1 سبزرنگ و بتدریج متمایل به سیاه میشوند.

مناطق انتشار سن گندم :
س��ن گندم در تمام مناطقی که گندم کش��ت 
میگردد ب��ه اس��تثنای مناطق گ��رگان و گنبد و 

مناطق گرمسیری وجود دارد.

میزبانهای سن گندم :
این آفت دارای میزبانهای مختلفی از گیاهانی 
نظیر گندم ، جو ، یوالف ، چاودار و س��ایر خانواده 
و گونه ه��ای گیاهی ب��وده و از مراتع تغذیه می 

نماید .

بیولوژی:
این آفت در سال یک نسل داشته و زمستان را 

بصورت حش��ره کامل در ارتقاعات و دامنه کوهها 
و زیربرگ و بقایای گیاهی ، س��نگ ها ، البالی 
بوت��ه هایی نظیر گون می گذراند . با گرم ش��دن 
ه��وا و هنگامی که دمای مناطق زمس��تانگذران 
به باالی 10 درجه س��انتیگراد برسد . این حشره 
بسمت دشت ها و مزارع هرا کشت ریزش نموده 

و از ش��یره گیاهی، برگها ، س��اقه ه��ا تغذیه می 
نمای��د و پس از حدود 14-10 روز تغذیه ش��روع 
ب��ه جفتگیری نموده و تخم های خود را در ردیف 
ه��ای 2 و3 تایی به تعداد 14 عدد روی قس��مت 

های مختلف بوته می گذارد.
طول دوره تخمریزی بس��ته به شرایط دمایی 

داشته و هرچه دمای منطقه باالتر باشد این زمان 
کاهش می یابد و در صورت نامس��اعد بودن هوا 
و وقوع س��رما ، بارندگ��ی و وزش باد طول دوره 
تخمری��زی افزایش پیدا میکن��د . دوره جنینی به 
شرایط دمایی محیط بستگی داشته و بین 5-15 
روز طول می کش��د و سپس پوره های سن یک 
از تخم خارج شده بصورت مجتمع میباشند . پوره 
های س��ن اول بدون تغذیه بوده و معموال تغذیه 

آفت از سن 2 پورگی شروع میگردد.
ای��ن آف��ت دارای 5 س��ن پورگ��ی ب��وده و 
خطرناکتری��ن مرحله خس��ارت آن در س��ن های 
پورگ��ی 4 و 5 اتف��اق می افتد و ب��ا توجه به نوع 
تغذی��ه از نظ��ر کمی و کیفی خس��ارت زیادی به 
محص��ول وارد می نماید . پ��س از تکمیل تغذیه 
و ظهور حش��رات بالغ در پایان فصل برداشت به 

سمت اماکن زمستانگذران پرواز می نماید.

نحوه خسارت سن گندم :
س��ن گندم در دو مرحله به مزارع گندم و جو 
خسارت وارد می کند . مرحله اول توسط سن مادر 
بوده و به همان سنی اطالق میگردد که از اماکن 
زمس��تانگذران ریزش نموده و وارد مزارع گندم و 
جو شده و با تغذیه از شیره گیاهی برگ ، ساقه و 
جوانه مرکزی باعث تضعیف و از بین رفتن ساقه 
گیاه میگردد. خس��ارت س��ن مادر تا مرحله ظهور 
خوشه ادامه پیدا کرده و با قطع شدن جریان شیره 
گیاهی در طول س��اقه باعث س��فید شدن خوشه 
میگردد. مراحل شیری و خمیری و ترزیق بزاق به 
درون دانه باعث پوکی و چروکیدگی دانه گردیده 
و براثر انزیم ه��ای تزریقی محتویات دانه تبدیل 
به پودر س��فید رنگی شده و خاصیت نانوایی دانه 

گندم از بین میرود.
معم��وال در صورتیکه 2 درص��د از دانه های 
گندم س��ن زده شده باشد مصرف آن برای انسان 
توصیه نمیگردد و بایستی به مصارف دیگر برسد.

دشمنان طبیعی سن غالت :
سن غالت دارای دشمنان طبیعی مختلفی از 
جمله قارچها ، حش��رات ، کنه ها بوده و مهمترین 
آنها زنبوره��ای پارازیتوئید تخم س��ن از خانواده 
 Assolcus، scelionidae از س��ه جن��س 
Dissolcus و Trisolcus میباشد که با تخم 
ریزی داخل تخم س��ن گندم باعث پارازئید شدن 
آن میگردد. و چند گونه از مگس های زیرخانواده 
از    Tachinidae وخان��واده    Phasiinae
عوامل مفید با ارزشی بوده که در کاهش جمعیت 
س��ن گندم نقش موثری دارد این حشرات با تخم 
گذاری در سطح بدن س��ن گندم و پس از ظهور 
الرو و نفوذ در بدن س��ن از محتویات داخلی بدن 
س��ن گندم تغذیه نموده و باعث ضعیف شدن آن 

Eurygasterintgriceps سن معمولی گندم
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ش��ده و از تخم ریزی حشره کامل جلوگیری می 
نماید و در نهایت باعث از بین رفتن س��ن خواهد 

شد.
مبارزه با سن غالت :

برای مبارزه با این آفت بایستی از کلیه روشها 
و فاکتورهای��ی که در کاه��ش جمعیت آفت موثر 
است اس��تفاده نمود. از جمله این اقدامات میتوان 
به جلوگیری از تخریب مراتع ، کاشت و برداشت 
بموقع و اس��تفاده از س��موم انتخابی اشاره نمود. 
با توجه ب��ه اینکه در حال حاض��ر راهکار قطعی 
مبارزه غیر ش��یمیایی وجود ن��دارد لذا در مزارعی 
که احتمال خس��ارت وجود دارد ناچ��ار به مبارزه 
شیمیایی میباشیم و برای مبارزه شیمیایی بایستی 
برابر دس��تورالعمل های فنی مبارزه اقدام ش��ود . 
این دستورالعمل حاوی نحوه مبارزه ، نرم مبارزه ، 
نوع سموم مصرفی توصیه شده میباشد . در انجام 
عملیات مبارزه ش��یمیایی باید به دو نکته اساسی 
یعنی تراکم آفت در مترمربع و زمان مناسب انجام 
سمپاش��ی که اصطالحا Timing گفته میشود 
رعایت ش��ود و بهترین زمان مبارزه با س��ن مادر 
وقتی اس��ت که اکثر س��ن های زمستانگذران به 
مزارع ریزش کرده باشد و همچنین در مورد پوره 
باید اکثر جمعیت پوره ها در سن 2 پورگی باشند . 
نرم مبارزه ، نوع سم و میزان مصرف آنها هر ساله 
بصورت دستورالعمل فنی از طریق سازمان حفظ 

نباتات به مراکز سن خیز اعالم میگردد.

1-نرم مبارزه در مزارع گندم :
الف : نرم مبارزه علیه سن مادر :

1-در مزارع گن��دم آبی با پیش بینی عملکرد 
بیش از 3 تن در هکتار نرم مبارزه با س��ن مادر 4 

عدد در مترمربع است .
2-در مزارع گن��دم آبی با پیش بینی عملکرد 
کمتر از 3 تن در هکتار نرم مبارزه با س��ن مادر 3 

عدد در مترمربع است .
3-در مزارع گن��دم دیم با پیش بینی عملکرد 
بی��ش از 2 تن در هکتار نرم مبارزه با س��ن مادر 

2عدد در مترمربع است .
4-در مزارع گن��دم دیم با پیش بینی عملکرد 
کمتر از 2تن در هکتار نرم مبارزه با س��ن مادر 1 

عدد در مترمربع است.

ب ( ن�رم مبارزه علیه پ�وره در مزارع 
گندم:

1-در مزارع گن��دم آبی با پیش بینی عملکرد 
بی��ش از 3 تن در هکتار نرم مبارزه با پوره 6 عدد 

در مترمربع است.
2-در مزارع گن��دم آبی با پیش بینی عملکرد 
کمت��ر از 3 تن در هکتار نرم مبارزه با پوره 5 عدد 

در مترمربع است.
3-در مزارع گن��دم دیم با پیش بینی عملکرد 
بی��ش از 2 تن در هکتار نرم مبارزه با پوره 5 عدد 

در مترمربع است.

4-در مزارع گن��دم دیم با پیش بینی عملکرد 
2 ت��ن وکمتر از 2 تن در هکتار نرم مبارزه با پوره 

4 عدد در مترمربع است.

ج( ن�رم مب�ارزه علیه س�ن م�ادر در 
مزارع جو:

1-در م��زارع جو آبی با پی��ش بینی عملکرد 
بیش از 3 تن در هکتار نرم مبارزه با س��ن مادر 6 

عدد در مترمربع است.
2-در م��زارع جو آبی با پی��ش بینی عملکرد 

بکمتر از 3 تن در هکتار نرم مبارزه با سن مادر 5 
عدد در مترمربع است.

3-در م��زارع جو دیم با پی��ش بینی عملکرد 
بیش از 2 تن در هکتار نرم مبارزه با س��ن مادر 4 

عدد در مترمربع است.
4-در م��زارع جو آبی با پی��ش بینی عملکرد 
کمت��ر از 2 تن در هکتار نرم مبارزه با س��ن مادر 

3 عدد در مترمربع است.

د( نرم مبارزه علیه پوره در مزارع جو:

1-در م��زارع جو آبی با پی��ش بینی عملکرد 
بی��ش از 3 تن در هکتار نرم مبارزه علیه پوره 14 

عدد در مترمربع است.
2-در م��زارع جو آبی با پی��ش بینی عملکرد 
کمت��ر از 3 تن در هکتار نرم مبارزه علیه پوره 12 

عدد در مترمربع است.
3-در م��زارع جو دیم با پی��ش بینی عملکرد 
بی��ش از 2 تن در هکتار نرم مبارزه علیه پوره 10 

عدد در مترمربع است.
4-در م��زارع جو دیم با پی��ش بینی عملکرد 
کمت��ر از 2 تن در هکتار ن��رم مبارزه علیه پوره 8 

عدد در مترمربع است.
تذک��ر : در کلیه مواردی که مزارع گندم و جو 
آلوده همجوار بوده یا فاصله کمی دارند الزم است 

نرم های گندم در مزارع جو اعمال گردد.

نحوه نمونه برداری :
مدیری��ت جام��ع تلفیق��ی )IPM ( هر آفتی 
به دالیل اکولوژی ، اقتصادی و حش��ره شناس��ی 
کارب��ردی بای��د با آگاه��ی قابل قب��ول از میزان 
جمعیت آفت در مزرعه صورت گیرد و موفقیت در 
اجرای مدیریت تلفیقی بس��تگی به برآورد صحیح 

دارد.
برآورد جمعیت س��ن غالت در مزرعه بوسیله 
ت��ور و کادر ص��ورت میگیرد . برای مرحله س��ن 
م��ادر و پ��وره ها ) بویژه پوره های س��نین 1 و 2 
( در تمام��ی س��اعات روز از کارد ) 1*1( مت��ر یا 
)0/5*0/5 ( مت��ر اس��تفاده نمود بط��وری که در 
قطع��ه ی حداکثر 5 هکتاری بصورت ضربدر )*( 
در ه��ر قطر مزرع��ه 10 کادر به صورت تصادفی 
بکار میبریم . در صورت اس��تفاده از کادر ) 0/5 * 
0/5( ه��ر 4 کادر معادل یک مترمربع خواهد بود. 
استفاده از کادر برای نمونه برداری در مرحله سن 

مادر الزامی است .
در صورت اس��تفاده از تور ب��ا قطر داخلی 35 
س��انتیمتر هر 5 بار تور زدن معادل یک متر مربع 
کادر و بدلیل توزیع فضایی تجمعی س��ن غالت 
50 بار تور زدن در قطر مزرعه معادل 10 مترمربع 

است.

نوع و میزان سموم مصرفی :
 EC ( 1-س��م فنیترویتون بصورت امولسیون

50 درصد ( یک لیتر در هکتار 
 2/5  EC(  2-سم دسیس بصورت امولسیون

درصد ( 300سی سی در هکتار 
 2/5 SC( 3-سم دس��یس بصورت امولسیون

درصد( 250 سی سی در هکتار 
 SC ( 4-سم لف – المبدا بصورت امولسیون

5 درصد( 150 سی سی در هکتار 
5-سم کارته زئون )SC 10 درصد ( 75 سی 

سی در هکتار 
سیامک بیگی

مدیریت حفظ نباتات استان ایالم
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مقدمه
تولی��د موفق ذرت نیازمند ش��ناخت ش��رایط 
محیطی و اتخاذ تصمی��م و راهکارهای مدیریتی 
متناس��ب با آن برای تحقق پتانسیل عملکرد می 

باشد.
تاری��خ کاش��ت، میزان ب��ذر یا تراک��م بوته، 
گزینش هیبرید مناس��ب، تهیه زمین، کودپاش��ی 
و کنترل آفات وبیماریه��ا، عملکرد ذرت را تحت 

تاثیر قرار می دهد.

انتخاب زمین
ذرت در کلی��ه خاکهایی با بافت مختلف قابل 
کشت است و در خاکهای لومي، عمیق، بدون زه 
آب و  غني از هوموس بهترین شرایط رشد را دارد. 
به آب ماندگی و غرقابی حس��اس است. در خاک 
های��ی با pH بین 5 تا 8 قادر به رش��د بوده ولی 
pH=5/6-7/5 برای ذرت دامنه بهینه اس��ت. از 
نظر ش��وری خاک، ذرت دارای حساسیت متوسط 
به ش��وری است. کاهش عملکرد ذرت با افزایش 
ش��وری خاک شامل  ش��وری 1/7میلی موس بر 
س��انتی متر مرب��ع=0،  ش��وری2/5میلیموس بر 
س��انتیمترمربع=10 درص��د،  ش��وری 3/8 میلی 
موس بر س��انتی متر مربع= 25 درصد،  ش��وری 
5/9 میلی موس بر سانتی متر مربع=50 درصد و  
ش��وری 10 میلی موس بر سانتی متر مربع=100 
درص��د گزارش ش��ده اس��ت. در خ��اک هایی با 
ش��وری باالتر از 4 باید میزان بذر را افزایش داد، 
و در خاک هایی با ش��وری باالت��ر از 6  , از نظر 
اقتصادی کش��ت ذرت توصی��ه نمیگردد ولی می 

توان محصول سورگوم را به راحتی کشت نمود.

آماده سازی زمین
پ��س از انتخ��اب زمین به منظ��ور دانه بندی 
مناس��ب خاک در حین عملیات خاک ورزی و نیز 
س��بز شدن بذور علفهای هرز الزم است یک دور 
آبی��اری )ماخوار( صورت گی��رد که پس از خروج 
آب ثقلی و رس��یدن رطوبت خاک به حالت گاورو 

عملیات خاک ورزی آغاز می گردد.
بسته به بافت و ساختمان خاک، تعداد دفعات 
اس��تفاده از گاو آهن، دیسک و سایر ادوات خاک 

ورزی متفاوت است 
همچنی��ن در صورت تس��طیح نبودن س��طح 
مزرعه و ش��یب بندی مناسب بهتر از یک تا چند 

مرتبه از لولر استفاده گردد.

تغذیه گیاه ذرت
گی��اه ذرت به س��ه عنصر نیتروژن، فس��فر و 
پتاس��یم به مقدار زیاد نی��از دارد. گوگرد، روی و 
منیزیم از مهمترین عناص��ر ریز مغذی مورد نیاز 

ذرت می باش��ند که می بایس��ت بصورت پایه و 
یا بعضًا بصورت س��رک در اختیار گیاه ذرت قرار 

گیرند.

میزان و نوع ب�ذر مصرفی و تراکم 
بوته:

نسبت به وزن هزار دانه ارقام ذرت، میزان بذر 
مصرفی متفاوت در هکتار برای کاشت ذرت دانه 

ای توصیه می شود.

فرمول زیر نشان دهنده میزان مصرف بذر در 
هکتار است.

می��زان ب��ذر )کیلوگرمدرهکت��ار( = درص��د 
س��بز ش��دن ÷ درصدجوانه زنی÷ تع��داد بذر در 

هرکیلوگرم ÷ تراکم مطلوب مورد نیاز

70000÷3000÷0/85÷0/9=30/5
چنانچ��ه در یک کیلو بذر3000 دانه بذر وجود 
داشته باش��د این تراکم از مصرف 30/5 کیلوگرم 
بذر در هکتار به دست مي آید  و در کاشت مزارع 
ذرت علوفه ای به این مقدار 15-10درصد افزوده 

میشود.

عمق کاشت
سرعت جوانه زنی و سبز شدن بذر  بستگی به 
عمق کاشت، میزان رطوبت و درجه حرارت خاک 
دارد. سبز شدن ذرت در 12-10 درجه سانتیگراد 
ممکن اس��ت 21-18 روز طول بکشد در حالیکه 
در 18-15 درج��ه س��انتیگراد، در عرض 8-10 
روز س��بز می ش��ود. حداقل عمق کاشت ذرت 5 
س��انتیمتر و حداکث��ر آن7/5 س��انتیمتر در خاک 
مرطوب است که به بافت و شرایط خاکب ستگي 
دارد )عمق کش��ت در خاکهای سبک و خاکهای 
خش��ک بیش��تر و در خاکهای سنگین و خاکهای 
خنک کمتراس��ت(. بهترین روش کاش��ت روشي 
است که بذور را در عمق صحیح قرارداده و تماس 
خوبي را برای ب��ذر باخاک فراهم مي آورد. عمق 
کاش��ت کمتر از 2/5 و بیشتر از 7/5 سانتیمتر در 
هیچ شرایطی توصیه نمی شود کاشت ردیفي که 
با بذرکارهای پنوماتیک و سایر بذر کارها ی ذرت 
فاصله ردیف کاشت 75-70 سانتیمتر تنظیم شده 
باشد انجام میگردد و معمواًل همراه با بذرافشاني، 
توس��ط فاروئر جویچه هایی به  نیز جویها )عمق 
15-10 س��انتیمتر( جهت آبی��اری ایجاد مینماید  
ب��ذر ذرت یا پهن اس��ت و یا گرد که بهتر اس��ت 
کشت بذر پهن با بذرکارهای صفحه ای و کشت 

بذر گرد با بذر ار پنوماتیک)مکشی( انجام گیرد.

آبیاری اولیه 
به منظور استقرار س��ریع گیاه ذرت بالفاصله 
پس از کش��ت اقدام به آبی��اری اولیه نمود که در 
صورت بهینه بودن ش��رایط رشد و نمو جوانه زنی 

در عرض 3-2 روز انجام می گیرد.

ثریا قاسمی
محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی استان ایالم

نک�ات فن�ی مه�م قب�ل از کاشت ذرت

گی�اه ذرت به س�ه عنص�ر نیتروژن، فس�فر و پتاس�یم به 
مق�دار زیاد نیاز دارد. گوگرد، روی و منیزیم از مهمترین 
عناصر ریز مغذی مورد نیاز ذرت می باشند که می بایست 
بصورت پایه و یا بعضًا بصورت سرک در اختیار گیاه ذرت 

قرار گیرند.



سیستم دو ملکه ای در پرورش زنبورعسل
انگیزه اصلی  از اجرای این سیس��تم آن است 
ک��ه عملکرد کندوه��ا افزایش چش��مگیری پیدا 
کند.با توج��ه به اینکه با افزای��ش جمعیت کلنی 
، عملک��رد و راندم��ان کلنی نی��ز افزایش خواهد 
یافت باید سعی شود که به طرق مختلف جمعیت 
کندو  را افزایش دهیم. که مهمترین راه اس��تفاده 
از ملک��ه ای از نژاد خوب و جوان و مراقبت های 
ویژه از کندو می باش��د یکی از راه های افزایش 
جمعیت اجرای سیس��تم دو ملکه ای اس��ت . این 
روش اولین بار در س��ال 1937 توسط آقای فرار 
اجرا گردید. 5 تا 7 هفته قبل از اینکه جریان شهد 
طبیعی ش��روع شود باید عملیات سیستم دو ملکه 
ای اج��را گردد . به طور مث��ال اگر در منطقه ای 
عسلگیری در تیر ماه انجام می شود عملیات باید 

از اواسط اردیبهشت شروع گردد.

چگونگی عملیات:
در نیم��ی از بدنه اصلی کندوی قوی و س��الم 
خ��ود، قابهای نوزادان را ق��رار داده و نیم دیگر را 
با قاب گرده ، پوکه و قابهای عس��ل و حدود 40 
درصد زنبوران بالغ پ��ر می کنیم . ملکه اصلی را 
نیز در بدنه اصلی مستقر نموده و روی بدنه شبکه 
مانع عبور ملکه قرار می دهیم . س��پس بسته به 
می��زان جمعیت کندو ، دو طبقه ی��ا دو نیم طبقه 
روی ش��بکه ملکه م��ی گذاریم  و بعد روی طبقه 
باالئی یک س��رپوش داخلی قرار می دهیم .) این 
س��ر پوش از جن��س فیبر بوده و وس��ط آن یک 
س��وراخ تعبیه گردیده که به وس��یله توری چشم 
ریزی مسدود گردیده است .( آنگاه روی سرپوش 
فیب��ر یک طبقه دیگر ق��رار داده و مابقی قابهای 
نوزادان ، قابهای عس��ل ، پوک��ه )قاب موم بافی 
ش��ده س��الهای قبل که اکنون نه نوزاد دارد و نه 
عس��ل و گرده و فقط حجره های خالی دارد.البته 
کمی هم س��یاه رنگ شده اس��ت. ( گرده و بقیه 
نوزادان بالغ را در این طبقه مس��تقر نموده و یک 
ملکه نیز به آن معرفی می نماییم .همچنین یک 
دریچه پرواز هم جهت با دریچه پرواز پائین برای 
این طبقه درست می کنیم . در این حالت زنبوران  
فق��ط ارتباط فرمونی با هم دارند . این روند ادامه 
دارد تا زمانی که اولین ش��هد به کندو آورده شود.  
در ای��ن موقع بای��د دو جمعیت را با هم یکی کرد 
ب��ه این ترتی��ب که ابتدا فیبر س��رپوش داخلی را 
برمیداریم . س��پس ملکه را برداشته و به جای آن 
روزنام��ه می گذاریم در این حالت جمعیتها با هم 
مخلوط شده و ملکه ها نیز ممکن است تا مدتی با 
هم  زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند . در غیر 
این صورت ملکه جوان ملکه مس��ن تر را کشته و 

خود ملکه اصلی کندو می گردد .
الزم به ذکر اس��ت که دریچ��ه پرواز کندوی 
طبقه فوقانی باید در جهت کندو ی بدنه باش��د تا 

در ادغام کندوها مشکلی پیش نیاید به طور کلی 
عملک��رد کندوی دو ملکه ای احتمااًل باالتر از دو 

کندو به طور جداگانه خواهد بود .
اگ��ر دو کندو به ط��ور جداگانه  هر  کدام  15 
کیلو گ��رم و در مجموع 30 کیل��و گرم محصول 
بده��د یک کن��دو  با سیس��تم دو ملکه ای بیش 

از 30 کیل��و گرم محصول خواه��د داد . در موارد 
زیادی محصول یک کندو  با سیستم دو ملکه ای 
1/5 تا 2 براب��ر محصول دو کندوی مجزا خواهد 

بود .

روش های دیگر اجرای سیس�تم دو 
ملکه ای :

در ای��ن روش بر روی بدن��ه اصلی یک طبقه 
می گذاریم و روی طبقه ش��بکه مانع عبور ملکه  
قرار می دهیم و بعد دو طبقه یا دو نیم طبقه روی 
شبکه ملکه قرار می دهیم . سپس یک توری دو 
جداره ) مانند شبکه ملکه و با ابعاد آن ( که دارای 
چش��مه های ریز باشد بر روی طبقه آخر گذاشته 
و در نهای��ت روی توری یک بدنه قرار می دهیم 
. اگر ضرورت داش��ت می توان بر روی آین بدنه 

یک طبقه دیگر قرار داد .  با ش��روع شهد منطقه 
شبکه توری و ش��بکه ملکه را برداشته و به جای 
آن روزنامه ق��رار می دهیم تا جمعیت ها مخلوط 
شوند . نحوه درست کردن این سیستم دقیقًا مانند 

روش قبل است .

مزایا و محاسن سیستم دو ملکه ای :
1 – مش��کل بچه دهی در چنین کندو هائی 

وجود ندارد .
2 – عملکرد خیلی خوب و باالئی دارند .

3 – این کندوها در پایان فصل شرایط بسیار 
مساعدی برای زمستان گذرانی دارند .

4 – تعوی��ض ملک��ه پی��ر و مس��ن ب��ه طور 
اتوماتی��ک وار صورت می گیرد بدون اینکه وقفه 
ای در تخمگ��ذاری ایج��اد ش��ود ) در 95 درصد 
موارد ملکه جوان ملکه پیر را کش��ته و خود ملکه 

کندو می شود (
 

دو  سیستم  اش�کاالت  و  معایب 
ملکه ای:

1 – به نیروی کارگری بیشتری نیاز است.
2 – تعیین زمان دقیق و معین اجرای عملیات 
مشکل است)عملیات این سیس��تم باید در زمان 

معینی اجرا گردد.(
3 – حم��ل و نقل چنین کندوهائی مش��کل 

است.

4 – ام��کان افت��ادن کندوها در اث��ر بادهای 
شدید وجود دارد.

5- استقرار کندوها در زمین های غیر مسطح 
مشکل است.

منابع: 
1- م. علي آقایي نراقي، س��النامه زنبورداري 

براي ماههاي مختلف سال 1382
2-  آ.جي کلکس، کت��اب زنبورداري به زبان 

ساده1381

 حمیدرضا رجعتي
کارشناس تغذیه و بهداشت جایگاه دام 

وطیور جهادکشاورزي شهرستان ایالم

دوملکه کردن کلني هاي زنبورعسل
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انگیزه اصلی  از اجرای این سیستم آن است که عملکرد کندوها افزایش چشمگیری 

پی�دا کند.با توجه به اینکه با افزایش جمعیت کلنی ، عملکرد و راندمان کلنی نیز 

افزایش خواهد یافت باید سعی شود که به طرق مختلف جمعیت کندو  را افزایش 

دهیم . که مهمترین راه اس�تفاده از ملکه ای از نژاد خوب و جوان و مراقبت های 

ویژه از کندو می باشد
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مقدمه
میزان ریزش دانه کلزا در اثر برداشت تاخیری 
به شدت افزایش پیدا می کند و برداشت زود هنگام 
نیز باعث کاهش شاخص برداشت و عملکرد دانه 
می گردد.عالوه بر انتخاب زمان کاش��ت مناسب، 
توجه به انتخاب زمان برداش��ت کلزا که اغلب با 
بروز تغییر رنگ در بوته ها، خورجین ها و دانه ها 
قابل مشاهده است بر میزان کارایی اقتصادی این 
محصول استراتژیک می افزاید. بررسی ها نشان 
می دهد انتخاب زمان مناسب برای برداشت کلزا 
با توجه به ش��رایط مزرعه ک��ه به کمک بازدید و 
نمونه برداری های مداوم از پایان مرحله گلدهی 
ب��ه بعد صورت م��ی گیرد امکان پذیر اس��ت. در 
برداش��ت مکانی��زه عالوه بر وضعی��ت دانه ها به 
میزان شکنندگی س��اقه اصلی کلزا نیز توجه می 
ش��ود. چنانچه تراکم بوته در مزرعه متغییر باشد 
میزان رطوبت و تعدد س��اقه های فرعی نیز باید 
مورد توجه قرار گیرد. در برداشت مستقیم کلزا که 
اغلب به وس��یله کمباین ه��ای مجهز به پالتفرم 
مخص��وص کلزا انجام می ش��ود اهمیت انتخاب 
زمان مناس��ب برداش��ت اهمیت بیش��تری را در 
مقایسه با برداشت دو مرحله ای کلزا دارد. بررسی 
ها نش��ان می دهد عوامل متعددی برای افزایش 
راندمان تولید دانه کلزا در مرحله رس��یدگی گیاه 
مانن��د بروز تغیی��ر رنگ در بوت��ه، تغییر رنگ در 
خورجی��ن، تغیی��ر رنگ دان��ه ها، پای��ش عوامل 
محیط��ی، پایش مراحل تکاملی گیاهی و مراقبت 
ه��ای مدیریتی قابل بررس��ی اس��ت. نکته قابل 
اهمیت این است که ریزش دانه در زمان برداشت 
امری معمول است ولی کاهش میزان ریزش دانه 
از ویژگی های مدیریتی در زراعت کلزا به حساب 
می آی��د. ریزش دانه یا جدا ش��دن میوه و بذر از 
بوت��ه مادری به میزان فراوانی در میان گونه ها و 
ارقام یک گونه متغییر است. همچنین ریزش دانه 
تح��ت تاثیر عوامل محیطی مثل رطوبت نس��بی 
هوا و تنش خش��کی و گرما و حتی بادهای شدید 
و نی��ز به دلیل برخورد مکانیک��ی کمباین با بوته 
ها در مرحله رس��یدگی می افزاید. برداش��ت کلزا 
در مناطقی که دوره برداش��ت محصول مصادف 
با ش��رایط آب و هوایی گرم و خش��ک می باشد 
محدودی��ت های فراوانی به دنب��ال دارد. انتخاب 
مزارع یک دس��ت و هموار به رسیدگی یکنواخت 
مزرع��ه کمک می کند. هم��ان طور که در برخی 
م��زارع بنابر دالیل مختلف میزان رطوبت و بافت 
خاک متفاوت می باشد عالئم رسیدگی محصول 
ممکن اس��ت گمراه کننده باشند. بحران دیگر در 
رابطه با تغییر طول مدت روزهایی است که مزرعه 
به رس��یدگی فیزیولوژیکی خود نزدیک می شود. 
در این حالت ممکن اس��ت 40 تا 60 درصد تغییر 
رنگ دانه ه��ا درون خورجین اتف��اق بیفتند ولی 
به نظر هنوز آماده برداش��ت نباش��ند. امروزه باید 
توجه داش��ت این امر گمراه کننده اس��ت و برای 
این که ضایعات ناش��ی از ریزش دانه ها عملکرد 
را کاهش ندهد باید عملیات برداشت را به سرعت 
ولی ب��ا دقت آغاز کرد. وقوع تگ��رگ و بارندگی 
های اتفاقی از یک س��و و وزش بادهای ش��دید 
و طوفان های موس��می از س��ایر عوامل بحران 
ساز در زمان برداشت کلزا در مناطق مختلف می 
باش��د. در برداش��ت یک مرحله ای با کمباین که 
اغلب مورد توجه کش��اورزان است میزان رطوبت 
در مرحله برداشت بیش از مزارع گندم یعنی بیشتر 

از 10 ت��ا 12 درصد ب��وده و در هنگام تکان دادن 
خورجین، شنیدن صدای برخورد دانه ها ضروری 
نیس��ت زیرا ممکن است تاخیر در برداشت تا این 
مرحل��ه ریزش دانه ها را به ش��دت افزایش دهد. 
البته ناهمرسی و یا عدم رسیدگی خورجین ها در 
یک بوته بطور همزمان برداش��ت با کمباین را به 

هر حال با مشکالتی مواجه می کند.

تنظیمات کمباین جهت برداشت کلزا
در دنی��ا روش��های مختلف��ی برای برداش��ت 
وج��ود دارد که متناس��ب با نوع غ��الف آن می 
باش��د. برداشت مس��تقیم و برداشت پس از درو و 
ردیف کردن دو روش متداول می باشند.در ایران، 
اس��تفاده از روش مس��تقیم متداول تر اس��ت. در 
روش برداشت مس��تقیم که توسط کمباین های 
غالت صورت م��ی گیرد عواملی مانند س��رعت 
برداش��ت نقش بس��یار مهم��ی دارد.همانطور که 
گفته ش��د، عمده ترین مش��کل زراع��ت کلزا در 
ای��ران زمان برداش��ت مي باش��د زی��را در زمان 
برداش��ت محصول، غالف ه��اي کلزا به ضربه و 
ارتعاش بس��یار حس��اس بوده و بنابر این چنانچه 
کمبای��ن بخوبي تنظیم نگردد مقدار قابل توجهي 
از این محصول در طي عملیات برداشت به روي 
زمین مي ریزد در روش برداش��ت مستقیم امروزه 
در بسیاري از کش��ورهاي شمال اروپا نیز متداول 
مي باش��د ، از کمباین غالت که داراي پالتفرم یا 
دماغه مخصوص است جهت برداشت مزراع کلزا 

اس��تفاده مي گردد. اما متاسفانه بعلت در دسترس 
نب��ودن این پالتفرم در ایران در چنین ش��رایطي 
چ��اره اي وجود ندارد جز اینک��ه با درنظر گرفتن 
تنظیمات ویژه اي بر روي کمباین غالت تلفات و 

ریزش محصول را در مزرعه کاهش دهیم .
* افزای��ش فاصله هلیس ) مارپی��چ ( تا تیغه 

برش
* کاربرد و نصب تیغه هاي صاف بجاي تیغه 

هاي مضررس ) آج دار ( در شانه یا تیغه برش
* زاویه تیزي تیغه ه��ا، زاویه اریب بین تیغه 

هاي ثابت و متحرک
* در برداشت مس��تقیم، دقت در تعیین زمان 
مناس��ب برداشت و تنظیم دقیق کمباین، اثر فوق 

العاده ای در کاهش ریزش دانه دارد
* الزم اس��ت حداقل یک ماه قبل از ش��روع 
برداش��ت، پیش بینی و برنام��ه ریزی الزم برای 

تهیه کمباین صورت گیرد
* قبل از برداش��ت ، توسط کارشناسان مراکز 
ترویج و خدمات کش��اورزی و یا افراد ماهر و فنی 
، نس��بت به تنظیم کمباین اقدام کنید تا از ریزش 
ناشی از تنظیم نبودن کمباین جلوگیری به عمل 

آید.
* عم��ل برداش��ت در س��طحی از مزرعه به 
صورت آزمایش��ی انجام شود تا در صورت ریزش 
غی��ر طبیعی ، اقدام به تنظی��م کمباین گردیده و 
در صورت رفع نش��دن عیب ، حتمًا به کارشناس 

مربوطه مراجعه شود.

همچنین عوامل دیگري که مربوط به شرایط 
محصول مي باشند مثل رطوبت ساقه، تراکم بوته 
هاي گیاه، الگوي کش��ت، ضخامت س��اقه و نوع 

واریته نیز بر میزان ریزش دانه تأثیرگذار هستند
ه��ر چند که اع��داد و ارقام مرب��وط به تنظیم 
کمباین، با توجه به دفترچه راهنمای هر کمباین، 
تجربیات راننده و شرایط خاص مزرعه قابل تغییر 
اس��ت ، اما موارد زی��ر به ص��ورت عمومی قابل 

توصیه است
* بهتر اس��ت از هد مخصوص برداشت کلزا 
)پالت فرم ( برای برداشت محصول استفاده شود.

* سرعت حرکت کمباین ، متناسب با عملکرد 
مزرعه باش��د.به طوری که هم��واره ، خوراک به 
صورت یکنواخت و به مق��دار معین وارد کمباین 

شود. )حدود 1,5 تا 2,5 کیلومتر در ساعت(.
* تنظی��م افقی چ��رخ و فلک ب��رای کلزا به 
صورتی انجام شود که به طور همزمان در حالتی 
که چرخ و فلک با بوته تماس پیدا می کند، عمل 
برش انجام گیرد. همچنین الزم اس��ت از چرخ و 
فلک انگش��تی دار و س��رعت چرخش 21 دور در 

دقیقه ) کمترین حالت( استفاده شود
* س��رعت کوبنده بین 500 ت��ا 850 دور در 

دقیقه باشد
* فاصله کوبنده و ضد کوبنده در قسمت جلو 
30 میلیمتر و در قسمت عقب ، 16 میلیمتر تنظیم 

شود
* س��رعت بادبزن ح��دود 350 دور در دقیقه 

باشد
* فاصل��ه لب��ه مارپی��چ تا ک��ف پالتفرم، 20 

میلیمتر باشد
* ان��داره غربال کاه، 6 تا 10 میلیمتر و اندازه 

غربال دانه ،3 تا 4 میلیمتر تنظیم شود .
همچنین توصیه مي گردد که برداش��ت کلزا 
بوسیله کمباین هنگامي انجام شود که حدوداً 60 
درصد دان��ه ها در داخل غالف ه��اي کلزا قهوه 
اي رنگ ش��ده باش��ند یا به عبارت دیگر رطوبت 
محص��ول بین 12 تا 20 درصد باش��د . به همین 
دلیل بهتر است برداشت محصول در اوایل صبح 
شروع شود که رطوبت هوا و محصول بیشتر است 
زی��را پایین بودن رطوبت محصول س��بب خواهد 
شد تا در هنگام برداشت محصول بوسیله کمباین 
، غالف ها بر اثر کوچکترین ارتعاش و ضربه اي 
باز شده و دانه هاي کلزا روي سطح مزرعه بریزند 
و این امر سبب افزایش تلفات و ریزش محصول 
در هنگام برداشت مي شود .همانطورکه قبال ذکر 
گردید با رعایت نکات و توصیه هاي فني ش��رح 
داده شده در صورتیکه جهت برداشت محصول از 
کمباین هاي فرس��وده و مس��تهلک شده استفاده 
نگردد. براحتي مي توان تلفات و ریزش محصول 
را در هنگام برداش��ت از 35 درص��د موجود به 5 

درصد کاهش داد.
در ش��رایط ایده آل تلف��ات دانه کلزا مي تواند 
بین 2 تا 5 درصد از عملکرد محصول باش��د. اما 
تلف��ات بین 20 تا 25 درصد نیز در ش��رایط آب و 

هوایي معمولي به ثبت رسیده است.
نکاتی در مورد زمان برداشت

ب��ه دلیل ری��ز بودن دان��ه های کل��زا و عدم 
همزمانی رس��یدگی آنه��ا ، تلفات برداش��ت می 
تواند زیاد باش��د، بنابراین الزم است با بکارگیری 
مدیریت در برداش��ت، میزان افت محصول را به 

ادامه در صفحه آخر

تاثیر زمان مناسب برداشت و تنظیمات کمباین در کاهش ضایعات کلزا
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1- خطرناک ترین مرحله ی خسارت سن گندم در چه زمانی است؟
الف(سن پورگی 2 و 3                           ب( 1و 2                              ج(4 و 5                       د(هیچکدام

2-در مزارع جو دیم عملکرد بیش از 2 تن در هکتار نرم میارزه علیه پوره چگونه است؟
الف( 2 عدد در متر مربع                ب( 12 عدد در متر مربع                  ج( 10 عدد در متر مربع           د( 8 عدد در متر مربع

3-کدامیک از عبارتهای زیر صحیح است؟
الف(خاک ورزی مرسوم مانع ایجاد فرسایش آبی و بادی می شود.    

ب( خاک ورزی مرسوم  باعث افزایش ذخیره رطوبت خاک می گردد. 
ج( خاک ورزی مرسوم  باعث  افزایش مصرف انرژی می شود

د(گزینه ی الف و ب 
4-یادداشت برداری از ارقام گندم از نقطه نظر عکس العمل در مقابل زنگ زرد در چه زمانی انجام می شود؟

الف( یوردسپور      ب(ظاهر شدن جوش های زرد و نارنجی      ج( الف و ب      د( هیچکدام
5-کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟

الف(در برداشت غیر مستقیم، دقت در تعیین زمان مناسب برداشت و تنظیم دقیق کمباین، اثر فوق العاده ای در کاهش ریزش دانه دارد.    
ب( کاهش فاصله هلیس )مارپیچ( تا تیغه ی برش

ج( زاویه ی تیزی تیغ ها، زاویه ی اریب بین تیغه های ثابت و متحرک باشد.
د(سرعت کوبنده بین 400 تا 800 دور در دقیقه باشد.

6-کدامیک از موارد ذیل از مزایای سیستم دو ملکه ای می باشد؟
الف(مشکل بچه دهی در چنین کندوهایی وجود ندارد.    

ب( این کندوها در ابتدای فصل شرایط بسیار مساعدی برای زمستان گذرانی دارند.
ج( عدم تعویض ملکه پیر و مسن به صورت خودکار و بدون وقفه

د(حمل و نقل چنین کندوهایی بسیار راحت و آسان است. 
7-کدامیک از کودهای زیر بایستی به صورت پایه و یا بعضاً سرک در اختیار گیاه ذرت قرار گیرد؟

الف( کودهای حاوی عنصر گوگرد      ب( کودهای حاوی عنصر  منیزیم   ج( کودهای حاوی عنصر  روی  د( همه ی موارد
8-برداشت کلزا به وسیله کمباین چه زمانی انجام می شود؟

الف( حدوداً 90 درصد دانه ها در داخل غالف های کلزا قهوه ای رنگ شده باشند
 ب( رطوبت محصول بین 12تا20 درصد باشد      ج( الف و ب                           د( هیچکدام

9-برای مبارزه با سن مادر و پوره ها در محصول گندم چه زمانی مناسب تر است؟
الف(سن مادر) اکثر سن های زمستان گذران به مزارع ریزش کرده باشند(- پوره )اکثر جمعیت پوره ها در سن 2 پورگی باشند(   

ب(سن مادر )بعد از تخم ریزی (-پوره )اکثر جمعیت پوره ها در سن 4 پورگی باشند(
ج(الف و ب                             د( هیچکدام

10- کدام یک از عبارتهای زیر در خصوص بیماری زنگ زرد گندم صحیح می باشد؟
الف(آلودگی های بهاره معموالً بصورت لکه ای در مزرعه ظاهر می شود                    

ب(سمپاشی در مراحل بعد از خمیری شدن در صورت وجود شرایط جوی مناسب قابل توصیه است.
ج(سمپاشی محصول در صورتی که کمتر از 5 درصد شدت آلودگی روی برگهای پرچم و کمتر از 10 درصد روی برگهای پایین باشد. 

 د( الف و ج

پاسخنامه مسابقه فصلنامه نوآوران ترویج- شماره 6

 

 (4931 زمستان -5ترویجی )شماره -مسابقه فصلنامه آموزشی

 سن ػلف کص ّا دس هضاسع ٍ کطتضاسّا بِ چِ هیضاى است؟دس خْاى تَلیذ دس بیي سوَم کطاٍسصی  -1

 %16%                د(36%                 ج(55%                    ب(34الف(      

 ساقِ ی گٌذم ٍ خَ کذاهیک اص سوَم صیش تَصیِ هی ضَد؟دس هشحلِ ی پٌدِ صًی تا تطکیل  -2

 الف(تَفَسدی            ب(ام سی پی آ         ج( بشٍهَکسیٌیل       د( الف ٍ ب

 کذاهیک اص ػباستْای صیش صحیح ًوی باضذ؟ -3

   بیشٍى اص سالي ب(تؼَیض َّای دسٍى سالي با َّای                            هکاًیکی َّا است الف(تَْیِ خشٍج

 )دهٌذُ( استفادُ هی ضَد. هثبتد(دس بیطتش هشغذاسیْای استاى اص سیستن تَْیِ فطاس        ج( َّادُ ّا ٍ َّاکص ّای تغزیِ بایستی هکول باضٌذ

 دس خاکْای با بافت سبک ًحَُ ی هصشف کَد اصتِ چگًَِ است؟ -4

 د( ّوِ ی هَاسد     ج( قبل اص کاضت، پٌدِ دّی      اضت، پٌدِ دّی، ساقِ دّی، ظَْس سیطِب( قبل اص ک     الف(قبل اص کاضت، پٌدِ دّی، ساقِ دّی
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فصلنامه آموزشی ترویجی   

سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

شماره ششم بهار  1395
به کوشش: 

                                                             مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایالم
همکاران: آقای فرزاد عبداللهی، آقای اکبر اسماعیلی، آقای صیفعلی ورمقانی، آقای سیامک بیگی،  آقای حمیدرضا رجعتی،

 آقای مسلم میهن خواه، خانم ثریا قاسمی، خانم زهرا حیدری، خانم نسیم عبداللهی

مقام معظم رهبری:  نوآوران رتویج کشاورزی
آنچه که من به عنوان  شعار امسال انتخاب می کنم، عبارتست از 

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، این راه و جاده ی مستقیم و روشنی 

است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم.

ادامه از صفحه 10
کمترین ح��د ممکن برس��انید. توصیه های 
ترویج��ی زیر می توان��د به ش��ما در این زمینه 

کمک کند.
* تعیین زمان مناس��ب برداش��ت بستگی به 

روش برداشت دارد
* برداش��ت محصول در زمان مناسب ، برای 
رس��یدن به عملکرد بیشتر دانه و افزایش کیفیت 

روغن بسیار اهمیت دارد.
* تأخیر در برداشت، موجب باز شدن غالف 

ها و افزایش ریزش دانه ها می گردد
* خسارت ناشی از ریزش بذر از غالف در اثر 
باد، تگرگ و حمله پرندگان نیز از عواملی اس��ت 

که باعث افت محصول می گردد.
* به منظور کاهش ریزش بذر ، برداشت باید 

در اوایل صبح و یا عصر انجام شود.
* برای تعیین زمان برداش��ت، الزم است هر 
2 تا 3 روز مزرعه به طور مرتب بازدید شود، تا با 

تعیین زمان دقیق برداش��ت، از ریزش جلوگیری 
گردد.

* انتخ��اب و اولویت نوع برداش��ت با توجه 
به امکانات و موقعیت مزرعه به عهده ش��ما می 

باشد.
منبع و ماخذ: برگرفته ازمقاالت:

1. تاثیر زمان برداش��ت بر عملکرد و ریزش 
دانه کلزا آقای حمید مدنی )دانشیار دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اراک( و همکاران
2. تنظیم��ات کمباین جهت برداش��ت کلزا و 
روشهای برداش��ت آن در سامانه شرکت تعاونی 

کمباین داران فارس

گردآوری:
 زهرا حیدری، کارشناس ارشد خاکشناسی
نسیم عبداللهی، کارشناس ارشد ترویج و 

آموزش کشاورزی

تاثیر زمان مناسب برداشت و تنظیمات کمباین در کاهش ضایعات کلزا

 Cicer arietinum( نخود با نام علم��ی
L.( گیاهی یکس��اله و از خان��واده حبوبات، با 16 
ت��ا 24 درصد پروتئین یکی از منابع مهم پروتئین 
گیاهی بوده وبر اس��اس آمار فائو در س��ال 2013 
سطح زیر کش��ت این محصول در جهان بیش از 
12/14 میلی��ون هکت��ار و تولید آن 11/3 میلیون 
تن و س��طح زیر کش��ت  آن در ایران 550 هزار 

هکتار با تولید 295 هزار تن بوده است.
امروزه فقر مواد غذایی از بزرگترین مشکالت 
کش��ورهای در ح��ال توس��عه بوده که دو س��وم 
جمعیت دنیا با آن درگیر هستند، درکشورهایی که 
با کمبود مواد غذایی روبرو هستند کمیت و کیفیت 
پروتئین از مس��ائل اساسی تغذیه است، محصول 
نخ��ود منبعی ارزش��مند از پروتئین بوده، و عالوه 
ب��ر ارزش غذایی قابل توجه ای��ن گیاه از توانایی 
مناسبی در تثبیت ازت هوا در خاک برخوردار می 
باش��د.  این قابلیت نخود مخصوصا به عنوان یک 
محصول تناوبی با غالت و در ش��رایط دیم مورد 
توجه اس��ت.  نخود به دلیل قابلیت همزیس��تی با 
باکتریه��ای تثبیت کننده نیتروژن ش��کل )1(، در 
برقراری تعادل عناصر مصرفی خاک در بوم نظام 
زراع��ی و حفظ حاصلخیزی خ��اک زراعی نواحی 

دیم حائز اهمیت است.
 

ش�کل )1( نمایی از باکتریهای تثبیت 
کننده ازت روی ریشه نخود

 روش ه��ای خ��اک ورزی ش��امل س��ه روش 

ب��وده و  خ��اک ورزی مرس��وم، کم خ��اک ورزی 
بدون خاک ورزی که ب��ا توجه به نوع بافت خاک، 
رطوب��ت خاک در زمان کش��ت و می��زان بقایای 

موجود در سطح خاک نتایج بررسی می شود
1- خاک ورزی مرس��وم: خاک ورزی مرس��وم 
عبارت اس��ت از یک س��ری عملیات خاک ورزی 
متداول اس��ت ک��ه در ی��ک منطق��ه جغرافیایی 
مشخص برای تهیه بستر مناسب بذر و تولید یک 
محصول معین انجام می شوند. یکی از ابزار های 
خاک ورزی مرسوم ش��خم با گاوآهن برگردان دار 
است. اس��تفاده از شکل )1(. این روش خاکورزی 
باعث ایجاد فرسایش آبی و بادی، کاهش ذخیره 
رطوب��ت خ��اک، از دس��ت دادن زم��ان انجام به 
موقع عملی��ات، افزایش مصرف انرژی و افزایش 

گازهای گلخانه ای می شود.
 

شکل )2( نمایی از خاک ورزی مرسوم

2- کم خاک ورزی: در هر سیستم خاک ورزی 
که 30 درصد س��طح مزرعه را بعد از انجام عمل 
پوش��یده از بقای��ا باش��د  کم خ��اک ورزی نامیده 
می ش��ود. اس��تفاده از خاک ورز مرکب شکل )3( 
س��مت چپ یا چیزل پکر شکل )3( سمت راست. 
انج��ام  این روش خاکورزی باعث افزایش ذخیره 
رطوب��ت، کاه��ش فرس��ایش و صرفه جوی��ی در 

مصرف انرژی می شود 
  3- بی خ��اک ورزی: در ای��ن روش زراع��ی 
تنها عمل خاک ورزی، شکاف خاک توسط خطی 

کارهاس��ت، کولترهای پیش بر تعبیه ش��ده روی 
ماش��ین کاش��ت یا خطی کار، نوار یا خط باریکی 
را ش��کاف داده و ایجاد شیاری می نمایند که بذر 
در آن کاشته می ش��ود. در سیستم بی خاک ورزی 
بقایای گیاهی تا جایی که ممکن باش��د در سطح 
خاک مزرعه باقی می مانند. بنابراین در این روش 
بیش��ترین حفاظت از خاک مزرعه انجام می شود. 
در این روش نیاز به ماشین کارنده کشت مستقیم 

می باشد )شکل 4(. 

ش�کل )4( نمای�ی از کارن�ده کش�ت 
مستقیم دیم

با توجه ب��ه نتایج پژوهش های انجام ش��ده 
عملک��رد محص��ول نخود در خاک ه��ای با بافت 
س��نگین رس��ی در خاک ورزی مرس��وم بیشتر از 
بی خاک ورزی گزارش ش��ده ول��ی در خاک های 
س��بک تفاوت معنی داری مشاهده نشده است. بر 
اساس نتایج تحقیقات مرکز بین المللی ایکاردا در 
مناطق دیم عملکرد نخود در خاک ورزی مرس��وم 
کمتر از بی خ��اک ورزی و کم خاک ورزی گزارش 
ش��د و اغل��ب، روش ک��م خاک ورزی بیش��ترین 
عملکرد را به خود اختصاص داده است. بر اساس 
نتایج پژوهشی در ایس��تگاه تحقیقات کشاورزی 
سرابله در سال زراعی 94-93 با میانگین بارندگی 
325 میلی متر، تولید محصول نخود در سه روش 
فوق بررس��ی ش��ده و مش��خص گردید که تولید 
محصول در روش خاک ورزی مرس��وم با عملکرد 
1287کیلوگ��رم در هکت��ار ثبت گردیده، س��هم 
خاکورزی ب��ا میانگین تولی��د 1412 کیلوگرم در 
هکتار بیشترین عملکرد وروش  بی خاک ورزی با 
میانگین عملکرد 1264 کیلوگرم کمترین عملکرد 

را به خود اختصاص داده است.داشت. 

منبع
روش ه��ای  مقایس��ه  پژوهش��ی  گ��زارش 
خاک ورزی نخود در ش��مال ایالم در شرایط دیم 
)1394(. مرکز تحقیقات و آموزش کش��اورزی و 

منابع طبیعی استان ایالم

مسلم میهن خواه
کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم

تاثیر روش های خاک ورزی بر عملکرد نخود دیم پاییزه
شکل )3( باال چیزل پکر و پایین 

خاک ورز مرکب


