
سخن سر دبیر

آغاز فصل کشت س��الجاری توام گردیده با 
ابالغ نظام نوین ترویج کشاورزی از سوی وزیر 

محترم جهاد کشاورزی؛ 
مهمترین هدف این نظام، افزایش بهره وری 
تولید در بخش کشاورزی از طریق استقرار نظام 
کارآمد و اثر بخش ترویج، انسجام و یکپارچگی 
در سیاس��تگزاری ترویج، توسعه علوم، فنون و 
مهارتهای نوین بهره ب��رداران و بهره گیری از 
ظرفیت بخش خصوص��ی در اجرای فعالیتهای 
ترویجی پیش بینی شده است که از طریق سه 
پروژه پهنه بندی عرصه های تولید، ساماندهی 
و تجهیز مراکز جهاد کش��اورزی و استقرار نظام 

جامع مدیریت دانش عملیاتی می گردد.
با بررس��ی ضرورت ها، اهداف، مکانیسم و 
س��ازمان اجرایی نظام نوین ترویج کش��اورزی 
ابالغ شده و توجه به سوابق و پیشینه اقداماتی 
ک��ه در گذش��ته و در راس��تای تحق��ق اهداف 
صدرالذکر توسط متولیان متعدد و مختلف انجام 
ش��ده این واقعیت محرز می گ��ردد که اجرای 
مناس��ب و موثر این نظام،  مستلزم پیش شرط 
هایی اس��ت که نق��ش آنها در مرح��ل اجرایی 
برنامه، کلیدی و اساسی می باشد که به بخشی 

از آنها و به شرح ذیل اشاره می گردد.
بی��ن  در  اراده ج��دی  و  ایج��اد ع��زم   )1
کلی��ه مدی��ران س��ازمانی در س��طوح مختلف 
وزارت)ستادی – اجرایی( و محدود ننمودن این 
پروژه به سازمان تات و به ویژه معاونت ترویج، 
بطوریک��ه هم در مراحل سیاس��تگزاری، برنامه 
ری��زی و اجرا و ه��م در ح��وزه مطالبه گری و 
پاسخگویی، کلیه ارکان مدیریتی وزارت مجری 

و پاسخگو باشند.
2( تامی��ن مناب��ع مال��ی مناس��ب ب��رای 
س��اماندهی و تجهی��ز مراکز جهاد کش��اورزی 
نق��ش موثری در اجرای برنام��ه ابالغی دارد و 
با توجه به محدودیت منابع اس��تانی و همچنین 
گرایش متصدیان استانی به اجرای پروژه های 
عمران��ی و کم توجهی ب��ه فعالیتهای مرتبط با 
فصل کش��اورزی، ل��ذا بایس��تی تدابیری اتخاذ 
گردد که منابع مالی این پروژه به شکل متمرکز 

سازماندهی و توزیع گردد.
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فصلنامه آموزشی- ترویجی

 سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم 

شماره هشتم - پاییز 1395 رتویج کشاورزینوآوران 

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 
اصلی جیره غذائی انسان نقش مهمی در وضعیت 

اقتصادی کشور دارد.
س��طح زیر کش��ت گندم دیم در استان ایالم 
س��الیانه نود هزار هکتار اس��ت و عملکرد متوسط 
آن1100کیلوگ��رم در هکتار می باش��د. در عین 
ح��ال عملکرد تولیدکننده برتر اس��تان در س��ال 
92، 3500 کیلوگرم در هکتار بوده اس��ت که این 
امر نش��ان دهنده وضعیتی است که اهمیت انجام 
تحقیق��ات کاربردی و انتق��ال دانش و یافته های 
نوین تحقیقاتی به س��ایر بهره برداران را از طریق 
برنامه های مناسب ترویجی، مشخص می نماید.  

ارائه توصیه های 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. 
برای این منظور ش��خم پایی��زه زود هنگام با 
ادوات تهیه زمین مثل چیزل و رعایت فاکتورهای 
حفاظت��ی بالفاصله پس 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 
شامل ارقام کوهدشت، زاگرس، کریم و دهدشت 

می باش��د و برای مناطق معتدل سرد شامل رقم 
های کراس، سبالن، ریژاو و ساجی است.

.
 نکته س�وم: تهیه مناس�ب بستر بذر 

یک اصل است.

 هدف از تهیه بستر مناسب بذر، تامین شرایط 
مطلوب جهت رش��د گیاه،  ذخیره و حفظ رطوبت 
خاک اس��ت، بنابرای��ن اجرای ش��خم پاییزه زود 
هنگام با ادوات مناس��ب و در دس��ترس 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.
ادامه در صفحه دوم

زراعت گندم دیم

 فرآیند دریافت تس�هیالت بانکی توسط مجریان پروژه های آبیاری تحت فشار ) از محل 

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی(

شرح در صفحه 4
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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                                    
ک��ه به صورت دقیق  توس��ط کارشناس��ان جهاد 
کش��اورزی تنظیم ش��ده باش��د کمک زیادی به 

افزایش عملکرد 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 کود اوره ب��ا غلظت 2/5 درصد 
بصورت محلول پاشی در مرحله پنجه زنی توصیه 

می شود.
-ک��ود ازته حداق��ل در دو نوب��ت همزمان با 
کاش��ت و پس از رفع سرمای زمس��تانه استفاده 

شود.
- برای دس��تیابی به عملکرد بیش��تر، استفاده 
از کودهای 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 کوده��ای 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 توصیه می 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.همچنین 
زمان برداش��ت نیز بس��یار مهم اس��ت بطوریکه 
رطوبت مناسب مانع از ریزش و یا شکستگی دانه 

می شود.
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.  

منابع:
- زراعت غالت - نورمحمدی،ق ، سیادت،ع 
و علی کاش��انی) 1376(.انتشارات دانشگاه شهید 

چمران – چاپ اول -محل چاپ اهواز.
- دستورالعمل کشت گندم- انتشارات معاونت 

تولیدات گیاهی )1394(

علیرضا طوالبی )کارشناس ارشد زراعت(
محس��ن گلشنی)کارش��ناس ارش��د ترویج و 

آموزش کشاورزی (

زراعت گندم دیم

کاش�ت  تاری�خ 

مناطق  در  مناس�ب 

اس�تان  سردس�یر 

پایان  تا  مهر  اواسط 

مه�ر و در مناط�ق 

اول  نیمه  گرمس�یر 

آبان است.

سخن سردبیر
 ادامه از صفخه قبل

3( از آنجای��ی که یکی از اهداف این برنامه 
ایجاد  انس��جام و یکپارچگی در سیاس��تگزاری 
ه��ای کالن ترویجی با مش��ارکت بخش های 
تخصصی سازمان می باشد لذا از ایجاد و ابالغ 
ه��ر گونه برنامه یا فعالیتی که در تضاد با هدف 
مذکور هس��تند از س��وی بخش ها و واحدهای 

تخصصی جلوگیری گردد.
4( اهتمام جدی بخش های پش��تیبان نظیر 
معاون��ت توس��عه مدیری��ت و منابع انس��انی و 
معاون��ت برنامه ریزی و امور اقتصادی در زمینه 
تامین اعتب��ارات ومنابع مالی، نیروی انس��انی، 

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برنامه ابالغی.
5( توج��ه وی��ژه ب��ه برنامه توانمندس��ازی 
کارشناسان پهنه های تولیدی متناسب با نقش، 

جایگاه و وظایف محوله.
6( ال��زام آور نم��ودن مش��ارکت واحدهای 
تخصصی )اعتبارات و نیروی انسانی(در فرآیند 
اجرایی پروژه هایی نظیر س��ایت های الگویی، 

کانون های یادگیری ،FFS/IPM و ....
7( مشخص نمودن جایگاه، نقش و وظایف 
هر یک از بخش��های تخصصی و پش��تیبان در 
پروس��ه اجرایی نظام نوین ترویج بمنظور ایجاد 
و تقویت مس��ئولیت پذیری س��ایر بخش های 
س��ازمانی در اجرای برنامه نظ��ام نوین ترویج 
کش��اورزی بطوریک��ه هر بخش، پاس��خگوی 

وظایف و امورات محوله باشد.
8( مش��ارکت بخش غیر دولت��ی در فعالیت 
های اجرایی و ترویجی بس��یار محدود و ناچیز 
می باش��د که عمومًا به دالیلی همچون ضعف 
در قوانی��ن و مق��ررات، عدم اهتم��ام و تمایل 
مدی��ران اجرایی به واگ��ذاری ام��ور و ناتوانی 
بخ��ش غیردولتی جهت انج��ام وظایف محوله 
می باشد . فلذا بایس��تی ضمن ایجاد یا اصالح 
قوانین و مق��ررات واگذاری موجود در خصوص 
توانمندسازی بخش غیر دولتی و همچنین الزام 
آور نمودن واگذاری بخشی از فعالیتها )اجرایی- 

ترویجی( تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد.
با عنایت به مراتب ف��وق و همچنین ابالغ 
سیاس��ت ها و برنامه ه��ای اقتصاد مقاومتی در 
بخش کش��اورزی و ضرورت تسریع در فرآیند 
توس��عه بخش کش��اورزی انتظار م��ی رود که 
متولیان ام��ر با جامع نگری و بدور از بخش��ی 
نگ��ری و جزیره ای عمل نم��ودن زمینه های 
اج��رای مناس��ب و موث��ر نظ��ام نوی��ن ترویج 
کش��اورزی را  در کش��ور فراهم نمایند چرا که، 
کلید توس��عه پایدار بخش کش��اورزی، توانمند 
س��ازی بهره برداران و فع��االن این بخش می 

باشد.
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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.

ب�رای تهی�ه بس�تر مناس�ب انج�ام 
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 توجه به اینکه تاریخ کاش��ت در 
هر منطقه با س��ایر مناطق متفاوت می باشد بهتر 
است کشاورزان عزیز برای آگاهی از تاریخ کاشت 
مناسب کلزا با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی 

مشاوره نمایند.

ارقام کاشت
-ارقام گرمسیری: هایوال 401- هایوال 308- 
RGS 003-های��وال 50-های��وال 76- های��وال 

 DK 7170-420
-ارقام سردس��یری:لیکورد- اوکاپی- زرفام- 

تالیا-طالیه-نپتون-دانوب-ناتالی
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��روع مرحله 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 ش��ود و همچنی��ن آبیاری بعدی 
در پاییز و زمس��تان با توجه به ش��رلیط 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 
یکجا حادث ش��ود میتوان از آنجام 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 شخم و قبل از کاشت،   -
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(.
اگر کش��ت کلزا پس از برداشت گندم   -
و جو باشد علف های هرز مزرعه از باریک برگان 
خواهن��د بود و برای مبارزه با علفهای هرز مزرعه 
در ش��رایطی که کلزا در مرحله 3 برگی تا روزت 
کامل باشد از سموم گاالنت سوپر )750 میلی متر 
در هکتار( یا گاالنت)2 لیتر در هکتار( یا فوکوس 

)2 لیتر در هکتار( استفاده می شود.
- اگر کش��ت کلزا پس از برداشت ذرت باشد 
علف های هرز مزرعه از پهن برگان نظیر ماشک، 
شبدر، کنگر، کاهووحشی، پنیرک و... خواهند بود 
و برای مب��ارزه از علف کش لونت��رول به میزان 
800 میل��ی لیتر در هکتار در زمانی که علف های 

هرز حدود 10 سانتی متر می باشند استفاده گردد.

کنترل آفات

1. شته: 
از جمل��ه آفات مهم کلزا ش��ته اس��ت. که به 
برگ، ساقه، گل و غالف های در حال رشد حمله 
نموده و با مکیدن ش��یره س��لولی، باعث کاهش 

شدید رشد و ایجاد تغییر شکل دانه می گردد.
برای کنترل این آفت از آفت کش هایی مثل 
متاسیستوکس)1/5 لیتر در هکتار(، )اکاتین)2 لیتر 
در هکتار(، دیمکرون)0/5 لیتر در هکتار( و پریمور 

)یک کیلوگرم در هکتار( استفاده می شود.
- بهتر است از همان مرحله اولیه رشد، مزرعه 
تحت کنترل قرار گرفته و با مش��اهده شته نسبت 
به سمپاش��ی مزرعه با آفت کش های فوق الذکر 
اقدام گردد. در صورت وجود ش��ته، سمپاشی دوم 
به فاصله دو هفته بعد از سمپاش��ی اول ضروری 

می باشد.
نکته 1: از آنجایی که حمله ش��ته ها از حاشیه 
مزارع ش��روع می ش��ود، از بین بردن علف های 

هرز اطراف مزارع بسیار مهم است.
نکته 2: در مزارعی که اطراف آنها زنبور عسل 
پرورش داده می ش��ود بهتر اس��ت از سم پریمور 

استفاده شود.
2. سوسک گرده خوار:

این آف��ت در مراحل غنچه دهی و گلدهی به 
گی��اه کل��زا حمله می کند و ب��ا از بین بردن گلها 
باعث کاهش عملکرد می گ��ردد. برای مبارزه با 
این آفت سم پاشی مزرعه با یکی از سموم حشره 
کش نظی��ر دیازینون یا زولون به میزان 2/5 لیتر 

در هکتار توصیه می شود.
3. کک چلیپاییان:

خسارت ناشی از این آفت در مراحل اولیه رشد 
می باشد در بعضی مناطق به ویژه در کشت های 
کرپه مشاهده می ش��ود. برای مبارزه با این آفت 
باید اواًل کش��ت به موقع انجام شود. ثانیًا از بذور 
ضدعفونی شده با حشره کش هایی نظیر کائوچو 
استفاده ش��ود. در صورت تراکم باالی کک بهتر 
اس��ت مزرعه را با آفت کش های مناس��بتر مثل 
دیازینون به مقدار 2 لیتر در هکتار سمپاشی نمود.

4. پرندگان:
خسارت ناشی از پرندگان در مراحل اولیه رشد 
کلزا و زمان دانه بس��تن در بعضی مناطق بس��یار 
مشهود اس��ت. برای کاهش خسارت می توان از 
کش��ت به موقع و روش هایی نظیر ایجاد س��ر و 
صدا، مترسک و پاشیدن گوگرد پودری روی برگ 
ها به میزان 10 الی 20 کیلوگرم در هکتار در هر 

مرحله استفاده نمود.
برداشت:

وقت��ی 90-85 درصد دان��ه های غالف های 
س��اقه اصلی و شاخه های اولیه به رنگ قهوه ای 
روشن یا تیره متمایل ش��دند میتوان محصول را 
با کمباین برداش��ت نمود. در این حالت تنظیمات 

کمباین باید به درستی انجام شود.

منبع:
- دس��توالعمل های وزارت جهاد کش��اورزی 

)1387(

احمد رستمی کارشناس زراعت

آشنایی با اصول کاشت  کلزا
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 فرآیند دریافت تسهیالت بانکی توسط مجریان پروژه های آبیاری تحت فشار

) از محل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی(

توضیحات ضروری

# متقاضی درخواست کتبی خود را به مرکز یا 
مدیریت جهاد کش��اورزی شهرستان ارائه نموده و 
در سامانه اطالع رس��انی آبیاری تحت فشار ثبت 

نام می کند.
# بازدی��د اولی��ه به منظ��ور تعیی��ن موقعیت 
جغرافیایی، تهیه کروکی و بررسی منابع آب و برق 

 
- مدارک مورد نیاز

* فتوکپی شناسنامه و کارت ملی )سه نسخه(؛
* فتوکپی و فایل اس��کن شده سند زمین )سه 

نسخه(؛
* فتوکپی پروانه بهره برداری آب )سه نسخه(؛

* فتوکپی کروک��ی محل اجرای پروژه که به 
تایید کارشناس رسیده باشد )سه نسخه(؛

* فتوکپ��ی ب��رگ درخواس��ت متقاضی)س��ه 
نسخه(؛

* پوشه و گیره )هر کدام سه عدد(؛
*ارایه اصل تمامی مدارک مورد نیاز در موقع 
تش��کیل پرونده به منظور رویت و تطبیق الزامی 

می باشد.
*چنانچه متقاضی از وراث صاحب سند باشد، 
ارایه گواهی انحصار ورثه و وکالت نامه محضری 
ی��ا رضایت نامه ممهور به مهر و امضای ش��ورای 
اسالمی روس��تا/ شهر از س��ایر وراث الزامی می 

باشد.
*آندس��ته از اراضی که خریداری ش��ده اند و 
یا فاقد س��ند ثبتی می باش��ند، متقاض��ی باید از 
فروشنده زمین وکالت نامه محضری داشته باشد.

* اس��ناد اراض��ی واگذاری بای��د دارای اعتبار 
زمانی باش��ند در غیر اینص��ورت از مدیریت امور 

اراضی سازمان استعالم می گردد.

* برای اراضی دارای سند مشاع یا اصالحات 
ارض��ی یا فاقد س��ند باید فرم اف��راز محلی که به 
تایی��د صاحبان اراضی مجاور، ش��ورای اس��المی 
محل، ام��ور اراضی و مدیریت جهاد کش��اورزی 

شهرستان رسیده باشد، تهیه گردد.

* چنانچ��ه پروانه بهره ب��رداری آب دفتر چه 
ایی می باش��د باید از تمامی صفحات آن فتوکپی 

ارایه شود.

* چنانچه پروانه بهره برداری آب مشاعی می 
باشد، ارائه رضایت نامه شرکاء در قالب وکالت نامه 
محضری الزامی می باش��د )در صورتیکه متقاضی 
قصد استفاده ی بیشتر از سهم خود داشته باشد(.

* چنانچ��ه متقاض��ی از وراث صاحب پروانه 
بهره برداری آب باش��د، ارائ��ه گواهی اعضاء ورثه 
و وکال��ت نامه محضری یا رضای��ت نامه ممهور 
به مهر و امضای ش��ورای اسالمی روستا/ شهر از 

سایر وراث الزامی می باشد.

* شرکت مش��اور موظف اس��ت ظرف مدت 
یک ماه نس��بت به انجام عملیات نقش��ه برداری، 
آزمایش��ات آب و خاک، مطالعه و طراحی اقدام و 
نتایج را در قالب 4 دفترچه شامل مطالعه، طراحی 

و نقشه اجرایی تهیه و ارائه نماید.

* آندس��ته از متقاضیانی ک��ه دارای منبع آب 
مطمئ��ن هس��تند اما فاق��د پروانه به��ره برداری 
هستند حسب تشخیص کارش��ناس بازدید کننده 
و از طری��ق مدیریت آب و خاک س��ازمان جهت 
اخ��ذ پروانه بهره برداری به اداره امور آب اس��تان 

معرفی می شوند.

* دو نس��خه از پرونده تکمیل ش��ده متقاضی 
به مدیریت آب و خاک س��ازمان ارس��ال می شود 
که پس از بررس��ی و تایید به شرکت مشاور برای 
انجام مطالعه، طراحی و تهیه نقشه اجرایی معرفی 

می شود.

* هزینه های مطالعه، طراحی و تهیه نقش��ه 
اجرای��ی در قالب صورت وضعی��ت و قرارداد بین 
س��ازمان و مش��اور از طریق مدیریت آب و خاک 

پرداخت می شود.

* انتخ��اب پیمانکار توس��ط کش��اورز از میان 
پیمان��کاران واجدالش��رایط معرفی ش��ده توس��ط 

مدیریت آب و خاک استان انجام می شود. 

صغری یوس��فی-واحد آبیاری تحت فش��ار-
مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی
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مقدمه
امروزه اس��تفاده از روش آبیاری تیپ یا نوارهای آبیاری 
قطره ایی برای آبیاری محصوالت مختلف زراعی و صیفی، 
س��بزی جات و گلخانه ها متداول شده است. این روش در 
مناطقی که تلفات آّب در حین آبیاری زیاد اس��ت، می تواند 
جایگزین مناس��بی برای روش های مرس��وم نظیر کرتی، 

نواری، شیاری و جویچه ای باشد.

معرفی روش آبیاری تیپ 
آبی��اری تی��پ جزء سیس��تم های آبیاری تحت فش��ار 
محسوب می گردد. . در این سیستم لوله ها به صورت نوار 
های در س��طح خاک قرار می گیرند. نوارهای آبیاری تیپ 
دارای قطره چکانهایی در درون خود هستند که فواصل این 
قط��ره چکانها ب��ر روی لوله متفاوت بوده و بر اس��اس نوع 
محصول مزرعه و روش کاش��ت انتخاب می شوند. در این 
روش آب  با فش��ار مشخصی داخل نوارهایی که بین ردیف 
های کشت قرار گرفته اند جریان یافته و از روزنه هایی که 
با فواصل معین روی نوارها موجود است، خارج شده و پای 
گیاه مربوطه ریخته می ش��ود. نوارها بسته به روش کشت 
)تک ریفه یا دو ردیفه ( ، نوع خاک و آب، در کنار یا وس��ط 

ردیف های کشت گیاهان قرار می گیرند .
نوار تیپ از جن��س پلی اتیلن با ضخامت های مختلف 
هس��تند که به صورت خوابیده و حلقه شده و در طول های 
مختل��ف عمدت��ًا )1000 متری( به فروش می رس��ند. لوله 
های تیپ بسته به ضخامت آنها، دارای انواع 1، 2و 3 ساله 
هستند و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نوع کشت 

می توانند کاربرد داشته باشند. 
نوارهای ضخیم تر )س��ه س��اله( معمواًل ب��رای آبیاری 
قطره ای در زیر سطح خاک استفاده شده و جنبه ی دائمی 
ت��ری دارند. برای محصوالتی مانن��د گندم می توان از نوع 
یک س��اله اس��تفاده کرد.با توجه به اینکه نوار آبیاری تیپ 
به فش��ار آب زیادی احتیاج ندارد، در مزارع دارای پس��تی و 
بلندی نیز بدون نیاز به تس��طیح دقیق زمین قابل اس��تفاده 
اس��ت. نوارهای آبیاری تیپ در هنگام کش��ت و به صورت 
دس��تی یا مکانیزه )با استفاده از تراکتور( در زمین قرار داده 

می شود. 
نواره��ای آبیاری تیپ از موادی س��اخته ش��ده اند که 
در براب��ر اش��عه ماوراء بنفش ن��ور خورش��ید، تغییرات دما، 
پوس��یدگی، مواد ش��یمیایی متداول در کشاورزی نظیر کود 

و سموم شیمیایی مقاوم می باشند.
  

مزایای نوار های آبیاری تیپ
* نصب آسان و س��ریع و حمل و نقل راحت نوار تیپ 

)سبکی وزن(؛
* اتص��االت نوار آبی��اری به صورت قطعات س��اده و 
اس��تاندارد موجود اس��ت و روش کارگ��ذاری آن به صورت 

دستی و ماشینی بسیار ساده است؛
* جن��س پلیمری مخص��وص نوار تیپ، از چس��بیدن 

جلبک و رسوبات معدنی به آن جلوگیری می کند؛
* مقاوم��ت ن��وار آبیاری در مقابل اش��عه ماوراء بنفش 
خورش��ید، کودهای ش��یمیایی، س��موم دفع آفات و اسپری 

های کشاورزی باال است؛
* در ص��ورت اتوماتیک بودن سیس��تم آبی��اری تیپ، 
هزینه های کارگری برای آبیاری مزرعه خذف می ش��وند. 
در شرایط غیر اتوماتیک نیز هزینه های کارگری به مراتب 

کمتر از روش غرقابی است؛
* تزریق کودهای محلول  در این  روش به خوبی و به 

میزان یکنواخت در سطح مزرعه ممکن می گردد؛
* به دلیل کش��ت منظم در ای��ن روش امکان حرکت 
ماش��ین آالت سم پاشی و غیره در بین ردیف های  کشت 

گیاهان میسر می باشد؛
* از سوختگی برگها جلوگیری می شود و تلفات ناشی 
از خیس شدن برگهای گیاه به حداقل ممکن خواهد رسید؛
* در ای��ن روش هزینه های لوله ه��ای فرعی )تیپ(

نسبت به سایر روش های آبیاری قطره ای کمتر است؛
* در ص��ورت جمع آوری نوارهای تیپ مزرعه با هدف 
اس��تفاده مجدد از آنها در س��ال بعد، نیاز به فضای کمتری 

برای نگهداری آنها می باشد؛
* صرف��ه جوی��ی در مصرف آب و افزایش س��طح زیر 

کشت؛
* افزایش بازدهی محصول و جلوگیری از گس��ترش و 

رشد علف های هرز در سطح زمین کشاورزی.                    
 

کارک�رد و مالحظات آبیاری تیپ در ش�رایط 
شور

ب��رای آبیاری به روش تیپ در ش��رایط ش��ور، فاصله 
آبیاری ها باید کوتاه بوده و منطقه توسعه ریشه گیاه همواره 
خیس نگه داش��ته ش��ود. بنابراین، محلول خاکی که در آن 
ریش��ه های گیاه حضور دارند، در طول دوره ی رشد تقریبًا 

رقیق باقی مانده و در این ش��رایط، جذب آب توس��ط ریشه 
گیاه راحت تر خواهد بود. بنابراین مهمترین نکته بکارگیری 
روش تیپ در شرایط شور، کوتاه کردن دور آبیاری است. با 
توجه به اینکه هدر روش آبیاری تیپ، آب مستقیمًا بر روی 
گیاه پاش��یده نمی شود، ش��وری آب باعث سوختگی سطح 

برگها نیز نخواهد شد.
همچنین در صورت مناسب بودن شرایط مزرعه از نظر 
مرز بندی و کانال کشی برای انجام آبیاری غرقابی توصیه 
می ش��ود که برای مهار کردن مش��کالت شوری در طول 
فصل رش��د از آبی��اری غرقابی )به وی��ژه در ابتدای فصل( 

استفاده گردد. 
 

مالحظات قبل از نصب نوار تیپ در مزرعه
قب��ل از نصب ن��وار تیپ، خاک مزرعه بایس��تی کاماًل 
ش��خم خورده و فاقد کلوخ و قطعات درشت باشد. همچنین 
تسطیح نسبی زمین و شیب بندی آن ضروری است. توصیه 
می ش��ود که ش��یب زمین از 1 درصد تجاوز نکند. در مورد 
کش��ت محصوالتی نظیر گندم )به ویژه در ش��رایط شور(، 
توصیه می ش��ود که مرزهای قطعات آبیاری س��نتی حتی 
االمکان حذف نش��وند تا در مواقع ض��روری بتوان آبیاری 
تکمیل��ی غرقابی نیز انجام داد. .پی��ش بینی و نصب پمپاژ، 
ان��دازه و آرای��ش لوله های اصلی و فرعی مزرعه، ش��یفت 
های آبیاری، شیر فلکه ها و سایر اتصاالت مربوطه نیازمند 
محاس��بات فنی و دقیق اس��ت که بر اساس نظر و تجارب 

طراح سیستم آبیاری عمل خواهد شد.
مالحظات نصب نوارهای تیپ در مزرعه

جهت و امتداد مناسب برای پهن کردن نوارهای تیپ در 
مزرعه به آرایش قطعات آبیاری و ش��یارهای کشت بستگی 
دارد. در صورت ع��دم محدودیت در این موارد، توصیه می 
ش��ود که نوارها در داخل شیار قرار گرفته و امتداد نوارهای 
آبی��اری تیپ ب��ا امتداد باد غالب منطقه هم جهت باش��د تا 
مش��کل بادبردگی نوارهای تیپ کمتر ب��ه وقوع به پیوندد. 

توجه به س��مت قرارگی��ری لوله های تی��پ بر روی خاک 
بطوریکه قطره چکانها در بخش زیرین لوله ها قرار بگیرند، 

از مواردی است که در این مرحله باید حتمًا رعایت گردد.

مالحظ�ات نگه�داری و اج�رای سیسس�تم 
آبیاری تیپ در مزرعه

از آنجاییکه بازدید از نوارهای تیپ پس از استقرار گیاه 
و افزایش سطح سبز مزرعه غیر ممکن و یا دشوار می باشد، 

ضروری است که کش��اورزان محترم پس از نصب و انجام 
آبیاری اولیه از طریق سیستم آبیاری تیپ توجه و دقت ویژه 

ای نسبت به انجام موارد ذیل داشته باشند:
*  فاصل��ه بی��ن نوارهای تیپ و ع��دم جابه جایی آنها 

توسط باد؛
* س��مت قرارگی��ری لول��ه های تیپ ب��ر روی خاک، 

بطوریکه قطره چکانها در بخش زیرین لوله قرار بگیرند؛
* توجه به بست ابتدایی برای رفع نشتی آب 

در انته��ای فصل رش��د و برای جلوگیری از خس��ارت 
زیست محیطی به مزرعه و عدم مشکل در عملیات کاشت 
فصل بعدی، باید نس��بت به جمع آوری نواری های آبیاری 

تیپ در اسرع وقت، اقدام شود.

10 کاری ک�ه در آبی�اری قط�ره ای نوار تیپ 
نباید انجام دهید

1- از آبهای خیلی س�خت و ش�ور اس�تفاده 
نکنید

اصوال از سیس��تم آبی��اری قطره ای نواری نبایس��تی 
در مزارعی که دارای آبهای خیلی س��خت و ش��ور هستند، 
اس��تفاده گردد. در صورت اجبار الزم است قبل از طراحی و 
نصب نوار، آزمایش کام��ل آب صورت گرفته تا در طراحی 
ش��بکه روش های پیشگیری کننده از انس��داد پیش بینی 

شود.
2- مواظب آلودگی ها و اندازه ذرات معلق آب 

باشید
در م��ورد آبهای دارای آلودگی فیزیک��ی )ذرات معلق( 
الزم است طراحی و نصب ایس��تگاه فیلتراسیون آبیاری به 
گونه ای باشد که ذرات بیشتر از 100 میکرون امکان ورود 
به ش��بکه را نداشته باش��ند. در مواردی که منابع آب دارای 
ذرات معل��ق کمت��راز 100 میکرون هس��تند )که معموال با 
فیلترهای متداول توصیه نمی شوند( و احداث استخر هر از 
چندگاهی شستشوی شبکه با آب کامال تصفیه شده الزامی 

است.
3- زاویه دار کردن نوار ممنوع است

ایجاد شکس��تگی )زاویه( در سرتاسر طول نوار آبیاری 
تیپ نصب ش��ده، باعث کاهش جریان آب می ش��ود. این 
وضعی��ت بخصوص در ابتدای خط��وط و حد فاصل اتصال 
نوار به لوله های 16 میلیمتری و یا در نقاط پاره ش��ده ای 
که مجددا ترمیم شده، بیشتر مشاهده می گردد که بایستی 

کنترل و رفع نقص شوند.
4- ن�وار تی�پ را ب�ر روی ش�یبهای باالی 2 

درصد نصب نکنید
از نص��ب نوار آبی��اری تیپ بر روی ش��یبهای زیاد )2 
درصد( خودداری شده و سعی شود در این گونه اراضی نوار 
در جهت عمود بر شیب نصب شود. عدم رعایت این مسئله 
اوال س��بب  عدم یکنواخت��ی توزیع آب در طول نوار آبیاری 
می شود و ثانیا در زمان غیر فعال بودن شبکه ممکن است 
مکش معکوس ایجاد ش��ده و ذرات رس به درون روزنه ها 
مکیده ش��ود. بنابراین چنانچه مجبور به نصب نوار در روی 
اراضی با ش��یب بیش از 2 درصد باشد، ترجیحا بایستی نوار 
ب��ر روی خاک نصب گ��ردد و در صورت الزام به نصب نوار 
در زیر خاک، حتما بایس��تی تجهیزات مکش هوا در شبکه 

پیش بینی و نصب گردد.
5- نیاز آبی گیاه را کم برآورد نکنید

در محاسبات نیاز آبی برای آبیاری چنانچه نیاز آبی گیاه 
زراعی را کم برآورد نمود، ریشه گیاه جهت دسترسی به آب 
به مجرای خروجی نوار نفوذ کرده و موجب انس��داد خواهد 
ش��د. بنابراین همواره بایس��تی محیط اطراف ریشه رطوبت 

کافی داشه باشد و نیاز آبی گیاه تامین شود.
6- در پایان عملیات تزریق کود و سم، آب را 

سریع قطع نکنید
پس از خاتمه عملیات تزریق کود و س��موم در ش��بکه 
آبیاری ، سیس��تم مدت مناسبی فعال باشد تا باقیمانده مواد 

تزریق شده بوسیله آب خالص کامالحل و دفع گردد.
7- مواظب فشار آب باشید

فش��ار کاری ای��ده آل جهت بهره ب��رداری از نوارهای 
آبیاری تیپ، 0.6 اتمس��فر می باش��د ک��ه در صورت عدم 
رعایت فش��ار ایده آل، آبدهی روزنه ها از مقدار اسمی تغییر 
می نماید. حداقل فش��ار کاری 0.4 اتمسفر و حداکثر فشار 
کاری 1 اتمس��فر برای نوار آبیاری تیپ می باش��د. بنابراین 
فش��ار سیس��تم در طول فصل به��ره برداری بایس��تی در 

محدوده تعریف شده باشد.
8- اشیا نوک تیز دشمن خطرناک نوار تیپ

ب��رای کنترل عل��ف های هرز توصیه می ش��ود که از 
س��موم علف کش اس��تفاده ش��ده و کارگران وجین کار از 

کاربرد اشیا نوک تیز برای وجین استفاده ننمایند.
9- نوار تیپ را در پایان فصل کش�ت به حال 

خود رها نکنید
پس از پایان دوره بهره برداری، بایس��تی نوارهای تیپ 
از س��طح مزرعه جمع آوری گردیده تا باعث آلودگی مزرعه 

نگردد.
10- در پایان کار نوار را از زیر خاک خش�ک 

جمع نکنید.
منابع:

-نش��ریه ترویجی معرفی روش آبیاری تیپ )تهیه شده 
در اداره رس��انه های آموزشی – مدیریت هماهنگی ترویج 

جهاد کشاورزی استان یزد(
-سامانه شرکت آبراهه سازه بهین

گردآوری:
1- حسن زینی وند-کارشناس ارشد زراعت

2-نس��یم عبداللهی -کارشناس ارشد ترویج و آموزش 
کشاورزی

معرفی روش آبیاری تیپ
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زعف��ران یکي از مهمترین ، اقتصادي ترین و 
ارزشمند ترین رستني هاي ایران است که جاذبه 
ي سه گانه رنگ ،رایحه و طعم آن  ساکنین کره 
ي خاک��ي را ، مجذوب خود کرده اس��ت.ایران با 
س��طح زیرکش��ت  41325 هکتار و تولید ساالنه 
210 ت��ن زعف��ران ، با بی��ش از 80 درصد تولید 
زعفران دنیا، بزرگترین تولیدکننده ي زعفران در 
جهان از لح��اظ کمیت و کیفیت مي باش��د. بعد 
از ایران اس��پانیا با حدود 12 درص��د تولید کننده 
ي دوم زعف��ران دنیا اس��ت. در حال حاضر ایران 
بزرگتری��ن تولی��د کنن��ده زعفران در دنیا اس��ت 
خوش��بختانه در س��الیان اخیر کش��ت زعفران در 
اکثر اس��تان هاي کش��ورمان صورت مي گیرد ، 
هرچند اس��تان هاي خراس��ان جنوب��ي ورضوي، 
اصفهان،کرمان،مرک��زي، ی��زد، ک��رج و فارس  
درراس اس��تان هاي تولیدکننده این محصول در 
کشورمطرح هستند.کش��اورزان استان ایالم  نیز 
در س��الیان اخیر باتوجه فاکتورهای مناس��ب آب 
وهوا وخاک مناس��ب وبابهره گیری از توان علمی 
وتج��ارب کارشناس��ان خبره کش��اورزی وبدلیل 
صرفه ی اقتصادی باال به کش��ت و پرورش این 

طالی سرخ روی آورده اند.

گیاهشناسی زعفران
   crocus sativus زعفران ب��ا نام علم��ي
گیاه��ي چند س��اله و متعلق به خان��واده زنبقیان 
و راس��ته ي Liliales بوده وبدون س��اقه و پیاز 
دار و پی��از آن از ن��وع ک��رم اس��ت. خصوصیات 
مورفولوژیک��ي برگ در زعفران به دلیل ضخامت 
نس��بي و باریک بودن آنها ،تبخیر و تعرق دراین 

گیاه را به حداقل مي رساند.

خاک مطلوب زعفران
از نظر خاک ، گیاه زعفران عالقه مند به زمین 
هاي غیر ش��ور و حاصلخیز با بافت متوسط لومي 
،س��یلتي شني، رسي و آهک دار با PH در حدود 

8-7 است.

کاشت
پیاز زعفران بعداز پایان دوره رشد و نمو پاییزه 
و زمستانه بر حسب آب و هواي منطقه ي کاشت  
شده و معموال از اردیبهشت تا خردادماه به خواب 
م��ي رود که بهترین زمان جابجایی پیاز هاس��ت. 
بهترین زمان اس��تقرار پیازها در همین زمان بوده 
و آبیاري این گیاه در مناطق مس��تعد استان ایالم 
، مهر ماه اس��ت.این گیاه، بخش بیشتري از دوره 
ي رش��د خود را در فصل سرد و مرطوب سال به 
سر برده و به دلیل بارش باران در این زمان ، نیاز 
کمتري به آب آبیاري داش��ته و زمان مصرف آب 
در س��ال، زماني اس��ت که اکثر گیاهان دیگر نیاز 

به آبیاري ندارند. 
ف��و اصل ردیف هاي کاش��ت پیاز زعفران  به 
انواع پنج پیاز،س��ه پیاز وتک پیاز بستگی دارد که 
در انواع تک پیاز فواصل در حدود 30-25 سانتي 
متر از هر طرف است که مي بایست پیاز ها را در 
عمق 20-15 س��انتي متري خاک قرار داد.براي 
ی��ک هکتار زعفران حدود8-6 تن پیاز بس��ته به 
روش ) فاصله ي کاشت(کش��ت مورد نیاز اس��ت 
پس از کاش��ت پیازها ، ک��رت ها را آبیاري کرده، 
تا پیاز ها از خواب بیدار ش��وند. درکاشت زعفران 
آبیاري اول از اهمیت بس��زایي برخوردار اس��ت.

گلدهي در زعفران فرآیندي بي نظیر اس��ت، زیرا 
اولی��ن فعالیت فیزیولوژیکي آن، گلدهي اس��ت و 

قبل از رش��د رویش��ي منظم مثل ظهور برگ ها 
و رش��د ، گلدهي شروع مي شود. گلدهي زعفران 
اساسا توسط درجه حرارت محیط کنترل مي شود، 
بنابراین درجه ح��رارت معیار اصلي براي تخمین 
زمان گلدهي در این گیاه اس��ت زماني که دماي 
ه��وا به حدود 15-12 درجه س��انتي گراد برس��د 
گلدهي ش��روع مي شود. مجموعه برگ ها و گل 
ها در داخل یک پوشش نازک و سفید رنگ به نام 
Spathe  یا چمچم��ه، که از روي پداژه روییده 
، قرار دارد و در اصل چمچمه اولین اندامي اس��ت 
که سطح خاک را ش��کافته و از خاک بیرون مي 
زن��د. گل ها، به صورت غنچه ب��وده که با تابش 
آفت��اب باز مي ش��وند. باز ش��دن گل ها معموال 
در اوایل پاییز ) دماي 15 تا12درجه س��انتیگراد( 
اس��ت .گل هاي زعفران داراي سه گلبرگ و سه 
کاسبرگ تغییر شکل یافته، سه پرچم و مادگي با 
یک تخمدان که در مرکز گل قرار گرفته، تشکیل 
ش��ده است. از قس��مت تخمدان خامه ي باریک 
و بلندي به رنگ زرد روش��ن خ��ارج مي گردد و 
در انتها به س��ه کالله بوقي شکل به عنابي ختم 
مي ش��ود. این س��ه کالله پس از خشک شدن ، 
زعفران تجاري را تش��کیل م��ي دهند که معطر 

بوده و داراي بوي تند و طعمي تلخ دارد .
ترکیب شیمیایي کالله ی زعفران حاوي مواد 
معدني، آب، موس��یالژ، موم و یک اسانس معطر 
با مقدار کمي س��ینئول  )cineol( و مواد مؤثره 
از س��ه هتروزید به نام پیکرورتین، پیکروکروسین 
و کروسین اس��ت .کالله ی  زعفران که در واقع 
قس��مت اصلي زعفران تجاري را شامل مي شود 
داراي رن��گ ، طعم و عط��ر مخصوصي بوده که 
هر ی��ک از این ویژگي ها متعلق به یک س��ري 
از ترکیبات ش��یمیایي خاص است.اصوال کمیت و 
کیفی��ت مواد مؤثره گیاهان تح��ت تاثیر تغییرات 
آب و هوا و شرایط جغرافیایي قرار مي گیرد. یکي 
از دالیل برتري و مزیت زعفران ایران نس��بت به 
سایر کشورها دارا بودن میزان کمتري از ماده اي 
به نام سافرانال )Safranal( است که جزو مواد 
اصلي زعفران بوده و مقادیر زیاد آن باعث سمیت 

مي شود. 

مناطق کاشت زعفران
زعفران گیاهي اس��تراتژیک و سازگار با اقلیم 
مناطق کم آب و نیمه گرمس��یري اس��ت که در 
اغلب مناطق کشورمان که داراي زمستان مالیم 
و تابس��تان گرم و خشک هس��تند، به خوبي رشد 
مي کند .مقاومت این گیاه نس��بت به سرما بسیار 

زی��اد بوده و دماي 20- درجه س��انتي گراد را به 
خوب��ي تحمل م��ي کند. زعفران در فصل رش��د 
ب��ه هواي معتدل��ي نیاز دارد . اراض��ي آفتاب گیر 
و بدون درخ��ت و مناطقي که در معرض بادهاي 
سرد نباش��د براي کاش��ت زعفران مناسب است 
حداکثر دماي قابل تحمل این گیاه 40-35 درجه 
سانتي گراد بوده و در ارتفاع 2300-1300 متر از 
سطح دریا عملکرد خوبي دارد.گیاه زعفران داراي 
سه مرحله رشد و نموي رشد رویشي رشد زایشي 

وکمون است. 

روش کاشت 
براي کاش��ت زعف��ران زمین بای��د حاصلخیز 
و خاک آن س��بک ب��وده و  بهترین اراضي براي 
کاش��ت ای��ن گیاه خاک ه��اي لومي یاش��ني - 
رس��ي و زمین هایي که قلوه س��نگ نداشته مي 
باشد،مناسب است .زیرا ریشه هاي زعفران افشان 

یا کوتاه هستند .
ب��راي تهیه ي زمین ،زمین را در پاییز س��ال 
قبل از کش��ت بعد از پخش کود حیواني پوس��یده 
به می��زان 80-40 تن در هکتارو دادن 200 کیلو 
گرم کود فس��فات و 300 کیلو گرم کود سولفات 
پتاس��یم به زمین  با گاو آهن ش��خم زده س��پس 
در بهار س��ال بعد ) حدود اردیبهش��ت ماه ( یک 
ش��خم متوسط یا با اس��تفاده از دیسک ، هم سله 
شکني صورت گرفته و هم زمین را از وجود علف 
هاي هرز قبل از به بذر نشس��تن از بین مي برند 
سپس در اواخر تابستان، زمین را بصورت جوي و 
پشته در آورده و براي کاشت پیاز آماده مي کنند. 
عمق و عرض ش��یارها در حدود 25-20 س��انتي 
متر و فاصله ي ردیفي در حدود 30-25 س��انتي 
متر تهیه و پیازها را در فواصل 8-5 سانتي متری 
در عمق 20 س��انتي متر  با تراکم 80-50 پیاز در 
متر مربع در داخل ش��یار گذاشته سپس روي پیاز 
ها را با خاک مي پوشانند کشت ردیفي نسبت به 
کشت کپه اي که در حدود 15-3 پیاز در هر چاله 
قرار مي دهند بهتر اس��ت.پیازها باید سالم، بدون 
زخ��م و عاري از هر گونه آفت و بیماري باش��ند، 
بنابراین پیازها را قبل از کشت با سموم قارچ کش 
از قبی��ل تري پت��زان ، گرامینون و ... به نس��بت 
300 تا 500 گرم س��م ب��راي 100 کیلو گرم پیاز 
بر علیه بیماریهاي قارچي ضدعفوني مي کنند .در 
انتخ��اب پیازها باید دقت کرد ت��ا پیاز ها از زمان 
کنده شدن از مزرعه ي مادرهر چه سریعتر کاشته 
یا در محل س��رد و سایه نگهداري و پیازهایي که 
حداقل اندازه ش��ان بین فندق و گردو باشد براي 

ب��ذر انتخاب کرد عموما پیازهایي که وزنش��ان 8 
گرم یا بیش��تر باش��ند به دلیل بچه زایي بیشترو 
تولید پیازهاي درشت و نیزتولید گل در سال اول 
کاشت ظرفیت گل آوري و عملکرد مزرعه را باال 
مي برند، در موقع کاشت بهتر است پیازها سورت 
ش��ده و پولک یا الیه خشک الیاف پیاز به همراه 
مقداري از پوسته ي آزاد روي پیاز را جدا کرده تا 
جذب آب به وس��یله ي پیاز آسان ترشده و جوانه 

زني سریع آغاز گردد.
ب��ا توجه به اینکه هر س��ال پیازها به س��طح 
خاک نزدیک تر مي ش��وند)پیازهاي جدید اغلب 
در باالي پیازهاي قبلي بوجود مي آیند( ، افزودن 
س��الیانه الیه اي معادل 3-2 سانتي متري از کود 
و خاک و خاکس��تر سبب محافظت بیشترپیازها از 
تنش هاي محیطي ش��ده و مواد غذایي بیشتري 

به گیاه مي رسد.
اصوال گیاه زعفران ب��ه چهار دوره ي آبیاري 
نیازمند اس��ت که از این می��ان آبیاري اول خیلي 
مه��م اس��ت زیرا تمام نق��اط زمین بای��د به طور 
یکنواخ��ت و کافي آب بخورد وگلهاي یک قطعه 

زمین به طور همزمان از خاک بیرون بزنند .
آبیاري اول اواسط مهر ماه براي شروع رشد و 
گلدهي انجام مي ش��ود و بعد از 21-15 روز گلها 
ظاهر مي ش��وند در این مرحله در صورت آبیاري 
زود هنگام در ش��هریور ماه ابتدا برگ ها و سپس 
گل ها ظاهر مي ش��وند که عملیات برداشت گل 
ها را س��خت و مش��کل ک��رده و کیفیت زعفران 
پایین مي آید. آبیاري دوم که حدود یک ماه پس 
از آبیاري اول و پس از برداش��ت گل ها س��ت.و 
آبیاري س��وم ی��ا کولش آب که پ��س از وجین و 
پخ��ش ک��ود حیواني روي زمین اس��ت و آخرین 
آبیاري که به زرد آب یا مرگ آب معروف اس��ت  
در پای��ان فصل رویش که برگ ه��ا پژمرده مي 
ش��ود و در حدود اردیبهش��ت ماه است گه بدلیل 
مؤثرب��ودن در اندازه ي پیازه��ا از اهمیت خاصی 
برخوردار است و از این تاریخ به بعد گیاه به مدت 
حدود 6 تا5 ماه در حالت خواب تابس��تانه به س��ر 

مي برد.
س��له ش��کني خاک پ��س از آبی��اري اول در 
جهت تس��هیل در بیرون آم��دن گل ها از خاک ، 
ض��رورت دارد . همچنین وجین علف هاي هرزبه 
روش مکانیک��ي در صورت مش��اهده علف هاي 
هرز از دیگر عملیات زمان داش��ت زعفران است 
از مهمتری��ن علف هاي هرز م��زارع زعفران مي 
توان به بومادران ، تلخه، خارشتر، یوالف وحشي، 
اویارس��الم ، گل قاصد، ماهور، منداب و ... اشاره 

کرد.
مهمترین آفات زعفران 

کنه و جوندگان��ي مثل موش ها ،خرگوش ها 
و نوع��ي جوجه تیغي از مهمتری��ن آفات زعفران 
اس��ت. موش ها موجب ازبین رفتن پیازها شده و 
خرگوش ه��ا و جوجه تیغي از برگ هاي زعفران 
تغذیه مي کنند. محصور کردن زمین و استفاده از 
تله و قرار دادن طعمه سموم در مسیر موش ها از 

راههاي مبارزه با این آفات است.

مهمترین بیماري هاي زعفران
بیماري س��یاهک و زوال زعفران از مهمترین 
بیم��اری ه��ای زعف��ران اس��ت ،ک��ه عامل هر 
دو بیم��اري نوع��ي قارچ اس��ت . راه پیش��گیري 
ضدعفوني پیازها قبل از کاش��ت بوده و مبارزه ي  
آن جمع آوري و س��وزاندن برگ ه��ا و پیازهاي 

آلوده است .

زع�����فران
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مقدمه:
انس��ان از زمان خلقت تا کن��ون رابطه همه جانبه 
ای با طبیعت داش��ته به نحویکه بس��یاری از نیازهای 
خوراکی و غذایی خود را بوس��یله گیاهان برطرف می 
س��اخت س��پس برای تهیه پوشش و مس��کن از آنها 
به��ره گرفت و به مرور زم��ان آموخت که می تواند از 
گیاهان جهت درمان بیماریها اس��تفاده کند. به همین 
منظورگیاهان دارویی مانند پونه، آویشن، پنیرک ، گل 
گاوزبان ، بابونه ، بومادران ، ختمی ، کتیرا ، کاس��نی ، 
اکالیپتوس ، بلوط و.... را از طبیعت جمع آوری کرده و 
برای درمان بسیاری از بیماریها مصرف می کردند. اما 
اگر این برداشت بصورت اشتباه و بدون توجه به دوره 
رش��دی و تکثیر این گیاه��ان و به میزان زیاد صورت 
بگیرد منجر به انقراض این گیاهان می ش��ود.بعنوان 
مث��ال تیغ زدن بیش از حد گیاه گون برای برداش��ت 
کتیرا و یا تیش��ه زدن بیش از ح��د درخت بنه کوهی 
برای برداش��ت صمغ س��قز تلخ باعث خش��ک شدن 

درخت می شود.
استان ایالم از لحاظ آب و هوا، موقعیت جغرافیایی 
و زمینه رش��د گیاهان دارویی یکی از بهترین مناطق 
محس��وب می گردد و در گذش��ته هم منب��ع تولید و 
مصرف گیاهان دارویی بوده است . بیش از هزار گونه 
گیاهی در اس��تان ایالم شناسایی شده است که 300 

گونه آن گیاهان دارویی هستند.
شناس��ایی خواص فوق العاده گیاه��ان دارویی در 
درمان بیماریهای مختلف باعث شده تا میزان مصرف 
داروهای گیاهی در مقایسه با داروهای شیمیایی تا حد 
چشمگیری افزایش یابد. بس��یاری از گیاهان دارویی 
نی��ز جنبه زینتی دارند و می ت��وان آن را در منزل نیز 

پرورش داد.
امروزه گیاهان دارویی به دو صورت در دس��ترس 

مصرف کنندگان قرار می گیرند :
1- در عطاریها بصورت خش��ک شده که معمواًل 
بصورت دم کرده، جوش��انده، ش��ربت، غرغره، ضماد، 

پماد و... مصرف می شود.
2- پس از فرآوری و بس��ته بندی در داروخانه ها 
بصورت دارو: که در حال حاضر 25 درصد  از داروهای 

موجود منشاء گیاهی دارند.

گیاهان دارویی مورد اس�تفاده از دو منبع  
تهیه می شوند :

1- برداش��ت گیاهان خ��ودرو از طبیعت )کوهها، 
مراتع، جنگلها(

2- کشت گیاهان در مزارع
دسترسی به گیاهان خودرو به دلیل پراکنده بودن 
در یک سطح وسیع، عدم جمع آوری آنها در یک زمان 
معین، امکان آلودگی و مخلوط شدن آنها با گونه های 
مش��ابه و... مشکل است و مصرف آنها روز به روز کم 
می ش��ود. به دلی��ل معایب ذکر ش��ده و مصرف زیاد 
بهتر اس��ت گیاهان دارویی مورد نظر در سطح مزرعه 

کشت شوند.
   گیاه��ان داروی��ی یک��ی از منابع غنی کش��ور 
ب��وده که امکان ص��ادرات آن نیز وج��ود دارد و یکي 
از محوره��اي اصل��ي و ابزارهاي قابل دس��ترس در 
زمینه توسعه صادرات غیر نفتي توسعه کاشت گیاهان 
دارویي و صنعتي مي باش��د. کش��ور ای��ران با بیش از 
6000 گون��ه گیاه��ان دارویی این اس��تعداد و توانایي 
را دارد که ضمن ص��ادرات محصول و ارزآوری برای 
کشور، موجب تضمین سالمت جامعه و اشتغال پایدار 

را نیز فراهم سازد.

رش��د صادرات این بخش، مستلزم انجام اقداماتی 
چون ایجاد ش��رکت های تخصصی صادرات، توس��عه 
سیس��تم های بازرگانی، ایجاد ش��رایط مناس��ب حمل 
ونقل و پایانه ها، تقویت تش��کل ها و انتقال دانش فنی 
روز به تولید کنندگان، رعایت اس��تانداردهای مناسب 
جهانی جهت بس��ته  بندی، فراهم ساختن زمینه  های 
الزم برای ش��رکت صادرکنندگان در نمایش��گاه های 
بین  المللی، تامین تسهیالت اعتباری و تسهیل قوانین 
صادراتی مشتمل بر ضمانت ثابت حمل و نقل هوایی 
و پرداخ��ت بیمه مربوط به خس��ارت در طول مراحل 

صادرات است.
ام��روزه نیاز بیم��اران به اق��الم دارویی، ضرورت 
برنامه ریزي جهت تامین آن را مطرح س��اخته است. 
در این بین اس��تقبال مردم به مص��رف داروهایی که 
دارای منش��ا گیاهی هستند بیشتر ش��ده است. بطور 
مثال داروهای گیاهی به این علت که در بدن انباشته 
نمی ش��وند و بعضًا اثرات جانب��ی ندارند، برتری قابل 
مالحظه ای نسبت به داروهای شیمیایی دارند. با این 
ح��ال در مورد گیاهان دارویی ی��ک محدودیت عمده 
این اس��ت که در طبیعت دسترس��ي ب��ه همه نوع آن 
وجود ندارد و از این رو توس��عه کش��ت این گیاهان و 
ایجاد صنایع فرآوری آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار 
می باش��د. بر این اس��اس ضرورت دارد کارشناسان با 
توجه به نیاز کشور به تامین منابع اولیه صنایع دارویي 
و در نهایت رفع نیاز بیماران، مناطق مستعد کشت این 
گیاهان را شناسائي و در راه ترویج آن کوشش نمایند. 
در ش��رایط کنونی وج��ود اقلیم های متن��وع، اراضي 
مس��تعد، افراد عالقه مند و اس��تعداد کش��ور در زمینه 
رش��د و نمو بس��یاری از گیاهان دارویی و وجود بازار 
مصرف درکشورهای تازه استقالل یافته آسیای میانه 
وکش��ورهای عربی قادر است این منطقه را به یکي از 
قطب هاي مه��م تولید گیاهان دارویي تبدیل کند. بر 
این اس��اس شکی نیست آنچه یک کارآفرین کشتکار 
گیاهان دارویی بدان نیازمند است، پشتیبانی دولت در 
امر پرداخت وام های بانکی با ش��رایط سهل الوصول، 
تامین نهاده هایی چون بذور اصالح ش��ده، اختصاص 
بودجه ب��ه امر تحقیقات گیاه��ان دارویی، ارتباط بین 
بخش ه��ای تحقیقاتی و ترویجی در اس��تفاده عملی 
کارآفرینان از یافته های تحقیقاتی و نیز حمایت دولت 

در امر بازاریابی محصوالت تولیدی است.

چند س�وال اصلی مهم و اساس�ی قبل از 
کشت گیاهان دارویی:  

1-ش��ناخت دقیق جنس و گونه گیاه دارویی مورد 
نظ��ر: .یعنی از بین 85  گونه گی��اه دارویی کدام یک 

توجیه اقتصادی دارد.
2- انتخ��اب منطقه مورد کاش��ت:  چه منطقه ای 
مناس��بترین مکان جهت کش��ت گیاهان دارویی می 

باشد.
3-قابلیت خاک و آب

4- چه روش��ی جهت تکثیر، تولید و آماده سازی 
گیاهان دارویی بکار گرفته می شود.

5-  چه کس��ی متقاضی خری��د و بهره برداری از 
گیاه دارویی است.

برای کش��ت گیاهان دارویی پ��س از آماده کردن 
زمین بسته به نوع گیاه مورد نظر از بذر، قلمه و یا نشا 

برای تکثیر استفاده می شود. 
معم��واًل گیاه��ان داروی��ی در م��دت کوتاه��ی 
س��طح خاک را فرا می گیرند این گیاهان نس��بت به 
م��واد غذایی پرتوق��ع نبوده و در مقایس��ه با بعضی از 
محص��والت زراعی آب بس��یار زی��ادی نی��از ندارند. 
همچنین برخی از آنها در برابر ش��وری خاک مقاومند 
و دوام و عمر طوالنی و س��ازگاری و استقامت باالیی 
دارن��د، همچنین گیاهان دارویی را م��ی توان بعنوان 
میانه کاری داخل باغات کشت کرد.که در این صورت 
کش��اورز هم از طریق فروش محص��ول باغی خود و 
ه��م از طریق ف��روش گیاهان دارویی، درآمد کس��ب 
می کند در عین حال کاش��ت گیاهان دارویی در بین 
ردیفه��ای درختان باعث کاه��ش علف های هرز می 
ش��ود. بطور کلی کش��ت گیاهان دارویی در مقایسه با 
ان��واع محصوالت زراعی س��ودآوری دارد و می تواند 

منبع درآمدی خیلی خوبی برای کشاورزان باشد.
گیاهان  دارویي  کشت  ش��ده  به  علت  برتري هایي  
که  قب��ال نیز گفته  ش��ده  نظیر تولید زیادت��ر در واحد 
س��طح  ب��ا اراضي  محدودت��ر، قابلیت  کنت��رل  کمي  و 
کیفي  فرآورده هاي  آن ، جلوگیري  از خس��ارت  آفات  و 
بیماري ها، جم��ع آوري  اعضاء مفید گیاهان  دارویي  در 
زمان  مناسب ، خشک کردن  و نگهداري  طوالني  مدت  
اندام هاي  جمع آوري  ش��ده  ومزایاي  دیگر، نس��بت  به  

گیاهان  خودرو بازارپسندي  بیشتري  دارند.
در هنگام  کاش��ت  گیاهان  دارویي  توجه  به  شرایط 

اقلیم��ي  و طبیعي  مورد نیاز هرگون��ه گیاهی  ضروري  
است ، براي  مثال  پرورش  گیاهان  بومي  مناطق  مرتفع  
در دش��تها اغلب  دشوار و مقرون  به  صرفه  نیست  زیرا 
در هر مکاني  نمي توان  اقدام  به  کشت  آنها نمود. براي  
پ��رورش  گیاهان  غیربوم��ي  بهتر اس��ت  در ابتدا یک  
مزرعه  کوچک  آزمایش��ي  ایجاد نمود و کلیه  ش��رایط 
محیطي  الزم  براي  پ��رورش  گونه  مورد نظر را فراهم  

ساخت  و سپس  به  تدریج  کاشت  آنرا توسعه  داد.

اهمیت اقتصادی گیاهان دارویی
طبق برآوردهای صورت گرفته در سال های اخیر، 
ارزش بازاره��ای جهانی داروهای گیاهی که ش��امل 
گیاه��ان داروی��ی و فرآورده های آنهاس��ت، همواره با 
رش��د قابل توجهی رو به افزایش بوده اس��ت. بخش 
اعظ��م بازار گیاه��ان دارویی دنیا، ب��ه تولید و عرضه 
متابولیت ه��ای ثانویه مش��تق از ای��ن گیاهان مربوط 
می ش��ود. متابولیت های ثانویه معمواًل از ارزش افزوده 
بس��یار باالیی برخوردارند. بنابرای��ن، اگرچه ایران در 
زمینه توس��عه صنع��ت گیاهان داروی��ی در ابتدای راه 
اس��ت، ولی می توان��د با برنامه ری��زی صحیح، بخش 
قابل توجهی از بازاره��ای جهانی را به خود اختصاص 

دهد.
عوامل موثر بر رشد  و نمو گیاهان دارویی

برخالف دیگر محصوالت زراعی، گیاهان دارویی 
گیاهانی هس��تند که کیفیت مواد در مقایسه با کمیت 
آنها به مراتب مهمتر و ضروری تر می باش��د. لذا جهت 
رس��یدن به حداکثر کیفیت، عل��م و آگاهی از عوامل 
موثر بر رش��دونمو گیاهان دارویی بسیار حائز اهمیت 
می باش��ند. ش��ناخت عوامل محیطی، گیاهی و زراعی 

نقش مهمی در موفقیت کشت گیاهان دارویی دارد.

1-عوام��ل طبیعی: از مهمتری��ن عوامل محیطی 
موثر بر رش��د  و  نمو و تولید گیاه��ان دارویی و معطر، 
می توان نور، دما، آبی��اری، ارتفاع محل رویش، خاک 

و موجودات زنده و غیر زنده پیرامون گیاه را برشمرد.
1-1- نور: بی��ن خصوصیات مختلف نور )کمیت، 
کیفیت و ت��داوم( و تولید متابولیت های ثانویه گیاهان 
دارویی ارتباط نزدیکی وجود دارد. کیفیت با طول موج 
نور، یکی از ویژگی هایی اس��ت که در فرآیند فتوسنتز 
و فوتومورفوژنر گیاه نقش اساس��ی دارد، نور در جوانه 
زدن بذره��ای برخی از گیاه��ان دارویی نقش مهمی 
دارد. تن��اوب روش��نایی و تاریکی نیز ب��ر فرآیندهای 
مختل��ف گیاه تأثی��ر می گ��ذارد. فعالی��ت گیاهان در 
س��نتز متابولیت های دارویی، تحت تأثیر وضعیت های 
مختل��ف ن��وری، تغییر می کن��د. روش��نایی در تولید 
فرآورده های دارویی گیاهان نقش مهم و اساسی دارد. 
میزان احتیاج گیاهان داروی��ی به مقادیر نور، متفاوت 
بوده و کیفیت، ش��دت روش��نایی، هر یک به تنهایی 
می توان��د تأثیر عمده ای ب��ر متابولیت های ثانویه گیاه 

بگذارد .
2-1- درج��ه ح��رارت: دم��ا، مهمتری��ن عام��ل 
کنترل کننده  نمو و متابولیس��م گیاهی است. بطوریکه 
ش��کل برگها و ساقه های برخی گیاهان، معرف دمای 
محل رویش آنها اس��ت. بسیاری از گیاهان دارویی یا 
معطر هنگامی که از نواحی بومی خود به مناطق دیگر 
انتقال می یابند به منظور س��ازگاری ب��ا محیط جدید 

مجبور به تغییر عادت رشدی خود می شوند.
3-1- رطوب��ت و آبی��اری: از جمل��ه عوامل موثر 
بر رش��د و  نمو و تولی��د مواد موثر گیاه��ان دارویی و 
معطر، آب اس��ت که کمبود آن بیشتر از سایر نهاده ها 
ب��ر کاه��ش تولید اث��ر می گ��ذارد. برخ��ی از گیاهان 
خشکی پسند مانند اسطوخودوس را به صورت دیم هم 
می توان کشت کرد ولی آبیاری تأثیر بارزی بر افزایش 

وزن خشک پیکر رویشی آن دارد.
ادامه در صفحه بعد

اهمیت کشت گیاهان دارویی
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ادامه ازصفحه قبل
4-1- خاک و عناص��ر غذایی: ویژگی های 
خ��اک و بس��تر رش��د گی��اه از لح��اظ خواص 
فیزیولوژیک��ی )س��اختمان و بافت(، ش��یمیایی 
و بیولوژیک��ی از عوام��ل مه��م و تأثیرگذار بر 
چگونگی رش��د و نمو و ماده موثر گیاهان دارویی 
و معطر هس��تند. حاصلخیزی خ��اک در تأمین 
عناصر الزم برای س��نتز متابولیت ها و افزایش 

وزن خشک گیاه نیز حائز اهمیت است.
5-1- مکان رویش: محل رشد و نمو گیاهان 
دارویی، از لحاظ ارتفاع از س��طح دریا، ش��یب و 
ع��رض جغرافیایی و تأثیری ک��ه این عوامل بر 
دما، نور و رطوبت نسبی می گذارند، در متابولیسم 
گیاهان دارویی و تغییرات سنتز مواد موثره آنها 

اهمیت زیادی دارند.
2- عوام��ل گیاه��ی: عوام��ل گیاهی نقش 
مهم��ی در کیفیت و تولید م��واد موثره گیاهان 
دارویی دارند که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1-2- س��ن گی��اه و مراحل مختلف رش��د: 
س��ن گیاه در مقدار ماده موثر و کیفیت آن تأثیر 
زیادی دارد و بر حسب نوع گیاه متفاوت است.  
3- عوامل زراع��ی: در ایران، پژوهش هایی 
در زمینه عملیات به زراعی به منظور بهره برداری 
مناسب تر از گیاهان دارویی و معطر و اهلی کردن 
گونه های مختلف ب��ه تازگی مدنظر قرار گرفته 
و موفقیت های زیادی در این خصوص بدس��ت 
آمده اس��ت. بررسی ها نشان داد که رویش گیاه 
سنبل الطیب و کمیت و کیفیت مواد موثر آن به 
ش��دت تحت تأثیر برخی عوام��ل از جمله روش 

کشت و زمان برداشت قرار می گیرد.
4- عوامل زنده و غیرزنده: افزون بر عوامل 
ژنتیکی، محیطی و زراعی که به آن اش��اره شد، 
عوامل بیماری زای قارچی یا باکتریایی، آفت ها 
و علف ه��ای هرز و دیگر عوامل موجود زنده در 
پیرام��ون گیاهان دارویی و معط��ر بر آنها تأثیر 
گذاش��ته که بر روی مق��دار ماده موثر و از همه 

مهمتر کیفیت مواد موثر می باشد.

روشهاي  تکثیر گیاهان  دارویي 
الف ( بذر: مانند دیگر گیاهان  روش  تکثیر با 
استفاده  از بذر در گیاهان  دارویي  نیز از رایج ترین  
روشهاس��ت . بذرگیاهان  داروی��ي  از نظر اندازه ، 
ش��کل ، رنگ ، قابلیت  حیات ، قابلیت  جوانه زني ، 

خفتگ��ي ، س��رعت  جوانه زني ، درصد وس��رعت  
سبزش��دن ، پوش��ش  بذر و تزئینات  آن ، اجزاي  
بذر )جنین ، آندوس��پرم ، لپ��ه (، رفتار جوانه زني  و 
سبزش��دن ، تولید لعاب  پس  از جذب  آب  و موارد 
دیگر تنوع  بس��یار زیادي  دارن��د. گیاهاني  مانند 
کرچک ، گلرن��گ ، بادرنجبویه ، زوفا، مریم  گلي ، 
بابون��ه ، ماریتیغال ، کدوي  تخ��م  کاغذي ، حنا، 
زنیان ، سنبل الطیب ، رناس ، مغربي ، همیشه بهار، 
سرخارگل ، انیسون ، رازیانه ، زیره  سبز، زیره  سیاه  
و مانن��د آن  براحت��ي  با بذر تکثیر مي ش��وند اما 
انواع  گل  محمدي ، برخي  از انواع بومادران  و سنا 
براحتي  با بذر تکثیر نمي ش��وند و براي  جوانه دار 
نمودن  بذر الزم  اس��ت  تیمارهایي  بر آنها اعمال  

گردد.
تکثیر بوس��یله  بذر به  دو روش  مس��تقیم  و 
غیرمس��تقیم  )نش��اء( انجام  مي گیرد. نشاکاري  
مریم  گلي ، علف چاي ، زوفا، گل  گاوزبان  شمال ، 
آویشن ، مرزنجوش  و سنبل  الطیب  موفقیت آمیز 
و نش��اکاري  گیاهان��ي  مانند بابونه  و انیس��ون 
 موفقی��ت  بس��یار کمي  دارد. کش��ت  عمیق  بذر 
گیاهان��ي  مانند بابونه ، باعث  افت  ش��دید درصد 
س��بز مزرعه  مي گردد. کش��ت  بذر رناس ، زوفا 
و س��داب  بصورت  کپه اي  نتیج��ه  بهتري  عاید 

مي کند.

گیاه�ان   تکثی�ر  دیگ�ر  روش�هاي    
دارویي عبارتند از:

گل��ي ،  مری��م   محم��دي ،  گل   قلم��ه :  ب ( 
بادرنجبویه ، گل  س��اعتي ، بهار نارنج ، زرش��ک ، 
ش��معداني  معط��ر، رزم��اري ، اس��طوخودوس ، 
به لیمو، حنا، آویش��ن  توسط قلمه  ساقه ، صبرزرد 
توس��ط قلمه  برگ  و رناس  توس��ط قلمه  ریشه  

تکثیرمي شود.
ج ( پاجوش : حنا، سماق ، گل  محمدي ، عناب  
و بیدمشک  هر کدام  تعداد زیادي  پاجوش  تولید 
مي کنند  که مي توان  براي  تکثیر از آنها استفاده  
کرد. بهترین  زمان  جداکردن  این  پاجوش��ها در 
هر گیاه  باید طي  تحقیقات  علمي مشخص  شود.

د( تقس��یم  بوته : بومادران  اس��تاندارد، علف  
چ��اي  و صبر زرد)آلوئ��ه ورا ( و بادرنجبویه  پس  

از رشد کافي  قابل تقسیم  هستند.
ه( پیوند: گل  محمدي ، مرکبات  )جهت  تهیه  
ویتامین  ث (، سیب  درختي  )جهت  تهیه  اسانس ( 

و توت  ازطریق  انواع  پیوند تکثیر مي شوند.
و( ریزوم : نعناع ، زردچوبه ، بس��فایج ، س��نبل  
الطی��ب  و زنبق  )ریزوم  مت��ورم ( از طریق  ریزوم  

تکثیر مي شوند.
بطور کلی کش��ت گیاهان دارویی عالوه بر 
بهبود وضعیت اراض��ی و تامین گیاهان دارویی 
نق��ش موث��ری در ایج��اد درآم��د خانوارهای 

روستایی دارد.

منابع:
1. صمص��ام ش��ریعت، ه)1374(. پرورش و 
تکثیر گیاهان دارویی. انتشارت مانی )اصفهان(

2. ابوالحبی��ب، س.ع)1394(. خ��ود آم��وز 
گیاهان دارویی. انتشارات زعیم.

فاطمه جهان پور
 کارشناس باغبانی

اهمیت کشت گیاهان دارویی
ادامه ازصفحه 6

کوددهی
عالوه بر دادن کود حیوانی پوس��یده  به میزان 
30ت��ن در هکتار ،هر س��اله کود ازته نیز در س��ه 
مرحل��ه به میزان 100 کیلوگ��رم در هکتار،باید به 

مزرعه زعفران داد.

عملکرد:
متوس��ط عملکرد زعف��ران 12-6کیلوگرم در 
هکتار اس��ت که بیش��ترین تولید زعفران از سال 

سوم تا هفتم است.

برداشت و خشک کردن
بعد از آبیاري اول به فاصله 2تا3 هفته بس��ته 
به درجه حرارت هوا ، گل هاي زعفران ظاهر مي 
شوند در هواي تقریبا گرم دیرتر و در هوای نسبتا 
س��رد و زیر س��ایه درخت ها گل ها زودتر بیرون 
م��ي زنند.بهترین زمان برداش��ت زعفران ، چیدن 
گل ه��ا در س��اعت اولیه روز یعني س��اعت 4-8 
صبح قبل از طلوع آفتاب  است که به دلیل پایین 
بودن دماي هوا و باز نش��دن غنچه ها، صدمه ي 
مکانیک��ي کمتر به گل ه��ا،  آلودگي هاي ثانویه 
در حین برداش��ت و جابجایي کمتر است. معموال 
در ایران برداش��ت گل زعفران به طور س��نتي و 
با دس��ت انجام مي ش��ود، هر چند ماش��ین هایي 
براي برداش��ت زعفران نیز طراح��ي و در مناطق 
محدودی استفاده مي شود. ازهر100 تا 200 هزار 
گل ح��دود 5 کیلوگرم کالل��ه ی تازه ي زعفران 
بدست مي آید، که بعد از خشک شدن حدود یک 
کیلوگ��رم زعفران خوراکي بدس��ت مي آید.روش 
خش��ک کردن نیزتعیین کننده ي کیفیت و ارزش 
نهایي زعفران است،زیرا عطر خاص زعفران دراثر 
هیدرولیز ش��دن ترکیبات پیکروکروس��ین و آزاد 
شدن س��افرانال تولید مي شود .پس از جداسازي 
کالله هاي زعفران ، باید در اولین فرصت زعفران 
را خشک کرد.بهترین روش خشک کردن زعفران 
، روش خشک کردن اسپانیایي یا توسینگ است. 

خواص دارویي و ادویه اي زعفران
در زم��ان ه��اي قدیم منابع خط��ي مقدس و 
ذي ذیقیم��ت را با محلول زعفران مي نوش��تند.

زعف��ران به عنوان یک گیاه ادوی��ه اي و دارویي 
از زمان هاي بسیار دور تاکنون مورد استفاده قرار 
گرفته،ب��ه گون��ه اي که در علم ط��ب، درمعالجه 
بس��یاري از بیماري ها مانند چش��م درد وامراض 
زنانه از زعفران استفاده کرده اند .در یونان قدیم از 
زعفران به عنوان دارو در درمان سرفه و برونشیت 
ه��ا ي مزمن ، دندان درد و رفع حاالت تش��نجي 
،بي خوابي ،دفع س��نگ کلیه ،صفرا ،تس��هیل در 
زایم��ان ،تقویت کننده بینایي و درمان اس��هال ، 
هض��م غذا،مس��کن درد ،ضد نقرس، خون س��از، 
تصفیه کبد، درمان کننده مخملک و آبله و تقویت 
کنن��ده ي حافظه و ش��ادي آفری��ن و فرح بخش 

استفاده کرده اند.
زعفران در صنایع غذایي به عنوان طعم دهنده 
ي غذا نیز کاربرد داشته و به عنوان معطر کننده و 
رنگ کننده در اکثر غذاها و نوشیدني هاو شیریني 
ها کاربرد دارد.  زعفران با داشتن روغن هاي پینن 
، بورنئول و ژرانیول در درمان بیماري افسردگي و 
ایج��اد خلق و خوي بهتر افراد  موثر و آرام بخش 

است .
آخرین تحقیق��ات انجام گرفت��ه در خصوص 
زعفران حاکي از آن اس��ت که، کروستین موجود 
در زعف��ران اثرات مثبت و ارزنده اي داش��ته و با 
کاهش ت��ري گلیس��یرید ها و کلس��ترول خون، 
ام��راض قلب��ي را کاهش مي ده��د. همچنین در 
تنظیم کارکرد سلول هاي بینایي مؤثربوده و جمع 
آوري کنن��ده رادیکال ه��اي آزاد بوده و خاصیت 
ضد توموري و ضد س��رطاني دارد .به علت وجود 
ریبوفالوین و مواد معدني در فشار خون ، کاهش 
کلس��ترول خون درمان کم خوني ناشي از کمبود 
آهن و تصلب ش��رایین و کمک به حفظ سالمت 
قلب ،جلوگیری ازتوالي ژن هاي س��رطان زا و در 
ترمی��م ملک��ول هاي DNA آس��یب دیده تاثیر 

بسزایي دارد.

روش نگهداري و مصرف زعفران
اصول نگهداري ایده آل زعفران این است که 
از نور و رطوبت محافظت  ش��ود. بهترین ظروف 
نگهداري زعفران ، ظروف فلزي و س��پس شیشه 
اي رنگي اس��ت و از نگهداري زعفران در ظروف 
پالس��تیکي باید خ��ود داري کرد، زی��را در مدت 
کوتاهي اس��انس زعف��ران داخل ظ��روف مذکور 
کاهش یافت��ه و از مرغوبیت زعف��ران مي کاهد. 
.درجه ح��رارت محل نگهداري زعف��ران نباید از 
20 درجه س��انتي گراد بیشتر باشد .به دلیل اینکه 

اسانس زعفران قابل تبخیر شدن است.

بهترین روش مصرف زعفران 
بهترین روش در هنگام مصرف زعفران، پودر 
شده ي آن اس��ت. همچنین باید توجه داشت که 
مصرف بیش از ح��د زعفران )در حدود 20 گرم ( 

براي انسان کشنده است.

منابع:
1. ابریش��می، م.ح)1376(. ش��ناخت زعفران 

ایران. انتشارات توسن تهران.
2. امیدبیگی،ر. صادقی،ب و رمضانی،ا)1379(. 
اثر های منطقه کش��ت بر کیفیت زعفران. مجله 

علوم و فنون باغبانی ایران. شماره های 3 و 4.

حجت اله بخشوده - کارشناس ارشد باغبانی

زع�����فران
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چغندرقن�د را مي ت���وان به عنوان محصولي 
مه��م در نظام تناوب��ي من�اطق مس��تعد معرفي 
کرد. در ش��رایط اقلیمي خش��ک کش��ور ما تولید 
محصوالت��ي مانن��د چغندرقند به دلی��ل نیاز آبي 
ف��راوان در بهار و تابس��تان به وی��ژه در مناطقي 
که با مش��کل کمبود آب روبرو است، امری بحث 
برانگیز است. در این مناطق براي افزایش راندمان 
مصرف آب راه کارهاي گوناگوني مطرح شده که 

یکي از آنها تولید چغندرقند پاییزه مي باشد. 
مهمتری��ن عامل��ي که م��ي ت���وان آن را به 
عن�وان ش��اخ�صي ب�ارز ب�راي اولوی�ت و برتري 
کش��ت پائی��زه چغندرقن�د ن�س��بت ب�ه ک�ش��ت 
به����اره معرف��ي ک����رد، اس����تفاده بهین��ه 
از ن����زوالت آس��ماني در ط��ول دوره رش��د و  
افزای��ش ک�ارآی��ي م�ص��رف آب در زراع����ت 
چغندرقن������د پ����اییزه اس������ت.  هنگ�امي 
ای�ن موض�وع اهمیت بیش��تري م��ي یابد که در 
نظ�ر داش�ته باش�یم در ایران ،آب، عام�ل اص�لي 
تولی���د محصوالت کش��اورزي  محدودکنن���ده 

محسوب مي شود.
چغندرقن��د در جه��ان به دو ص��ورت بهاره و 
یا پاییزه کش��ت می ش��ود. در ای��ران، با توجه به 
ش��رایط آب و هوای��ی مناط��ق مختلف، کش��ت 
چغندرقند بهاره معمواًل از اوایل اس��فند ش��روع و 
تا پایان اردیبهش��ت ادامه می یابد. زمان برداشت 
چغندرقند بهاره اواخر ش��هریور تا پایان آذر است. 
در حالیکه کاشت چغندرقند پاییزه در پاییز )اواخر 
شهریور تا اوایل آذر( و برداشت آن در بهار انجام 
می شود. دوره برداشت چغندرقند پاییزه در ایران، 
کوتاهت��ر از چغندرقند به��اره و از اواخر فروردین 

شروع و تا اواخر خرداد ادامه می یابد.
عواملی اصل��ی محدودکنندة عملکرد ریش��ه 
و قن��د در چغندرقن��د عبارتند از طول دورة رش��د 
رویشی و توانایی گیاه در دریافت انرژي تشعشعی 
خورش��ید که به شاخص سطح برگ بستگی دارد. 
چغندرقند اساس��ًا به عنوان ی��ک محصول بهاره 
کش��ت می ش��ود )یعنی در بهار کش��ت و قبل از 
ش��روع سرماي زمستان برداش��ت میشود(. ظهور 
س��ریع و یکنواخ��ت گیاهچه ه��ا در اوایل فصل 
بهار عامل تعیین کننده اي در شروع توسعۀ برگ 
به عن��وان عامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد نهایی 
اس��ت. بااین حال، به دلیل دماهاي پایین در این 
موعد از سال، برگ به آهستگی توسعه می یابد و 

پوشش سایه انداز مطلوب موردنیاز براي دریافت 
تشعش��ع تنها تا ماه خرداد اس��ت که حاصل می 
ش��ود و درنتیجه بوته ها نم��ی توانند از حدود 40 

درصد تشعشع سالیانۀ کل بهره برداري کنند.
در چنین شرایطی، استفاده از محصوالت پاییزه 
به جاي بهاره جذاب است زیرا شرایطی ایجاد می 
کند ک��ه می توان از اتالف ان��رژي اجتناب کرد. 
گیاهان��ی که به عنوان محصوالت پاییزه کش��ت 
میش��وند )مانند کلزاي روغنی و غالت پاییزه( در 
پاییز کش��ت و در س��ال بعد برداش��ت می شوند. 
محصوالت پاییزه پیش از ورود به دورة زمستان، 
ش��اخص سطح برگ قابل توجهی توسعه داده اند 
که باعث می شود دریافت تشعشع خورشیدي در 

بهار سال بعد بسیار ساده شود.  درنتیجه و با وجود 
آنکه غالت و کلزاي پاییزه زودتر از رقمهاي بهاره 
میرس��ند، اما تیپهاي پاییزه نوعًا 20 تا 30 درصد 
عملکرد بیش��تري نس��بت به تیپهاي بهاره دارند. 
بر همین اس��اس، کاشت پاییزه چغندرقند نیز می 
تواند جذابیت بیش��تري داش��ته باش��د. تحقیقات 
نشان می دهد چغندرقندي که در پاییز کشت می 
شود ظهور گیاهچۀ بیشتري نسبت به انواع بهاره 
دارد. همانگون��ه که انتظار می رود، س��طح برگ 
چغندرهاي کش��ت پاییزه نیز بس��یار بیشتر است. 
همچنین وزن خش��ک ب��رگ چغندرقند پاییزه در 
ماهه��اي آذر و خرداد )به ترتی��ب 2-1 و 4-10 
تن در هکتار( بس��یار بیش��تر از چغندرهاي بهاره 

در خ��رداد )4 -2 ت��ن در هکتار( ب��ود. درنتیجه، 
چغندره��اي پاییزه در طول فاز اولیۀ دورة رش��د 
خود تشعش��ع بیش��تري دریافت می کنند. به جز 
موارد خاص ک��ه بارندگیهاي بهاره به جوانه زدن 
و استقرار گیاه کمک می کند، مراحل اصلی رشد 
چغندرقند بهاره در تابستان صورت میگیرد و گیاه 
تقریبًا در تمام دوره رشد خود از مرحله جوانه زنی 
تا برداش��ت � نیازمند آبیاري اس��ت. این درحالی 
اس��ت که دوره اصلی رش��د چغندرقن��د پاییزه در 
پاییز و زمس��تان انجام می گیرد و قسمتی از نیاز 
آبی گی��اه از طریق بارندگی تأمین می ش��ود. از 
آنجاییکه، نحوه توزی��ع بارش در مناطق مختلف 
کش��ور عموم��ًا به نحوي اس��ت که حدود  س��ه 
چهارم بارش سالیانه در دو فصل پاییز و زمستان 
روي می دهد. بنابراین، کش��ت پاییزه چغندرقند 
ای��ن امکان را دارد که بخش��ی از نی��از آبی خود 
را از طریق بارندگیه��اي منطقه تأمین کند . این 
موضوع در نهایت ب��ه کاهش میزان مصرف آب 
و افزایش کارآیی مص��رف آن در خصوص تولید 
ش��کر در محص��ول چغندرقند پایی��زه منجر می 
ش��ود. به عبارت دیگر، محصول پایی��زه و بهاره 
چغندرقن��د ب��ه ازاي مصرف ی��ک مترمکعب آِب 
آبی��اري به ترتیب معادل 853 و 532 گرم ش��کر 
تولید می کنند. یکی دیگر از محدودیتهاي موجود 
در صنع��ت قند چغندري کش��ور، ناتوانی کارخانه 
هاي قند در دس��تیابی به ظرفیت اس��می بخش 
صنعت اس��ت. اطالعات مس��تخرج از ویژگیهاي 
بهره برداري کارخانه هاي قند کشور طی سالهاي 
1392-1360 نشان می دهد که حدود 47 درصد 
از ظرفیت اسمی کارخانه ها طی این سالها خالی 
بوده است. بنابراین، کشت پاییزه چغندرقند خواهد 
توانست از طریق افزایش دوره بهره برداري، بهره 
وري اقتصادي از زیرس��اختهاي صنعتی موجود را 

میسر سازد.

منابع:
راهنمای کاش��ت، داش��ت و برداش��ت چغندر 
پایی��زه )1393(،فت��ح اهلل زاده،د. محمدی��ان،ر و 
صادق زاده حمایتی، س. موسسه تحقیقات چغندر 

قند.
ثریا قاسمی - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات 

و آموزش کشاورزی

مزایای کشت پاییزه چغندر قند

مهمترین عاملي که مي ت�وان آن را به عن�وان شاخ�صي ب�ارز ب�راي اولوی�ت و برتري کشت پائیزه چغندرقن�د 

ن�سبت ب�ه ک�ش�ت به��اره معرف��ي ک��رد، اس��تفاده بهین��ه از ن��زوالت آسماني در طول دوره رشد 

و افزایش ک�ارآیي م�صرف آب در زراع����ت چغندرقن����د پ����اییزه اس�����ت.  هنگ�امي ای�ن 

موض�وع اهمیت بیش�تري مي یابد که در نظ�ر داش��ته باش��یم در ایران ،آب، عام�ل اص�لي محدودکنن�ده 

تولی�د محصوالت کشاورزي محسوب مي شود.
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مقدمه 
امروزه با توجه به نقش و اهمیت آبزیان  در تامین 
پروتئین ، پرورش انواع آبزیان در س��طح وسیعی مورد 
عنایت و توجه قرار گرفته اس��ت.  بطوریکه هم اکنون 
س��رمایه گذاری قابل توجهی را به س��وی خود جلب 
ک��رده و افراد زیادی ب��ه این ف��ن روی آورده اند. از 
طرف��ی محدودیت صید ماه��ی از دریاها و آبهای آزاد 
و همچنی��ن افزایش تقاضای بازار خ��ود عاملی برای 
استفاده از آبهای داخلی در پرورش آبزیان می باشد .

در کشور ما علیرغم استعدادهای بالقوه فراوانی که 
در مناطق ساحلی فراهم است امکانات و استعدادهای  
قاب��ل  توجهی نی��ز در اراضی و آبه��ای داخلی وجود 
دارد ک��ه می توان در پ��رورش آبزیان  در تولید مقدار 
قاب��ل توجه��ی از پروتئین س��فید مورد اس��تفاده قرار 
گی��رد .از جمل��ه این امکان��ات قنوات ، چش��مه ها و 
چاههای کش��اورزی هستند که یا در مظهر اغلب آنها 
اس��تخرهای کوچک و بزرگ ذخیره آب موجود بوده و 
یا امکان احداث چنین اس��تخرهایی در مجاورت آنها 
وج��ود دارد که با توجه به ش��رایط محیطی و موقعیت 
جغرافیای��ی برای پرورش کپور ماهیان و بعضی از آنها 
برای پرورش ماهی���ان سردابی ) قزل آال( می توانند 

مورد استفاده قرار گیرند.
  با توجه به وضعیت اقلیمی کش��ورمان و وضعیت 
بارندگی و بروز خشکس��الی در س��الهای اخیر استفاده 
مطلوب و بهینه از منابع آب بسیار حائز اهمیت بوده و 
این ش��رایط اقتضا می کند که بیشترین بهره برداری 
از منابع آبی صورت گیرد. برای استفاده حداکثر از این 

مناب��ع در مرحله اول باید از ه��در روی آب جلوگیری 
کنیم. در بسیاری از مزارع کشاورزی به منظور ذخیره 
آب و بهبود مدیریت آبیاری اس��تخرهایی ساخته می 
ش��ود که می توان در آنها ماهی پ��رورش داد . بدین 
ترتی��ب منابع خوبی از آب بص��ورت ارزان و اقتصادی 
در اختی��ار ما قرار می گی��رد . البته از آنجائیکه در این 
اس��تخرها ممکن اس��ت اص��ول فنی احداث اس��تخر 
پرورش ماهی  رعایت نش��ده باش��د می توان با اندک 
تغییراتی در آنها، این مخازن را به استخرهای پرورش 

ماهی تبدیل نمود .

ض�رورت توجه به آبهای داخلی به منظور 
پرورش ماهی 

عمده ترین دالیل ضرورت توجه به آبهای داخلی 
ب��ه منظور پرورش انواع آبزیان را  می توان  در موارد 

زیر خالصه کرد : 
1-  رش��د بی رویه جمعیت و نی��از روز افزون به 

مواد غذایی؛ 
2- محدودی��ت صی��د از منابع آبه��ای دریایی و 
اقیانوس��ی به خاطر وابس��تگی های غذایی ) زنجیره 
غذایی( بین آبزی��ان و همچنین ظرفیت و توان تولید 

محدود و معین؛

3- اشتغال زایی و فراهم کردن موقعیتهای جدید 
ب��ه منظور بهره ب��رداری و بهره گی��ری از امکانات و 

پتانسیل های بالقوه تولیدی؛

4- تولید آبزیان بعن��وان یکی از غنی ترین منابع 
پروتئینی  با ارزش در بین مواد غذایی؛

5- وج��ود منابع آب��ی و خاکی بدون اس��تفاده با 
قابلیت پرورش آبزیان. 

اهمیت و مزایای پرورش ماهی 
- پ��رورش ماه��ی در مقایس��ه با س��ایر دامهای 
پرورش��ی دارای محاس��نی اس��ت که آن را متمایز و 

مقرون به صرفه تر می نماید که عبارتند از : 

ال��ف ( وزن مخص��وص ماه��ی نزدی��ک به وزن 
مخصوص آبی اس��ت ک��ه در آن زندگی می کند و به 
همین دلیل ماهی تقریبًا در آب ش��ناور اس��ت و برای 
نگهداری خ��ود در محیط زندگی نیاز به صرف انرژی 
ن��دارد در نتیجه نس��بت به حیواناتی که در خش��کی 
زندگی می کنند انرژی حاصل از مصرف غذا را بیشتر 

صرف رشد می کند .
ب ( دسترس��ی به غذا در محیط آب بس��یار آسان 
اس��ت. آب با  داش��تن امالح مختلف و م��واد غذایی 
حاصل از عامل فتوسنتز می تواند غذای مورد نیاز بدن 
ماهی که در آب شناور است را تامین کند. یک موجود 

آبزی می تواند مدتها بدون داشتن غذا زنده بماند .
ج ( ماهی و س��ایر آبزی��ان از نظر خاصیت جذب 
مواد غذایی از جمله حیوانات عالی محسوب می شوند. 
تحقیقات نش��ان می دهند که مثال ذخیره گوشت در 
بدن کپور یک تا 1  و نیم برابر س��ریع تر از مرغ و 2 

برابر سریع تر از گاو  و گوسفند است .
د( آبزیان خونس��رد بوده و هیچگونه انرژی برای 
تنظی��م حرارت بدن خود مصرف نمی کنند. وجود این 
ویژگی  در ماهیان قابلیت رش��د آنه��ا را افزایش می 

دهد .
ه�( پرورش ماهی در استخرهای کشاورزی عالوه 

بر تولید گوشت سفید و کمک به اقتصاد خانواده باعث 
باروری بیش��تر مزارع ودرختان آبیاری شده با آب این 
اس��تخرها می گردد زیرا فضوالت ماهی منبع غنی از 

مناصر مورد نیاز مزارع و باغات می باشد.
مزای�ای پ�رورش ماهی در اس�تخرهای 

ذخیره آب کشاورزی 
در اس��تخرهای ذخی��ره آب کش��اورزی هم��واره 
مق��داری آب وارد و در آنها ذخیره ش��ده و س��پس به 
مصرف کش��اورزی می رسد. در صورتیکه یک برنامه 
ریزی س��اده اعمال گردد، می توان از آب ذخیره شده 
قبل از اس��تفاده در کش��اورزی به منظور تولید ماهی 

استفاده کرد. این کار در جای خود می تواند عالوه بر 
کس��ب درآمد در تامین بخشی از پروتئین سفید مورد 

نیاز افراد خانواده نیز نقش داشته باشد .
 از دیگر خصوصیات این اس��تخرها این است که 
ای��ن مخازن آبی اغل��ب بصورت آم��اده و رایگان در 
اختی��ار ما قرار دارند و در واقع برای این منظور هزینه 

ای صرف احداث آنها نمی شود .
 از دیگ��ر خصوصی��ات اس��تخرهای ذخی��ره آب 
کش��اورزی این است که بعضی از این استخرها خاکی 
و بعض��ی بتونی اند  بعض��ی دارای آب گرم و بعضی 
دارای آب س��رد هس��تند. بنا بر این بس��ته به شرایط 

موجود می توان انواع آبزیان را در آنها پرورش داد .

از مزای�ای دیگر این اس�تخرها به نحوه 
مدیریت آنها می توان اشاره کرد:

این اس��تخرها در مجاورت اراضی کشاورزی  قرار 
دارند و با توجه به اینکه محل کار کش��اورز در مزرعه 
اش می باش��د، می تواند همواره به ماهیها سرکش��ی 
ک��رده و مراحل تغذیه و پرورش آنها را کنترل نماید و 
این کار هیچگونه هزینه اضافی برای کش��اورز در بر 
ندارد از طرفی احتیاجات غذایی ماهیها را می توان در 

داخل مزرعه تهیه کرد که عالوه بر اس��تفاده بهینه از 
محصوالت کش��اورزی هزینه های پرورش نیز تا حد 

زیادی کاهش می یابد .  

بطور کل��ی از مزای��ای عمده پ��رورش ماهی در 
استخرهای ذخیره آب کش��اورزی  می توان به موارد 

زیر اشاره نمود :
1- اس��تفاده دو منظوره از اس��تخر و تاسیس��ات 

موجود مزرعه؛
2- بهره برداری بهینه از آب کشاورزی؛

3- تولی��د بهترین نوع پروتئین س��فید ) گوش��ت 
ماهی ( ؛ 

4- افزایش در آمد خانوار کشاورزان ؛
5- توس��عه و تروی��ج تولید و مص��رف آبزیان در 

مناطق روستایی؛
6- افزایش میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 

در مناطق روستایی؛
7- عدم س��رمایه  گذاری مج��دد و اضافی جهت 

احداث استخر؛
8- کاه��ش کودده��ی و افزایش بازده��ی تولید 
محصوالت کش��اورزی بدلیل غنی ش��دن آب استخر 
از م��واد دفعی ماهی ک��ه کود مالیمی ب��رای مزارع 

محسوب می شود؛
9-   ام��کان تهی��ه خوراک مورد نی��از ماهیان در 
مزرعه ش��امل علوفه ، جو ، سبوس، گندم نامرغوب ، 
پس مانده م��واد غذایی و... ) در صورت پرورش کپور 

ماهیان (.

مبلغ کل هزینه :            
 000/000/ 130 ریال 

هزینه تمام شده برای هر کیلو ماهی    
 000/ 43 ریال

قیمت متوسط فروش هر کیلو ماهی  
  000/ 100ریال

میزان سود استحصالی برای هر کیلو ماهی         
  000/ 57 ریال

کل سود استحضالی از فروش 3 تن ماهی   
 170 /000/000

همانط��وری که مش��اهده می کنید میزان س��ود 
اس��تحصالی از ف��روش ماهی در یک هکتار اس��تخر 
بسیار بیشتر از سود کاش��ت سایر اقالم کشاورزی در 
همان مس��احت زمین است ضمن اینکه ایجاد استخر 
ذخیره آب باعث بهبود روند آبیاری اراضی کش��اورزی 
شده و آب خروجی استخر  که حاوی فضوالت ماهی 
و باقیمان��ده غ��ذا می باش��د و به نوعی ح��اوی کود 
مالیمی اس��ت باعث حاصلخی��زی و افزایش راندمان 

تولید می گردد .
منبع: نگارنده

  امیر عبدالهی – کارشناس آبزیان

اهمیت و مزایای پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی
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مسابقه فصلنامه آموزشی-ترویجی )شماره 8-پاییز 1395(

1. کدامیک از گزینه های ذیل صحیح می باشد؟
الف( در زراعت گندم، کودهای پتاسه و فسفاته قبل از کاشت مصرف می شوند.

 ب( عملیات کاشت بذر گندم، بایستی بعد از اولین بارندگی صورت پذیرد.
 ج( کودهای ازته را حداکثر در سه نوبت همزمان با کاشت و پس از رفع سرمای زمستانه استفاده شود.

 د( عمق توصیه شده برای بذور گندم5-3 سانتی متر و فواصل ردیف ها 10-8 سانتی متر می باشد.
2. کدامیک از آفات زیر به برگ، ساقه، گل و کالف های در حال رشد کلزا حمله می کند و باعث کاهش شدید رشد و ایجاد تغییر شدید دانه می شود؟ 

الف( شته                  ب( سوسک گرده خوار                ج( کک چلیپائیان                 د( هیچکدام
3. مهمترین عاملی که می توان آنرا بعنوان شاخصی بارز برای اولویت و برتری کشته پاییزه چغندر قند نسبت به کشت بهاره معرفی کرد چیست؟   

الف( استفاده بهینه از نزوالت آسمانی               ب( افزایش کارایی مصرف آب در زراعت چغندرقند پاییزه              ج(الف و ب             د(همه ی موارد
4. کدامیک از موارد ذیل در خصوص نوار آبیاری تیپ اشتباه است؟

الف(از آبهای خیلی س��خت و ش��ور اس��تفاده ش��ود.                 ب(زاویه دار کردن نوار تیپ ممنوع اس��ت.               ج( نوار تیپ را بر روی ش��یبهای باالی 2 درصد نصب 
کنید               د(همه ی موارد

5. بیشترین تولید زعفران به طور متوسط از چه سالی شروع می شود؟
الف(2-1 سال                 ب(7-3 سال               ج(10-5 سال                د(هیچکدام

6. بهترین تاریخ کاشت کلزا چه زمانی است؟
الف(بوته های کلزا قبل از شروع سرما به مرحله ی 8-6 برگی رسیده باشد.        ب(مرحله ی روزت       

ج(مشاوره با کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی                                       د(همه ی موارد
7. میزان بذر مصرفی کلزا چه مقدار است؟

الف( 6-4 کیلوگرام                ب(3-2 کیلوگرم          ج(2-1 کیلوگرم               د(هیچکدام
8. عوامل اصلی محدود کننده ی عملکرد ریشه چغندرقند چیست؟

الف(طول دوره ی رویشی                   ب(توانایی گیاه در دریافت انرژی تشعشعی که به شاخص سطح برگ بستگی دارد               ج(الف و ب                   د(هیچکدام
9. اگر کشت کلزا بعد از برداشت ذرت باشد علف های هرز مزرعه چه می باشند؟

الف( ماشک                                       ب(شبدر                                    ج( کنگر                                                 د(همه ی موارد
10. به منظور استفاده ی بهینه گیاه کلزا از مود ازته بایستی به چه نحو عمل کرد؟ 

الف(همزمان با آبیاری در پاییز                 ب(شروع مرحله ی گلدهی              ج( قبل از شروع مرحله ی ساقه دهی                د(همه ی موارد

پاسخنامه مسابقه فصلنامه نوآوران ترویج- شماره 8



فصلنامه آموزشی ترویجی   

سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

شماره هشتم پاییز 1395
به کوشش: 

                                                             مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایالم
همکاران: محسن گلشنی، علیرضا طوالبی، احمد رستمی، حسن زینی وند، حجت اله بخشوده ،  امیر عبدالهی ،فاطمه جهان پور،

صغری یوسفی، ثریا قاسمی، نسیم عبداللهی

دکتر روحانی:  نوآوران رتویج کشاورزی
الزمه ایجاد تحول شگرف در خوداتکایی کشاورزی کشور و رونق اشتغال، حمایت و 

استفاده از تحقیقات و فناوریهای جدید در این حوزه است و حاصل این تحقیقات هم 

باید به طور گسترده در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

جدول تقویم زراعی غالت پاییزه و ارقام بذری پیشنهادی به تفکیک نوع اقلیم در استان ایالم

اسامی برندگان مسابقه  شماره 7 )تابستان 95(

1. آمنه فتحی، فرزند محمد، شهرستان ملکشاهی- روستای میان تنگ

2. جالل دارابی، فرزند علی اصغر، مرکز جهاد کشاورزی شباب

3. شریفه خسروی، فرزند بنیان- شهرستان مهران

برنامه تلویزیونی ترویج کشاورزی

روزهای پنجشنبه ساعت 19 تا 19:30 و بازپخش برنامه روزهای دوشنبه بین 

ساعت 19:50 تا 20:15 از سیمای مرکز ایالم

برنامه رادیویی صدای کشاورز

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 20:30  از صدای مرکز 

ایالم

* کلیه مقاالت ارائه شده به دفتر فصلنامه توسط هیات داوران مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت تایید، 
پس از ویرایش به چاپ خواهند رسید.

* بدیهی است مقاله های پذیرفته شده به ترتیب اولویت در شماره های آتی منتشر خواهند شد.
* مس��ئولیت علمی مقاالت به عهده ی نویس��نده است و چاپ آن الزامًا به منزله ی تایید دیدگاه نویسنده 

یا نویسندگان مقاله نیست.
* فصلنامه در ویرایش فنی و ادبی مقاالت آزاد است.

* متن فارسی مقاالت حداکثر در 3 صفحه با فاصله سطور 1/5 با قلم B Lotous 12 تایپ شود.
* ارسال فایل word  مقاله به دفتر فصلنامه الزامی است.

* ذکر منابع مورد اس��تفاده الزامی بوده و بایس��تی در متن مقاله به صورت شماره و در انتهای مقاله نیز به 
ترتیب استفاده شود.

* نقل و اقتباس مطالب نوآوران ترویج با ذکر مآخذ بالمانع می باشد.
* مقاالت ارسالی به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.

* ضروری است درخواست چاپ مقاله ها، به امضای همه ی مولفین رسیده باشد.
* تصاویر و جداول اس��تفاده ش��ده در مقاله می بایس��ت به صورت فایل های جداگانه و در انتهای مقاله 

آورده شود.
* هر مقاله ش��امل عنوان مقاله، چکیده، مقدمه، مواد و روش��ها، مش��اهدات و نتایج، بحث و فهرست منابع 

می باشد.
* این نشریه در پایگاه اطالعات htpp://tarvijeilam.ir سایت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 

رمنمایه می شود.
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