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بخش کش�اورزی امروزه با چالش های سه گانه ای مواجه است 
که عبارتند از : 

پایدارتر ، سود آورتر و بهره ورتر نمودن بخش کشاورزی . بیش از یک میلیارد 
نفر از جمعیت کش��ورهای در حال توس��عه در فقر بس��ر می برند و از آنجا که منبع 
اصلی در آمد و امرار معاش اکثریت مردم فقیر مناط��ق روس��تایی از فعالیت های 
کش��اورزی تامین می شود بنا براین توس��عه بخش کشاورزی، دستاوردهای مهمی 
در راس��تای کاهش فقر و تحقق س��ایر اهداف  توس��عه بدنبال خواهد داش��ت  . از 
س��وی دیگر چون بخش کشاورزی با س��ایر بخش های اقتصادی پیوند تنگاتنگی 
دارد، بنا براین توس��عه  بخش کشاورزی می تواند عاملی محرک برای رشد اقتصاد 
ملی در س��طح کالن به حساب آید. توسعه بخش کشاورزی می تواند نقش مهمی 
را در تامی��ن امنیت غذایی از طریق افزایش کیفی��ت و کمیت  محصوالت غذایی، 
اش��تغالزایی،  در آمد زایی و امکان پس انداز و تش��کیل  سرمایه برای بهره برداران 
معیشتی و فقیر ایفا نماید موفقیت برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی عمدتًا در 
گرو توانمندی میلیون ها نفر خانوار روستایی می باشد.  در این میان نظام تروی���ج 
کشاورزی نقش کلیدی را در جریان توسعه و انتقال دانش، اطالعات و فناوری و نیز 
تس��هیل پردازش و کاربرد موثر آنها توسط کشاورزان و خانوارهای روستایی جهت 
تصمیم گیری و اتخاذ  رفتاری آگاهانه بر عهده دارد. ترویج کش��اورزی نقش بسیار 
مهمی در انتقال فناوریهای نوین  از مراکز تولید آن یعنی ایس��تگاههای تحقیقاتی 
و دانش��گاهها دارا ب��وده و در قرن بیس��ت و یکم موضوعاتی نظیر توانمند س��ازی 
کش��اورزان ایجاد و سازماندهی تشکل های مردمی و توسعه منابع انسانی را نیز در 
دس��تور کار خود قرار داده است . نیروی انسانی ش��اغل در بخش کشاورزی دارای 
نقش محوری در توس��عه پایدار می باش��د . در این میان تولی��د کنندگان و به��ره 
برداران برتر بخش کش��اورزی به لحاظ اس��تفاده بهینه از منابع و امکانات موجود و 
مدیری��ت کارا و موث��ر در تولید و مصرف نهاده ه��ا  و عوامل  تولید و افزایش بهره 
وری از ویژگیه��ای ممتازی برخوردار هس��تند که می توانن��د در ترویج یافته های 
نوین به س��ایر تولید کنندگان موثر باش��ند. کشاورزان نمونه،  روش ها ، گرایش ها 
، طرز تلقی و عملکرد حرفه ای ش��ان به مراتب از دیگران برتر است. بطوریکه می 
توان آنها را به عنوان الگو و نمونه برای س��ایر بهره برداران معرفی نمود . هدف از 
انتخاب تولید کنندگان برتر ، نش��ان دادن روش ها و عملیات خ��وب کشاورزی از 
طریق تاکید بر عملکرد کش��اورز نمونه در مح��ل،  ترغیب ارباب رجوع به پذیرش  
روش های نوین کشاورزی و ایجاد یک محیط مناسب  آموزشی و ترویجی  است. 
اس��تفاده از کش��اورزان پیشرو در فعالیتهای ترویج��ی با اهدافی  چون الگو سازی 
برای سایر کشاورزان و استف����اده از توان علمی وتجربی آنان به منظور اشاع���ه 
نوآوریهای مفید و نیز اطالع رس��انی ترویجی در بیش��تر کشورها معمول است و در 
کش��ور ما  نیز در برنامه های آموزشی  ترویجی همواره جایگاهی برای ایفای نقش 
ترویجی این افراد در نظر گرفته می ش��ود. در همین راستا یکی ازرویکردهای مهم  
نظام  نوین ترویج کش��اورزی در ایران ، شناسایی ، انتخاب ،  معرفی و بهره گیری 
از ظرفیت های بی نظیر نمونه های بخش کش��اورزی اس��ت که از آنان به عنوان 
قهرمان��ان تولید یاد می ش��ود. نقش الگوی���ی برگزیدگان کش��اورزی با توجه به 
ویژگیهای مهارتی و فنی آنان ، پیشرو بودن در پذیرش ایده های نو، ارتباط با مراکز 
ترویج��ی و تحقیقاتی،  انگیزه باال برای ابتکار  و نوآوری و از همه مهمتر مقبولیت 

و ارتباط گس��ترده با سایر کشاورزان در پیشبرد اهداف نظام ترویج کشاورزی، انکار 
ناپذیر اس��ت. فرایند انتخاب نمونه های کش��اورزی با معرفی تولید کنندگان و سایر 
فعاالن بخش و تش��ویق و حمایت از آنان در واقع س��عی در ایجاد رقابتی سالم بین 
تولی��د کنندگان و نیز ایجاد انگیزش برای  مش��ارکت در برنامه های ترویجی و در 
نهایت افزایش تولی���د دارد. کش��ورما در برخی  رش��ته  شغل های کشاورزی رتبه 
های باالیی در س��طح جهانی دارد،  ب���ررس��ی ها نش����ان می دهد بین متوسط 
عملکرد، س��ایر کشاورزان در بس��یاری از موارد، فاصله زیادی وجود دارد که بخش 
عم��ده ای از این تفاوت عملکرد، حاصل تجارب کاری آنان و همچنین بکار گیری 
یافته ها و توصیه های فن�����ی و ترویجی است  در این شرایط خاص، و باعنایت 
به تأکید ویژه مقام معظم رهبری بر مقوله اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و 
اشتغال پایدار، می طلبد که دولتمردان از تولید کنندگان برتر بخش کش������اورزی  
حمای��ت بیشتری نمایند. چرا که ارائه به موقع خدمات فنی، اعتباری و مشاوره ای  
م��ورد نیاز آنان، زمین����ه ترغیب و ایجاد انگیزه در کش��اورزان به منظور  افزایش 

کمی و بهبود کیفی تولید در بخش کشاورزی را به دنب��ال خواهد داشت. 
در همین راس��تا مدیریت  هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان ایالم همه س��اله به منظ�����ور ایجاد رقابت سالم در بین تولید کنندگان و 
متعاقب آن الگو س��ازی و معرفی الگوه���ای عملی و قابل اعتماد برای سایر بهره 
ب��رداران، طی فرآیندی اقدام به )) شناس��ایی، انتخاب و معرفی برترین های بخش 
کش��اورزی ((  در س��ال 1395  نمود .  این فرآیند ضمن در نظر گرفتن ش��اخص 
های متناس��ب و منطبق با سیاس��ت ها و اهداف وزارت جهاد کشاورزی، از ابتدای 
س��ال زراعی 1395  و با شناس��ایی تولید کنندگ����ان ش��اخص در تمامی زمینه 
ه��ای تخصصی آغاز ش��د که با رصد، پایش و ارزیاب��ی  فعالیت های آنان در طول 
یک فص����ل زراعی همراه بوده اس��ت . در ادامه با توجه به )) آیین نامه و دس��تور 
العمل اجرایی شناس��ایی، انتخاب و معرفی نمونه های اس��تانی بخش کشاورزی(( 
در 5 کمیت��ه فن���ی زراع��ت و باغبانی ، دام و طیور و آبزی��ان، منابع طبیع���ی و 
آبخیزداری، آب و خاک و صنایع کشاورزی و ترویج  و تشکلهای بخش کشاورزی، 
برترین های بخ�������ش کشاورزی استان از بین 200 پرونده دریافتی از مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان ها  پس از بررسی و ارزیابی توسط کمیته های تخصصی 
در نهایت تعداد 41 نفر نمونه در بخش کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان  در پنج 

محور شناسایی و انتخاب شده و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

منابع:
1.   ماهنامه مروج ، پاییز و زمستان 1394، شماره 152-153.

2.  دفتر کار مروج مس��ئول پهنه) 1396(. س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی.

3.  نگارنده )1396(.

حشمت اهلل سیاهی ، معاون مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایالم

 
تولید کنندگان برتر، ظرفیتی بی بدیل در نظام نوین  ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
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)CCHF( بیماری تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو

CRIMEAN CONGO HEMORRHAGIC FEVER 

آیا می دانید:

بیم��اری تب خونریزی دهنده کریمه –کنگو یک بیماری ویروس��ی مش��ترک بین 

انسان و دام می باشد که باعث ایجاد بیماری و مرگ انسان می شود.

به منظور حفظ سالمتی خود و خانواده، به توصیه های بهداشتی ذیل توجه فرمایید:

1. گوشت قرمز بهداشتی باید دارای مهر بازرسی دامپزشکی بوده و از قصابی های 

تحت نظارت دامپزشکی تهیه گردد.

2. گوش��ت و آالیش خوراکی )قلب،کلیه،جگر( خریداری شده را پیش از مصرف به 

ترتیب، حداقل به مدت 24 ساعت و 48 ساعت در یخچال نگهداری کنید.

3. هنگام خرد کردن گوشت و یا آالیش خوراکی حتی االمکان از دستکش استفاده 

نمایید.

4. در صورت وجود زخم در دست و پا و یا سایر نواحی بدن از تماس زخم با الشه، 

ترشحات و خون دام جداً خودداری فرمایید.

5. در صورت وجود بروز عالئمی نظیر تب، درد، خستگی،گرفتگی عضالت، سردرد، 

تهوع، استفراغ و خونریزی های زیر جلدی حتمًا به پزشک مراجعه فرمایید.

توصیه های بهداشتی ویژه دامداران:

به منظور جلوگیری از ابتالء به بیماری، مراقب گزش کنه ها باشید و از تماس   .1

و له کردن آنها خودداری نمایید.

به وس��یله بهس��ازی محل نگهداری دام بطوریکه قابل شستشو و ضدعفونی   .2

باشد و با سمپاشی بدن دام و جایگاه نگهداری دام، با کنه ها مبارزه کنید.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ایالم
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مدیریت پ��رورش گله های جوجه گوش��تی از 
حساس��یت خاصی برخورداراس��ت زیرا در شرایط 
پ��رورش متراکم امکان ش��یوع بیماریها بس��یار 
زیاد اس��ت. در مورد مبارزه با بیماری های جوجه 
گوشتی همیشه پیشگیری بهتر و ارزانتر از درمان 
اس��ت. واکسیناسیون یکي از مهم ترین روشهاي 
پیشگیري از بیماریهاي طیور است، واکسیناسیون 
موف��ق تا حدود زیادي درگیري گله به بیماریهاي 
مختلف را کاهش داده و نیاز به مصرف دارو را به 

کمترین میزان ممکن مي رساند. 
واکس��ن های مورد استفاده در صنعت پرورش 
جوجه های گوشتی از نظر مواد تشکیل دهنده به 
دو گروه واکسن زنده و واکسن کشته تقسیم می 

شوند. 
1- واکس��ن زن��ده تخفیف اصالح ش��ده که 
میکروب مورد اس��تفاده در آن ق��ادر به تکثیر در 

بدن میزبان است.
2- واکسن غیرفعال شده )کشته( که میکروب 
مورد استفاده در آن قادر به تکثیر در بدن میزبان 

نیست.
برنامه پیشنهادی واکسیناسیون طیور گوشتی 
با توجه به میزان تیتر مادری، شیوع بیماری ها در 
منطقه و توصیه های ادارات دامپزش��کی متفاوت 
اس��ت. دقت کنید که حتما در 4 روز ابتدایی تیتر 
گامبورو و برونشیت و نیوکاسل و آنفلوانزا را از گله 
بگیرید تا برنامه واکسیناس��یون بر اس��اس تیتر با 
سطح اطمینان باالتر و حفاظت بهتر برنامه ریزی 

و اجرا شود.

روش ه�اي معمول واکسیناس�یون در 
جوجه های گوشتی 

Water Drinking 1–روش آشامیدني
 .Drop Eye 2 – روش قطره چشمي

 Spray 3 – روش اس��پري یا روش آئروسل
 or Aerosole

4 – روش تزری��ق زیر جلد یا داخل عضالني 
 Injection Intra Muscular or

Subcutaneous

نكات ضروري در انجام واکسیناسیون 
- در ی��ک روزگ��ی ت��ا 3 روزگی ب��ه ازاء هر 
10000 قطع��ه جوجه، 15 تا 10  قطعه را به طور 
تصادف��ي انتخاب و از آنها خ��ون بگیرید و جهت 
مشخص ش��دن تیتر آنتي بادي بر علیه ویروس 
نیوکاس��ل و گامبورو به آزمایشگاه معتبر بفرستید 
و ج��واب آزمای��ش را در اختیار دامپزش��ک فارم 
ق��رار داده تا بتواند به دقت زمان واکسیناس��یون 

نیوکاسل و گامبورو را مشخص کند. 
- حدود 24 تا 48 ساعت قبل از واکسیناسیون 
از مولتي ویتامین + اس��ید آمینه و 24 ساعت بعد 
از واکسیناس��یون از مولت��ي ویتامین +الکترولیت 

اسنفاده کنید.
- بعد از واکسیناس��یون درجه حرارت س��الن 

را2تا3 درجه سانتیگراد به مدت 24ساعت افزایش 
دهید.

- در س��اعات گرم روز واکسیناس��یون انجام 
ندهید.

- هنگامیکه پرندگان بیمار مي باش��ند وتحت 
درمان قرار مي گیرند واکسیناسیون انجام ندهید. 

- در مورد واکس��نهایي که بصورت آشامیدني 
و قطره چش��مي و اسپري استفاده مي شوند هرگز 
از وس��ایل فلزي اس��تفاده نکنید وکلیه ظروف و 
وسایل حمل و توزیع واکسن باید پالستیکي بوده 
و از آغش��ته کردن آنها با مواد ضد عفوني کننده 

خودداري کنید
- حم��ل و نق��ل واکس��ن ها حتم��ا در داخل 

فالکس های سرد باشد.

ن�كات کلی�دي در واکسیناس�یون به 
روش قطره چشمي

- ح��الل واکس��ن باید آب معدني و یا س��رم 
فیزیولوزیک باشد.

- مقدار آب مصرفي:  30 تا 35 س��ي سي به 
ازاٍ هر 1000دوز واکسن باشد.

- قبل از اضافه کردن واکس��ن باید محاسبه 
ش��ود که 5 تا10 سي سي آب با قطره چکان چند 
قطره تولید مي کند که هر قطره مس��اوی یک دز 
است.  بعد به تعداد قطرات مي توان آب مورد نیاز 

را محاسبه کرد.
- واکس��ن را به میزان مورد نیاز یک س��اعت 
کاري تهیه کنید تا از گرم ش��دن واکسن ممانعت 

شود.
- سیستم تهویه و گرمایش را باز نگه دارید.

- جوجه را در گروه هاي کوچک تقسیم بندي 
کنید ت��ا از ازدحام بیش از حد جوجه ها جلوگیري 

شود.
- جوجه را طوري بگیرید که سر به یک طرف 
بوده و یک چش��م کامال به طر ف باال قرار گیرد 

)شکل 1(.
- قط��ره چکان را کامال عمود بر چش��م و با 
فاصله از آن بچکانید و براي هر جوجه یک قطره 

استفاده کنید.
- بس��یار مهم اس��ت که بعد از چکاندن چند 

ثانیه صبر کنید تا قطره کامال جذب شود.

ن�كات کلی�دي در واکسیناس�یون به 
روش آشامیدني

- قبل از واکسیناس��یون 1 تا 2 ساعت آب را 
قطع کنید.

- ی��ک پنج��م )1/5( آب مصرفي روز قبل از 
واکسیناس��یون و یا 1 لیتر آب به ازاء هر روز سن 
گل��ه براي 1000 قطعه جوجه.  براي مثال میزان 
آب مورد نیاز براي 10000 قطعه جوجه در س��ن 

15 روزگی 150 لیتراست. 
- در فصول گرم ای��ن میزان آب را 1/5 تا 2 

برابر افزایش دهید.
- براي خنثي سازي کلر از شیر خشک بدون 
چرب��ي) 2/5 گرم ش��یر خش��ک برای ه��ر لیتر( 

استفاده شود.
- باید بعد از زدن ش��یر خشک 10 دقیقه صبر 

نمود سپس واکسن را اضافه کرد.
- شیش��ه واکسن را زیر آب باز مي کنید تا از 

تماس با هوا جلوگیري شود.
- اگ��ر آب کلر زني مي ش��ود پمپ کلر را 48 
ساعت قبل از واکسیناسیون خاموش نموده  و 12 

تا 24 ساعت بعد روشن کنید.
- حج��م آب مصرفي باید حداقل ظرف مدت 

1/5 ساعت و حداکثر 3 ساعت مصرف شود.
- بهت��ر اس��ت ازآب ش��رب عموم��ي براي 
واکسیناس��یون اس��تفاده ش��ود که امالح سنگین 

کمتري دارد.
- واکس��ن را در اسرع وقت و حداکثر به مدت 

نیم ساعت توزیع کنید.

ن�كات کلی�دي در واکسیناس�یون به 
روش اسپري

- در روش اس��پري از سرم فیزیولوزي یا آب 
شرب فاقد کلر استفاده شود.

- کلرزن��ي آب باید24 س��اعت قب��ل و بعد از 
تجوی��ز واکس��ن متوقف گردد. یک��ي از راههاي 
کاهش کلر آب، ق��راردادن آب در معرض هوا به 
مدت 2 تا 3 روز در درجه حرارت 30 درجه سانتي 

گراد مي باشد.
- مقدار آب مصرفي:  3/.  تا  5/.  لیتر حالل 
به ازاء هر 1000 قطعه جوجه یک روزه در جعبه

 5/.  تا  1  لیتر حالل به ازاء هر 1000 قطعه 
جوجه روي بستر

ب��رای تهیه واکس��ن با س��رنگ 5 میلي لیتر 
س��رم را به درون شیشه واکسن تزریق کنید و به 
خوبي تکان دهید. سر سوزن را حتما جدا کرده و 
واکس��ن را درظرف آب مخصوص اسپري کردن 

خالي کنید.
- جعبه ها را در کنار هم قرار دهید.

- تمام سیس��تم تهوی��ه و حرارتي را خاموش 
ک��رده و کلیه خروجي  هاي ه��وا را ببندید و کمي 

هم شدت نور را کاهش دهید.
- از فاصله تقریبا 30 س��انتي متري، واکسن 
را بر روي س��ر جوجه ها اسپري کنید و در جعبه را 
3 تا 5 دقیقه بس��ته نگه دارید )ش��کل 2(. تمامي 

جوجه ها را 2 بار اسپري کنید.
- ح��دود 15 تا 30 دقیقه بعد سیس��تم تهویه 

و گرمایي و چراغها را به حالت اولیه برگردانید.
- وس��ایل اس��پري را با آب فراوان بشویید و 
بگذارید تا خشک شود.  تمام وسایل باید از خاک 

و نور دور نگه داشته شوند.
- هرگز از مواد ضد عفوني براي شستش��وي 
وسائل اس��تفاده نکنید واز وس��ائل اسپري کامال 

پالستیکي استفاده شود.
- براي جلوگیري از اثرات س��وء واکس��ن بر  
روی جوجه هاي آلوده به مایکوپالس��ما ازقطرات 

درشت تر در اسپري استفاده شود.

شکل 1: واکسیناسیون به روش قطره چشمی                                        

شکل2: واکسیناسیون به روش اسپری

منابع:
1( عبدالش��اه، م. و حاج��ی زاده، 1. )1388(. 
راهنم��ای واکس��ن و واکسیناس��یون در طی��ور. 
مؤسس��ه تحقیق��ات و اکس��ن و س��رم س��ازی 

رازی،219 صفحه.
2( ورمقان��ی، ص. )1388(. بررس��ي عملکرد 
پرورش طیور گوش��تي در اس��تان ایالم. گزارش 
نهای��ی، س��ازمان تحقیق��ات آم��وزش و ترویج 
کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی استان ایالم، شماره 87/376  

صیفعلی ورمقانی، عض��و هیات علمی بخش 
تحقیقات علوم دام��ی، مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی ایالم

روشهای معمول واکسیناسیون جوجه های گوشتی و رعایت نکات ضروری
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مقدمه
   بنابر تعریف حدنگار یا کاداس��تر فهرست مرتب 
ش��ده اطالع��ات مربوط ب��ه قطعات زمین اس��ت که 
مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات 
رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه 
شده است. سازمان امور اراضی کشور به عنوان مرجع 
نظام-بخش��ی به قوانین و مقررات حوزه زمین و یکی 
از اصلی ترین متولیان مدیریت زمین در کش��ور بر آن 
اس��ت تا با برنامه ریزی صحیح و مدیریت کارآمد، در 
جای��گاه تحقق اهداف حاکمیتی که در حیطه وظایف، 
ماموریت ها و اختیارات این سازمان قرار دارد، اراضی 
کشاورزی را ساماندهی و مدیریت کند. لذا این سازمان 
در راس��تای اجرای قانون حدنگاری )کاداستر( مصوب 
مجلس ش��ورای اسالمی و همچنین بخشنامه وزارتی 
در خصوص طرح کاداستر اراضی کشاورزی، در اواخر 
س��ال 1393،  سند راهبردی نظام فنی و اجرایی طرح 
کاداستر اراضی کش��اورزی را تصویب و به مورد اجرا 

گذاشته است. 

اهداف طرح
برخ��ی از مهمتری��ن اه��داف کاداس��تر اراض��ی 

کشاورزی به شرح ذیل می باشد:
- تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، مدیریت بهینه 

اراضی کش��اورزی و منابع ملی، س��اماندهی و تعیین 
تکلی��ف اراضی تصرف��ی س��نواتی و اختالفی، صدور 
اس��ناد مالکیت اراضی کشاورزی، شناسنامه دار کردن 
اراضی کشاورزی و امکان صدور کارت هوشمند برای 

بهره برداران از اراضی کشاورزی.

مراحل اجرایی طرح کاداس�تر در اس�تان 
ها

اجرای طرح کاداس��تر در اس��تان ها به اداره امور 
اراضی س��ازمان جهاد کشاورزی محول شده و مراحل 

اجرایی آن به شرح ذیل است:
- تش��کیل کارگروه هماهنگی ش��امل، رؤس��ای 
س��ازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی، 
مدیر کل مناب��ع طبیعی، معاونین تولی��دات گیاهی و 
برنامه ریزی س��ازمان جهاد کش��اورزی، مدیران امور 
اراضی و آب و خاک، نمایندگان ثبت اس��ناد و امالک، 
راه و شهرس��ازی، س��ازمان نقش��ه  برداری کشور و 

مسئول اجرایی طرح کاداستر.
- تش��کیل کمیت��ه فن��ی متش��کل از نمایندگان 
اداره کل ثب��ت اس��ناد و  اداره کل مناب��ع طبیعی، راه 
و شهرس��ازی، مدیر امور اراضی و س��ایر دس��تگاه ها 
)حس��ب م��ورد( و کارشناس��ان متخص��ص در زمینه 
 GIS,( سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور

RS(، نقشه بردار و کارشناس حقوقی.
- هماهنگ��ی با فرمانداری، بخش��داری، مدیریت 

جهاد کش��اورزی، منابع طبیعی، ثبت اسناد شهرستان 
ه��ا و همچنی��ن ش��وراها و دهیاری ه��ا  و برگزاری 
جلس��ات توجیهی برای اهالی روستاهای محل اجرای 

طرح.
- تعیین حدود و تفکیک اراضی زراعی بر اس��اس 
استفاده از عکس هوایی، تصاویر ماهواره ای و یا نقشه 

برداری.
- تکمیل و تائید پرسش��نامه ه��ای خود اظهاری 
حقیق��ی و حقوق��ی قطعات تفکیک ش��ده ب��ا حضور 
نماینده ش��ورا، دهی��ار، مالک و یا بهره ب��ردار و ناظر 

شهرستان.
- اس��کن و ثبت مدارک و اسناد مالکیت اراضی و 

تائید توسط شورا، دهیار و ناظر محلی.  
- بررس��ی و کنترل قطعات تفکیک ش��ده از نظر 
موقعیت و مختصات جغرافیایی توس��ط سازمان نقشه 

برداری.
- تایی��د نهایی مس��تثنیات و اطالع��ات توصیفی 

مربوطه توس��ط مدیریت امور اراضی، ثبت در سامانه 
اطالعات اراضی کشاورزی کشور

 و ارائه به اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان 
جهت صدور سند مالکیت تگ برگی.

کاداس�تر اراض�ی کش�اورزی در اس�تان 
ایالم

در اواخر سال 1394 اجرای پروژه کاداستر اراضی 

کشاورزی استان ایالم به تصویب سازمان امور اراضی 
کشور رس��ید. در راس��تای اجرای پروژه با هماهنگی 
اداره کل ثبت اسناد و امالک و اداره کل منابع طبیعی، 

دو پالک با مس��احت 4 هزار هکتار از اراضی روستای 
ارمو و چم ژاب واقع در شهرس��تان دره شهر به عنوان 
پایلوت انتخاب گردی��د. در حال حاضر قطعات زراعی 
این روس��تاها تفکیک و نقشه های مربوطه تهیه شده 

است. 
 همچنی��ن پرسش��نامه ه��ای توصیف��ی قطعات، 
تکمیل و در حال بررس��ی و تائید توسط سازمان نقشه 
برداری کشور می باش��د. همچنین مراحل اجرای 50 
ه��زار هکتار از اراضی دش��ت عباس، 2 هزار هکتار از 
اراضی مهران و ح��دود 1200 هکتار از اراضی زراعی 
س��یروان نیز در مراحل آغاز اجرای طرح مربوطه می 
باشد. قابل ذکر اس��ت فرمانداری، بخشداری مرکزی 
شهرس��تان         دره ش��هر، شوراها، دهیاران و اهالی 
روس��تاهای ارمو و چم ژاب از طرح اس��تقبال نموده و 

همکاری الزم با دست اندرکاران پروژه را داشته اند.

منابع:
1- س��ند راهب��ردی نظ��ام فن��ی و اجرایی طرح 
کاداس��تر اراضی کش��اورزی، وزارت جهاد کشاورزی، 
س��ازمان امور اراضی کش��ور، اداره کل مهندس��ی و 

حدنگاری اراضی کشاورزی، مهرماه 1394. 
2- نگارنده )1395(.

محمدرضا جعف��ری- عضو هی��ات علمی بخش 
تحقیقات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

طبیعی ایالم

کاداستر اراضی زراعی و فرایند صدور سند به مالکان

شکل 1- تفکیک قطعات اراضی کشاورزی روستای ارمو)دره شهر(

شکل 2- نمایی از مرحله تکمیل پرسشنامه¬های اطالعات توصیفی قطعات اراضی کشاورزی
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مقدمه
بسیاری از کش��ورها از جمله کشور ایران، در 
ناحیه نیمه خش��ک و خش��ک جهان ق��رار دارند. 
بنابراین، اس��تفاده بهینه از منابع آب و سازه های 
نوین آبیاری، جزو اهداف مهم دس��ت اندرکاران 
بخش کش��اورزی در ایران بوده و این مهم یعنی 
بهره برداری، نگهداری و مدیریت مناسب شبکه 
های آبیاری و زهکش��ی حائز اهمیت فراوان می 
باش��د. با توجه ب��ه اینکه در احداث ش��بکه های 
آبیاری منابع مالی زیادی هزینه می شود، لذا بهره 
برداری صحیح و اس��تفاده اصولی از شبکه های 
ابیاری و زهکش��ی از اهمیت فراوان��ی برخوردار 
اس��ت. مطالعات و تجارب مش��اهده شده، حاکی 
از این اس��ت که، ش��یوه های بهره برداری سنتی 
از مناب��ع آب، کاربرد غیر اصولی از سیس��تمها و 
ادوات آبیاری و مصرف بسیار باالی آب در بخش 

کشاورزی می تواند عالوه بر پایین آوردن راندمان 
آبیاری و کاهش عملکرد در بلند مدت، عمر مفید 
سیس��تم را نی��ز دچار نقصان نمای��د. لذا مدیریت 
مص��رف آب و سیس��تم در بخش کش��اورزی در 
کش��ور، ملزم به  اقداماتی فراگیر و عاجل در این 

راستا می باشد.
 اهمی�ت بهره ب�رداري و نگهداري از 

سیستم ها 

در طراحي اولیه هرگونه سیستم آبیاري تحت 
فش��ار، ش��رایط خاک، گیاه، آب و هوا و ... مورد 
توجه ق��رار مي گیرد.  بعد از اجراي سیس��تم نیز 
اص��ول نگهداري و بهره برداري صحیح و اصولي 
از شبکه در طول عمر پروژه بسیار مهم مي باشد.

 مي توان مس�ائل اص�ول نگهداري و 
بهره برداري از ش�بكه را به طور کلي به 

دو بخش عمده تقسیم کرد:

1-  نگهداري در طول فصل آبیاري
2-  نگهداري در طول خارج از فصل آبیاري

نكات ضروري در فصل آبیاري 
1- اگر از اس��تخر ذخیره براي آبیاري استفاده 
مي ش��ود حتمًا ب��ا قرار دادن صاف��ي در مجراي 
خروج��ي و ورودي آب از ورود ضایع��ات و گل و 
الي ب��ه داخل لوله هاي مکش جلوگیري ش��ود 
به خصوص اگر برداش��ت آب از رودخانه صورت 
م��ي گیرد حتمًا در مج��راي ورودي دهانه آبگیر، 

تجهیزات رسوبگیر در نظر گرفته شود؛
2- فش��ار کارکرد قسمتهاي مختلف شبکه را 
ماهانه کنترل کرد و آنرا در حد ترس��یم شده ثابت 

نگاه داشت؛
3- در خاموش و روش��ن ک��ردن پمپها دقت 
نمود و هرگونه س��ر و صداي اضاف��ي یا کارکرد 

نامناسب را به کارشناسان اطالع داد؛
4-  در سیس��تمهای آبیاری قطره ای احتمال 

گرفتگی بیولوژیکی و فیزیکی یا ش��یمیایی قطره 
چکانها وج��ود دارد، لذا آنالیزکیف��ی آب وآگاهی 
ازترکیبات آب آبیاری و استفاده از مواد یا کودهای 
محل��ول ب��ا غلظت مناس��ب ونص��ب تجهیزات 
رس��وبگیر نظیر انواع فیلتر و هیدروس��یکلونها در 

این موارد بس��یار حائز اهمیت می باشد.به عالوه 
اس��تفاده از قطره چکانهای خودشوینده  و بازدید 
ماهانه قطره چکانها و اطمینان از عملکرد مطلوب 
آنها بر عهده بهره برداران سیس��تمها می باشد و 

امری ضروری است؛
5-  لول��ه ها را در پای��ان فصل آبیاري از آب 

خالي نمود؛
6-  از آبپاش��ها،لوله ها واتصاالت و تجهیزات 
اس��تاندارد  و باکیفی��ت اس��تفاده نم��ود ت��ا عمر 

مفیدپروژه افزایش یابد.
   

ن�كات ض�روري در خ�ارج از فص�ل 
آبیاري 

1. در صورتیکه کش��اورز قصد تغییر کشت یا 
زمان آبیاري را دارد حتمًا براي تغییر برنامه آبیاري 

با کارشناسان مربوطه مشورت کند
2.  تخلی��ه لوله ها و پمپ ها از آب به منظور 

جلوگیري از یخ زدن و زنگ زدن
3. بسته بودن شیر مکش    
4. بازگذاشتن شیرهاي رانش

5. روغن کاري سطوح  بلبرینگ و قسمتهاي 
فلزي
  

 جمع بن�دي : به منظور افزایش طول عمر 
مفید ش��بکه هاي آبیاري رعایت نکات یاد ش��ده 
و بهره ب��رداري اصولي و صحیح از سیس��تم ها 
بسیار ضروري مي باشد لذا آموزش بهره برداران 
و ارتقاي س��طح آگاهي ایشان توسط کارشناسان 
مجرب بس��یار مهم مي باش��د و باید در دس��تور 
کار قرار گیرد .در این راس��تا تش��کیل تعاونیها و 
تش��کلهای آبب��ران  و افزایش میزان مش��ار کت 
کش��اورزان در هم��ان مراح��ل ابتدای��ی کار، در 
س��هولت مس��یراجرایی پروژه ها و بهره برداری 
درست از سیستمها میتواند بسیار تاثیرگذار باشد. 

منابع:
1. معلم پ��ور، س. دس��تورالعمل نگهداری و 
به��ره برداری از سیس��تم های آبی��اری )1393(، 
)نش��ریه فنی(. ناشر: سازمان تحقیقات، آموزش و 

ترویج کشاورزی
2. س��ایت فایل کتابهای کمیته ملی آبیاری و 

.)irncid.org( زهکشی ایران

سمیرا نصیری، کارشناس مدیریت آب و خاک
سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

اصول نگهداری و بهره برداری از سیستمهای آبیاری
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مقدمه:
دس��تیابی به توس��عه پایدار منوط ب��ه منابع آب ، خاک 
و گیاه اس��ت که این ام��ر نیز تابع چگونگ��ی حفظ ، احیاء 
،اصالح ، توس��عه و بهره برداری از منابع تجدیدشونده می 
باش��د. رش��د روزافزون جمعیت و محدودیت منابع تولید و 
اش��تغال سبب تشدید فش��ار وتخریب منابع پایه تولید شده 
اس��ت . کوچک بودن قطعات اراضی دیم از یک سو وتعداد 
زیاد بهره برداران از سوی دیگر وهمچنین کاشت همه ساله 
محصول جهت تامین معیش��ت خانوارهای کشاورزان باعث 
گردیده که قسمت عمده ای از اراضی دیم کشور وهمچنین 
اس��تان ایالم حاصلخیزی خود را از دس��ت داده و به سمت 
تخریب پیش روند. همچنین وضعیت استان  ازنظر دامداری 
و دامپ��روری و جمعیت زیاد دام از یکطرف وکمبود وگرانی 
علوف��ه از س��وی دیگر باعث فش��ار بر مراتع موجود ش��ده 
بطوریک��ه تخریب گس��ترده مراتع نیز باعث بیابانی ش��دن 

سطح وسیعی از اراضی استان شده است. 
در این راس��تا کاشت علوفه در دیمزارهای کم بازده به 
عل��ت تطابق خاص اکولوژیکی از یکس��و و انطباق پذیری 
اقتص��ادی اجتماعی ونیز قابلیت اجرای��ی در این مناطق از 
سوی دیگر به عنوان یکی از اقدامات زراعی  ضروری و در 
عین حال پایدار جهت حفظ و بهره برداری از منابع پایه آب 

و خاک مطرح می شود.

اهمیت موضوع و بیان مسئله :
دیمکاری ب��ه معنی زراعت بدون آبی��اری بعد از اهلی 
کردن دام ، اولین تجربه بش��ر در زمینه کشاورزی محسوب 
ش��ده و از سابقه حدود 10 هزار ساله برخوردار است.با توجه 
ب��ه میزان حداقل ب��ارش مورد نیاز کش��ت دیم یعنی 250 
میلیمتر درس��ال مساحت اراضی دیمکاری در جهان بالغ بر 
18 میلی��ون کیلومتر مربع بوده که طی��ف اکولوژیکی بین 

اقلیم سرد تا نیمه گرمسیری را در بر می گیرد.
سطح اراضی دیم کشور ایران حدود 13 میلیون هکتار 
ب��وده که به علت بهره برداری غیر اصولی بالغ بر 4 میلیون 
هکت��ار از این اراضی به ص��ورت اراضی کم بازده درآمده و 
باتوجه به کاهش حاصلخیزی خاک آنها و باال رفتن هزینه 
ه��ای تولید  زراعت غ��الت وحبوبات دی��م در این اراضی 
توجیه علمی ، فنی و اقتصادی ندارد. کش��ور ما برای تامین 
احتیاجات غذایی مردم به ناچار قس��متی از غالت، گوشت 
و لبنی��ات را از خ��ارج وارد می  کند.برای تامی��ن احتیاجات 
فرآورده های دامی و متعادل س��اختن تولید علوفه و غالت، 
الزم است بخش��ی از اراضی دیم به تولید علوفه اختصاص 

یابد.
در اس��تان ایالم س��طح اراضی دیم بالغ ب��ر 300هزار 
هکتار بوده ومیتوان به جرات گفت که بین 30تا 40 درصد 
آن جزء اراضی کم بازده و ش��یبدار می باشد که می توان با 
برنام��ه ریزی مدون بهره ب��رداری الزم از این اراضی را در 
دستور کار قرار داد . یکی از این راهکارها استفاده از گیاهان 

علوفه ای در تناوب با غالت دیم می باشد.

عوامل محدود کننده تولید علوفه:
کشت و کار علوفه به روش های اصولی اخیراً در ایران 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت، اما تاکنون مس��ائل به زراعی 
این محص��ول مخصوصًا نح��وه تهیه زمین و کاش��ت که 
می تواند نقش شایانی در باال بردن عملکرد محصول داشته 
باش��د به طور جدی بررس��ی نشده اس��ت. در نتیجه فقدان 
آگاهی کاف��ی از نحوه تهیه زمین، تولید علوفه در دیم زارها 
را دچار مشکل کرده است. در صورت برخوردار نبودن زمین 
از آماده سازی مناسب، کاش��ت این محصول نیز گریبانگیر 
مش��کالت عدیده می شود. در حال حاضر کشاورزان منطقه 
به صورت پراکنده و به روش های س��نتی نسبت به کاشت 
علوفه در دیم زارها اقدام می کنند؛ در حالی که از تهیه زمین 
و کاش��ت مکانیزه آن غافل هستند. موارد ذکر شده و سایر 
عوامل س��بب می ش��ود که کش��ت و کار علوفه از موفقیت 

چندانی برخوردار نشود.

گیاهان علوفه دیم 
گیاهان علوفه ای قابل کاش��ت در شرایط دیم عمدتا از 
تیره لگومها بوده و میتوان آنها را بصورت کش��ت خالص و 
یا کش��ت مخلوط مورد استفاده قرار داد. این گیاهان عالوه 
بر تولید علوفه کافی و اقتصادی ، حفظ خاک و جلوگیری از 
فرسایش، توان تثبیت ازت در خاک را هم دارا بوده وبقایای 
آنها پس از پوسیده شدن در خاک سبب افزایش میزان ماده 

آلی ش��ده و به حاصلخیزی خ��اک هم کمک می نمایند. از 
جمل��ه این گیاهان می ت��وان به یونجه ، ماش��ک ، خلر و 

گاودانه اشاره نمود .

1(یونجه :
ای��ن گیاه ب��ا ن��ام علم��ی  Medicago sp. و نام 
انگلیس��ی  Alfa alfa از مهمتری��ن گیاه��ان علوفه ای 
مورد کاش��ت در دنیا می باشد . جنس مدیکاگو دارای بیش 
از 60 گون��ه بوده که اکث��ر گونه های آن یکس��اله بوده و 
مهمترین گونه دائمی یا چند ساله این جنس یونجه معمولی 
)Medicago sativa( می باش��د.  این گیاه بومی ایران 
بوده و سابقه کاشت آن در ایران تقریبا به حدود 6000 سال 

قبل باز میگردد.

2(ماشک علوفه ای:
این گیاه با نام علمی )Vicia dasycarpa( گیاهی 
است یک ساله با ریش��ه های عمیق و ظریف و ساقه خشن 
و رونده ی��ا پیچنده و گره دار، با برگ های مرکب از خانواده 
بقوالت که به عنوان گیاه علوفه ای کاش��ت می گردد . این 
جنس ح��دود 150 گونه وجود دارد که تنها تعداد محدودي 
از آنها زراعي هستند. ماشکها مي توانند به صورت مختلف 
از جمله چرا، علوفه خش��ک، سیلو و همچنین به عنوان کد 
س��بز اس��تفاده گردند. در مراتع مي توان آنها را به صورت 
خال��ص و یا مخلوط با غالت دانه ری��زي نظیر ري گراس 
)علف چمني( کش��ت نمود و علوف��ه آن در اوائل بهار چرا 
گردد. به طور کلي ماش��کها به لگدمالي مقاوم هس��تند. با 
ش��بدرها، یونچه و س��ایر گیاهان خانواده لگومنیتوز ارزش 
غذایي یکس��اني دارند. پروتئین آنها ب��ا توجه به مرحله اي 
از رش��د که برداشت مي ش��وند بین 12 تا 20 درصد متغیر 
اس��ت. عالوه بر آن به علت تثبیت ازت هوا در خاک سبب 

حاصلخیري وبهبود خاک نیز مي گردد.

3(خلر:
  )Lathyrus sativus ( خلر یا سنگنک با نام علمی
ازگیاه��ان گلدار اس��ت. جنس خلر در ای��ران 22 گونه گیاه 
علفی یک ساله و چندساله دارد.از گیاهان علوفه اي یکساله 
و از خانواده بقوالت می باش��د که ب��ا توجه به کوتاه بودن 
طول دوره رش��د و نمو و امکان کش��ت آنها در زمان هاي 
مختلف ، مي توان آنها را بعد از برداش��ت گندم ،جو و کلزا 
در شمال غرب کشور و اس��تان هاي مرکزي جهت کشت 
دوم )کشت تابستانه( و تولید علوفه و کود سبز مورد استفاده 
قرارداد.این گیاه در مقایسه با شبدر ،یونجه ،اسپرس و سایر 
گیاهان علوفه اي ارزش غذایي یکس��اني داشته و پروتیئن 
آنها با توجه به مرحله اي از رش��د که برداش��ت مي ش��وند 

بی��ن 12 تا 20 درصد متغیر مي باش��د.به جهت اهمیتي که 
این گیاهان در می��ان گیاهان علوفه اي از نظر تغذیه دام ، 
کاش��ت در اراضي کم بازده، مقاومت به س��رما و کم آبي و 
همچنین نقش��ي که در حاصلخیزي خاک دارند ،به صورت 
چند منظوره مورد اس��تفاده قرار مي گیرند. این گیاه را مي 
ت��وان در اکثر ش��رایط آب وهوایي به ص��ورت دیم و آبي 
کش��ت نمود ولي بهترین ش��رایط آب و هوایي براي رش��د 
خل��ر مناط��ق معتدل و معتدل س��رد مي باش��د.گونه هاي 
مناس��ب این گیاه را مي توان تقریبا در همه فصول سال به 
صورت کشت بهاره ، تابستانه ، پائیزه وهمچنین به صورت 
خالص ومخلوط با چاودار ،جو و یوالف کش��ت نمود. خلّر را 
نباید در موقع به گل نشس��تن و یا ابتدای رسیدن مورد چرا 
ق��رار داد چون تولید اختالالت زیادی در س��المتی دام می 
نماید. علوفه خشک آن نیز نباید حاوی بذ ر باشد زیرا تولید 

مسمومیت می کند.

4(گاودانه:
گاودانه با نام علمی Vicia ervillia گیاهی اس��ت 
یکس��اله از خان��واده لگومین��وز از جنس ماش��ک ها و زیر 
تیره پروان��ه آس��ایان )Papilionaceae(، تیره بقوالت 
Leguminosae، ک��ه بوم��ی جن��وب اروپ��ا و جنوب 
غربی آس��یا می باشد و به منظور اس��تفاده از دانه های غنی 
از پروتئین آن کاش��ته می شود . متوسط عملکرد گاودانه در 
ش��رایط دیم 1/2-1 تن بذر و 1/7-1/5 تن کاه می باش��د. 
گاودانه به طور متوسط دارای 25 درصد پروتئین می باشد. 

فیبر خام گاودانه 52 درصد می باشد. 
گاودانه تا حدودی به خش��کی مقاوم بوده ولی در برابر 
یخبندان حس��اس می باش��د این گیاه تقریب��ًا تمام خاک ها 
بخصوص خاک های مناطق کوهپایه ای و خاک های سبک 
و فاقد آهک و خشک را دوست دارد. گاودانه در اواخر فصل 
پاییز بصورت دیم کاش��ت می ش��ود و در فصل بهار به گل 
می نشیند و برداشت آن در اواخر فصل بهار و اوایل تابستان 
بس��ته به موقعیت جغرافیایی صورت می گیرد کشت گاودانه 
در اس��تان های آذربایجان ش��رقی، اردبیل لرستان، همدان، 
ایالم و خوزس��تان به صورت پراکنده و در سطوح محدود و 

کوهپایه ای انجام گرفته است .
ای��ن گیاه علوفه ای از دیرباز ت��ا کنون در مناطق غرب 

و جنوب غربی کش��ور به عنوان کش��ت در س��ال آیش در 
زمین ه��ای دی��م و حتی آبی پ��س از گندم و جو اس��تفاده 
می ش��ود  همچنین گاودانه بدلی��ل خاصیت تثبیت کنندگی 

ازت در خاک دارای ارزش زراعی قابل توجهی می باشد .
گاودانه نظیر س��ایر ماش��ک ها دارای مواد ازته بس��یار 
زی��ادی بوده که در بعضی از حاالت باعث مس��مومیت دام 
ها می شوند. ماده سمی انواع ماشک، گلوکوزید سیانوژنیکی 
به نام ویسیانین می باشد که تولید اسید سیانیدریک می کند.  

پیام ترویجی
با توجه به سطح اراضی دیم استان که بالغ بر 300000 
هکتار بوده و س��الیانه نیمی از این س��طح، به کشت غالت 
پایی��زه اختصاص می یابد و عدم رعای��ت تناوب در بخش 
اعظمی از این سطوح که باعث افت عملکرد به علت کاشت 
پی در پی غالت گردیده اس��ت که گاه��ًا از نظر اقتصادی 
دیگر کاش��ت غالت در این اراضی به صرفه نمی باش��د و 
اراض��ی مذکور در بلند مدت به اراضی کم بازده تبدیل و از 
گردونه تولید خارج می گردند. لذا، لزوم معرفی محصوالت 
علوفه ای خانواده بقوالت که دارای عملکرد مناس��ب و نیاز 
آبی پایین می باشند از ضروریات بوده که عالوه بر افزایش 
بنیه اقتصادی کشاورزان باعث کاهش فشار بر مراتع استان 
م��ی گ��ردد و همچنین بقایای آن س��بب افزایش ماده آلی 

خاک و در نتیجه حاصلخیزی اراضی می گردد.

منابع مورد استفاده:
-  اصغری میدانی ، جلیل و اس��ماعیل کریمی .1392. 
تاثیر عمق کش��ت بر عملکرد ماش��ک علوفه ای در شرایط 
دیم در مراغه .نش��ریه پژوهش��های زراعی ایران ، جلد11، 

شماره 3.
-  رس��تگار ، محمدعل��ی .1384. زراعت نباتات علوفه 

ای . نشر برهمند. 520 صفحه.
-  علیزاده دیزج ، خش��نود و همکاران . 1392. ماشک 
گل س��فید رق��م جدید علوف��ه دیم برای کش��ت پاییزه در 
مناطق س��رد و س��رد معتدل ایران. مجله به نژادی نهال و 

بذر ، جلد 1-29 ،  شماره 3.

محمد مهدی پورسیاه بیدی- عضو هیات علمی بخش 
تحقیق��ات اصالح و تهی��ه نهال و بذر، مرک��ز تحقیقات و 
آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان ایالم، س��ازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایالم، ایران

کاشت علوفه دیم در اراضی کم بازده استان ایالم
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برنامه ریزان توس��عه روس��تایی ایران، در جستجوی روش های 
جل��ب و جذب گروههای مختلف مردم به خصوص زنان روس��تایی 
به سوی مشارکت، همکاری و مداخله در تهیه و اجرای برنامه ها و 
پروژه های توسعه روستایی هستند. زنان روستایی، به عنوان یکی از 
دو بازوی اصلی تولید در فعالیتهای واحد بهره برداری کشاورزی، در 
مراحل مختلف آن نقش اساسی دارند. اعتبار خرد رهیافتی است که 
بر فقرزدایی تاکید دارد و این امر را از طریق عرضه خدمات اعتباری 
ب��ه اف��راد کم درآمد دنبال م��ی کند. این خدم��ات عمدتًا وام های 
کوچکی اس��ت که در اختیار واحدهای اقتصادی کوچک و خرد قرار 
می گیرد. در همین راستا در سال 1394 در شهرستان آبدانان تعداد 
6 صن��دوق، از محل اعتبارات طرح ملی راه اندازی 600صندوق در 
سراس��ر کش��ور با همکاری صندوق کارآفرینی امید  تشکیل گردید 
که یکی از این صندوق ها،  صندوق اعتبارات خرد مورموری است.

صن��دوق اعتبارات خرد  زنان روس��تایی مورموری در ش��هریور 
1394 ابتدا با 30 نفر عضو ش��روع به کار نمود که اکنون تعداد این 

اعضاء به 42 نفر رسیده است. 
بعد از گذشت 6 ماه از تشکیل صندوق، صندوق کار آفرینی امید 
پس از اخذ ضمانت، تس��هیالتی با دوره بازپرداخت 3 س��اله به آنها 
پرداخت نمود. این وام پس از دریافت از صندوق کارآفرینی امید به 
اعضا پرداخت گردید. پرداخت وام به اعضای صندوق بدون دریافت 
وثیقه)چک و سفته( است. اما ضمانت به شکل گروهی بوده و دیگر 

اعض��ای گروه ش��غلی باید بازپرداخ��ت وام را ضمانت کنند که این 
ضمانت به صورت زنجیره ای اس��ت. از ای��ن تعداد تاکنون 26 نفر 

موفق به دریافت وام شده اند. 
افراد در 6 گروه ش��غلی: کش��اورزی، دامپروری، پرورش مرغ و 
طیور، صنایع تبدیلی) تهیه ترش��ی و ش��وریجات، فرآوری و بس��ته 
بندی س��بزیجات(، خدماتی) نانوایی، خیاطی، آرایشگری، فروشگاه 
مواد غذایی، پوش��اک و خدمات کامپیوتری( و صنایع دس��تی) گلیم 
باف��ی، حصیربافی و س��ایر هنرهای تزئینی(  مش��غول فعالیت می 

باشند.
این صندوق در بهمن ماه 1395 یک مکان استیجاری را جهت 
انج��ام فعالیتهای اعضا تهیه نمود که رس��مًا در ایام مبارک دهه ی 
فج��ر با حضور مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان آبدانان، فرماندار 
محترم و جمعی از مس��ئولین محترم اس��تانی و شهرس��تانی افتتاح 
گردید و از تولیدات و توانمندیهای اعضای این صندوق بازدید بعمل 

آوردند. 
عمده فعالیت اعضاء در این مکان صنایع دس��تی و تهیه ترشی 
و ش��وریجات و فرآوری س��بزیجات می باش��د که دارای سوددهی 

اقتصادی زیادی برای اعضاء می باشد.
در همین راس��تا همزمان با برگزاری نمایشگاههای نوروزی این 
صندوق مبادرت به برگزاری نمایش��گاهی نمود که اعضا توانس��تند 
تولیدات و هنرهای خود رادر معرض فروش و دید عموم قرار دهند.

دالیل موفقیت صندوق:
1-  مدیریت موف��ق و انگیزه وافر مدیرعامل صندوق در جهت 

پیگیری امورات صندوق 
2-  تعامل و همکاری و مشارکت اعضا با همدیگر

3-  حضور مداوم کارشناس امور زنان مدیریت جهاد کشاورزی 
آبدان��ان در جلس��ات صندوق و هدای��ت افراد درجهت ش��کوفایی 

خالقیتها و توانمندیهای اعضا
4-  برگ��زاری منظم دوره های آموزش��ی برای اعضاء صندوق 

توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان

پیشنهادات:
1-  با توجه به تعداد زیاد اعضا، میزان اعتبار تخصیصی بیش��تر 

گردد.
2-  پیش��نهاد می گردد با همکاری ارگان های مرتبط اقدام به 
ایج��اد بازارهای محلی و خری��د تضمینی محصوالت تولیدی اعضا 

نماید تا بتوانند با اطمینان خاطر به تولید خود ادامه دهند.
3-  مدیرعامل صندوق، رکن اصلی فعالیت صندوق می باشد و 
تمامی مس��ئولیت های صندوق بر عهده این فرد است. لذا حمایت 
سازمان جهاد کش��اورزی، می تواند انگیزه الزم برای ادامه فعالیت 

مدیر عامل را فراهم نماید.
4-  ب��رای اعضای صندوق بازدیدهایی در نظر گرفته ش��ود تا 
بتوانند از صندوقهای موفق استان یا سایر استانها بازدید بعمل آورند 

و از تجربیات آنها استفاده نمایند.
5-  ب��ا توجه به اینکه جهت انجام ام��ورات مختلف صندوق و 
ش��رکت در دوره های آموزش��ی، جلس��ات و.... مدیرعامل صندوق 
متحمل هزینه هایی می گردد پیش��نهاد می ش��ود به نحو مقتضی 

اعتبار مور نیاز تًامین گردد. 

  س��یمین دخت بهزادی -  کارش��ناس زنان روستایی مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بخش مورموری و دالئل موفقیت آن

شهرستان دهلران دارای اراضي قابل توجهي 
اس��ت که به علت فقدان آب به ش��کل زمینهاي 
بای��ر و رها ش��ده درآم��ده اند. از طرفی ش��رایط 
اقلیمي منطقه به گونه ای است که به راحتی می 
توان سیالب های س��االنه را با تدابیر نه چندان 
پر هزینه اس��تحصال، و به س��فره آب زیرزمینی 
تزریق نمود. منطقه موسیان از نقاط بسیار مستعد 
کشاورزی است که در صورت تامین آب می توان 
حداقل 2 بار در س��ال اراضی آن  را زیر کش��ت 
برد. پروژه ملي پخش س��یالب در آبخوان دشت 
موس��یان در حقیقت یک طرح زیس��ت محیطی 
اس��ت ک��ه به منظور ت��وازن منطق��ه اي و بهره 
وري انس��ان از محیط اجرا شده است. پیامد این 
طرح براي س��اکنان منطقه، اشتغال زایي، تمرکز 
جمعیت و جلوگیری از مهاجرت و نهایتًا توس��عه 
منطق��ه اي خواهد بود. طرح پخش س��یالب در 
دشت موس��یان از س��ال 1375 در سطح 5000 
هکت��ار آغ��از و در قالب تکمیل 7  فاز تا س��ال 
1382 ادام��ه یافت. بط��ور خالصه حجم فعالیت 

اجرائ��ی در این ایس��تگاه تا حال حاضر ش��امل؛ 
ح��دود 1/300/000 متر مکع��ب عملیات خاکي، 
قری��ب 17/000 متر مکعب س��ازه هاي س��نگ 
سیمان و گابیون و جنگل کاری در سطح 3000 
هکتار بوده اس��ت. همچنین در راستای عملیات 
حفاظت و نگهداری مس��تمر ایس��تگاه و فراهم 
نم��ودن زمینه ای مناس��ب جهت اج��راي طرح 
هاي تحقیقاتي، 250 متر مربع س��اختمان اداري، 
آزمایش��گاهي و رفاهي و ایس��تگاه س��ینوپتیک 
هواشناس��ي از سال 1377 احداث شده و ایستگاه 
ب��ه لوازم اندازه گیري صحرایي و ماش��ین آالت 
مورد نیاز تجهیز شده است. اینک با گذشت بیش 
از 20 س��ال تاثیراتي را از جنب��ه هاي اقتصادي 
و اجتماعي بر جاي گذاش��ته اس��ت که حداقل 7 
روس��تاي مهم منطقه با اراضي کشاورزي وسیع، 
بطور مستقیم از مزایاي آن بهره مند هستند، و در 
اینجا س��عی بر آن است که آثار آن از جنبه های 

مختلف معرفی گردد: 
الف( تزریق س��االنه ح��دود 8 میلی��ون متر 

مکعب سیالب به سفره آب زیر زمیني منطقه در 
صورت میانگین بارش و س��یل گیری و عملکرد 
کامل سیس��تم. ب��ا وجود خشکس��الی طوالنی و 
مفرط منطقه برآوردها نش��ان م��ی دهد تا کنون 
بیش از 63 میلیون متر مکعب س��یالب و هرزآب 
های منطقه به س��فره آب زیر زمینی تزریق شده 

است.
ب(کنترل و کاهش خس��ارت  سیالب به 12 
هزار هکتار اراضي زراعي پایین دس��ت طرح و 7 
روس��تای منطقه شامل؛ پتک موسیان، بره بیجه، 
نهرعنبر، پتک اعراب، سادات دالپری، جلیزی باال 

و پائین. 
ج(اصالح بافت خاک و تقویت پوشش گیاهي 
مرتع��ي و جنگل��ی ب��ا کاش��ت 491000  اصله 
نه��ال اکالیپتوس،کنار،کهور و س��ایر گونه هاي 

گرمسیري در عرصه پخش سیالب.
د( احیای قریب 2 هزار هکتار زمینهاي جدید 
کش��اورزي در باالدس��ت راه ارتباطی دهلران-

اندیمشک، با ایجاد حاشیه امن برای راه ارتباطی 

ای��ن اراضی و تبدیل مس��یل هاي قبلي به زمین 
زراعی.

ه( افزای��ش تع��داد چاهه��اي منطق��ه از 86 
حلقه در 1375 )ش��روع طرح( ب��ه 176 حلقه در 
س��ال1387 و عدم افت جدی سطح ایستابي آب 
زیر زمیني از ابتداي شروع طرح تا کنون با توجه 
افزایش100 درصدي تعداد چاهها و خشک سالی 

های مفرط منطقه در سالیان اخیر 
و( افزایش 5 برابري س��طح زیر کش��ت ذرت 
و 2/5 براب��ري گن��دم و..  و کمک ب��ه یکپارچه 
س��ازي اراضي کشاورزي در پائین دست ایستگاه 

آبخوان و....

منابع:
نگارنده )1396(

ای��وب پیران��ی. کارش��ناس محق��ق بخش 
تحقیقات مرکز تحقیقات و آموزش کش��اورزی و 

منابع طبیعی ایالم

معرفی ایستگاه پخش سیالب دهلران و ابعاد تاثیر آن بر منطقه
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مقدمه:    
با توجه به وابس��تگی دام ها ب��ه مراتع و عدم 
اس��تفاده از مکمل های تغذیه ای مناسب، احتمال 
کمبود م��واد مغذی و به خص��وص ریز مغذی ها 
در ای��ن دام ها وج��ود دارد که می توان��د بر توان 
تولیدی و تولیدمثلی آنها مؤثر  باش��د. مواد معدنی 
و ویتامین ه��ا براي حیات موجودات زنده ضروري 
هس��تند و کمب��ود آنها در جیره م��ی تواند باعث 
کاهش تولید، باروري و بروز عوارضی در سالمت 
دام شود. در حال حاضر بیش از 19 عنصر معدنی 
براي دام ضروري شناخته شده اند که به دو دسته 
پرمصرف و کم مصرف تقس��یم می شوند. در بین 
عناصر کم مصرف کبالت، مس، ید، سلنیم و روي 
به ویژه در شرایط مرتع،  داراي اهمیت می باشند.
اهمیت مواد معدني و روش هاي مکمل دهي:

در قس��مت های مختل��ف جه��ان دام ه��ای 
بی ش��ماری وجود دارند که جیره آنها نیازش��ان را 
از لح��اظ مواد مغذی مرتفع نمی س��ازد. در نتیجه 
اختالالت تغذی��ه ای در دامها افزایش یافته که از 
حالت بحرانی و کمبود ش��دید مواد معدنی که به 
صورت عالئم بالینی و تغییرات آس��یب شناس��ی 
از قبی��ل لنگش، کوری، از دس��ت دادن پش��م یا 
مو، س��قط جنین، بی رنگ ش��دن مو، اسهال، کم 
خونی، غیر طبیعی ش��دن استخوانها، کزاز علفی، 
پائین آمدن قدرت تولیدمثلی، گنده خواری و نهایتًا 
م��رگ بروز می کند، تا ح��االت خفیف کمبود که 
شناس��ایی آنها مشکل اس��ت و منجر به کاهش 
رش��د، کاهش تولید یا کاهش ب��اروری می گردد. 
روشهاي گوناگونی براي تأمین مواد معدنی دامها 
از طری��ق مکمل دهی مورد اس��تفاده قرار گرفته 
است. روشهاي مس��تقیم نظیر اضافه کردن مواد 
معدنی ب��ه آب، مواد معدنی لیس��یدنی، تزریق و 
س��ازوکارهاي ش��کمبه اي که به نظر می رس��د 
در مقایسه با روش��هاي غیر مستقیم، اقتصادي تر 

باشند. 

تأثی�ر تغذی�ه تكمیل�ي و مكمل های 
معدنی ب�ر صفات تولیدمثل�ي و افزایش 

وزن بره ها:
از آنجای��ی ک��ه اکث��ر مرات��ع در اواخر فصل 
تابس��تان که نزدیک به زمان قوچ اندازی گله های 
گوس��فند می باشد کمیت وکیفیت مناسبی ندارند، 
چ��را ي میش ه��ا ب��ر روی آن مرات��ع نیازهای 
غذایی آنها را ب��رای دوره مذکور تامین نمی کند، 
بخصوص در س��الهای اخیر ک��ه وجود گردو غبار 
مرات��ع مناطقی از کش��ور را آلوده نموده اس��ت، 
ل��ذا میش هایی که تنها وابس��ته به چ��رای این 
مراتع می باش��ند و غذای کمکی دیگری مصرف 
نمی کنند دارای وضعیت بدنی نامناسبی می باشند، 
و با توجه به اینکه میزان آبستنی در میش  بوسیله 
شاخص وضعیت بدنی و چگونگی تغذیه میش در 

دوره قب��ل از جفتگیری تعیین می ش��ود، توجه به 
وضعیت غذایی میش در این مرحله سبب کاهش 
روزه��ای ب��از در گله )فاصله زایش تا آبس��تنی(، 

افزایش میزان تخمک ریزی و پایین آمدن وقوع 
تلفات جنینی می گردد. 

تحقیقات انجام شده نشان می دهد1- استفاده 
از جیره ه��اي غذایي با س��طوح مختلف انرژي و 
پروتئی��ن در دورة زماني قوچ ان��دازي، اختالفات 

معني داري را در می��زان تخمک ریزي، بره زایي و 
وزن تولد بره ها ایجاد مي کند.2- در کش��ورهای 
در حال توس��عه مشکل کمبود عناصر کم مصرف 

معمواًل ب��ا کمبودهای انرژی، پروتئین و فس��فر 
هم��راه بوده که بر رش��د بعد از تول��د و عملکرد 
تولیدمثلی اثر می گذارد. میش هایي که در مراحل 
حس��اس تولیدي خود، تغذیه مناس��ب تري داشته 
باشند، وزن تولد بره هایش��ان بیشتر مي باشد.3-  

3- تغذی��ه تکمیلی در زمان جفت گیری میش ها، 
س��بب افزای��ش میزان آبس��تني و کاه��ش بروز 
نقایص جنیني در بره ها مي ش��ود. تأمین نیازهای 
تغذیه ای به خصوص نیاز پروتئینی آنها در مراحل 
فیزیولوژی حس��اس می باش��د، چرا که استفاده از 
پروتئی��ن ب��رای افزایش میزان آبس��تنی و پایین 
آم��دن نقایص جنینی الزم اس��ت.4- میش هایی 
که از تغذی��ه تکمیلي و مکمل معدني از دو هفته 
قبل تا یک هفته پس از فصل جفت گیری به ازاء 
هر رأس روزانه 400 گرم مکمل انرژی، پروتئین 
و مواد معدنی مت��وازن )داراي 2/9 مگاکالری در 
کیلوگ��رم انرژی قابل متابولیس��م و 17/7 درصد 
پروتئین خام( استفاده می نمایند.  میزان باروري، 
بره ده��ی، دوقلوزای��ي، دو بار زایی آنها در س��ال 

افزایش و تلفات آنها کاهش می یابد.

پیشنهادات:
1- با توج��ه به ناتواني بخ��ش قابل توجهي 
از دامداران جهت خرید علوفه و کنس��انتره مورد 
نیاز و پایین بودن کیفیت مراتع، تهیه کنس��انتره  
متوازن با قیمت مناس��ب همراه با سیاس��ت هاي 
حمایتي جهت رونق بخش��یدن به تولیدات دامي 

ضروري می باشد 
و  ترویج��ی  کالس ه��ای  برگ��زاري   -2
آموزش هاي مهارت��ی الزم در زمینه نحوه تغذیه 
تکمیل��ي و اس��تفاده از مکم��ل ه��ای مغذی در 
فصول مختلف با توجه به وضعیت مراتع و شرایط 
فیزیولوژی��ک دام جهت تولید کنن��دگان و بهره 

برداران ضروري است.
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یحیی عباسپور کارش��ناس ارشد بخش علوم 
دام��ی مرکز تحقیق��ات و آموزش کش��اورزی با 
هم��کاری صیفعلی ورمقانی و هوش��نگ جعفری 
اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کش��اورزی 

و منابع طبیعی استان ایالم

اثر تغذیه تکمیلی و مکمل های تغذیه ای بر خصوصیات تولیدمثلی میش
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استان ایالم با دارا بودن 1500 نفر زنبور دار و تعداد 68000کلنی 
زنبور عسل و با تولید ساالنه 610 تن عسل و 100 تن موم و سایر 
فرآورده های زنبور عس��ل ش��امل ش��هد و گرده، ژل رویال و بچه 
زنبور و ملکه و زهر عس��ل، از جمله استانهایی می باشد که بهترین 
نوع عسل طبیعی و درمانی و متنوع را با توجه به شرایط جغرافیایی 

متنوع تولید می کند.
زنبورداران استان از پیشینه 50 ساله در پرورش سنتی و صنعتی 
زنبور عس��ل برخوردار بوده و با تکنولوژی و علم روز، خود را مجهز 
نموده اند. در س��الهای اخیر به علت خشکسالی و بروز پدیده گرد و 

غبار و آفات، خسارت فراوانی به زنبورداران تحمیل شد.
دو محص��ول apimix  و apipasta که حاوی پروتئین ها، 
ویتامین ها و مواد معدنی و مینرالی می باشند برای خوراک تکمیلی 

در فصل بهار و پاییز و زمستان گذرانی زنبورها توصیه می شود. 

محصول  آپی میكس
محصول آپی میکس در موارد زیر پیشنهاد می شود:

1.  زمانیکه گل ها یا درختان در حال شکوفه دادن هستند؛
2.  فصل بهار به عنوان محرک رشد کلنی؛

3.  برای تقویت بچ��ه گیری مصنوعی از ملکه و تحریک تخم 
ریزی.

ش��ربت آپی میکس دارای ش��هد گیاه رزماری، پونه وحش��ی و 
آویش��ن و قند نیش��کر اس��ت و با انرژی ترین غذای زنبور عس��ل 
اس��ت. این ترکیب از کریستالیزه شدن داخل شان ها جلوگیری می 
کن��د و حت��ی در دمای خیلی پایین نیز به عن��وان یک منبع غذایی 
در دس��ترس کلنی می باشد و دارای مقدار زیادی ویتامین، پروتئین 
و اس��ید آمینه ضروری جهت تحریک تخمک ریزی و برای رش��د 

نوزادان ضروری است.

محصول آپی پاستا
برای تقویت کندو در پاییز و زمستان گذرانی تهیه شده و حاوی 
مقدار زیادی پروتئین و ویتامین ها و اسیدهای آمینه ضروری و مواد 
معدنی اس��ت. باعث افزایش مقاومت کلنی زنبور عس��ل در فصول 
س��رد و کم شهد می شود. تولید و باروری را باال می برد و حتی در 
مقاب��ل آفات و بیماریها، کلنی را تقویت کرده و مقاوم می س��ازد و 
آسیب حشرات موذی را از بین می برد. غذایی خمیری شکل است 
که بیش��تر از س��اکارز یا قند نیشکر تهیه شده و برای زنبور جذابیت 
دارد و به س��ادگی استفاده می ش��ود. از بلور ریز میکرو ساخته شده 
ک��ه زنبور ب��ه راحتی آن را جذب می کن��د و باقیمانده ای در کندو 
نمی ماند و عس��ل را آلوده نمی کند و هیدورکس��ی متیل فورفورال 
که ماده ای س��می اس��ت را ندارد. برای زنبورداران کوچ رو مناسب 
اس��ت. قوه فیزیکی زنبور را تقویت کرده و از لحاظ ش��کل ظاهری 
نی��ز زنبور ه��ا را به خود جلب نموده و نیازی ب��ه خروج از کندو در 
فصول س��رد نیست. تلفات زنبور در زمس��تان کاهش یافته و حتی 
نرها هم تلفاتشان کم می شود و جمعیت کندو برای بهار قوی بوده 
و آماده بکار اس��ت و نهایتًا بچه دهی بیش��تر و سالمت کندو باعث 
جمع آوری ش��هد و گرده بیشتر شده و عسل بهتر و بیشتری تولید 

می گردد.
ای��ن خوراکها در بس��ته ه��ای 15 کیلوگرمی به صورت بس��ته          

1 کیلوگرمی یا 6 بس��ته 2/5 کیلوگرمی ب��رای هر کلنی و هفتگی 
250-100 گ��رم داده ش��ده و در صورت اس��تقبال زنبورهای کلنی 
ماهیان��ه بی��ن 1/5 کیلوگرم الی 2/5 کیلوگرم م��ی توان جهت هر 
کندو مصرف نمود. این ترکیبات بایس��تی در مکانی خشک و خنک 

و دمای 15 درجه سانتی گراد نگهداری شوند و به مصرف برسند.

مزایا
1.  کاهش تلفات و زمستان گذارانی خوب

2. تقویت قوای بدنی زنبوران کندو و کارگرها
3. تسریع و افزایش و تحریک تخم ریزی بیشتر در النه در بهار

4. افزایش بچه دهی
5. افزایش محصوالت تولیدی

6. افزایش مقاومت کلنی ها به بیماریها و آفات و حشرات
7. بازار پسندی و کیفیت بهتر عسل 

8. درآمد باالتر و رضایت زنبوردار
9. استفاده و نگهداری آسان

10. نبود ضایعات و پسماندها در کندو
نكته:

مصرف این خوراکها بجای ش��کر است و باعث افزایش مصرف 
آب کلنی می ش��ود لذا هر کندو روزانه ب��ه 1 الی 4/5 لیتر آب نیاز 

دارد که بایستی در دسترس آن قرار گیرد.

منابع:
1. تحقیقات انجام شده در شرکت آپیمیکس و آپیپاستای اسپانیا 

.)2015-2016(
2. نگارنده )1396(

حس��ین یوس��ف جمال ، معاون امور طیور و زنبورعس��ل استان 

اصول تغذیه زنبور عسل در فصول مختلف سال با خوراک کامل
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نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های صندوق 
های اعتبارات خرد زنان روستایی در استان ایالم 

برگزار شد

در راس��تای حمایت از زنان روستایی کارآفرین   **
و عرضه محصوالت تولیدی آنان، نمایش��گاه دستاوردها ی 
زنان روس��تایی باحضور اعضاء صن��دوق های اعتبارات خرد 
زنان روس��تایی با مس��اعدت وهمکاری مدیریت هماهنگی 
ترویج کش��اورزی اس��تان ایالم و صن��دوق کار آفرینی امید 
در ش��هر ایالم از تاری��خ 96/4/12 تا تاریخ 96/4/18 برگزار 
ش��د.در این نمایشگاه زنان روستایی با عرضه صنایع دستی، 
گیاه��ان دارویی و عرقیات طبیعی س��نتی ، روغن حیوانی ، 
عسل طبیعی، لبنیات و انواع ترشیجات و... محصوالت سالم 

خود را عرضه کردند. 

برگزاری همایش تجلیل از تولید کنندگان برتر 
بخش کشاورزی استان ایالم

همایش تجلی��ل از تولیدکنن��دگان برتر بخش   **
کشاورزی اس��تان با حضور مهندس مروارید استاندار ایالم، 
مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار، فرماندار ایالم و 
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان ، در تاریخ  18تیر 
ماه س��الجاری در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری 
ارشاد اسالمی شهر ایالم برگزار شد. این همایش با مساعدت 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایالم برگزار و از 
41 نفر از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان تجلیل 
گردی��د. همچنین در محل همایش، نمایش��گاه دس��تاوردها 
و توانمند های بخش کش��اورزی و نمایش��گاه عکس های 
ترویج��ی در قالب 70 قطعه عکس از  فعالیت های مدیریت 
ترویج کش��اورزی و فعالیت های مرتبط با نظام نوین ترویج 

در معرض دید عموم قرار گرفت. 

ستاد استان

** در سال زراعی 96-95 با اعتباری معادل 20 میلیارد 
ریال از محل خط ویژه اعتباری مکانیزاس��یون، 6 دس��تگاه 
کمباین، 32 دس��تگاه تراکتور، 65 دس��تگاه ادوات دنباله بند 
برای شهرس��تان خریداری که موجب اش��تغال دائم 61 نفر 

گردید.
** برداشت انگور از باغات آبدانان در سطح 50 هکتار با 
تولید 400 تن انگور یاقوتی با کیفیت، ش��روع و محصول آن 
روانه بازار گردید، در این شهرستان 30 درصد انگور تولیدی 
در س��طح شهرس��تان مصرف و مابقی به استانهای همجوار 

صادر می گردد.

شهرستان آبدانان

** برداشت کلزا در سطح 10 هکتار از مزارع شهرستان
** برداشت غالت در سطح 7900 هکتار ازمزارع شهرستان

** برداشت حبوبات در اردیبهشت سال جاری در سطح 500 هکتار
** شروع عملیات اجرایی پروژه آب رسانی زید-تلخاب-زرانگوش 

** اخذ تسهیالت بانکی و تاسیس گلخانه آقای موسی صفری به مساحت 10هکتار در شهرک صنعتی بدره 
** در اجرای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیعی و در راس��تای ماده 54 قانون رفع موانع تولید، مس��احت 
1354/7 هکتار از اراضی پالک 9 روس��تای موس��ی مورد بررس��ی قرار گرفت که در نتیجه 132/4 هکتار از زمینهای این پالک جزء اراضی 
زراعی قرار گرفت و هم اکنون در پالکهای 10و11و12 روستای جابر نقشه برداری صورت گرفته و پس از تایید کمسیون شهرستان جهت 

تایید کمسیون استان ارجاع داده خواهد شد.

شهرستان بدره

** توزیع 2400 اصله نهال پسته و کاشت آن در سایت 
باغبانی بانواز

** مبارزه با آفت س��ن گندم در س��طح 4291 هکتار از 
مزارع شهرستان

** مب��ارزه بیولوژیک با آفت هلیوتی��س و توزیع زنبور 
براکون در سطح 220هکتار از مزارع شهرستان

** مب��ارزه ب��ا علفه��ای هرز باغ��ات میوه در س��طح 
300هکتار 

** مبارزه با س��فیدک س��طحی انگور در س��طح باغات 
شهرستان

** برداشت کلزا از سطح 20هکتار از مزارع شهرستان 
** اجرای کالس مدرس��ه در مزرعه ویژه کمباین داران 
و بهره برداران کش��اورزی در خصوص کالیبراسیون ماشین 

های برداشت
** اجرای کالس آفت کرم گلوگاه انار با حضور مدیریت 

حفظ نباتات سازمان و 70 باغدار حوزه عرب رودبار
** برگزاری کالس مدرسه در مزرعه آفات و بیماریهای 

انگور با حضور 50 باغدار عضو سایت ورگچ
** برگزاری کالس مدرسه در مزرعه آفات و بیماریهای 
زیتون در س��ایت باغبانی ورگچ ب��ا حضور 30نفر از باغداران 

عضو سایت
** برداش��ت جو از مزارع شهرس��تان در س��طح 5280 

هکتار
** برداش��ت گن��دم در س��طح 4700 هکت��ار از مزارع 

شهرستان

شهرستان سیروان

** بر اس��اس تفاهم نامه بین مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرس��تان ملکش��اهی و کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( به 
منظور آش��نایی مددجویان کمیته امداد با روش��های اصولی 
و عملی غرس نهال در راس��تای کاشت و نگهداری درختان 
مثم��ر در محوطه منازل مس��کونی روس��تایی که هم باعث 
افزایش سطح سبز در روستا شده و هم بخشی از نیاز خانوار 
به می��وه، از این طری��ق تامین می ش��ود ، دو دوره کالس 
آموزش��ی در دو بخش گچی و چم��زی با حضور 150 نفر از 
مددجویان روس��تاهای گنبد و مهر ب��ا حضور مهندس علی 
حس��ینی مدیر جهاد کشاورزی و کارشناس��ان ترویج برگزار 

گردید که مورد استقبال روستاییان قرار گرفت.

** بر اساس هماهنگی بعمل آمده با آموزش و پرورش 
شهرستان ملکش��اهی و در راس��تای توانمند سازی و ایجاد 
روحیه کار و خودباوری و نیز استفاده بهینه از حداقل امکانات 
در فضاه��ای کوچک و نیز به منظ��ور خودکفایی خانوارهای 
روس��تایی از نظ��ر تولید س��بزی جات ارگانی��ک، یک دوره 
کالس آموزشی عملی سبزی کاری با حضور 50نفر از دانش 
آموزان ،اولیاء آنها و کارشناس��ان ترویج به مدت یک روز در 

مدرسه نبوت شهر ارکواز ملکشاهی برگزار گردید.

** به منظور کاهش مصرف س��موم ش��یمیایی، مبارزه 
بیولوژی��ک با آفات به ویژه کرم پیله خوار نخود )هلیوتیس(، 
تولید محصول س��الم و ارگانیک و همچنین حفاظت محیط 
زیس��ت از آلودگی های ایجاد شده از طریق سموم شیمیایی 
در منابع آبی و خاکی، رها سازی زنبور براکون در سطح 160 

هکتار از مزارع نخود شهرستان صورت گرفت.

شهرستان ملکشاهی

**  برداشت کلزا در سطح 750 هکتار به میزان عملکرد 
1547 تن

**  برداش��ت گندم در س��طح 8250 هکت��ار به میزان 
عملکرد 20 هزار تن

**  مبارزه با جوندگان مضر کش��اورزی در سطح 800 
هکتار

**  مب��ارزه با آف��ات و بیماریهای س��بزی و صیفی در 
سطح 200 هکتار

** اعمال بهداش��ت قرنطینه ای بر روی 25 هزار تن از 
محصوالت کشاورزی

**  پایان عملیات تجهیز کارگاه طرح آبیاری و زهکشی 
2400 هکتاری کنجانچم و شروع عملیات اجرایی آن

شهرستان مهران

** برداش��ت گندم و ج��و در س��طح 31750 هکتار از 
اراضی آبی و دیم شهرستان

** کاش��ت برنج در س��طح 700 هکت��ار از اراضی آبی 
شهرستان

** برداشت هندوانه در سطح 900 هکتار از اراضی آبی 
شهرستان 

** خرید 33000 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط 
5 مرکز خرید گندم در سطح شهرستان

شهرستان چرداول

**  اجرای طرح آبیاری تحت فشار بصورت تجمیعی در 
سطح 750 هکتار در اراضی چمژاب

**  شروع بکار اجرای طرح شبکه آبیاری تحت فشار در 
سطح 302 هکتار در اراضی هوره کول دره شهر

**  عملیات برداشت 200 تن انگور یاقوتی در سطح 50 
هکتار از باغات بارور شهرستان دره شهر

شهرستان دره شهر



فصلنامه آموزشی ترویجی   

سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

شماره یازدهم تابستان 1396
به کوشش: 

                                                             مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایالم
همکاران:حشمت اهلل سیاهی، صیفعلی ورمقانی، محمدرضا جعفری، محمد مهدی پورسیاه بیدی، ایوب پیرانی. 

یحیی عباسپور، حسین یوسف جمال، سمیرا نصیری،  سیمین دخت بهزادی

  نوآوران رتویج کشاورزی
آتش زدن بقایای گیاهان نه تنها باعث ایجاد خسارات قابل توجهی به خاک 
بلکه  می شود،  خاک  در  موجود  ارگانیسم های  میکرو  و  آلی  ماده  جمله  از 
پاک  هوای  الیحه   20 ماده  اساس  بر  و  دارد  بر  در  را  هوا  شدید  آلودگی 
پرداخت  به  متخلف  و  است  ممنوع  زراعی  اراضی  گیاهی  بقایای  سوزاندن 

جزای نقدی درجه 6 قانون مجازات اسالمی محکوم می گردد.

مسابقه فصلنامه آموزشی-ترویجی )شماره 11-تابستان 1396(

روزهای باز در گله به چه معناست؟  .1
الف( افزایش درصد بره زایی    ب(کاهش تلفات جنینی     ج(فاصله ی زایش تا آبستنی        د(همه ی موارد
کدامیک از گیاهان علوفه ای زیر علوفه خشک آن نبایستی حاوی بذ ر باشد وتولید مسمومیت می کند ؟  .2

الف(خلر                                    ب( یونجه                                    ج( ماشک                         د( هیچ کدام
کدامیک از عبارتهای ذیل صحیح است؟  .3

الف( واکسن زنده تخفیف حدت یافته یا اصالح شده است که میکروب مورد استفاده در آن قادر به تکثیر در بدن میزبان است.
ب(واکسن غیرفعال )کشته( که میکروب مورد استفاده در آن قادر به تکثیر در بدن میزبان نیست.

ج(بعد از واکسیناسیون درجه حرارت سالن را 2 تا 3 درجه به مدت 24 ساعت افزایش دهید.       د( همه ی موارد
4. شاید یکی از دالیل اصلی بی توجهی به دانش بومی در کشورهای جهان سوم ....................؟

الف(تحصیل کردگان آن دانش و اطالعات مردم خود را نادیده گرفته اند. 
ب(همواره از مردم به عنوان افرادی سرسخت و خرافی یاد کرده اند. 

ج(رواج کشاورزی تک محصولی و صنعتی        د( همه ی موارد
5. کدامیک از عبارتهای ذیل صحیح می باشد؟

الف(تغذیه تکمیلی در زمان جفت گیری میش ها، سبب کاهش میزان آبستنی می شود.
ب(میش هایی که از تغذیه تکمیلی و مکمل معدنی استفاده می کنند میزان باروری، بره زایی، دوقلوزایی آنها در سال کاهش و تلفات آنها افزایش می یابد.

ج( اس��تفاده از جیره های غذایی با س��طوح مختلف انرژی و پروتئین در دوره زمانی قوچ اندازی، اختالف معنی داری را در میزان تخمک ریزی، بره زایی و وزن تولد بره ها 
ایجاد می کند.         د( همه ی موارد

6. کدامیک از موارد ذیل از نکات ضروری در خارج از فصل آبیاری است؟
الف( تخلیه لوله ها و پمپ ها از آب به منظور جلوگیری از یخ زدن و زنگ زدن      ب( روغن کاری س��طوح بلبرینگ و قس��مت های فلزی         ج(بس��ته بودن ش��یر مکش     

د( همه ی موارد
7. کدامیک از موارد ذیل از مهم ترین اهداف کاداستر اراضی زراعی محسوب می شود؟

الف( تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی      ب(مدیریت بهینه ی اراضی     ج( شناسنامه دار کردن اراضی کشاورزی      د(همه ی موارد
8. کدامیک از گیاهان علوفه ایی زیر را نباید در موقع به گل نشستن و یا ابتدای رسیدن مورد  چرا قرار داد؟

الف(خلر                                    ب( یونجه                                    ج( ماشک                         د( همه ی موارد
9. محصول آپی میکس در تغذیه زنبور عسل در چه مواردی پیشنهاد می شود؟

الف( زمانیکه گل ها یا درختان در حال شکوفه دادن هستند      ب( فصل تابستان به عنوان محرک رشد کلنی     ج(برای تقویت بچه گیری مصنوعی      د( همه ی موارد
10. کدامیک از عبارتهای زیردر مورد محصول آپی پاستا نادرست است؟

الف( غذایی خمیری شکل است که بیشتر از ساکارز یا قند نیشکر تهیه شده و برای زنبور جذابیت دارد.
ب( از بلور ریز میکرو ساخته شده که زنبور به راحتی آن را جذب می کند و باقیمانده ای در کندو نمی ماند و عسل را آلوده نمی کند

ج( برای زنبورداران کوچ رو مناسب است.
د( هیچکدام
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