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استانيزد

خاك، آب و گياه به عنوان س��ه عامل اصلي در توليدات 
كش��اورزي هستند که داراي اثرات متقابل بوده و تحت تاثير 
عوامل محيطي و مديريتي، پتانسيل و ميزان توليد را تعيين مي 
کنند. خاك به عنوان بستر حيات و استقرار گياه، صرف نظر از 
محيط هاي مصنوعي كه اخيرًا جهت توليدات كشاورزي مورد 
استفاده قرار مي گيرند، منبع و مكان اصلي تامين نيازهاي گياه 
اعم از آب و مواد معدني مي باش��د. در زمينه تغذيه، خاك به 
تنهايي بخش��ي از اين نياز را ب��رآورده مي كند. البته نمي توان 
نقش آب را در اين مقوله به عنوان ايجاد كننده محيط مساعد 

جهت جذب مواد غذايي و رشد و نمو گياه ناديده گرفت. 
معموال کود دهي به منظور تامين مقاديري از نياز غذايي 
گياه اس��ت که از طريق خاک تامين نش��ده، صورت ميگيرد. 
پس در توصيه کودي مناسب دو مرحله اصلي وجود دارد. 
ب��رآورد ق��درت خاک در تامي��ن عناصر غذاي��ي که با 

استفاده از نتايج آزمون خاک و گياه صورت ميگيرد
2- ميزان نياز گياه اس��ت که با تخمين پتانسيل توليد در 

شرايط اقليم و مديريت اعمال شده برآورد ميگردد. 
نکت��ه مهم اين که در عمليات تغذيه گياه دس��ت يابي به 
حد اکثر عملکرد مورد توجه نيس��ت، زي��را اگر چه مصرف 
هر چه بيش��تر كودهاي شيميايي ممکن است در كوتاه مدت 
س��بب ازدياد محصول گردد ولي جدا از مس��ائل اقتصادي، 
چني��ن روندي مقطعي بوده و در نهايت منجر به از بين رفتن 
م��واد آلي خاك، بروز آلودگي هاي ش��يميايي، بر هم خوردن 
تع��ادل اكوسيس��تم زراعي، آلودگي آبهاي زيرزميني، س��فت 
ش��دن خاك هاي زراع��ي و باالخره كاهش تولي��د  گردد. در 
مقابل، مصرف بهينة عناصر غذايي عالوه بر تامين نياز غذايي 
گياه��ان، به حفظ تعادل عناصر غذايي خاك، كاهش تاثيرات 
منفي عناصر روي جذب يكديگر و نيز كاهش س��ميت آنها 
در خ��اك مي انجامد. به هر حال با نمونه برداري از خاك قبل 
از كاشت و تجزية آن در آزمايشگاه و با توجه به كيفيت آب 
آبياري مورد استفاده، توصية كودي صحيح امكان پذير بوده، 
چه بسا در طول دورة داشت نيز مي توان بر اساس تجزية گياه 

و يا بعضًا عالئم ظاهري، كمبودها را شناسايي و رفع نمود.
بايد در نظر داش��ت كه توليد 3 ت��ن دانه و 3/5 تن كاه 
و كل��ش گندم در هر هكت��ار ازمزرعه باعث برداش��ت 70 
 )P2O5( 15 كيلوگرم فس��فر ، )كيلوگرم ازت )ازت خالص
و 40 كيلوگرم پتاس )K2O( مي گردد. اين ميزان با افزايش 

عملکرد به صورت خطي افزايش مي يابد. 

برآورد پتانسيل توليد:
ميزان عملک��رد هر محصول تابع��ي از عوامل مختلف 
اس��ت که برخي از اين عوام��ل ميتواند تحت مديريت قرار 
بگيرد و برخي ديگر را يا نميتوان مديريت کرد و يا اصالح 
آنه از لحاظ اقتصادي صرفه ندارد. در شرايط عادي اقليم و 
برخي مشخصات خاک مانند بافت خاک و عمق آن از جمله 
اين گروه عوامل هس��تند. در مورد گندم برخي از عوامل كه 
ج��زء مهمتري��ن متغيرهاي كنترل كننده س��طح توليد در هر 
منطقه اس��ت ش��امل ميزان و ش��وري آب آبياري و شوري 

برنامه تغذيه گندم براي سال جاري زراعي
با توجه به تاريخ کاشت گندم در مناطق مختلف استان، ادامه برنامه تغذيه گياهي در سال زراعي جاري به صورت 

زير پيشنهاد مي گردد:
ë:درمناطقيباپتانسيلتوليدکمتراز4تندرهکتار
ëمصرفسرکازتدردونوبتاواخرپنجهرفتنوزمانگلدهي
ëمصرفکودپتاسيمياواخرپنجهرفتندرصورتعدممصرفهنگامکاشت
ëدرمناطقيباپتانسيلعملکردباالي4تندرهکتار
ëمصرفسرکازتدردونوبتاواخرپنجهرفتنوزمانگلدهي
ëمصرفکودهايپتاسيمياواخرپنجهرفتندرصورتعدممصرفهنگامکاشتوياعملکردباالي7تندرهکتار
ëمحلولپاشيباکودهايکممصرفبااولويترويومنگنزدرهنگامپنجهرفتنباغلظتنهايي4درهزار
ëمحلولپاش��يبااورههنگامشيريش��دندانهگندمبهميزان8کيلوگرماورهدرهکتار)اينعملنبايدديرتر

اززمانمناس��بشصورتپذيرد،چونباعثافزايشرش��دسبزينهايوبنابراينطوالنيشدندروهرويششده
ودرمناطقيكهوزشبادداشتهباشيمباعثريزشدانهميشود(

نهايي خاک، درصد كربنات كلس��يم ، بافت و شوري واقعي 
خاك مورد بررس��ي کمي قرار گرفته است. تاثير هر يك از 
متغيرهاي فوق ب��ر نياز غذايي گندم و پتانس��يل توليد تابع 
ش��رايط موجود مي باش��د كه به صورت جدول 1 مشخص 
گرديده  است. ميزان عناصر غذايي اصلي در خاک و قابليت 
دسترس��ي آنها براي گياه جزء عوام��ل کنترل کننده عملکرد 

است که ميتوان آنها را براحتي کنترل و مديريت کرد. 
در مرحل��ه اول با داش��تن اطالعات کل��ي از مديريت 
آبياري و برخ��ي ويژگيهاي خاک، پتانس��يل توليد با فرض 
تامي��ن کليه عناصر غذايي تخمين زده ميش��ود. و س��پس با 
دانستن ميزان عناصر در خاک مقدار کود الزم براي دسترسي 

به اين ميزان توليد برآورد ميگردد.
بديه��ي اس��ت در هر منطق��ة خاص در ص��ورت وجود 
اطالع��ات کافي مي توان باالترين عملك��رد را در مزارعي كه 
داراي شرايط آب و خاك مشابه مي باشند و مديريت تغذيه اي 

مناسبي هم دارند، به عنوان پتانسيل عملكرد در نظر گرفت.
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تـب              مالت

راه هاي انتقال بيماري:
1- عام��ل اين بيماري مي تواند از راه دس��تگاه گوارش، 

تنفس و همينطور از راه جلدي به بدن انسان وارد شود.
2- مصرف شير خام و فراورده هاي لبني آلوده خصوصا 
پنير تازه، خامه،  س��ر ش��ير و بستني خامه دار، فله )تهيه شده 

از آغوز(
3-  آلوده بودن ظروف مورد استفاده در حين شير دوشي

4- تماس مستقيم با بافتهاي آلوده دامي مثال حين كمك 
در زايمان دام مبتال و يا تماس با پوست و مواد دفعي دامهاي 

مبتال 
5- تنف��س گرد و غبار موجود در هواي طويله و اصطبل 

دامها و يا آزمايشگاه ها 
6-  احتم��ال انتق��ال بيماري از طريق خ��ون، پيوند مغز 

استخوان 
7- انتقال مكانيكي آلودگي توس��ط حش��رات نيز وجود 
دارد)گاهي از طريق يك واس��طه ك��ه به عنوان مثال از طريق 
كنه كه دام آلوده را نيش زده به انس��ان منتقل مي شوند(. ولی 
انتقال بيماری در ش��رايط طبيعی از انس��ان به انس��ان ممکن 

نيست.
در اي��ن زمينه بايد ياد آور ش��د که گاو آلوده به ميکروب 
بروس��ال اين باکت��ری را بطور متناوب و اغل��ب برای مدت 
طوالنی همراه شير دفع می کند که اين مورد می تواند به عنوان 
منبع��ی مهم ب��رای انتقال آلودگی به انس��ان باش��د. همچنين 
تحقيقات نش��ان داد که اين باکتری در طول مراحل س��اخت 
پني��ر زنده مان��ده و می تواند ماه ها به زندگی خ��ود در انواع 
پنير های س��خت ادامه دهد. از س��وی ديگر با توجه به اينكه 
باكت��ری تب مالت در خامه و بس��تنی از مان��دگاری طوالنی 
برخوردار اس��ت، چنين به نظر می رسد که بستنی ها به عنوان 
يكی از منابع آلوده پنهان برای تب مالت به ش��مار می  روند و 
بدين ترتيب استفاده زياد از بستنی های تابستانه امكان ابتالی 
به تب مالت را افزايش خواهد داد. همچنين برخی از يافته ها 
نش��ان می دهد که مصرف گوش��ت های آلوده که بطور ناقص 
پخته شده است ممکن است بيماری را به انسان انتقال دهد. 

پيشگيري: 
1- در صورت عدم دسترس��ي به ش��ير پاستوريزه قبل از 

مصرف آنرا بجوشانيد.
2- خودداری از مصرف  شير غيرپاستوريزه ، پنير و ساير 

لبنيات و گوشت های تاييد نشده. 
3- از مصرف خامه و بس��تني غير پاستوريزه و پنير تازه 

خودداري نمائيد. 
4- پنير تازه و بي نمك قبل از مصرف به مدت 2 ماه در 
آب نمك قرار دهيد تا در صورت آلودگي ميكروب بيماري از 

بين برود. )حتما از مايه پنير تجاري استفاده نماييد(.
5- قبل از دوشيدن شير از دام حتما پستان دام و اطراف آن را 
با آب و صابون به خوبي بشوئيد. در صورتي كه خراش و يا زخم 

بر روي دست خود داريد از شير دوشي خود داري كنيد. 
6- ظروف مخصوص ش��ير دوشيدن را قبل از استفاده با 

دقت كامل شستشو دهيد. 
7- ش��ير دامي كه جديدًا س��قط جنين داشته را مصرف 
نكنيد )الزم به ذكر اس��ت گوشت حيوانات مبتال به تب مالت 

اگر خوب پخته شود قابل استفاده است(. 
8- از تماس مس��تقيم با بافتهاي آلوده حيوان خودداري 
نمائيد )بويژه ترشحات دستگاه ادراري، تناسلي و دهان(. در 
اكث��ر موارد راه اصلي دفع باكت��ري تب مالت، مايعات جنيني 
و جفت گاوهاي س��قط شده يا زايش طبيعي  است. مخاطره 
تماس حيوانات حس��اس بعد از چنين وضعيتي به سه فاكتور 
تع��داد باکتريهای دفع ش��ده، بقاي اين باكت��ري ها در تحت 
شرايط غالب محيطي  و امكان تماس حيوان حساس با تعداد 

كافي باكتري جهت توليد عفونت بستگي دارد. 
9- دام تل��ف ش��ده، س��قط ش��ده و ترش��حات رحمي 
دامهاي آلوده را سوزانيده يا به مقدار كافي بر روي آنها مواد 
ضدعفون��ي كننده ريخته به طور بهداش��تي دف��ن نمائيد و يا 
بس��وزانيد. در صورت لزوم تماس با ترشحات رحمي و دام 
تلف شده سعي شود از دستكش استفاده گردد )هرگز بره هاي 
سقط شده را جلو سگ نياندازيد(. مديريت در دامداري هاي 
مبتال براي پيش��گيري و كاهش تماس بين دام هاي س��الم و 

بيمار بسيار مهم است.

10- از كشتار پراكنده دامها در فضاي باز بايستي پرهيز نمود. 
11- دامها بايد برعليه اين بيماري واكس��ينه ش��وند تا از 
ابتالء آنها و س��رايت بيماري به انسانها جلوگيري شود. تمام 
ميش ها و گوس��فندان نر تخمي را با واكس��ن مخصوص دام 
هاي بال��غ )REDUCE DOSE REV1( و بره ها و بزغاله هاي 
  FULL DOSE REV 13-6 ماه��ه ماده خ��ود را ب��ا واكس��ن
واكسينه نمايند. بره ها و بزغاله هاي گله هر سال بايد واكسينه 
ش��وند، اما واكسيناسيون ميش هاي بالغ بايد يكسال در ميان 
 FULLتكرار شود. گوساله از سن 4 تا 12 ماهگي با واكسن
 DOSE RB51  واكس��ينه نمود. تليس��ه هاي از 15 ماه بيش��تر 
 REDUCE و گاو هاي آبس��تن و يا غير آبس��تن را با واكسن
 DOSE RB51  به صورت يكس��ال در ميان واكسينه نمايند. با 
انجام واكسناسيون هم سطح ايمني دام ها افزايش يافته و هم 

دفع ميكروب از دام مبتال كاهش مي يابد.
12- در موق��ع نظافت اصطب��ل يا طويله، دهان و بيني را 
با پارچه تميزي بپوش��انيد. در حين كار حتم��ا از لباس كار، 
دس��تكش و ماس��ك  و چكمه اس��تفاده كنيد )بخصوص در 

دامداري هايي كه سابقه تب مالت دارند(.
13-براي شناسايي حيوانات بيمار يا مشكوك )از طريق 
خ��ون گيري( ب��ا مامورين دامپزش��كي همكاري مناس��ب را 
داشته باش��يد. به عبارت ديگر برنامه تست و كشتار دام مبتال 
بايس��تي مطابق يك برنامه مدون ب��راي گاوداريها اجرا گردد. 
در صورت حذف نكردن )عدم كشتار( دام مبتال به بيماري در 

منطقه باعث گسترش و شيوع بيماري مي گردد.
14- از نگه��داري دام آلوده در گله خ��ودداري نموده و 
جهت حذف آن با نظر دامپزشكي اقدام نمائيد. قوچ هايي كه  
داراي تورم بيضه هس��تند را از گله ح��ذف نماييد. دام هايي 
را كه در 2 ماه اخر آبس��تني س��قط مي كنند را از گله حذف 
نمايي��د. دام هايي را كه داراي عفونت پس��تان  ويا تورم زانو 
و مچ هستند را از گله حذف نماييد. محل سقط جنين دام را 

حتما با شعله بسوزانيد.
15 – از خري��د علوفه آل��وده )بخصوص آلوده به مدفوع 
گوس��فند(  و غي��ر مطمئن خ��ود داري كني��د. 16-  دام را از 

دامداري هاي سالم و مطمئن خريداري نماييد.
17- هرگز اجازه ندهيد كه دام ش��ما با نوزاد س��قط شده 

خود تماس بگيرد و يا آن را ليس بزند.
18- در هنگام زايمان اجازه ندهيد كودكان و افرادي را كه 
الزم نيست، به محيط زايمان وارد شوند  و به بره ها و گوساله 
هاي تازه متولد ش��ده دست بزنند. هرگز بدون دستكش و مواد 

ضد عفوني كننده در امر زايمان گاو و گوسفند كمك نكنيد.
19- سعي شود دامداري ها به اندازه كافي آفتاب گير باشد.

20 – آموزش براي توليد كنندگان و مس��ئولين اس��تان و 
حتي دامپزشكان در كنترل بيماري مهم است.

21 – آزماي��ش غربالگري ش��ير براي شناس��ايي گله ها 
بسيار مفيد است.

بيماری تب مالت يا بروس��لوز يا بيماري هزار چهره به عنوان يکی از مهم ترين بيماری های مش��ترک انس��ان و 
دام )واگيردار بين انس��ان و دام( محس��وب می گردد.  باکتری بروسال که ايجاد کننده بيماری است، طيف وسيعی از 
پستانداران اهلی و وحشی را مبتال می سازد. اين بيماری به علت ايجاد سقط جنين در دام، کاهش توليد شير، عقيمی 
و نازايی دام های مبتال و همچنين به علت ابتالی انس��ان به بيماری تب مالت و منع فروش و صادرات دام همواره 
از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار می گيرد. اين بيماري از ساليان قبل به صورت بومي در ايران وجود 
داش��ته و هر س��اله موجب ابتالء تعداد زيادي از انس��انها و متعاقب آن ناتواني افراد مي گردد. نامهاي ديگري نظير 
تب مواج، تب ديوانه، تب مديترانه اي مي باش��د. موارد بروز اين بيماری در کش��ور همه ساله با آغاز فصل بهار که 
همزمان با افزايش زايش در دام هاست، روند صعودی يافته ولی به تدريج و با تغيير آب و هوا موارد بروز آن کاهش 
مي يابد. اين بيماري در دام ماده همراه با سقط جنين و عفونت پستان و لنگش و در دام نر همراه با عقيمي است.

حمیدرضا پورمیرزایی/ دامپزشک

2

 شماره ششم - زمستان 1392

زد 
ن ي

ستا
ي ا

ورز
شا

د ک
جها

ن 
زما

سا
ي 

يج
ترو

 - 
ي

زش
مو

مه آ
لنا

ص
ف

ومپيا تر يج



محمد رضا حسنی گردکوهی /کارشناس باغبانی و
سرباز سازندگی جهاد کشاورزی دهستان بهادران 

پس��ته يکی از محصوالت عمده کش��ور اس��ت و از نظر 
اقتصادی مهمترين محصول در صادرات غير نفتی به ش��مار 
می رود.  استان يزد از نظر سطح زير کشت پسته بعد از استان 
کرمان مقام دوم را داراست که اين نشان از جايگاه ويژه آن در 
استان دارد. خاک مناطق پسته خيز دارای امالح معدنی فراوانی 
هستند ولی تنها بخش کمی از آن  برای گياه قابل جذب بوده 
به نحوی که تقريبا تحت هر شرايطی بايستی خاک را با مواد 

آلی و ساير کودهای مورد نياز گياه تغذيه نمود. 

کودهای آلی 
ميزان مواد غذايی در کود مرغی بيش��تر از گوسفندی و 
در گوسفندی بيشتر از گاوی است با اين حال مواد غذايی 
کود مرغی به اندازه ای نيس��ت که تمام نيازهای غذايی گياه 

را تامين کند. کود مرغی س��ريعتر از کودهای حيوانی ديگر 
تجزيه می شود اما اثرات آن در خاک زودتر ناپديد می شود 
در اين رابطه توصيه می  ش��ود کود گوسفندی و گاوی را به 
صورت پوس��يده به خاک داده تا اثرات آن س��ريعتر  ظاهر 
شود. کود مرغی به دليل نداشتن کاه و کلش نمی تواند نقش 
کودهای دامی را برای اصالح خاک های نامناس��ب رسی و 
ش��نی داشته باشد. در اغلب باغات پسته از كود مرغي زياد 
اس��تفاده  مي شود بهتر اس��ت از مصرف مداوم كود مرغي 
در باغات پس��ته خودداري ش��ود. مق��دار مصرف اين كود 
ب��ه علت باالبودن ازت و آهن آن بيش از 10 تن در هكتار 
براي درختان جوان )15 س��اله( توصيه نمي ش��ود ولی در 
م��ورد درختان بارور و مس��ن مي توان حداكث��ر 20 تن در 
هكتار اس��تفاده کرد. كودهاي گاوي و گوسفندي تفاوتي در 
كاربرد نداش��ته ولی توصيه مي ش��ود گاه��ي نيز به صورت 
مخلوط بكار برده  شوند، زيرا كودهاي گاوي ازت و پتاسيم 
كمت��ري از كوده��اي گوس��فندي دارند. بهتر اس��ت براي 
اراضي داراي كمبود پتاس��يم از كودهاي گوسفندي استفاده 
ش��ود و كودهاي گاوي در اراضي معمولي و نس��بتا غني از 
مواد غذايي مصرف شوند. ميزان مصرف كودهاي مخلوط 
ي��ا گاوي معادل 20 تن در هكت��ار براي درختان جوان زير 
15 س��ال و 40-20 تن براي درختان بارور و مسن توصيه 
مي ش��ود. هميش��ه نبايد از يک نوع کود در باغات استفاده 
شود بايد سعی شود در صورت امکان مخلوطی از کودهای 
گاوی، گوسفندی و مرغی اس��تفاده شود. مصرف کودهای 
دام��ی باعث افزايش جذب عناص��ر غذايی، افزايش دمای 

خاک، پوک شدن خاک و ... می شود.

آماده کردن کود دامی قبل از انتقال به باغ   
ب��ا توجه به اينکه عناصر غذاي��ی در کودهای دامی بايد 
تجزيه ش��وند تا جذب ريشه درختان ش��وند بنابراين برای 
آماده کردن کودهای دامی قبل از انتقال به باغ می توان آنها را 
با مقداری کود اوره مخلوط کرده و در محل مناسبی زير خاک 
نگهداری نمود. در طی دوره نگهداری بس��ته به ميزان کاه و 
کلش  برای همزمان پوسيدن کود بايد ضمن تامين رطوبت، 
يک تا دو بار بهم زده شود در غير اينصورت ممکن است در 
وسط توده کود پوسيده و بقيه قسمت ها کود نپوسيده باشد.  

زمان استفاده:
زمان اس��تفاده از کودهای حيوانی از اواسط پاييز تا اوايل 
زمستان اس��ت. اگر بعد از زمان ياد ش��ده استفاده شود باعث 
زردی برگه��ا در اول فصل به علت رقابت در مصرف ازت بين 
باکتری ه��ای تجزيه کننده کود حيوانی و درخت می ش��ود. اين 
مساله در مورد کودهايی که به خوبی نپوسيده اند شديدتر است.

نحوه استفاده:
کوده��ای حيوانی باي��د در انتهای س��ايه انداز درخت 
ب��ه طور متناوب هر 2 س��ال يکب��ار، در يک طرف درخت 
چال��ه ای به عمق و عرض 50 س��انتی متر حفر کرده، کود را 
داخ��ل آن بريزن��د و از ريختن کودهای حيوانی در س��طح 
خاک خودداری شود زيرا کودهايی که در سطح خاک ريخته 
می شوند قسمتی که در برابر نور خورشيد است تجزيه شده 
به هدر می رود و قس��متی ديگر نيز چ��ون می تواند آب و 
مواد غذايی بيش��تری را ج��ذب کرده و در اختيار گياه قرار 
بدهد، باعث رش��د ريشه های سطحی می شود اين ريشه ها 
در گرمای تابستان، سرمای زمستان و همچنين هنگام شخم 
زدن زمي��ن آس��يب می بينن��د. همچنين در ص��ورت پخش 
کودهای حيوانی روی زمين ميزان علفهای هرز در باغ زياد 
ش��ده و ثانيا پس از مدتی بخش��ی از ترکيبات ازتی کود از 
خ��اک خارج و وارد هوا می ش��ود. کودهای حيوانی ريخته 
شده در چاله فقط با خاک پوشيده نشوند بلکه حتی المقدور 
با مق���دار کمی خاک مخلوط و س��پس روی آن پوش��يده 

شود.

کود های فسفره 
ب��ا توجه ب��ه  حرکت کند فس��فر در خاک، ب��اال بودن 
پ ه��اش خ��اک و طوالنی ب��ودن دور آبياری بهتر اس��ت 
کودهای فس��فره همراه با کودهای آلی به روش چالکود در 
زمس��تان داده ش��وند و از مخلوط کردن اين کود با خاک به 
جه��ت جلوگيری از تثبيت و غير فعال ش��دن آن بايس��تی 
جلوگيری نمود. نياز درختان پس��ته در صورت کمبود فسفر 

ح��دود 300-600 گرم از کود های فس��فاته می باش��د. در 
صورت استفاده از کودهای حيوانی ٣٠٠ گرم کود فسفره به 

ازای هر درخت کافی به نظر می رسد.

نحوه و زمان مصرف: 
با توجه به اينکه پ هاش خاک مناطق پسته خيز باال 
می باشد و خاک می تواند به راحتی فسقر را تثبيت نموده 
و از مصرف آن توس��ط ريش��ه جلوگيری کن��د به همين 
دليل بايد فس��فر معدنی را خيل��ی بيش از حد نياز خاک 
بدهيم تا خاک قادر باش��د به اندازه کافی برداشت نمايد 
و از طرف��ی اي��ن کود را حتما بايد به صورت ش��ياری ) 
تجمع��ی ( در خاک ق��رار دهيم که کمتري��ن تماس را با 
خاک داش��ته باشد. لذا از اواسط پائيز تا اواسط زمستان 
بايد ش��ياری به عمق 30 – 40 س��انتي متر در يک طرف 
سايه انداز درختان حفر نموده و کود فسفر را به صورت 

تجمعی ته ش��يار قرار داد .

کود های پتاسه: 
باتوجهبهباالبودنغلظتمنيزيموکلسيمدرخاکهای
گچیوازطرفیمصرفمداومکودهایازتهکههمهباعث
کاهشجذبپتاسيممیشونددادنکودهایپتاسهبهخاک
توصيهمیگردد.تغذيهدرختانباکودهایپتاسهمقاومت
آنه��ارابهآفات،بيماریها،خش��کیوش��وریافزايش
میدهد.کودهای  پتاس��ه به نحوی درون شيار کودی ريخته 
ش��ود  که کمترين تماس را با خاک داشته باشد.  در صورت 
مصرف سطحی درختان پاسخ مناسبی به کوددهی نخواهند 
داد. در اراضی سبک و ش��نی مقدار مصرف کودهای پتاسه 
می تواند بيش��تر درنظر گرفته شود. از آنجائی که کيفيت آب 
آبياری و خاک باغات پس��ته رو به کاهش است مصرف کود 
سولفات پتاس��يم عالوه بر تامين مواد غذايی به عنوان ماده 

اصالح کننده خاک نيز توصيه می گردد. 

ميزان مصرف
کودهای پتاس��ه مورد توصيه ش��امل سولفات پتاسيم و 
نيترات پتاس��يم می باش��ند که 2/3 آن به صورت س��ولفات 
پتاسيم )کانال کود زمستانه( و 1/3 الباقی به صورت نيترات 
پتاسيم توصيه می شود. برای برطرف کردن کمبود پتاسيم در 
درختان پس��ته ميتوان 1-2 کيلوگرم کود سولفات پتاسيم به 
ازای هر درخت به روش کانال کود و در زمس��تان استفاده 
نمود. مقدارکود پتاس��يم ب��ا توجه به نتاي��ج تجزيه برگ و 
خاک، س��ن و نوع رقم درخ��ت از 300 تا 600 کيلوگرم در 

هکتار توصيه می شود.

تغذیه درختان پسته
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صيدماهيانقزلآال

بهرام معروف/ کارشناس شیالت

كدام يك از گياهان داروئي را در فصل 
سرد بيشتر مصرف كنيم؟

دانشمندان و محققان تمامي مكاتب درماني سنتي در جهان از 
زنجبي��ل به عنوان يكي از مفيدترين گياهان دارويي مناس��ب براي 
فصل هاي سرد سال ياد مي كنند. اين محققان بر اين باورند كه اين 
گياه عالوه بر طعم و مزه خوبي كه به مواد غذايي مي بخشد خواص 
درماني متعددي دارد كه از ميان آنها مي توان به خاصيت ضد سرفه، 
ضد باكتري، كنترل كننده كلسترول، پيشگيري كننده از سرطان روده، 
درمان بي اشتهايي، بهبود دردهاي مفصلي و روماتيسم اشاره كرد.

 Zingiber officinale زنجبيل يا همان زنجفيل ب��ا نام علمي
و نام انگليس��ي Ginger root )ريش��ه زنجيري(، گياهي است چند 
س��اله با ارتفاع تقريبي يك متر، برگ هاي باريك و كش��يده با ش��كل 
كج و نامنظم، گل ها در اين گياه به رنگ س��فيد و س��بز مايل به زرد 
اس��ت. اين گياه داراي س��اقه هاي زي�ر ميني غ���ده اي مانندي به نام 

ريزوم مي باشد.
زنجفيل اصالتًا يك گياه چيني و هندي اس��ت و در اين كش��ورها 
در طول بيشتر از 4000 سال در پخت و پز غذا مصرف شده است. از 
آنجا كه مردم عالقه وافري به طعم و بوي معطر آن داشته اند و نوعي 
خاصيت گرمايي داش��ته و ب��راي درمان درد معده مؤثر بوده اس��ت، 
كاشفان و جهانگران در سرتاسر نقاط گرمسيري آن را كشت داده اند.

اشكال موجود در بازار:
پس از قطع س��اقه هاي زي��ر زميني )ريزوم ها(، مواد ش��يميايي 
موجود در اين گي��اه از قبيل»زينجبيرين« »بنزابولن« و »جينجرول« 
خاصيت ذاتي خود را از دست مي دهند. شركت هاي فعال در زمينه 
ف��رآورده هاي گياهي زنجبي��ل را به صورت تنتور، انواع كپس��ول با 
روغن عرضه مي كنند تا از زايل ش��دن اين مواد ش��يميايي جلوگيري 
شود. بنابراين فرآورده هايي را مصرف كنيد كه به وضوح در برچسب 

خودشان ميزان مواد مؤثره ذكر شده باشد.
نحوه مصرف زنجبيل:

نحوه مصرف فرآورده هاي زنجفيل به س��ليقه ش��خصي ش��ما و 
آنچه شما را آزار مي دهد بستگي دارد و در كل نبايد روزانه 5-2 گرم 

رنجفيل مصرف كنيد.
كپسول:

پيش از آغاز مس��افرت يا دو كپس��ول ح��اوي 200 ميلي گرم 
پ��ودر زنجبيل براي جلوگيري از حالت تهوع مصرف ش��ود. براي 
تهوع بارداري مي ت��وان 1-25/ مصرف كرد. از پودر آن مي توان 
ب��ه ص��ورت دم كرده هم اس��تفاده كرد اما خ��وردن آن به صورت 
خش��ك و بدون پوش��ش خارجي)كپس��ول( توصيه نمي شود چون 

موجب س��وزش مجاري گوارش��ي مي ش��ود.
تنتور:

براي بيماري هاي ناشي از سرماخوردگي، تب ناشي از آنفلوانزا، 
گلودرد، گرفتگي ناشي از قاعدگي و سردرد روزانه 5/-25/ ميلي گرم 

و حداكثر سه بار مصرف شود.
روغن ماساژ:

5 قطره روغن زنجبيل را به 25 ميلي ليتر روغن بادام افزوده و در 
موارد روماتيس��م با كمر درد ماساژ دهيد. مصرف اين روغن در افراد 

حساس موجب ايجاد حساسيت پوستي مي شود.

ماهي��ان قزل آال پ��س از آنكه 
به اندازه مورد نظر جهت مصرف 
اس��تخرهاي  از  انساني رس��يدند 
پرورشي صيد شده و براي فروش 
به بازار مصرف عرضه مي شوند، 
معمواًل وزن استاندارد براي صيد 
ماهي قزل آال در حدود 250-300 

گرم مي باشد.
ب��ا پايان دوره پرورش هر چه 
ب��ه س��مت فصل گرم س��ال پيش 
مي رويم به عل��ت افزايش درجه 
حرارت آب و كاسته شدن فعاليتها 
و تح��ركات ماه��ي باي��د تغذيه 
ماهيان داخل اس��تخر كم شود، از 
آنجا كه ماهي جانوري خونس��رد 
اس��ت صي��د و جابجا ك��ردن آن 
آس��انتر صورت مي گيرد. بنابراين 
الزم اس��ت پرورش دهنده ماهي 
جهت رعايت كردن بهداش��ت و 
سالمت ماهيان 48 ساعت قبل از 
صي��د تغذيه آنه��ا را قطع نمايد و 
همچنين قبل از صي��د هماهنگي 
با خريدار و ب��ازار فروش جهت 
عرض��ه ماهي صورت گيرد و پس 
از آن صي��د را آغ��از نمايد، صيد 
ماهي ميتواند ش��امل همه ماهيان 
اس��تخر و يا بخش��ي از آنها باشد 
چنانچ��ه حجم ماهي م��ورد نظر 
براي برداشت قابل مالحظه باشد، 
الزم اس��ت س��طح آب اس��تخر 
كاه��ش داده ش��ود تا ماهي��ان با 
تور ماهيگيري صيد ش��وند، ولي 
چنانچه تخليه همه آب امكانپذير 
نيس��ت الزم اس��ت تا سطح آب 
استخر پايين آورده شود تا پس از 

آن بخشي از ماهيان صيد گردند.
روش ديگري از صيد استفاده 

از حوضچ��ه صي��د در قس��مت 
بيروني اس��تخر اس��ت كه ماهيان 
به همراه آب از استخر خارج مي 
شوند و س��پس در حوضچه صيد 
جمع آوري ش��ده ك��ه اين روش 
زماني مفيد اس��ت كه كف استخر 
شيب مناس��بي به طرف خروجي 

آب داشته باشد.

روش اجرايي صيد ماهيان 
بوسيله تور پره از استخر:

روش ديگر صيد توركش��ي يا 
پره كشي در سرتاسر استخر است 
در اي��ن روش حدود س��ه چهارم 
آب اس��تخر تخليه مي شود، سپس 
توركش��ي و جم��ع آوري ماهي��ان 
انج��ام مي گيرد، چنانكه يك جناح 
توره پره را ابت��دا در انتهاي ديواره 
اس��تخر در جايي كه كمترين عمق 
آب وج��ود دارد قرار م��ي دهد و 
جناح ديگر تور را به آرامي تا سمت 
مقابل مي گس��تراند آنگاه تور را به 

سمت عميق تر استخر مي كشانيد.
اي��ن عمل در عرض اس��تخر 
صورت مي پذي��رد و هنگامي كه 
به انتهاي طول استخر رسيديد تور 
را از حال��ت نيم داي��ره به حالت 
U ش��كل در مي آوري��د و لحظه 
به لحظه مس��احت تور U ش��كل 
را كوچكت��ر مي كني��د. در آخرين 
مرحله با كش��يدن پشت پايين تور 
در حال��ت مم��اس با كف بس��تر 
استخر، آن را به لبه ديواره استخر 
رس��انده كه در اي��ن حالت تور به 
حال��ت كيس��ه اي يا پيال��ه اي در 
مي آيد آن گاه توسط ساچوك و يا 
گوني و س��بد اقدام به جمع آوري 

و جا ب��ه جائي ماهي��ان مي كنيد. 
ماهيان صيد ش��ده را مي توان در 
حوضچه يا ظرف واحد آب تميز 
قرار داد تا ضمن شستش��و و رفع 
گل و الي از بدن و آبشش ماهي، 
قابليت توزين و ج��اي گذاري و 

توزيع دقيق داشته باشد.

رفتـار ماهيـان در هنـگام 
صيد:

همزم��ان با كاهش ارتفاع آب 
استخر، فشار گاز موجود در كيسه 
هوايي ماهي نيز كم ش��ده و ماهي 
ب��ا درك اي��ن موضوع به س��مت 
قس��مت هاي عميق تر استخر مي 
رود، بدين ترتيب با كاهش سطح 
آب استخر ش��اهد حركت ماهيان 

به سمت خروجي استخر هستيم.
ماهيان تمايل به ش��نا كردن به 
سمت جريان آب تازه دارند كه با 
اس��تفاده از اين خاصيت مي توان 
با برقراري جريان كوچك آب در 
محل دريچه خروجي آب استخر، 
ماهيان را به سمت حوضچه صيد 

هدايت كرد.
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن عوام��ل 
متع��ددي كه س��بب ب��روز حالت 
وحش��ت و رع��ب در ماهيان مي 
ش��ود. توصيه مي شود كه ترجيحًا 
ماهيان در دم��اي آب كمتر از 10 

درجه سانتيگراد صيد شوند.
يادآوري اينكه در هنگام صيد 
نگذاريد ماهيان جس��ت و خيز و 
تالطم زيادي به خرج دهند زيرا از 
گوشت ماهي اسيد الكتيك ترشح 
مي شود و گوشت را شل مي كند كه 

بازار پسندي خوبي ندارد.
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در روزگار پيامبر به داليل مختلف زمينهاي زراعي بال استفاده 
مانده بود و در واقع به بيابانهاي بزرگ تبديل شده بود رسول خدا 
صلي اهلل عليه و آله و س��لم براي تش��ويق مردم به سرمايه گذاري 
در اين اراضي و درنتيجه رونق كش��اورزي اعالم فرمودند هركس 
زميني را آباد كند مالك آن خواهد بود و با اس��تقبال مردم از اين 
حكم پيامبر كشاورزي گسترش يافت و تحولي عظيم در آن پديد 
آمد اين حديث نبوی که با ش��رايطي هنوز هم اجرايی اس��ت در 

جامعه مش��کالتی به وجود آورده که الزم اس��ت اين شرايط به خوبی تبيين گردد. با توجه 
به اين كه هر كس در احياء اراضي رها ش��ده كوش��ش كند حقي براي او ايجاد مي شود كه 
در ش��رع مقدس اسالم و حكومت اسالمي ايران نحوه احياء آنها و ميزان حق ايجاد شده 
تعيين ش��ده است. بر اس��اس مجموع قوانين و شرع مقدس اسالم شرايط زير براي احياء 
كننده در روايات و کتب مختلف از معصومين ذكر شده است كه از مهمترين آن ميتوان به 

شرايط احياء به شرح موارد زيراشاره نمود:

 ش��رطاول:زمين بايد موات باش��د: طبق تعريف قانون زمينهايي موات اس��ت 
كه س��ابقه احياء و بهره برداري ندارند و به صورت طبيعي مانده اند . به قولي ديگر زمين 
موات به زميني اطالق مي شود كه بدون احياء امكان بهره مند شدن از آن نباشد چه كسي 
س��ابقا آن را احياء كرده و مالك ش��ده و س��پس ويران و بدون صاحب ش��ده و چه اينكه 
مالكيت نداش��ته باش��د .كه در فقه تش��خيص موات بودن بر عهده عرف ميباش��د . قانون 
جمهوري اس��المي در مورد اراضي داخل محدوده ش��هر تش��خيص عمران و احياء را بر 
عهده مسكن شهرسازي و خارج از آن را بر عهده وزارت جهاد كشاورزي قرار داده است 

 شرطدوم:اجازه احياء زمين هاي موات:. نظر به اينکه مالکيت عبارت است از 
حق بهره برداری مطلق از يک مال و تنها كس��ي كه برای مالک بودن نيازمند س��بب نيست 
خداوند متعال اس��ت که خالق آن اس��ت و در فقه اسالمی اختيار تفويض اين مالکيت از 
طرف خدای متعال به رسول اکرم )صلی اهلل عليه و آله ( و از يشان به امامان معصوم )عليه 
الس��الم و از امامان معصوم به نمايندگی ولی فقيه منتقل گرديده اس��ت در ساير نظامهای 
حقوقی س��کوالر )غير معتقد به خداوند ( و دموکراس��ی مردم ي��ا دولت ها مالک بالذات 

ثروتها هستند و مالکيت با مجوز مالک بالذات رسميت می يابد.
ب��ا توجه به اينك��ه اراضي موات از جمله مصاديق بارز انفال ب��وده و طبيعتا هر گونه 
تصرف در اين زمينها بايد به اذن امام )عليه السالم( باشد كه در حكومت اسالمي بر اساس 
اص��ل 45 قانون اساس��ي كه در آن آمده انفال و ثروتهاي عموم��ي از قبيل زمينهاي موات 
يا رها ش��ده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي كوهها، دره ها، 
جنگلها، نيزارها، بيش��ه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيس��ت، ارث بدون وارث، و اموال 
مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود در اختيار حكومت اسالمي 
است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، ترتيب و تفضيل استفاده از هر يك 

را قانون معين مي كند.
از ابت��داي انقالب اس��المي براي واگذاري اراض��ي به متقاضيان اج��راي طرحهاي 
كش��اورزي شوراي هيئت هفت نفره تشكيل ش��ده كه هنوز هم اين شورا با توجه قوانيني 
موجود و اختيارات حاكم شرع اراضي را واگذار مي كنند و براي طرحهاي غير كشاورزي 
و طرحهاي وابسته به كشاورزي كميسيونهاي مربوطه بر اساس قوانيني و دستور العملهاي 
موجود كه كامال با ش��رع مقدس اسالم مطابقت دارد اين مهم را انجام ميدهند .لذا صدور 
مجوز در ش��روع احياء اراضي يكي از ش��رايط خيلي مهم و اساس��ي است كه بدون اين 
مجوز احياء اراضي يك نوع تصرف تلقي شده و پيگرد قانوني دارد و از نظر شرع مقدس 

اسالم هم اعتباري ندارد .

 شرطسوم:زمين مورد احياء، در حريم ملک آبادى نباشد. مانند راه رفت و آمد، 
راه آب مشروب، اطراف چشمه و چاه و ديوار. و موارد زير قابل احياء نيست و به وسيله 
احياء تملک حاصل نمى ش��ود: حريم آبادى، حريم روس��تا از قبيل ساختمان، قنات آب، 

مراتع، بيشه ها، جنگلها، حريم چاه، جوى آب، ديوار، چشمه و حريم هر ملکى

 شرطچهارم: زمين در تصرف مسلمانى نباشد و گرنه مانع احياء توسط ديگرى 
مى شود

 شرطپنجم: احياء كننده قصد تملك داشته باشد

 شرطششم: جاي ويژه عبادت نباشد، مانند سرزمين عرفات و مني

 شرطهفتم: قبال به كسي واگذار نشده باشد 

 شرطهفتم: از زمينهايي نباشد كه قرقگاه پيامبر)ص( و يا امام معصوم )ع( است. 
يا منع قانوني داشته باشد مانند مناطق حفاظت شده محيط زيست 

 ش��رطهش��تم: بتوان آن را از موات بودن خارج كرد، مانند كشيدن ديوار و زدن 
سقف براي ايجاد مسكن، و پرچين زدن و جدا ساختن منطقه اي براي چار پايان . 

منبع شرايط: انصاری، شيخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج 2، ص 70 – .71 و جواهر  38/54. 
حضرت آيت ا... مکارم ش��يرازی نيز در اين ب��اره فرموده اند:” اراضى موات با ثبت 
دادن ملک کسى نمى شود، بلکه بايد آن را احياء کند؛ يعنى آماده براى کشت و زرع نمايد». 
البته اگر در اين زمينه قانونی و مقرراتی از س��وی نظام جمهوری اس��المی وجود داش��ته 
باش��د، رعايت آن الزم است .توضيح المسائل )المحشى لإلمام الخمينی(، ج  2، ص 921، 

مسأله .15
معنيسنگچينكردنچيستوباچهچيزتحققمييابد،وچهحقيايجادميكند:
اصطالحی اس��ت فقهی و حقوقی، در بارة احيای زمين موات . از ريش��ة َحَجر و به 
معنای بس��ته ش��دن هاله به دور ماه، داغ کردن دور چشم شتر با آهن گرد، سخت و محکم 
شدن و چيزی را در تنگنا قرار دادن آمده است واژة تحجير در قرآن کريم نيامده، ولی در 
احاديث به معانی مذکور به کار رفته اس��ت )برای نمونه رجوع کنيد به بخاری جعفی، ج 
7، ص102 ، حديث 6008(. در واقع تحجير مرحلة آغازين احيای زمين به شمار می رود 
و معموال با سنگچين کردن ياکندن خندقی کوچک يا کشيدن ديواری کوتاه به دور زمين و 

شروع حفر چاه يا کندن نهرپيش از رسيدن آب صورت می گيرد.
تحجير موجب مالکيت نمی شود ولی به سبب شروع به احيای زمين برای تحجيرکننده 
حق اولويت ايجاد می کند. بر اين اساس، تا زمانی که اين حق باقی باشد، هيچ فرد ديگری 
نسبت به احيای زمين و تملک آن استحقاق ندارد )محقق حّلی، ج 3، ص 218( تا زمانی 
که آثار تحجير باقی باشد و تحجيرکننده بدون عذر از احيا خودداری نکند، از دخالت هر 
متصرف ديگری ممانعت خواهد شد. به نظر بيشتر فقهای عامه و امامی، در صورت احيای 

زمين به دست متصرف ديگر، حق مالکيت برای وی به وجود نمی آيد

رسو ل اکرم                                                   فرمودند: 
ن ن مرده ای را آباد كند آن زم�ي )كيس كه زم�ي

 از آن او خواده بود(

صيل اهلل 
عليه و آله 

و سلم

مهدي مروتي شریف آباد/امور اراضی 

تبيينحدیثنبویموضوعمالكيتزمينبهوسيلهاحياء

5

 شماره ششم - زمستان 1392
زد 

ن ي
ستا

ي ا
ورز

شا
د ک

جها
ن 

زما
سا

ي 
يج

ترو
 - 

ي
زش

مو
مه آ

لنا
ص

ف
ومپيا تر يج



بتن محصول و نتيجة در هم آميختن )اختالط( س��نگ 
دانه، سيمان، ماسه و آب است كه با درصد وزني مشخص 
از هر كدام با گذش��ت زمان و در معرض هوا و رطوبت به 

صورت جسمي به هم چسبيده و سخت در مي آيد.
در بعضي مواقع براي برآورده ش��دن نيازهاي اجرائي 
يك پروژه و براي بهتر ش��دن شرايط در زمان اجرا از مواد 

افزودني خاص در بتن استفاده مي شود.
كارايي، مقاوم��ت و پايايي از ويژگي هاي بتن مرغوب 

می باشد.
كارای�ي بت�ن: به بتني كارا مي گوين��د كه در پنج مرحله 
س��اخت، حمل، جادادن، تراك��م و پرداخت با رعايت كليه 

ضوابط مربوط اجرا شود:
مقاومت بتن: منظور از مقاومت بتن همان تاب فشاري 
و توانائي تحمل فش��ار توسط بتن است كه معيار سنجش، 

مقاومت 28 روزه نمونه آزمايشي است.
پایائ�ي بت�ن: دوام و پاي��داري بت��ن در براب��ر عوامل 
خورنده خارجي در طول عمر مفيد بتن را پايائي مي نامند. 
اي��ن امكان وجود دارد كه بر اثر مرور زمان از مقاومت بتن 
كاسته شود. به اصطالح مي توان گفت كه بتن پير و فرسوده 

مي شود.

مصالح سنگي و سنگ دانه در بتن چيست؟
مصال��ح س��نگدانه اي حدود 70 درص��د حجم و وزن 
بتن را تش��كيل مي دهد لذا بايس��تي توجه خاصي نس��بت 
به كيفيت آن داش��ت چون كوچكترين تغيير در به كارگيري 

صحيح آن سبب تغيير زيادي در مقاومت بتن مي شود.
در يك بتن خوب بايد اس��كلت اصلي بتن درشت دانه 
باش��د و ريز دانه ها اطراف درش��ت دانه ها را به خوبي پر 
كرده و كل اين مجموعه به وسيله خمير سيمان همانند يك 

چسب به هم چسبيده باشند.
اگر به جاي ريز دانه ها، فقط خمير س��يمان جايگزين 
شود، بتن ضعيف خواهد بود و اگر بتن تنها با شن و خمير 
سيمان بدون وجود ماس��ه باشد، وزن مخصوص آن بسيار 
كم مي ش��ود. زيرا در اين مورد بت��ن پر از حفره و خلل و 

فرج است.

كنترل كيفيت شن مرغوب:
سطح مصالح شني بايد تميز و عاري از هر نوع آلودگي 

نظير خاك، مواد آلي، نفت، روغن و غيره باشد.
جنس مصالح شني بايد داراي مقاومت مناسب باشد.

دانه هاي ش��ن با بافت ظاه��ري به صورت اليه اليه و 
ورقه ورقه به هيچ وجه براي بتن مناس��ب نمي باش��د. دانه 
هاي ش��ن، هنگام قرار گرفتن در آب به مدت 48 س��اعت، 

نبايد دچار از هم پاشيدگي و وارفتگي شود.
سنگدانه هاي با اشكال بلند، كشيده، نوك تيز، سوزني 

و پولكي براي بتن مناسب نمي باشد.
در س��طح ظاهري س��نگدانه نبايد فرورفتگي و خلل و 
فرج و حالت كرموبودن وجود داش��ته باش��د )به اصطالح 

توپر باشد(.

كنترل كيفيت ماسه مرغوب:
زماني كه مشتي از ماسه را برداشته و آن را به اصطالح 
بين دو دس��ت كف م��ال مي كنيم نبايد گل به كف دس��ت 
بچسبد و در مجموع ماسه اي براي استفاده در بتن مناسب 

است كه عاري از خاك سنگ- رس و الي باشد.
كاربرد ماسه اي كه تا حد معيني اين مواد را دارا باشد 

مجاز است البته به شرح آزمايش ذيل:
روشآزمايش: ابتدا ماس��ه را درون يك شيش��ه مثاًل 

شيشه مرباخوري استوانه اي ريخته طوري كه ارتفاع ماسه 
به حدود 5 س��انتي متر برسد س��پس به آن مقداري محلول 
آب نم��ك اضافه م��ي نمائيم تا ارتفاع آب كه روي ماس��ه 
قرار مي گيرد حدود 3 س��انتي متر بشود سپس درب شيشه 
را محكم بس��ته و آن را خوب تكان مي دهيم تا كاماًل آب 
و ماسه با هم مخلوط شود آنگاه تا 3 ساعت آنرا آرام و بي 
حركت مي گذاريم تا بماند به طوري كه ذرات رس و الي، 
روي ماس��ه كاماًل ته نش��ين ش��ود آنگاه ارتفاع رس و الي 
مانده كه ما بين آب و ماسه قرار گرفته را با خط كش اندازه 

مي گيريم كه بايد به اعداد زير محدود شود.
الف: حداكثر 3 ميلي متر هر گاه ماس��ه از نوع طبيعي و 

رودخانه اي باشد.
ب: حداكثر 5 ميلي متر هرگاه ماس��ه از نوع شكس��ته و 

پودر سنگ باشد.

كنترل كيفيت سيمان مرغوب:
در هنگامي كه س��يمان با سر انگشتان دست لمس مي 

شود بايد كاماًل نرم باشد.
در صورتي كه سيمان به صورت كلوخه اي درآمده تنها 
زماني قابل مصرف اس��ت كه با يك يا دوبار غلتاندن كيسه 

سيمان بصورت پودر درآيد و به صورت سنگ نباشد.
زمان گيرش س��يمان معمولي در بت��ن حدود 45 دقيقه 

تا حداكثر 10 ساعت باشد .)به اصطالح بتن سفت شود(

كنترل كيفيت آب مصرفي:
به عنوان يك قاعده كلي، هر آب روشن و صاف بدون 
مزه، ش��وري، تلخي و ش��يريني در بتن قابل مصرف است 
مانند آب لوله كش��ي ش��هري. آب گل آلود در صورتي در 
بتن قابل مصرف اس��ت كه در صورت ته نشين كردن مواد 

ويژگي آب ذكر شده در بند 1 را دارا باشد.

كنترل اختالط بتن و روش ساخت آن با دستگاه بتن ساز:
ëدروندستگاهبتنس��از)ميكسر(درحالگردشكهخالي

استحدود10تا15درصدكلآبواردشود.
ëكليهمصالحشن،ماس��هوسيمانهمزمانازپيمانهداخل

مخلوطكنشود.
ëروشمطلوبآناستكهدرپيمانهابتداشنسپسسيمانو

باالخرهماسهريختهشودتااحتمااًلباد،سيمانراپراكندهنكند.
ëبقيهآبتاحدود80%كلآبهمزمانباورودمصالحدر

مخلوطكنواردشود.
ë15تا20درصدازماندهآببااحتياطوباتوجهبهشلو

سفتيبتنضمنكنترلاضافهگردد.
ëهنگاماختالطبتندرهوايس��رداگرازآبگرماس��تفاده

ميشوداحتمالكلوخهشدنسيماندراثرگيرشسريعوجود
دارد.دراينصورتسيماندرآخرينمرحلهوپسازاضافه

كردنآبگرمبهمخلوطواردميشود.
ëمدتزمانتقريب��ياختالطدربتنباتوجهبهحجمآناز

حدود1دقيقهشروعوحداكثرتا3دقيقهادامهمييابد.

مناسب برایبتُ�ن
 سازه های آبی - خاکی

را بهتر بشناسيم

حمیدرضا فهیمی/ کارشناس آب و خا ک
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پیامهای آموزشی رتویجی فصل زمستان
تنظیم: علی افخمی عقدا

مقايسهخوشهگندموجودره

آب و خاک
ëکش��اورزانعزيزآياميدانيدبهازایهر1000مترلوله

گذاریداخ��لمزرعه،حداقلمیتوانيدازهدررفتن20
درصدازآبکشاورزیخودجلوگيرینماييد.

ëکش��اورزانعزيزآيامیدانيدشخمويخآبزمستانه
پسازبرداشتمحصول،موجبکاهشجمعيتآفاتو

تهويهمناسبخاکمیگردد.
ëکشاورزانعزيزاحداثکانالهایسنتیداخلمزرعه

وياپوش��شمناس��بکاناله��ایخاکیموج��ود،باعث
باالرفتنراندمانآبياریوس��هولتدرامرآبياری،کاهش

علفهایهرزوکاهشزمانآبياریميشود.
ëکشاورزانعزيز:اجرایسيستمهاینوينآبياریباعث

کاه��شهزينههایآبياریوب��االرفتنکيفيتمحصوالت
زراعیمیشود.

ëکش��اورزانعزيزآي��امیدانيدبااجرایسيس��تمهای
نوينآبي��اریباعثجلوگيریازه��دررفتآب،کاهش
عل��فهایه��رزوباالرفت��نکيفیوکم��یمحصوالت

زراعیوباغیخودمیشويد.

گلخانه
ëگلخانهدارانعزيز:قبلازرس��يدنهوایسردازسالم

وکارابودنسيس��تمگرمايشگلخانهوانتقالهوایگرمبه
تمامنقاطگلخانه،اطمينانحاصلنماييد.

ëگلخان��هدارانعزيز:بهترينزمانآبياری،سمپاش��یو
محلولپاش��یدرگلخانه،س��اعاتاوليهروزمیباشد؛تا
درطیروز،رطوبتاضافیازگلخانهخارجوريزشآب

ازسقفدرشببهحداقلبرسد.
ëگلخانهدارانعزيز:گرفتندرزوسوراخهایايجادشده

درپوششپالستيکیگلخانهنقشبسيارموثریدركاهش
مصرفس��وختدارد؛همچنيندوپوش��هكردنسقفو
بدنهگلخانهها،عالوهبرايجادتعادلدمايی،ازهدررفت

انرژيگرماييدرگلخانههاجلوگيريمينمايد.
ëگلخان��هدارانعزيز:هوادهیگلخان��ه2تا3مرتبهدر

طیش��بوخارجکردنرطوبتاضافیگلخانه،بويژهدر
روزهايیکهآبياریانجامشدهاست،بهترينراهپيشگيری
ازبروزبيماریخطرناکُسرخکدرفصلپاييزاست.

ëگلخان��هدارانعزيز:توصيهمیش��ودبالفاصلهپساز
هرسبوتهه��ایخيار،برگهايهرسش��دهراازفضای
گلخان��هخارجنماييد؛زيراعالوهبركاهشميزانرطوبت
گلخانه،ازشيوعآفاتوبيماريهاجلوگيريمینمايد.

ëگلخانهدارانعزيز:مناس��بتري��ندرجهحرارت،در
گلخان��ههایتوليدمحصوالتجالي��زی،درروز،بين25
ت��ا28درجهس��انتيگرادودرش��ببين17ت��ا18درجه

سانتيگرادمیباشد.
ëگلخان��هدارانعزيز:گلخانههايخودرابهروشقطره

ايآبي��ارينمايي��دودرص��ورتنيازبهآبش��وييخاك
وجلوگي��ريازتجم��عامالح،بهطورمح��دودازآبياری

غرقابياستفادهنماييد.

ماشينهای کشاورزی
ëکش��اورزانعزيز:عدمتعويضياتميزنمودنبهموقع

هواکشماش��ينهایکش��اورزی،عالوهب��رکاهشقدرت
موت��وروافزايشس��وختمصرفی،موتورراباآس��يب

جدیروبرومینمايد.
ëکش��اورزانعزيز:استفادهازروغنمناسبفصلبرای

اس��تفادهدرماشينآالتکشاورزیضروریاست.لذادر
فصولس��ردس��الازروغنهایباغلظتکميانمرهپايين

استفادهنماييد.
ëکش��اورزانعزيز:دِررادياتورنق��شمهمیدرکارکرد

سيستمخنککنندهماشينآالتکشاورزیدارد.لذاهرگز
ازچوبياپارچهبهجایدِررادياتوراستفادهننماييد.
ادامهدرصفحه9

10نکته برای کاهش رطوبت بستر در 
سالن های پرورش جوجه گوشتی 

سعید حبیبی: کارشناس دامپروری  
در اين مقاله به راه کار های عملی برای بهبود بخشيدن به 

وضعيتبسترجوجههایگوشتیپرداختهشدهاست.
ازمزايایبس��ترخش��ککمکبهبهداشتجوجهها،پايين
آمدنس��طحگازآمونياکدرسالنوهمچنينکاهشخطرايجاد
تاولوس��وختگیهایس��ينهکهدرنهايتموجبکاهشبازار

پسندیخواهدشدمیتواننامبرد.
داش��تنيکبس��ترع��اریازرطوبتامریاس��تکهفقطبا
پيش��گيریامکانپذيرميباشد،درواقعاگرشماصبرکنيدتابستر
ش��کلکلوخهایبهخودبگيردوپ��سازآن،مدتزمانکارکرد
هواک��شهاراافزايشدهيدبیفايدهخواهدبود.وقتیبس��تربه
حالتکلوخ��هایدرآمدمعموالزمانهواکشه��ارا15الی30
دقيقهافزايشمیدهيموبااينوجودروزهاوهفتههازمانبرای
ازبينرفتنرطوبتايجادشده،نيازاست،بنابرايندراينشرايط
ميبايستزمانکارکردهواکشهارادوتاسهبرابرکنيمتااثرقابل
توجهیرویبس��ترگذاشتهشودکهاينکارمستلزممصرفبرقو

افزايشهزينههایتوليدخواهدبودوعالوهبرآن
برایمحيطزيستنيززيانآورميباشد.

باتوجهبهمش��کالتیکهاشارهشددراين
مبحث10نکتهکاربردیرابرایکنترلرطوبت
بسترکهامروزهبهيکمعذلپرهزينهدرصنعت
طيورمخصوصادرآبوهوایسردتبديلشده

اشارهخواهيمکرد.
٭٭٭٭

1 : پ��س از اتم��ام دوره  جوج��ه ري��زی به 
محض تخليه مرغ از سالن ،بستر کلوخه شده 

را به طور کامل خارج کنيد.
عمل کنترل رطوبت بستر دقيقا از فردای انتقال 

جوجه های گله قبلی به کشتار گاه و خالی شدن 
سالن آغاز خواهد شد ،عمل خالی کردن سريع بستر اين اجازه 

را به بستر خواهد داد تا تحت تاثير هوا کامال خشک شود.
2 : سالن را گرم نگه داريد

تا جای ممکن س��عی کنيد در زمان خالی بودن س��الن )بين دو 
دوره( س��الن را گرم نگه داريد. درجه حرارت ايده آل برای اين 
زمان ٣2 درجه س��انتی گراد ميباش��د که به ط��ور کامل از ايجاد 
رطوبت بستر جلوگيری خواهد کرد اما از آنجايی که اين درجه 
حرارت کاربردی نيست ،يک راهکار کاربردی بسته نگه داشتن 
درب های سالن در طول شب و روشن کردن يک يا دو هواکش 
برای يک دوره کوتاه ميباشد.  در صورتی که در طول روز هوای 
بيرون سالن نسبتا گرم بود تعدادی از هواکش ها را روشن کرده تا 
به حذف رطوبت کمک کند اين کار مستلزم صرف انرژی ميباشد 
اما مطمئنا مقرون به صرفه تر از گرما دادن به جهت خشک کردن 

دوباره بستر برای ورود جوجه های گله بعدی می باشد. 
3 : هواک��ش ها را در زمان خالی بودن س��الن )بين دو دوره( 

روشن نگه داريد
حرکت هوا در سرتا سر بستر يکی از راه های زمانبر اما مفيد 
برای حذف رطوبت خواهد بود بنابراين با روشن نگه داشتن 
هواکش ها در زمان خالی بودن سالن اجازه بدهيد رطوبت به 

طور کامل از بستر خارج شود.
4 : جلوی درزهای س��الن که موجب نش��ت هوای س��رد به 

داخل می شود را بگيريد
احتماال شما نيز متوجه اين امر شدهايد که کلوخه شدن بستر 
بيش��تر در مناطق سرد رخ ميدهد ،جا هايی مثل کنار ديوار ها 
،انتهای س��الن و ... اين موضوع بدين علت اس��ت که هوای 
س��رد مانع انتقال رطوبت ازبسترميش��ود . عمل تهويه نه تنها 
باعث تازه ش��دن هوا بلکه باعث ميشود هوای تازه و گرم در 

سطح بستر حرکت کند.
5 : در زمان گرما دادن اوليه سالن هواکش ها را روشن کنيد  
در زمان گرما دادن اوليه س��الن و آماده س��ازی آن برای ورود 
جوجه ها ،با روش��ن کردن يک ي��ا دو هواکش به حذف کامل 
رطوب��ت کمک خواهيد کرد. فراموش نکنيدکه اين امر به ويژه 

در سالن های با بستر تازه )تعويض شده ( بايد انجام شود.
6 : تنظيم و تميز کردن سيستم های آبخوری 

سيس��تم های آبخوری خود را مديريت کنيد. زيرا با باال بودن 
بيش ازح��د ارتفاع آبخوری ها و ي��ا باال بودن 
فش��ار آب در آنه��ا رطوبت اضافه، به بس��تر 
اف��زوده خواهد ش��د. از تميز ب��ودن خطوط 
آبخوری اطمينان حاصل کنيد باقی ماندن آب 
درلوله ه��ای آبخوری می توان��د دليلی برای 

چکه کردن آب از آبخوری ها باشد.
7 : استفاده از جريان هواکش ها در سراسرگله

تنظي��م بودن هواکش ها بس��يار حائز اهميت 
اس��ت زيرا ،جري��ان هوا توس��ط هواکش ها 
ب��ه دو طري��ق به حذف رطوبت بس��تر کمک 
خواهدک��رد. در درجه اول  هوای خش��ک و 
گرم را از زير س��قف به س��طح زمين ) محل 
زندگی پرنده ه��ا ( خواهد آورد  و همچنين با 
آرامی هوا را در سراس��ر سطح بس��تر حرکت داده و افزايش 

چشمگيری در ميزان حذف رطوبت از بستر خواهد داشت.
8 : رطوبت نسبی را چک کنيد

ب��رای پ��ی بردن به درس��ت يا نادرس��ت بودن تهويه س��الن 
،رطوبت نس��بی را چک کنيد. رطوبت نس��بی ايده آل بين 5٠ 
تا % 6٠ ميباش��د و در صورتی که حدود %7٠ درصد باش��د به 
احتمال زي��اد هواکش ها روی درجه حداقل بوده و س��ريعا 

بايد افزايش يابند.
9 : استفاده از تفاوت روز و شب

زم��ان کارکرد هواکش ها را در ط��ول روز افزايش دهيد زيرا 
درج��ه حرارت و رطوبت نس��بی خارج س��الن در طول روز 

بيشتر از شب خواهد بود.
1٠ : زمان کارکرد هواکش ها را دست و دل بازانه افزايش دهيد

 از آنجايی که عمل تهويه برای حذف رطوبت نيازمند به زمان 
است ،در صورت لزوم به تهويه بيشتر ، زمان کارکرد هواکش 

ها را تا جای ممکن افزايش دهيد.

SOURCE :Poultry International, January 08 www.WATTpoultry.com 
By: Dr.Michael Czarick, associate professor, Department of 
Biological and Agricultural Engineering, University of Georgia, USA. 
This article was first published in watt poultry USA.
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مدیریتوکنترلعلفهایهرزدرمزارعگندموجو
یداله جوادپور/مدیر حفظ نباتات

علفه��ای ه��رز در م��زارع گن��دم و جو اس��تان يزد از 
گلوگاه های توليد به شمار می روند. در بعضی از مزارع ممکن 
است کال مزرعه را از حّيز انتفاع ساقط کنند و بطور متوسط 
25-20% کاه��ش عملکرد در مزارع آلوده مربوط به علفهای 
هرز اس��ت گياهانی چون يوالف وحشی، جودره و چاودار 
در بعضی از مزارع بعنوان علف هرز غالب خسارت جبران 
ناپذيری به مزارع گندم و جو وارد کرده اند در دستورالعمل 
های قبلی عنوان ش��د که بهترين راه مبارزه با علف هرز جو 
دره در اراضی که سابقه آلودگی دارند عمليات ماخار است 
ک��ه طی آن باي��د اراضی را که می خواهيم به کش��ت گندم 
اختصاص دهيم 20 روز قبل از کاشت آبياری کنيم و با سبز 
ش��دن علفهای هرز با يک شخم سطحی علفهای هرز را از 
بين برده سپس اقدام به کشت بذر می نمائيم. اما در علفهای 
هرزی چون يوالف وحش��ی، چچ��م و فاالريس که بوته ها 
ظاهری ش��بيه به بوته گندم دارند شناسائی آنها در مزرعه و 
تش��خيص زمان مبارزه خيلی مهم است چون اين علفهای 
ه��رز در زمان 4-2 برگی تا حداکثر گره اول س��اقه به علف 

کش ها حس��اس بوده و کنترل می ش��وند. پس از آن مبارزه 
شيميايی بر آنها تاثير ندارد.

بطور کلی نکات زير را در مبارزه با علفهای هرز گندم 
بايد بکار بنديم و کنترل علفهای هرز را در مزارع مديريت 

نمائيم.
ëتن��اوبباگياهانیمانندکلزااينام��کانرابهمامیدهد

تاب��امصرفعلفکشهایانتخابیکل��زابخوبیموجیاز
علفهایهرزراکنترلوبانکبذرعلفهایهرزراکاهشدهيم.

ëش��ناختدقيقعلفه��ایهرزغالبوخس��ارتزامزرعه
بطوريکهبايس��تیبرنامهمبارزهبراس��اسعلفهایهرزغالب

طراحیشود.
ëتشخيصدقيقزمانسمپاشیبطوريکهاشارهشدهرعلف

هرزدريکزمانحساسيتبهعلفکشدارد.بطورعامعلف
هایهرزباريکب��رگدرمرحله4-2برگیوحداکثرگرهاول
س��اقهوعلفهایهرزپهنبرگبعدازمرحلهرزتوشروع
ساقهرفتنبهخوبیبهعلفکشهاحساسيتنشانمیدهند.

ëانتخابنوععلفکش،مقدارتوصيهشدهوروشسمپاشی
ëاستفادهازسمپاشمناسبباتوجهبهامکاناتووسعتمزرعه
ëاس��تفادهازنازلهایتیجت،دقتدرسمپاشیورعايت

فاصلهبومهااززميندرسمپاشهایپشتتراکتوری
ëاس��تفادهازعلفکشدومنظورهبايستیبراساسمرحله

رش��دیعل��فهایهرزباريکبرگباش��دزي��رابعدازاين
مرحل��هعلفکشهابهعلفهایهرزتاثيرچندانینخواهند

داشت.
ëمقدارآبمصرفیدرهرهکتارنقشمهمیدرمبارزهموثر

باعلفهایهرزداردبطورکلیميزانآبمصرفینبايدبيش
از400ليتردرهکتارباشد.

ëع��دممبارزهش��يميايیدرزمانهایک��همزرعهدچاريخ
زدگیوس��رمایش��ديدمیباش��دبنابراينسمپاشیبايددر
زمانیصورتگيردکهحداقلدمایمزرعهدرروز10درجه

باشدودرساعاتگرمروزسمپاشیانجامشود.
ëدرکاربردعلفکشها)خصوصاهورمونی(بايددقتنمائيم

تابهمزارعپهنبرگمجاورپاش��يدهنش��ودوي��ادرنهرهاو
کانالهایآبرسانیتخليهنشود.

ëکش��اورزانعزيزباتوجهبهتنوععلفکشهاوتشخيص
زمانمبارزهبايس��تیباکارشناسانکشاورزیمستقردرمحل
هماهنگبودهوبهتوصيههاونس��خههايیکهمینويس��ند

توجهويژهداشتهباشند.
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امروزه يک��ی از روش های نوين جهت مقابله با تنش 
شوری استفاده از همزيستی قارچ های ميکوريزی با ريشه 
گياهان اس��ت. اين ق��ارچ ها با ايجاد رابطه همزيس��تی با 
گياه ميزبان قادرند عالوه بر بهبود جذب آب و بس��ياری از 
عناصر غذايی ضروری گياه از جمله فس��فر، سبب کاهش 
مصرف کودهای ش��يميايی و ني��ز افزايش مقاومت گياه در 
برابر شوری گردند. اين امر سبب کاهش هزينه های توليد، 
کاهش آلودگی های زيس��ت محيطی و نهايتًا گام نهادن در 

جهت کشاورزی پايدار خواهد بود. 

مايکوريز چيست؟
مايکوريز رابطه همزيس��ت بين قارچ و ريش��ه گياهان 
آوندی اس��ت به عبارتی ديگر ارتباط متقابل خاک، قارچ و 
ريش��ه گياهان را که هم گياه و هم قارچ از اين ارتباط سود 

می برند؛ مايکوريز گويند.

دوگروهاصل��یمايکوريزوجوددارددس��ته اول 
قارچ هايي داخل س��لولهای ريش��ه گياه وارد می ش��ود که 
اصطالحا به آنها )ايندو( می گويند و دس��ته دوم قارچ هايي 

كه روي سطح خارجی ريشه گياه زندگی می کند.
قارچهای ايندو در بيش از 98 درصد گياهان خشکزی 
وج��ود دارند. در اين رابطه همزيس��تی گي��اه ميزبان مواد 
غذائ��ی معدنی و آب را از قارچ، ودر مقابل قارچ ترکيبات 

کربنی حاصل از فتوسنتز را از گياه بدست می آورد

مزيت های مايکوريز:
افزايش رشد گياه، افزايش جذب آب در گياه، افزايش 
حجم خاک قابل دسترس گياه، ثبات کيفيت خاک، افزايش 
ج��ذب مواد کم تح��رک خاک)فس��فر، روی، مس، ازت(، 
افزاي��ش مقاوم��ت گي��اه ب��ه بيماريها، علف ه��ای هرز و 
پاتوژنها، حفاظت گياه از تنش های خشکی، شوريو فلزات 
س��نگين، کاهش ش��وک پيوند در گياه، افزايش بقاء و توليد 
مث��ل، متراکم نم��ودن خاک و فراهم ک��ردن ارتباط با ديگر 

گياهان

نقش قارچ ميکوريز در بهبود تنش شوری:
ش��وری خاک يک مشکل جهانی اس��ت که مانع رشد 
گي��اه و توليد محصول ب��ه ويژه در مناطق خش��ک و نيمه 

خشک می گردد
تنش شوری دارای اثرات سه گانه کاهش پتانسيل آب، 
عدم تعادل يونی و سميت ناشی از يونها بويژه کلر و سديم 
می باش��د از اينرو تنش شوری شامل دو استرس اسمزی و 

يونی است.
تلقي��ح مايکوري��زی اث��رات مضر تنش ش��وری روی 
رش��د گياه را بهبود می بخش��د. قارچ مايکوريز با تغيير در 
هورمونه��ای گياهی، افزايش تبادل گازی برگ و فتوس��نتز، 
موج��ب افزايش ج��ذب آب از خاک و انتق��ال آن به گياه 

ميزبان و در نهايت موجب تعديل اس��ترس اس��مزی ناشی 
از تنش شوری می گردد همچنين قارچ ميکوريز با افزايش 
عناصر معدنی بويژه فسفر باالترين مکانيسم کاهش استرس 

يونی و تحمل گياه در برابر شوری را باعث می شوند.

نحوه مصرف مايكوريز:
طبق مطالعات تحقيقي اخير، ثابت شده است كه ميزان 
قارچه��اي مايكوريز در خاكهاي كش��اورزي ب��ا توجه به 
مصرف كودهاي ش��يميائي بويژه كودهاي فسفاته بسيار كم 
 ppm14شده است بطوريكه وقتي ميزان فسفر در خاك از
بيشتر شود عماًل سيس��تم مايكوريزي خاك بشدت كاهش 
م��ي يابد و متعاقب آن جذب مواد غذائي گياه كه عالوه بر 
ريش��ه از مايكوريز ها نيز صورت مي گرفته كاهش مي يابد 
و گي��اه دچار كمب��ود عناصر معدني بويژه فس��فر )باوجود 
مصرف كود فس��فر( خواهد ش��د بطور كل��ي ميزان جذب 
فسفر از سيس��تم مايكوريزي در خاكهاي طبيعي باالي 60 
درصد تخمين ش��ده است لذا اس��تفاده از كودهاي حاوي 
اس��پور مايكوريز ب��راي خاكهاي كش��اورزي ك��ه قبال از 
كودهاي ش��يميائي تغذيه ش��ده اند الزامي مي باشد و بازاي 
ه��ر متر مربع م��زارع زراعي 50 گرم و ب��ازاي هر درخت 

100الي 120 گرم بصورت چالكود توصيه مي گردد. 

نقشمایکوریزدرکشاورزیوبهبودتنششوری

رشدگياهچاودارباقارچ)سمتچپ(وبدونقارچ)راست(

پیامهای آموزشی رتویجی فصل زمستان
بقيهازصفحه7

دامپروری
ëدام��دارانگرام��ی:درزمانمناس��بوقبلازش��يوع

بيمارینسبتبهواکسيناسيوندامهایخوداقدامنماييد.
ëدام��دارانگرامی:برایايجادس��المتدرگلهوتوليد

بهتردرابتدایدورهپروار،الزماس��تدومرتبهبهفاصله
15روزبهدامها،دارویضدانگلخوراندهشود.

ëدامدارانعزيز:جهتجلوگي��ریازبيماريخطرناک
آنتروتوكس��ميي��اقل��وهنرم��يدامه��ا،ازتغيي��ريكباره
جي��رهغذاي��یازعلوفهتازهومرطوببهعلوفهخش��ك

خوددارینماييد.
ëگاودارانعزيز:بهمنظ��ورجلوگيريازبروزناراحتي

هايتنفس��يدرگوس��الههايش��يرخوار،تغييراتدمائي
محيطگوسالهدانيراتاحدممكنکنترلنماييد.

ëدامدارانعزيز:خارجنمودنكودوسمپاشيبهموقع
جاي��گاههايپرورشدام،نقشبس��يارمؤثريدركاهش

جمعيتحشراتمزاحمخواهدداشت.
ëدامدارانگرامی:برایداش��تنتوليدبيشتروباكيفيت

ترمحصوالتدامی،توصيهمیش��ودبرنامهجيرهغذايی
دامرا،ازمشاورينتغذيهوكارشناسانخبرهتهيهنماييد.

ëدام��دارانگرامی:برایکاهشهزينههاوداش��تنگاو
س��المباتوليدخوب،گاوهایخودراگروهبندینمودهو

براساسميزانشيرتوليدی،بهآنهاغذابدهيد.
ëدامدارانگرامی:باتوجهبهحساس��يتزيادگوس��اله

هايش��يرخوارب��هعواملبيماريزا،داش��تنباکسهاو
گوسالهدانيهايانفرادی،الزامیاست.

ë،دام��دارانعزي��ز:باتوجهب��هامكانش��روعبارندگي
سيلوهايذرتعلوفهايرابهگونهايبپوشانيدتاامكان
نف��وذآببارانبهداخلس��يلووفس��ادعلوفهداخلآن

وجودنداشتهباشد.
ëدام��دارانعزي��ز:برايجلوگي��ريازبروزاس��هالو

ناراحتيهايگوارشيدرگوسالههايشيرخواراستفادهاز
شيرگرمتازهدوشيدهشده،علوفهمرغوبوآببهداشتي

وتميز،ضروريميباشد.
ëدامدارانعزي��ز:باتوجهبهش��روعبارندگي،افزايش

رطوبتهواومس��اعدش��دنش��رايطفعاليتقارچهای
مولدزهرابهافالتوكس��يندرموادغذائي،نسبتبهعايق
بنديسقف،ديوارهوكفانبارهایعلوفهاقدامنماييد.

ëدامدارانعزيز:جهتتوليدش��يرس��الموکاهشبار
ميکروبیش��ير،قبلازدوش��ش،پستانگاوراباآبولرم
شستش��وداده،آنراكامالخشكنمائيدوچندقطرهشير
اوليهرادوش��يدهوبيرونبريزيد.وهمچنينپسازش��ير

دوشي،َسْرپستانكهارا،ضدعفونينمائيد.
ëدامدارانعزيز:شيردوشيدهشدهرادراسرعوقتبه

مراكزجمعآوريشيرتحويلدادهويادرسردخانهواحد
دامپ��رورينگهدارينماييدت��اازآلودگيثانويهآنجلو

گيريشود.
ëزنبوردارانعزيز:انتق��الکندوهابهمراتعیکهدارای

گلهایپاييزیهستندمیتواندکمبودگردهموردنيازکندو
رادرفصلزمستانتأميننمايد.

ëزنبوردارانعزيز:درفصلپاييزقابهایخالیس��ياه
وکهن��هراازکندوخارجنموده،وقابهایمحتویگرده

وعسلرادرکندوبهطورمتراکمقراردهيد.

ماشينهای کشاورزی
ëکش��اورزانعزيز:درفصولس��ردس��الباکسوخت

ماشينآالتکش��اورزیخودراپسازکارروزانهکامال
پ��رنماييد.درغيراينصورتفضایخالیباکازهوای
مرطوبپرشدهودرشببهقطراتآبتبديلمیگرددو

اينآببهسيستمسوخترسانیآسيبمیرساند.
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چراییوروشپيوندخياررویکدو

سايزمناسبپيوندكخيارجهتپيوند

سايزمناسبپايهكدوجهتپيوند

نحوهبرشوتهيهپيوندک وضعيتبرگهایخياردرزمان
تهيهپيوندک

وضعيتبرگهایکدودرزمان
نحوهبرشپايهكدوتهيهپايه

پيوندکآماده

پايهکدویآماده

پيوندجوشخوردهكاشتگياهپيونديدرسينیکشتپيوندآمادهجهتكاشترويهمقراردادنمحلبرشپايهوپيوندك

مراحل تصویری اجرای پيوند مجاورتی ساده خيار روی  پایه کدو

محمد مهدی دهستانی/کارشناس ترویج
پيش��رفت صنعت س��بزيكاري در دنيا باعث گرديده تا 
تكنيك هاي كاربردي متفاوتي در پرورش و توليد سبزي ها 
به كار گرفته ش��ود. يكي از روش هاي كه امروزه در سطح 
وس��يع و به صورت تجاري در كشت و پرورش سبزي ها 
در كش��ورهاي صنعتي و توسعه يافته بكار مي رود، تكنيك 
پيوند است. فلسفه و هدف اصلي پيوند خيار روی کدو که 
در ش��رايط ايران بويژه استان يزد توصيه می گردد در موارد 

زير به اجمال بيان می شود.
1 - افزايش عملكرد از راه باال بردن طول دوره رش��د 

گياه و مدت باردهي
2 - باال بردن مقاومت گياه در برابر بيماري هاي خاك 

زاد و نماتدها 
3 - افزايش تحمل گياه نس��بت به تنش هاي خشكي و 

شوري آب و خاك
4 - مقاومت در برابر سرما و گرماي هوا و دماي پايين 

و باالي خاك
5 - كاهش مصرف كود و كاهش مصرف س��م و توليد 

محصول ارگانيك
6 – كاه��ش مصرف س��وخت و كاهش مصرف آب و 

نهاده هاي كشاورزي
طبيعی است انجام پيوند با محدوديتهای نيز همراه است 

که ميتوان به موارد زير اشاره کرد. 

1 - نياز به نيروی کار ماهر براي انجام عمليات پيوند 
2  - داشتن اطالعات کافی برای انتخاب پايه

3  - مديريت مزرعه در کاربرد کود هاي مورد نياز
4 - عدم سازگاري پايه و پيوندک

5  - رشد رويشي بيش از حد گياه پيوندي
6  - کاهش کيفيت ميوه

7  - هزينه تهيه بذرهای پايه
8  - ريشه دار شدن پيوندک 

تكنيك پيوند مجاورتي ساده 
در اي��ن روش برگ حقيقي و يكي از برگ هاي لپه اي 
پاي��ه حذف مي گردد و در محل قطع برگ لپه اي قس��مت 
كوچكي از گياه برداش��ته مي شود گياه پيوندك نيز از باالي 
ريشه و از فاصله 1تا 1/5 سانتي متري زير برگ هاي لپه اي 
قطع مي گردد و در محل قطع شده برشي به صورت مورب 
و دقيقًا مثل برش پايه ايجاد مي ش��ود اين دو س��طح برش 
داده به ص��ورت مماس بر روي هم قرار مي گيرند و محل 

پيوند با گيره به هم متصل ميگردد 

سازگار كردن گياه پيوندي
پيوند بايس��تي در مكان س��ايه و به دور از باد و آفتاب 
ش��ديد انجام پذي��رد. گياهان پيوندي معم��واًلدر يك تونل 
پالس��تيكي التيام مي يابند. اين تونل ها معمواًل از سه اليه 
تش��كيل ش��ده اند كه اليه خارجي براي ايجاد تاريكي در 

محي��ط و الي��ه دوم براي تامين رطوبت م��ورد نياز گياهان 
پيوندي و اليه س��وم از جنس يك اليه ش��فاف مي باش��د. 
در ط��ي التيام به ن��ور يكنواخت 3- 5 لوكس نياز اس��ت. 
بعد از پيوند, گياهان پيوندي را به مدت س��ه روز در دماي 
27-28 درجه س��انتي گراد, تاريک��ي و رطوبت 90 -%95 
قرار ميدهند و پس از آن رطوبت نسبي به تدريج كاهش و 
ش��دت نور افزايش می يابد. اين عمل بايد در طي چندين 
روز انج��ام پذيرد. در ط��ي فرايند التي��ام تامين رطوبت و 
دماي مناس��ب براي ايجاد س��ازش در گياهان پيوندي مهم 
مي باش��د, زي��را در غير اين ص��ورت به دليل ب��اال رفتن 
رطوبت و دماي نامناس��ب مش��كل ريشه دار شدن پيوندك 
به وجود مي آيد. براي جلوگيري از اين مش��كل امروزه از 
اتاقك هاي التيام كه قادر به فراهم آوردن شرايط مورد نياز 
براي گياهان پيوندي هس��تند استفاده مي شود. در چند روز 
اول بعد از عمل پيوند اگر در ش��اخ و برگ گياهان پيوندي 
پژمردگي مشاهده شد با پاشيدن آب بر روي سطح گياه مي 

توان تا حدودي به بقاء گياه پيوندي كمك نمود 
براي افزايش موفقي��ت در امر پيوند, قبل از انجام پيوند 

رعايت نكات زير توصيه مي شود:
1 -پايه و پيوندك قبل از انجام پيوند دو تا سه روز در 

معرض آفتاب قرار گيرند
2 -براي جلوگيري از علفي ش��دن گياه بايد از آبياري 
بي��ش از اندازه گياه خودداري ش��ود و آبي��اري به حداقل 

ميزان خود رسانده شود
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اطالعات كارگزاریهاي بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان یزد
آدرستلفنهمراهتلفندهستانبخشنوعکارگزاريناممسوولنامکارگزاريکد

شهرستان ابرکوه
روستای اردی-شرکت اردی بداف0352687290709133521253مهرآبادبهمنشرکت تعاونی توليدزارعاردی بداف80010
روستای مهرآباد-شرکت مهرآباد0352687353509133521540مهرآبادبهمنشرکت تعاونی توليدقاسمیمهرآباد80011
روستای مریم آباد-دهياری مریم آباد0352692410009132542025تيرجردمرکزیدهياریکریمیدهياری مریم آباد80032
روستای صادق آباد-شرکت فراغه0352692219409132544335فراغهمرکزیشرکت تعاونی توليدعابدیفراغه80008

شهرستان اردکان
کمربندی وليعصر )عج( -روبروی آبگرمکن سازی ساالر 0352723486009132550899تمامی دهستانهاتمامی بخشهاشرکت تعاونی توليدهاتفینگين شمال اردکان80020

شهرستان بافق
روستای احمدآباد-شرکت جلگه بهاباد0352477371009132500436جلگهبهابادشرکت تعاونی توليدحسينیجلگه بهاباد80013
شهرستان بافق-منطقه سبز دشت -روستاي بساب0352421533309135386321سبزدشتمرکزیشرکت تعاونی توليدخانم دهقانسنبله سبزدشت80012
شهرستان بافق خ وحشی بافقی پشت کتابخانه عمومی 0352422800709131524387مبارکهمرکزیتعاونی دهيارانعبداللهی بافق80014

شهرستان تفت
تفت - گاریزات - روستای بخ - جنب بانک ملی0351826725809133541905دهشيرمرکزیشرکت تعاونی توليدمزرعه سفيدیوحدت80024
یزد - بلوار دانشجو - سازمان تعاون روستایی035262323389131527216شيرکوهمرکزیشرکت تعاونی توليدآخونديپيروزی80031
یزد - بلوار دانشجو - سازمان تعاون روستایی0351826725803526524156بنادکوک-زردین-نيرنيرشرکت تعاونی توليدخانم دهقانافق سبز80022
یزد - بلوار دانشجو - سازمان تعاون روستایی035262323389131527216پيشکوهمرکزیشرکت تعاونی توليدآخوندیاستقالل80029

شهرستان یزد
یزد - بلوار دانشجو - سازمان تعاون روستایی0351826725809131573565تمامی دهستانهازارچشرکت تعاونی توليدمحمودیکوثر80030
یزد - حسين آباد ریسمانی - جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(035182672589133530481تمامی دهستانهامرکزی شرکت تعاونی توليدزارعفجر 80023

شهرستان خاتم
روستای چاهک-شرکت رضواندشت0352588330509134507624چاهکمرکزیشرکت تعاونی توليد غ احمدزادهرضواندشت80007
روستای چاهک -شرکت شهریاری0352588925709139681545چاهکمرکزیشرکت تعاونی توليدم احمدزادهشهریاری80017
هرات - روستای خوانسار-شرکت خوانسار0352625466309132576997چاهکمرکزیشرکت تعاونی توليدکرمیخوانسار80019
شهرستان خاتم-خيابان شهيد بهشتی �� شرکت نهر مسيح0352572104609357138717فتح آبادمرکزیشرکت تعاونی توليدخانم محمودینهر مسيح80005
شهرستان خاتم - شرکت فجرهرات0352572044609133523383فتح آبادمرکزیشرکت تعاونی توليدکریمخانیفجر هرات80015
مروست - روستای هرابرجان - خيابان ساحلی - کوچه شبنم 03525828244091395169502ایثارمروستشرکت تعاونی توليدرسولی پورکرخنگان و چنارناز80006

شهرستان اشکذر
ندوشن - بلوار حضرت ابوالفضل )ع( - روبروی بانک صادرات035239231759132503581تمامی دهستانهاخضر آبادشرکت تعاونی جعفریاميد80021

شهرستان مهریز
بهادران شرکت تعاونی توليد روستایی غدیر بهادران0352533409109132565736بهادرانمرکزیشرکت تعاونی توليدشيرمحمدیغدیر بهادران80009
بلوار امام نرسيده به فلکه شهرداری اداره تعاون روستایی0351826725809139548124خورميزمرکزیشرکت تعاونیرمجردیانمهر پادین80028
مهریز - منشاد - روبروی دبستان شهيد حسن دهقان منشادی0351826725809132591872ميانکوهمرکزیشرکت تعاونیدهقانميانکوه80026
مهریز - اداره تعاون روستایی035182672589134501790ارنانمرکزیشرکت تعاونیزارعآزادی80027

شهرستان ميبد
 فلکه شهرداری -جنب پست - شرکت تعاونی روستایی اتحاد ميبد035277521229134524524تمامی دهستانهامرکزیشرکت تعاونیصادقیبهمن80025

دفتر نمایندگی یزد: ميدان امام حسين)ع(– کوچه شهيدمحمودحاج مهدی مقابل سازمان جهادنصر  تلفن: 7266670-7257247- فکس:  7241734)0351( کد پستی : 8916987971

قابل توجه کشاورزان، روستائیان، عشایر و اعضای نظام مهندسی کشاورزی

با توجه به اصالح قانون و رفع محدودیت سنی،
تمامیروستائيان،کشاورزان،عشایرواعضاینظاممهندسیکشاورزی
اع��م از مرد، زن، سرپرس��ت یا غیرسرپرس��ت خانوار ب��ا دارا بودن 
حداقل 18 سال تمام و بدون لحاظ سقف سنی، می توانند با مراجعه به 
نزدیکترین کارگزاری محل س��کونت خود و با پرداخت 5 درصد حق 
بیمه به صورت س��الیانه، نسبت به عضویت در صندوق بیمه اجتماعی 
روس��تائیان و عش��ایر به منظور برخورداری از مزایای مستمری های 

بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و فوت اقدام نمایید.

بيمهاجتماعیروستائيانوعشایـر


