
ë مقدمه
عملیـات خـاك ورزی در اكثـر مناطـق ایـران بوسـیله گاوآهن برگـردان دار و بدون وجـود بقایای گیاهی انجام می شـود. 
بـه كارگیـری گاوآهـن برگـردان دار در كشـاورزی ایران بـا ورود تراكتـور در دهه 40 خورشـیدی بتدریج مرسـوم و همچنان 

بـه عنـوان رایج ترین وسـیله مورد اسـتفاده كشـاورزان  می باشـد. 
توانایـی ایـن گاوآهـن در برگرداندن خاک، شـخم این وسـیله را بـه گونه ای چشـمگیر از بقیه گاوآهن ها متمایز سـاخته 
اسـت. ایـن قابلیـت امـکان دفـن بقایـای گیاهـی را در عمقی پایین تر از عمق بسـتر بـذر فراهم و بـا زیر و رو کـردن خاک، 
هـوا دهـی و مخلـوط شـدن مـواد غذایی بـا الیه توسـعه ریشـه را امکان پذیـر می سـازد. برگرداندن خـاک همچنیـن با دفن 

بـذور علفهـای هـرز تاثیـر بـه سـزایی در کاهش جمعیـت علفهای هرز در کشـت محصـول بعدی ایفـا می نماید. 
بـا وجـود همـه مزایایـی که گاوآهـن برگردان دار نسـبت به بقیـه گاوآهن هـا دارد ولی اسـتفاده دائمـی از آن مخصوصا 
در  مناطـق خشـک مشـکالتی را نیـز به همراه داشـته اسـت. این مشـکالت نظیـر  كلوخه ای شـدن خاك، تخریب سـاختمان 
خـاك، بـه هـم زدن تسـطیح زمیـن، فرسـایش بـادی و آبـی، مصرف زیـاد آب، كاهـش مواد آلـی خـاك و آلودگی هوا ناشـی 
از سـوزاندن بقایـای گیاهـی، ایجـاد الیـه سـخت در کفه شـخم در کنـار مصرف هزینـه، وقت و انـرژی زیاد  در بسـیاری از 

مواقـع بـر مزایـای آن پیشـی گرفتـه  و لزوم اسـتفاده مـداوم آنرا با مشـکل مواجه ساخته اسـت. 
به نظر می رسد باتوجه به شرایط اقلیمی در مناطق خشك و نیمـه خشـك و وجود مشکالتی نظیر محدودیت منابع آب، 
از  آنها و معایب دیگر اشاره شده در استفـــاده  فقیربودن خاك های این مناطق از مواد آلی و آسیب پذیر بودن ساختمان 
خاك ورزی مرسوم، لزوم توجه به خاك ورزی حفاظتی به عنوان یك سیستم جایگزین بایستـی مورد توجه كشاورزان قرار گیرد. 

ë  خاك ورزی حفاظتی
عملیات  شدت  كاهش  حفاظتی  خاك ورزی  از  هدف 
در سطح خاک  موجود  گیاهی  بقایای  مدیریت  و  خاك ورزی 
می باشد. هرگونه تالش در كم كردن شدت عملیات خاك ورزی، 
كاهش عمق شخم و یا سست و لق كردن خاك بدون زیر و رو 
)برگرداندن( کردن آن، خاك ورزی حفاظتی محسوب می گردد. 
قسمتی  یا  تمامًا  قبلی  محصول  پس مانده های  سیستم  این  در 
خاك  سطح  نزدیك  یا  سطح  در  درصد(   30 )حداقل  آن  از 
نگهداری می شود حفظ بقایای گیاهی در سطح یا نزدیك سطح 
خاك در روش های خاك ورزی حفاظتی باعث حفظ رطوبت 
ضــربات  اثر  بر  خاك  ذرات  شستشوی  از  جلوگیری  خاک، 
می گردد،  آبی  فرسایش  كاهش  و  دار  شیب  اراضی  در  باران 
همچنین كاهش شدت برهم زدن خاك در سیستم خاك ورزی 
حفاظتی از خردشدن و جابجایی زیاد ذرات خاك و پودرشدن 

آن جلوگیری كرده و باعث كاهش فرسایش بادی  می گردد. 
خاك ورزی حفاظتی از دهه 1940 در اروپا و آمریكا به عنوان 
یك سیستم جایگزین گاوآهن برگردان دار، به علت خشکسالی های 
بوجود آمده و به منظور جلوگیری از فرسایش آبی و بادی مورد 
توجه قرار گرفت و كشاورزی بدون شخم برای اولین بار معرفی 
گردید. عالوه بر حفظ و نگهداری منابع آب و خاك، سالمتی مواد 
غذایی، حفظ طبیعت و محیط زیست از موارد دیگری است که در 
شرایط كنونی توجه كشورهای پیشرفته را در استفاده از سیستمهای 

خاك ورزی حفاظتی به خود معطوف داشته است. 

ë روش های خاك ورزی حفاظتی
ــداول در  ــاك ورزی دو روش متـ ــاك ورزی و بی خـ كم خـ

ـــت.  ـــی اس ـــاك ورزی حفاظت خ
در روش كم خاك ورزی عملیات بر حسب نوع گیاه و میزان 
بقایای محصول قبلی تا عمـــق کــافی)15-8 سانتیمتر( برای 
قرار دادن کود و بذر و مخلوط کردن بقایا با الیه سطحی انجام  
می گیرد. در روش بی خاك ورزی هیچ نوع عملیات خاک ورزی 
صورت نمی پذیرد و تنها ماشین کاشت كود و بذر را باحداقل 
به هم خوردگی در خاك قرار می دهد. در روش بی خاك ورزی 

بقایای گیاهی در سطح خاك)روی خاک( رها می گردند. 
روش های خاک ورزی حفاظتی در مناطق مختلف دنیا با 
از  و  گردیده  بومی  منطقه  هر  اقلیم  و  خاک  شرایط  به  توجه 

مزایای ویژه ای که برای آن منطقه دارد استفاده می گردد

ë  مزایای خاك ورزی حفاظتی در مناطق خشك
ë حفظ رطوبت خاك

یكی از راههای كاهش تبخیر، قبل از سایه انداختن کامل 
گیاه اصلی پوشش خاک با بقایای گیاهی حاصل از محصول 
نزدیك سطح  یا  گیاهی در سطح  بقایای  قبلی می باشد. حفظ 
خاك با عملیات بی خاك ورزی یا كم خاك ورزی باعث كاهش 
تبخیر از سطح خاك می شود که از طریق كاهش درجه حرارت، 
جلوگیری از انتشار بخار آب، و كاهش سرعت باد در سطح 
تماس خاك با هوا صورت می گیرد. وجود بقایا در سطح خاك 
می تواند حدود  34 تا50 درصد  تبخیر از سطح خاک را کاهش 
دهد. به عبارتی دیگر با حفظ بقایای گیاهی در سطح یا نزدیك 
فصل  در  بخصوص  خشک  مناطق  در  می توان  خاك  سطح 

تابستان دور آبیاری را افزایش داد. 
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چرائي و ضرورت مهارت 
بحران خشكسالي

حجه االسالم علي محّمد سلطاني 
مسئول حوزه نمايندگي ولي فقیه در سازمان جهاد كشاورزي

و حاکم شرع امور اراضی استان يزد

ë : الف: لزوم وجود  نظام حقوقي و قوانين خاص
در هنــگام بروز خطرهاي گوناگون از ســوي دولت براي 
حفــظ منافع حاكمیت به منظور محافظت از منابع وتأسیســات 
آبیــاري این روّیــه اي بوده كه معمواًل دولتهــاي حاكم ازایران 
باســتان و بعداز آن بویژه در دوران ســلجوقیان در دستور كار 
داشــتند مخصوصًا اینكه در این دوره، كشــاورزي منبع اصلي 
درآمد دولت بود، به عنوان مثال: وزیر قدرتمند ملك شاه به نام 
نظام الملك در این دوره مي گفت وظیفه حاكم اســت كه جهان 
را با بهبودي آبیاري وآبرساني و احداث راههاي آبرساني آن را 

آباد كند.
نتیجــه اینكه: ورود دولت و بخــش حاكمیت براي مهار و 
مدیریــت بحران خشكســالیها و كمبودها و حّتــي وجود آفتها 
بزرگتریــن اقدام بویــژه در ُبعد امنیت سیاســي و تأمین امنیت 

است لذا اندیشه  ورزي در این راستا ستودني است.
در كتاب بحرالفوائد نویسنده آن مي گوید: براي محصوالت 
كشــاورزي آفتي باالتر از ظلم دولتمردان نیســت و این نشــان 
دهنده وجود حكومت و دولت مقتدر و با ثبات اســت كه نقش 

تعیین كننده در مهار بحران دارد. 
و بر عكــس آن در دوره مغوالن بود كه نه تنها بحران ها و 
قحطي ها را مهار نكردند بلكه چون روشهاي آبرساني و آبیاري 

را به چالش كشیدند ضربات مهلكي بر كشاورزي وارد شد.
پیشــنهاد حوزه نمایندگي ولي فقیه: تدوین نظام حقوقي 
و مقررات ویژة مدیریت بحران خشكسالیها و سایر آفات با 
رویكرد كشاورزي كه در استان به تصویب مقام عالي برسد.

ë  ب: تأثير مهار بحران ها از جمله خشكساليها بر قيمت
محصوالت كشاورزي :

ناصــر خســرو در ســال 444 هجري قمــري در اصفهان 
مي گویــد كه قیمت محصــوالت  كشــاورزي افزایش یافت و 
بدلیل عدم برنامه ریزي در مدیریت بحران نیمه شــمال ایران از 
خراســان تا آذربایجان دچار قحطي و سپس وبا شد و متعاقب 
آن در ســالهاي بعد در نیمه جنوبي ایران كه اوج آن در ســال 

570 در كرمان بود دچار خشكسالي مهلك گردید.

ë  ج: آمادگي دفاتر نمایندگي ولي فقيه براي مقابله با
پدیده هاي بحران زا

آمادگي دفاتر نمایندگي ولي فقیه براي مقابله با پدیده هاي 
بحــران زاي بخش كشــاورزي بویژه خشكســالیها و كمك در 
حق آن و مهار بحران با اســتعانت از آیــه »َو َتعاَونوا َعلي الِبّر 

َوالّتقَوي «
چــه نیكي باالتر از پیدا كردن راه حّل ومشــاركت در حّل 

بحران آن هم براي حفظ سرمایه كشاورزي و دارائي مردم.

ë :در بخش نرم افزاري
الف: ارائه پیوســت فرهنگي براي الیه هاي مختلف بحران 
خشكسالي با نگاه به جغرافیاي بحران وفرهنگ وآداب ورسوم 

آن »جغرافیاي فرهنگي و تاریخي«
ب: دادن آموزشــهاي دینــي به مردم وبهره بــرداران ونیز 

مدیران وكارشناسان اجرائي
ج: دادن آموزشهاي تخصّصي الزم به كارشناسان ومسئوالن 

دفاتر نمایندگي ولي فقیه با رویكرد روانشناسي تبلیغ
د: ایجاد سایت ویژه فرهنگي جهت توجیه بیشتر مردم و...

ë :در بخش سخت افزاري
الف: اعزام یك نفر كارشــناس دیني در معّیت همكاران 
و مدیــران در عرصه براي تقویت امنیــت رواني موضوع و 

دادن امید و روحیه »حضور در میدان مقابله«
ب: راه انــدازي اكیپهاي ســّیار فرهنگي براي بحرانهاي 

ویژه با رویكرد كشاورزي.
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ادامه از صفحه 1
ë  افزایش درجه حرارت خاك در فصل پاییز و تعدیل

آن در فصل تابستان 
تعدیل  به  با خاك ورزی حفاظتی  گیاهی  بقایای  مدیریت 
درجه حرارت در مناطق خشك كمك می كند. بقایای سطحی 
به عنوان عایق های حرارتی عمل می کنند که به دلیل انعکاس 
نور، کاهش تبخیر و کاهش تماس باد با سطح خاک است. در 
به گرم شدن است، وجود  بهار در مناطق خشک که هوا رو 
بقایا در سطح یا نزدیک سطح خاک سبب کاهش متوسط دمای 
با سرد شدن  دیگر،  از طرف  تمام عمق ها می شود.  در  خاک 
خاک )در پاییز( وجود بقایای گیاهی، خاک را گرمتر از خاک 
بدون پوشش نگه می دارد. می توان از این پدیده در سبزكردن 
برای  رایج  روش  در  كه  پاییز  فصل  در  پیاز،  مانند  بذوری 
سبزكردن آن مقادیر زیادی شن مصرف می شود استفاده نمود. 
سله  از  جلوگیری  نظیر  گوناگون  دالیل  شن  از  استفاده  برای 
بستن خاك، حفظ رطوبت خاك، جذب حرارت و گرم كردن 
خاك توسط كشاورزان بیان می گردد. حفظ بقایای گیاهی در 
سطح نیز می توانداین شرایط را ایجاد کرده و مانند شن عمل 

نماید و از مصرف بی رویه شن در مزارع جلوگیری کند. 

ë  افزایش حاصلخیزی خاك
یكی از مشخصات خاك های مناطق خشك و نیمه  خشك 
فقیربودن خاك این مناطق از مواد آلی می باشد. كشاورزان بقایای 
گیاهی را از مزرعه خارج كرده و می سوزانند. سوزاندن بقایای 
گیاهی هرچند روشی ارزان، سریع و آسان بوده و كنترل علفهای 
هرز، آفات و بیماریها را امكانپذیر می سازد، لیكن باعث فقیرشدن 
خاك های مناطق خشك از مواد آلی شده است. مدیریت بقایای 

گیاهی، از روش های اصالح و حاصلخیزی خاك می باشد. مدیریت 
بقایای گیاهی، با خاك ورزی حفاظتی میسر است. حفظ بقایای 
گیاهی در سطح یا نزدیك سطح خاك در روش های بی خاك ورزی 
و كم خاك ورزی مقدار كربن آلی، ساختمان خاك و جمعیت كرمهای 

خاكی را نسبت به سوزاندن بقایای گیاهی بهبود می بخشد. 

ë  پیش رس كردن محصول در نظام دو كشتی
محصول  دو  نیمه خشك،  و  مناطق خشك  از  بسیاری  در 
زراعی در سال كشت می گردد. استفاده از خاك ورزی مرسوم، 
عملیاتی زمان بر بوده و كشاورزان را با محدودیت زمانی درنظام 
اولیه،  خاك ورزی  عملیات  انجام  می سازد.  مواجه  كشتی  دو 
ثانویه، مرزكشی و نهركنی به حداقل یك هفته پس از برداشت 
محصول اول و كاشت محصول دوم زمان نیاز دارد، این در حالی 
است كه به ازای یك روز استقرار سریعتر محصول دوم ) پس 
از برداشت محصول اول( در تابستان منجر به چند روز رسیدن 
سریعتر آن در فصل پاییز خواهد شد. خاک ورزی حفاظتی زمان 
آماده سازی بستر بذر را نسبت به روش مرسوم به یک پنجم تا 
یک دهم کاهش داده که عالوه بر مزایای اقتصادی این روش 

آماده سازی زمین برای كشت پاییزه را نیز تسریع خواهدكرد. 

چگونگی اعمال خاک ورزی حفاظتی 
مدیریت  اعمال  عدم  در صورت  سطح  در  گیاهی  بقایای  حفظ  و  خاک  نکردن  برگردان 
صحیح می تواند موجب بروز موانعی در کشت محصول بعدی گردد. وجود زیاد علفهای هرز، 
باقی مانده  دانه های  از مشكالت مشاهده شده در سیستم خاك ورزی حفاظتی می باشد.  یكی 
محصول قبلی و بذور علفهای هرز به علت حفظ بقایای گیاهی در سطح خاك و عدم برگردان 
 شدن خاك،  شرایط مساعدی برای سبزشدن در این روش خاك ورزی را دارند. این مشكل 
با محصوالت ردیفی به علت ریزش بذور غالت از كمباین و قرار گرفتن  تناوب غالت  در 

در ترک های زمین و سبز شدن سریع تر آنها نسبت به محصول اصلی بیشتر مشاهده می گردد. 
عالوه بر آن حفظ بقایای گیاهی  در سطح خاك در خاك ورزی حفاظتی در طی كشت های 
متوالی به خصوص در مناطق با نظام دو كشتی كه فرصت كمتری برای پوسیدن  بقایا وجود 
بقایای گیاهی در  بقایای گیاهی در سطح را به دنبال خواهد داشت. حجم زیاد  دارد، تجمع 
سطح خاك، خطر ابتال به بیماریها و حمله آفات را افزایش می دهد. در این پروسه عمل کاشت 

و مبارزه با علفهای هرز با افزایش حجم بقایا به مرور زمان مشکل می گردد. 
همچنین متفاوت بودن شکل بستر کاشت در دو محصول متوالی )بستر پشته ای و مسطح( 
از موانع دیگردر اعمال روش حفاظتی  می باشد. بطور مثال غالت در برخی استانهای کشور 
بصورت مسطح و ذرت بر روی پشته  كاشته می شود. بنابر این برای اعمال خاک ورزی حفاظتی 
بتواند مشکالت اشاره شده را تا حد زیادی کاهش  نیاز به یک مدیریت خاص می باشد که 
دهد. مطالعات و آزمایش های انجام شده در ایران مشخص نموده که در بین روش های مختلف 
با شرایط مناطق خشک  مدیریتی که در دنیا در دست اجرا است روش خاک ورزی پشته ای 

ایران تطابق بیشتری دارد 

ë خاک ورزی پشته ای
خاك ورزی پشته ای به عنوان یک روش جدید در خاک ورزی حفاظتی در پی آلودگی های 
زیست محیطی ایجاد شده ناشی از مبارزه شیمیایی با علف های هرز در سیستم بی خاك ورزی 
و كم خاك ورزی در كمربند كشت ذرت در آمریكا ابداع گردید. در این روش در ابتدا  زمین پس 
از آماده سازی در حد مطلوب تسطیح و نسبت به ایجاد پشته هایی با فواصل 90-70 سانتی متر 
)بسته به نوع محصول( اقدام  می گردد. حفظ این پشته ها در چند کشت متوالی هدف اصلی 
اعمال این روش بوده و در هر دوره کشت تنها نسبت به  خراش سطحی بستر و بازسازی یا 
ترمیم آنها اقدام  می گردد. بدین ترتیب که پس از برداشت محصول قبلی سرپشته ها تا عمق نسبتًا 
كمی كه احتمال وجود بذر علفهای هرز در اثر ریزش در خلل و فرج خاک وجود دارد بریده 
و به همراه بقایای موجود بر روی پشته به داخل جویچه ها ریخته می شود. با این عمل امکان 
سبز شدن علفهای هرز در مجاورت خطوط کاشت که کولتیواتور زدن مشکل می باشد به حداقل  
می رسد. سپــس عمل بذركاری بر سر پشته ها انجام می گیرد. خشک شدن سریع تر سرپشته ها 
بعد از آبیاری و عدم وجود بقایا باعث گرم  شدن بیشتر این قسمت شده و بذر گیاه اصلی نسبت 
به علفهای هرز سریعتر جوانه می زند. در این حالت بذر علفهای هرز معمواًل در نزدیكی ردیف 
كاشت وجود ندارد و بذور جوانه زده در كف جویچه ها به علت تأخیر در سبزشدن نمی تواند با 

گیاه اصلی رقابت نمایند.
سبزشده  هرز  علفهای 
در  جویچه ها  كف  در 
اصلی  گیاه  که  مرحله ای 
است  شده  قوی  نسبتًا 
توسط عمل كولتیواتور زدن 
با خاك  و  بین می روند  از 
موجـود  گیاهی  بقایای  و 
در كف جویچه ها مخلوط 
حیـن  این  در  می شوند. 

نیز  بر روی پشته ها(  )انتقال خاك كف  بـازسازی پشته ها 
انجام می پذیرد. 

ë مراحل انجام خاک ورزی پشته ای
ë خرد کردن بقایای گیاهی پس ازبرداشت محصول قبلی
ë  خراش سطحی پشــته ها وریختن بذور علفهای هرز و بقایا

به کف جوی
ë کاشت مجدد محصول بر سر پشته ها
ë  بازسازی پشته ها وانتقال بقایا به روی آنها پس از رشد اولیه

گیاه
ë  رسیدن محصول وبرداشت

در مناطق خشك که استفاده از دو شکل متفاوت بستر 
کاشت در توالی غالت و محصوالت ردیفی)غالت بر روی 
بر روی پشته( یک عامل  بعدی  بستر مسطح و محصول 
محسوب   حفاظتی  ورزی  خاک  اعمال  در  کننده  محدود 
در  می باشد.   توصیه   قابل  نوع خاک ورزی  این  می گردد 
این حالت برای اعمال خاک ورزی حفاظتی بایستی شكل 
بستر كاشت گندم  از مسطح به پشته ای تغییر یافته و  گندم 

و ذرت هر دو بر روی پشته های یکسان کشت کرد. 

ë  ماشين های کاشت مناسب روش های حفاظتی
به  منجر  اخیر  دهه های  در  تكنولوژی  پیشرفت 

ساخت ماشین های كاشت مخصوص سیستم بی خاك ورزی شده است. این ماشین ها بایستی 
بقایای سطحی را بریده، در خاك شیار ایجاد نموده، بذر و كود را در داخل آن قرار داده و 
خاك  روی بذر را فشرده نمایند. مقاومت باالی خاك مخصوصًا در فصل تابستان به علت 
خشكی و سختی آن مانع نفوذ شیار بازكن های مورد استفاده در ماشین های كاشت معمول 
کار در شرایط بی خاک ورزی و در زمینهای  منظور  به  که  ماشینهایی  بنابراین در  می گردد. 
لبه های  که  دیسکی  بزرگ  نسبتا  بازکنهای  شیار  است  گیاهی ساخته شده  بقایای  از  پوشیده 
آنها به صورت مواج یا کنگره دارمی باشد استفاده  می شود. این شیار بازکن ها با اعمال نیروی 
نسبتا زیادی که از طریق وزن سنگین دستگاه به آن ها وارد می شود بقایای گیاهی را بریده و 
شیار باریکی در خاک ایجاد  می کند. بقایای گیاهی در جلو این شیار بازکنها جمع نمی شود 

و کود و بذر به نحومطلوبی دردو عمق مختلف جایگذاری می گردد. 
به منظور کاشت محصوالت ردیفی به روش بی خاک ورزی در بقایای ایستاده غالت، پیش برهای 

در  می تواند  مواج  دیسکی 
کاشت  واحد های  جلوی 
تعبیه  مرسوم  ردیف کار های 
گردد. پیش برهای مواج تعبیه 
واحد  هر  جلوی  در  شده 
کاشت، قادر به برش بقایای 
یک  کردن  سست  و  گیاهی 
جهت  خاک  باریک  نوار 
بازکن های  شیار  حرکت 
عمق  در  دستگاه  اصلی 

مطلوب  می باشد. 
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زهرا يغمايی / کارشناس حفظ نباتات

یکی از عوامــل مکانیکی موثر در کاهش جمعیت آفات 
در چهــار چوب مبــارزه تلفیقی، اســتفاده از تله ها ی رنگی 
چســبنده  می باشد. به طور کلی حشرات به رنگهایی که طول 
موج آن ها بین 650- 300 نانومتر  می باشد عکس العمل نشان  
می دهند. اســتفاده از تله های چســبنده یکی از ایمن ترین و 
کم هزینه ترین روشــهای مبارزه با آفات  می باشد. از کارت ها 
و نوار هــای زرد و آبی به تعداد محدود  می توان برای ردیابی 
و به تعداد زیاد تر برای شــکار انبــوه آفات به خصوص در 

محیط های بسته مانند گلخانه ها استفاده کرد. 

ë )Yellow sticky traps( کارت های زرد چسبدار
کارت های زرد در ابعاد مختلف وجود دارد و نزدیک به تاج 
گیاه یا محلی که بیشترین جمعیت فعال آفت حضور دارد نصب 
و استفاده  می شود. از کارت های زرد چسبنده برای کنترل آفاتی 
نظیر ســفید بالک ها، مگس های مینوز، مگس های میوه )مگس 
مدیترانه ای، مگــس گیالس و مگس زیتون( شــته های بالدار، 

مگس قارچ، زنجرک ها و پسیل ها استفاده می شود. 
زمانــی که از کارت زرد جهت کنتــرل مگس های مینوز 
اســتفاده  می شود بهتر اســت که به صورت افقی نصب شود. 
جهــت ردیابــی تعــداد کارت مورد اســتفاده1 عــدد در هر 
200مترمربــع و جهت شــکار انبوه آفات تعــداد کارت زرد 
نصب شده 1 عدد در هر 10 مترمربع تا حداکثر 1عدد در هر 
2مترمربع  می باشد. در گلخانه ها همزمان با رشد گیاه کارت ها 

باال کشیده  می شوند. 
در باغات پســته برای شکار حشرات کامل پسیل پسته، 
الزم اســت در ابتــدای فصل برای شــکار حشــرات کامل 
زمســتانگذران، قبــل از شــروع تخمریزی پســیل، با نصب 
حداقل یک عدد کارت برای هردرخت در محل تاج درخت 
جمعیــت انتقالی آفــت را کاهش داد. بــرای ردیابی وتعیین 
زمان سمپاشــی الزم است جمعیت شکارشــده در کارتها را  

شمارش و ثبت کرد. 
ë  کارت هــای زرد همراه با ماده جلب کننده مخصوص شــکار

)cherry fruit fly trap(مگس گیالس
این تله در حقیقت کارت های زرد عمودی چسبدار می باشد 

که با کاربرد نمک آمونیوم به عنوان ماده جلب کننده جهت شکار 
مگس های گیالس مورد اســتفاده قــرار  می گیرند. زمان نصب 
تله قبل از ظهور حشــرات کامل در طبیعت  می باشدکه بسته به 
شــرایط منطقه ای و اقلیمی متفاوت بوده و غالبا مقارن ماه های 
اردیبهشت و خرداد  می باشــد. تله ها در ارتفاع 2-1/5متری از 
سطح باغ درون تاج درخت وبه سمت حاشیه ها و با فاصله 50 
متر از یکدیگر نصب  می شــوند. تعداد تله مورد استفاده جهت 
ردیابی آفت مذکور1 تله در هر هکتار و در هر ایستگاه کمتر از 

2 تله نباید باشد. 
در صورت اســتفاده جهت شکار انبوه آفت به ازای هر 

درخت یک تله توصیه شده است. 
همچنیــن از کارت زرد در باغ های خرما برای ردیابی و 
مبــارزه با زنجره خرما، در مزارع پــرورش قارچ برای برای 
شــکار انواع مگس های پوســیده خــوار ودر دامداری برای 

کنترل مگس های مزاحم وناقلین بیماریها استفاده  می شود. 

ë )Blue sticky traps( کارت های آبی چسبدار
از کارت های آبی جهت کنترل تریپس ها استفاده  می شود. 
محل نصب کارت آبی نزدیک به تاج گیاه  می باشــد که همراه 
با رشــد گیاه باال کشــیده  می شود. جهت رد یابی آفت 1 عدد 
کارت در هر 200متربع توصیه شــده اســت. وجهت شــکار 
انبــوه در مناطق آلــوده با تراکم پاییــن جمعیت آفت 1 عدد 
کارت در 20مترمربــع و در مناطق خیلی آلوده 1 عدد کارت 
در هر2متر مربع توصیه شــده اســت. در باغات حداقل یک 
کارت به ازای هر درخت نصب می شــود. محل نصب کارت 

در فاصله بین تنه و سرشاخه ها  می باشد. 

ë نوارهای زرد و آبی
کار ت هــای زرد و آبــی بــه صــورت رول یــا نوار های 
100متری جهت اســتفاده راحت تر بین ردیف های کشت به 
خصوص در گلخانه ها قبل از کشت یا بالفاصله بعد از کشت 
در باالی ردیف ها ویا دور تنه و شاخه در ختان کشیده  می شود. 
از نوار های زرد جهت کنترل زنجره خرما و پسیل پسته و سایر 

آفات توضیح داده شده در مباحث باال استفاده  می شود. 

کنترل بیولوژیک آفات در کشاورزی

با استفاده از کارت و نوارهای رنگی
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 sai بـه معنـی گلـدان و bon بـن سـازی از دو کـلمـه
بـه معنـــی درخت تشکیـل شـده اسـت،یعنی درختانی که 
در گلدان پرورش داده می شــوند. ارتفاع درختان بن سای 
معمــواًل از 20 ســانتیمتر و حداکثــر70 ســانتیمتر تجاوز 
نمی کند. در منطقـــه گرمسیـــر و مرطوب آسیای خاوری 
در جنوب چیـــن، تایـــوان، تایلند، سنگاپور وهنگ کنگ 
بـــن سای وجـــود دارد و نمونه هایی از کاشت گیـاهـــان 
درخـــت انجیـــر و گیاهان تیره چـــای و دیگر گیـاهـــان 
خانـــگی جهت دکوراسیون خانه ها وجود دارد که رابطـه 

انسان و گیاه را نشان می دهد. 
در حــال حاضر می تــوان هر درخــت زیبای جنگلی 
را بــا هنر بـــن سای در بالکن خانه هــا و داخل خانه ها به 
صــورت دکوری زیبــا نگهداری نمود. با ایــن هنر نه تنها 
درختانی کــه هیچوقت فکرشــان را نمی کردیم آنها را در 
خانه ببینیم، مشــاهده می کنیم بلکه از زیبایی آنها می توان 
در دکوراســیون منازل و ایجاد فضای سبز مناسب استفاده 
نمــود. یکی از مزایــای دیگری که هنر بـــن سای دارد، با 
صرف وقت و دقت عملی کــه افراد روی پرورش آنها به 
کار می  برند، وقت آنها بــه بطالت نمی گذرد و برای افراد 
مســن و بیکار می تواند ســرگرمی سالمی باشــد و نه تنها 
از ســبزی و طراوت درخت اســتفاده می کنند بلکه با این 

سرگرمی از افسردگی و بطالت زندگی فاصله می گیرند.

ë چرا بـن سای؟
بـــن سای پیوندی اســت بین هنــر و باغبانی پرورش 
دهندگان بـــن سای ازانواع خالقیــت، مهارت و حس زیبا 
شناسی در این هنر استفاده می کنند تا بتوانند یک نقاشی و 
یک مجسمه زیبا و بی نظیر بسازند که در تمام فصول سال 

قابل استفاده است.
بـــن سای بر خالف هنرهــای دیگر که یکبــار تکمیل 
می شوند و ثابت می مانند، این هنر به شکل چهار بعدی در 
تمام فصول ســال قابل توسعه و اصالح است. بدین معنی 
که پرورش دهندگان بـــن سای نقاشی منظره چوبی درختان 
را که با طبیعت ترکیب شــده اند را می توانند در تمام فصول 
ســال تغییر دهند اما نقاشی روی تابلو ثابت است. در واقع 
بـــن سایکاران، طراحی و کاشــت را توام می کنند. خیلی از 
هنرمندان، بـــن سای را بــه دالیل مختلف دوســت دارند، 
بعضی تصور می کنند که بـــن سای یک هنر است و عده ای 
عقیده دارند که یک تخصص باغبانی است، و بعضی نیز آنرا 
یک سرگرمی خوبی می دانند. پرورش دهندگان بـــن سای، 
طبیعت وســیع را در یک جای کوچک جــا داده و از زمان 
و مــکان اســتفاده مفید می کنند. حتی اگر شــخصی در یک 
آپارتمان کوچک زندگی کند، می تواند با طبیعت ارتباط خود 
را حفــظ کند و بــا پرورش یک یا دو درخــت در بالکن و 
حیاط کوچک منظره طبیعی را داشته باشد بـن سای به سن و 
تخصیص خاص بستگی ندارد و کسانی از آن لذت می برند 

که در این راه گام برداشته باشند.
تله فرمونی زرد رنگنصب نوارهای آبی و کارت زرد در مزرعه پياز
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سید يحیی سادات اخوی/ کارشناس گیاهپزشکی

یکی از راههای کنترل و کاهش خســارت 
آفاتی مانند شپشــکها، شته ها، کنه ها و تخمهای 
بعضــی آفــات و کنتــرل بعضــی از بیماریهای 
درختان میوه اســتفاده از روغنهای امولســیون 
شونده می باشد بطوری که استفاده از این روغنها 
باعث می شــود با پوشش سطح بدن حشرات و 
سطح تخمها و بستن منافذ تنفسی و حیاتی آنها 

و گاهی جلوگیری از پراکنش اسپورها در 
بعضی قارچها از خسارت آنها جلوگیری 
کند. از طرفی بــا توجه به بی خطر بودن 
این روغن برای محط زیست می توان در 
کنترل حشــرات وتولید محصول سالم از 

آن استفاده نمود. 
خاصیت حشــره کشــی روغن ها به 
صورت تماســی است و حشرات، کنه ها 
و تخم هایــی که در معرض روغن ها قرار 

می گیرند، از بین خواهند رفت. 
خفه کردن بهترین تئوری است که چگونگی کشته 
شــدن حشــرات و کنه ها را توضیح می دهد: روغن ها 
دریچه هــای تنفســی حشــرات را می بنــدد و باعث 
می شــوند که دسترســی آن ها به اکسیژن کاهش یابد و 
تبــادالت گازی مورد نیاز فرآیندهــای متابولیکی بدن 

آن ها مختل گردد. بیشــتر عمل حشره کشــی روغن ها فیزیکی 
است اما ممکن است شیمیایی نیز باشند.

خفگی در مدت 24 ساعت اتفاق می افتد. مسیرهای نفوذ 
و خروج هــوا، ماهیچه ها، اعصاب و همیــن طور فرآیندهای 
فیزیولوژیکی مختل می شــوند. همچنین روغن ها ممکن است 
به عنوان مانعی برای جلوگیری از تخم ریزی و تغذیه نیز عمل 
کنند. باقی مانده روغن ها می توانند مانع از چســبیدن پوره های 
متحرک ســپردارها به بافت گیاهان شوند و گاهی مانع خروج 
پوره هــا از تخم گردد. بنابراین طبیعی اســت آفاتی که بعد از 
روغن پاشــی به گیاه حملــه می کنند تحت تأثیــر روغن قرار 

نمی گیرند. . 

ë  مزایای استفاده از روغن های گياهی
1- دارای طیف اثر وســیع بوده و اغلب گونه های شپشک 
و کنه و همین طور بعضی از گونه های پسیل، شپشک آردآلوده، 
مگس ســفید، زنجره ها و الروهای جوان برگخوار را به خوبی 
کنتــرل می کنند. روغن ها همچنین روی تخم کنه ها، شــته ها و 

بعضی از پروانه ها نیز مؤثرند. 
2- تا کنــون در مورد آفاتی که به وســیله روغن ها کنترل 
شــده اند، هیچ گونه مقاومتی مشــاهده نشده است و یا این که 

ایجاد مقاومت، بسیار ناچیز بوده است. 
3- روغن هــا روی حشــرات مفید و کنه های شــکارچی 
تأثیری ندارند و دارای اثر طوالنی تر می باشــند و هنگامی که 
آفاتی مانند شپشــک ها و یا شته ها در معرض آن ها قرار گیرند 
از بین می روند و حشــرات مفید که در معرض روغن پاشــی 

قرار نگیرند از بین نمی روند. 
4- روغن ها در مزرعه آسان تر به کار برده می شوند، هزینه 
کم تری دارند و کار کردن با آن ها دارای خطر کمتری اســت. 
روغن ها به نسبت برای انســان و سایر پستانداران و پرندگان 

مضر نیست.
5-روغن ها بعد از پاشــیده شــدن، به سرعت پخش شده 
و روی محصوالت زراعی پســمانده ای ندارند. هر گونه باقی 
مانده ای از آن ها نیز توســط باکتری ها به اشکال کم خطرتری 

تجزیه می گردد. 

ë  معایب استفاده از روغن های گياهی
اســتفاده از روغن ها ســبب بــه وجود آوردن مشــکالتی 
می گردد، اما اگر دســتورالعمل های مربوط رعایت گردند، این 

مشکالت می توانند به حداقل برسند: 
1- اگر هنگام روغن پاشــی گیاه در شــرایط استرس قرار 
داشــته و یا به هر دلیلی ضعیف شده باشد، حتی با استفاده از 
روغن های جدید در طول فصل رشــد، گیاه ســوزی می تواند 
اتفــاق بیفتــد، بنابراین از بــه کار بردن روغــن در زمان هایی 
کــه رطوبت گیاه کــم و یا درجه حرارت محیــط زیاد و یا در 
معرض بادهای مداوم و یا خشــکی ممتد قرار داشــته باشند، 
باید خودداری کرد. گیاهانی که در اثر حمله آفات و بیماری ها 
به شــدت ضعیف شــده اند نیز با خطر صدمه دیدن روبه رو 

هستند. 
2- نحــوه کشــندگی روغن ها به تماس مســتقیم وابســته 
اســت بنابراین تنها حشرات و کنه هایی که به طور مستقیم در 
معرض آن ها قرار گیرند، از بین می روند. متأســفانه تمام کنه ها 
و حشــرات مفید هم که در معرض روغن پاشی قرار گیرند، از 

بین می روند. 

ë  انواع روغن های باغبانی
روغن های زمســتانه: ســنگین ترین روغن هایی هســتند 
که در روغن پاشــی مورد اســتفاده قرار می گیرند و نســبت به 
روغن های تابستانه بنیان های سمی تری دارند و در طول فصل 
رشــد نباید مورد استفاده قرار گیرند زیرا سبب برگ سوزی در 

درختان خزان کننده می گردد. 
روغن های تابســتانه: ســبک تر از روغن های زمســتانه 
هســتند. این روغن ها، عنوان موادی علیه آفات در زمان ســبز 

بودن درختان به کار می روند. 

ë  آفات قابل کنترل توسط روغن ها
روغن هایی که در طول رشد به کار می روند حشرات زیر 

را به طور موفقیت آمیزی کنترل می کنند: 
سپردارهای بالغ و پوره های متحرک آن ها، شپشک های 
آرد آلود، کنه ها و تخم های آن ها، شته ها، پسیل بالغ گالبی و 
شفیره های آن، پوره زنجره مو، تخم های کرم سیب و مراحل 

مختلف رشد سایر پروانه ها. 
روغن هایی که در طول فصل زمســتان اســتفاده می شوند، 

آفات زیر را کنترل می کنند: 
ســپردارها، کنه ها، تخم های کنه، تخم های شته و پسیل 
گالبی. البته گاهی زنجرک ها، مگس های ســفید، ســن ها و 

تریپس ها نیز کنترل گردیده اند. 

ë  چرا روغن ها به گياهان صدمه می زنند
موقعی کــه روغن روی شــاخ و برگ گیاه 
پاشــیده می شــود، می توانــد وارد روزنه هــا و 
یا عدســک های گیــاه گردد و آن ها را مســدود 
ســازد، در نتیجه فعالیت های حیاتی گیاه مانند 
جذب دی اکســید کربن، تنفس، تبخیر و تعرق 
تحــت تأثیر قــرار می گیرند و ایــن موضوع در 
روغن های ســنگین تر تشــدید می یابد. هرگاه 
روغن ها هنــگام یخبندان بــه کار روند، 

صدمه به گیاه ممکن است افزایش یابد.
زمانی کــه روغن ها به داخل غشــاء 
ســلول ها نفــوذ کننــد، آن هــا را از بین 
می برنــد که منجر به زردی شــاخ و برگ 
و یا صدمه شدید به آن ها می شود. هرگاه 
در طول تابســتان روغن های سنگین تر و 
کهنه تر مورد استفاده قرار گیرند، موجب 
تیره تر گشــتن پوســت شــده و بنابراین 
جذب حرارت بیشــتر شده و در نتیجه موجب آفتاب 

سوختگی بیشتر خواهد شد. 
بــرای جلوگیــری از اثرات منفــی روغن ها روی 
گیــاه، باید به وضعیت گیاه توجه نمود. در زمان روغن 
پاشــی، درخت به هیچ وجه نباید تحت استرس باشد. 
فقدان رطوبت خاک، درجه حرارت باال، تغییر ناگهانی 
درجه حرارت، بادهای طوالنی بعد از روغن پاشــی، وضعیت 
نابسامان درخت به علت وجود بیماری و یا آفت شدید، زمینه 
را برای گیاه سوزی توســط روغن ها فراهم می سازد. هنگامی 
که درجه حرارت خیلی باال و یا خیلی پایین باشد، نباید روغن 
پاشی انجام شود. به عنوان یک دستورالعمل، موقعی که درجه 
حرارت باالی 33 درجه سانتی گراد و یا کم تر از 1/5- درجه 

سانتی گرادباشد، باید از روغن پاشی خودداری کرد. 
روغن پاشــی در درجه حرارت باال و یــا در زمان وزش 
بادهای خشــک، اغلب باعث می شــود که تنفس گیاه افزایش 
یافته و خسارت به برگ در اثر کمبود رطوبت چند برابر شود. 
اگــر در روز دمــا از 33 درجه تجاوز و یــا رطوبت به زیر 20 

درصد کاهش یابد، روغن پاشی متوقف شود. 

ë  مقدار مصرف روغن های باغبانی
روغن های باغبانی را به دو صورت می توان اســتفاده کرد 
که بــه نام روش مصــرف رقیق )با حجم زیاد یــا پرحجم( و 
روش مصرف غلیظ )با حجم کم یا کم حجم( به کار می روند. 
مقدار مصرف محلول پاشی های رقیق به وسیله غلظت روغن 
در مخلوط تعیین می شود. محلول پاشی های رقیق باید طوری 
به کار برده شــوند که پوشــش کاملی از محلول، روی گیاه به 
دســت آید و به اصالح به نقطه آبروی برســد. مقدار مصرف 
محلول پاشی های غلیظ، کم تر از پاشش های رقیق است، زیرا 

مقدار آب به کار رفته به مراتب کم تر است. 
در روغن پاشی، برای کنترل آفات، پوشش کاملی از روغن 
الزم اســت زیرا روغن ها هیچ گونه تأثیر ســمی پســمانده ای 
روی حشــرات ندارند. به منظــور از بین بردن آفات، باید الیه 
نازکی از روغن روی گیاه پوشــانده شود به جای آن که غلظت 
باالتر اســتفاده گردد، کنترل دقیق تر، زمانی به دست می آید که 
محلول پاشــی به ویژه در قسمت های داخلی و باالی درختان 
کامل باشــد. هرگز نباید الیه دومــی از روغن روی اندام های 
گیاهی پاشیده شــود زیرا سبب افزایش مقدار مصرف گشته و 

احتمال صدمه به گیاه زیاد می شود.
هر دو نوع محلول پاشی پر حجم ) 3500 تا 6500 لیتر در 
هکتــار جز مرکبات( و کم حجم ) 200 تا 800 لیتر در هکتار( 
پوشــش خوبی می توانند بــه وجود آورند به شــرط آن که بر 

اساس توصیه ها به کار روند. 
http://keshavarzi.tama.ir :منبع

مصرف روغن ها در کنترل حشرات و کنه های خسارت زا 



 شماره دهـم - زمستان 1393

5

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

اسهال در گوساله ها
روش هـاي مبـارزه بـا سـرمـازدگـي

عباس حاجی حسینی/ کارشناس باغبانی

مطالعات نشان داده حدود دو سوم از كل اراضي كشاورزي دنیا در معرض سرما و یخبندان است. سرمازدگي 
در محصوالت كشــاورزي یك پدیده جوي اســت و زماني اتفاق مي افتد كه درجه حرارت محیط رشد گیاه به 
پائین تر از درجه حرارت مورد نیاز جهت رشــد برسد. در دنیاي كنوني سرمازدگي قابل پیش بیني و پیشگیري 

مي باشد و با شناخت كامل نوع سرما و روش هاي حفاظتي مي توان با آن مقابله كرد.

ë تفاوت سرمازدگي و یخ زدگي
ســرمازدگي در فصل رویش و در درجه حرارت هاي 
باالي صفر اتفاق مي افتد، در صورتي كه یخ زدگي در فصل 
رویــش و یا زمســتان و در درجه حرارت هــاي زیر صفر 

اتفاق مي افتد. سرما بر دو گونه است.
1- سرماي انتقالي یا جبهه اي: این نوع سرما گستره 
وســیعي دارد و همراه با بادهاي سرد و هواي ابري است 
و محلي نمي باشد و به دلیل وسعت زیاد كنترل و مقابله با 

آن مشكل مي باشد.
2- ســرماي تشعشعي: این ســرما محلي است و به 
واســطه از دست رفتن حرارت ذخیره شده در زمین بر اثر 
تشعشع بوجود مي آید. این نوع سرما در هوایي كامال آرام، 
بدون باد و ابر و در ســاعات نزدیك به طلوع آفتاب اتفاق 
مي افتد و در صورتي كه از روش مناســبي اســتفاده شود 

مي توان با آن مقابله كرد.

روش هاي حفاظت از سرما
ë :الف- روش هاي كوتاه مدت یا فعال

روش هاي كوتاه مدت حفاظت از سرما عبارتند است از:
1- اســتفاده از بخاري باغي: روشن كردن بخاري ها 
باید قبل از رسیدن به درجه حرارت بحراني و وارد شدن 

سرما به باغ باشد. )عکس پایین چپ(
2- استفاده ازماشــین هاي مولد باد: اساس كاراین 
روش مخلوط كردن هواي گرمتر باالي سطح باغ با هواي 
ســرد كف زمین در اطراف گیاه است. این ماشین  ها داراي 
موتور دیزلي یا الكتریكي با پره هایي قوي اســت كه روي 
پایه هایــي به ارتفاع 12-10 متر نصب گردیده كه چرخش 
آن باعــث ایجاد تالطم درهوا و مخلوط شــدن هواي گرم 

باال با هواي سرد كف باغ مي گردد.
3- حفاظت به وســیله غرقاب كــردن كف باغ: در 
زمان بروز ســرما اســتفاده از آب چاه و قنــات كه گرمتر 
مي باشد مناســب است این امر مســتلزم وجود آب كافي 
اســت و درصورت تداوم سرما به روزهاي دوم و سوم یا 
بیشــتر، حتما باید آبیاري مجدد صورت پذیرد در غیر این 

صورت خطر سرمازدگي بیشتر خواهد شد.
4- حفاظت به وســیله آبیاري بارانــي: در این روش 
پاشیدن آب روي شاخ و برگ گیاهان و یخ زدن آن بدلیل آزاد 
شــدن گرما از آب در حال یخ زدن باعث حفاظت از ســرما 
مي شود. هرچه درجه حرارت سردتر و باد شدیدتر باشد آب 
بیشتري نیاز است. در غیر این صورت با تولید یخ كدر روي 

شاخه ها سرمازدگي بیشتر مي گردد. )عکس پایین راست(
5- استفاده از سوخت هاي جامد: این نوع سوخت ها 
از كك  یــا موم هاي نفتي هســتند كه بعضي به شــكل آجر 
بسته بندي شده اند و بطور آرام مي سوزد و مي توان آنها را 

زیر تاج درخت قرار داد.

6- استفاده از مواد ضد تنش و كند كننده هاي رشد: 
این مواد با تشكیل یك الیه محافظ گیاه را در برابر شرایط 
نامناســب محیطي حفظ كرده و یا بــا افزایش طول دوره 
اســتراحت و خواب گیاه گلدهي را تا رفع خطر ســرما به 

تعویق مي اندازد.

ë :ب- روش هاي بلندمدت یا غير فعال
1- انتخاب مكان مناسب جهت كاشت: در انتخاب 
محل باغ باید به عواملي چون پستي وبلندي، جریان هوا، 
شیب زمین و جهت آن، ارتفاع و عرض جغرافیایي توجه 
كرد. زمین هاي با شــیب مالیم مناسب و زمینهاي گود و ته 

دره ها نامناسب هستند.
2- جهت شیب زمین : شــیب هاي رو به شمال نمو 
جوانه هــا و باز شــدن گل ها را در بهار بــه عقب انداخته 
و بدین ترتیب ازخســارت ســرمازدگي بهــاره جلوگیري 

مي شود.
3- دور یــا نزدیك بودن به آبهاي ســطحي: وجود 
رطوبــت درمجاورت گیــاه باعث تعدیــل درجه حرارت 

محیط و جلوگیري از سرما و یخبندان مي شود.
4- بادشــكن: بادشــكن باید طوري احداث شود تا 
از ورود هواي ســرد و متراكم به باغ جلوگیري كند و مانع 

حركت هواي سرد در داخل باغ نشود.
5- انتخــاب خاك هاي مناســب: بــه خصوصیاتي 
از جمله بافت و ســاختمان خــاك، حاصلخیزي، ظرفیت 
نگهــداري، میزان مواد آلي و رنگ خــاك باید توجه كرد. 
خاكهاي با بافت ســنگین نسبت به خاكهاي با بافت سبك 

مناسبتر مي باشد.
6- تغذیه مناســب و كود دهــي: گیاهاني كه خوب 

تغذیه شده اند دماهاي پایین را بهتر تحمل مي كنند.
7- هرس: هرس شــدید در اواخر تابســتان و اوایل 
پاییز با تحریك رشــد مجدد گیاه باعــث كاهش مقاومت 

درخت به سرما   مي شود.
8- آبیاري در زمان گلدهــي: نباید چند روز قبل از 
بروز ســرما آبیاري صورت گیرد چون باعث رقیق شــدن 

شیره گیاهي و حساسیــت آن به  سرما مي شود.
9- انتخاب رقم مناســب و نــوع محصول و تاریخ 
كاشــت: استفاده از ارقام زودرس با طول دوره رشد كمتر 

یكي از این روشهاست.
10- استفاده از پایه مناسب و ارقام مقاوم و دیرگل: 
در باغباني انتخاب ارقام ســازگار و دیرگل، سخت گل یا 
بــا دوره گل دهي طوالني تراز دیگر روشــهاي حفاظت از 

سرما مي باشد.
11- انتخاب طرح مناســب كاشت، سیستم هرس و 
تربیت: در طراحي نقشــه باغ و فواصل كاشــت باید توده 
هواي ســرد بتواند در بین ردیف ها و درختان حركت كرده 

و خارج شود.

 
تنظیم: ناصر شرفي صدرآبادي / دامپزشك

اسهال گوساله ها یكي از بیماري هاي گوساله ها مي باشد 
كه همه ساله ضرر زیادي به صنعت پرورش گاو وارد مي كند.

ë : عوامل ایجادكننده اسهال
 شــرایط غیربهداشــتي و عدم دریافت آغــوز كافي دو 
دلیل مهم بروز اسهال مي باشد. شرایط غیربهداشتي به معني 
وجود انواع مختلف میكروب هاي مهاجم در محیط مي باشد. 
این میكروب ها شــامل باكتري هایي مثل E.coli ، سالمونال، 
كلستریدیوم و ویروس هایي مثل روتاویروس، كروناویروس 
و تــك یاخته هایــي مثل كریپتوســپوریدیوم، كوكســیدها و 

قارچ ها مي باشد.
علــي رغم اینكه ما كلمه اســهال را بــراي بیماري هاي 
حاصــل از این میكروبها به كار مي بریم ولي هر كدام از آنها 
بیمــاري خاص خود را تولیــد مي كنند. بــراي مثال باكتري  
E.coli عمده عالئم بیماري اســهال را در هفته اول زندگي 
گوســاله ایجاد مي كند و معمواًل بــا مرگ و میر زیادي همراه 
اســت اما ویروس ها بیــن 5 تا 15 روزگي گوســاله بیماري 
اســهال را ایجاد مي كنند. ســالمونالها عمدتًا از هفته دوم تا 
هفته پنجم موجب بروز اســهال در گوســاله ها مي شــوند و 
اغلب با مشــكالت تنفســي در گوســاله ها همراه است. لذا 
دامدار از طریق ارتباط مداوم با آزمایشگاه و ارسال نمونه 
بایســتي بتواند عوامل ایجادكننده اسهال را در گاوداري 
خود تشــخیص بدهد؛ چون با شــناخت عامــل بیماري 
روش پیشــگیري و درمان آن نیز مشــخص مي شود. زیرا 
روش پیشگیري و درمان هركدام از این عوامل با یكدیگر 

متفاوت است.
فاكتــور دومي كه در ایجاد اســهال دخالــت دارد، عدم 
دریافت مناســب آغوز مي باشــد كه با كاهش سطح ایمني و 
دفاعي بدن گوساله، او را مستعد بیماري اسهال یا هر بیماري 
دیگــر مي نماید؛ لذا دادن آغــوز با كیفیت به روش صحیح 
مهمترین فاكتور در بقاء گوســاله است؛ به طوري كه دادن 
دو لیتر آغوز به گوســاله در 2 ســاعت ابتدایي زندگي و 
تكرار آن در 2 ســاعت بعــد و دادن 2 لیتر آغوز براي بار 
سوم در 12 ساعت بعد از تولد مي تواند گوساله رادر برابر 
میكروب ها بسیار مقاوم كند. ضمن تأكید مجدد بر بهداشتي 
بودن روش دوشــیدن آغوز و ظروف آغــوز خوران، توصیه 
مي شــود فقط از آغوزي كه دفعه اول از گاو دوشــیده شــده 

است طي سه مرحله فوق به گوساله خورانده شود.

ë   درمان
درمان اســهال حاد ممكن است شامل یك یا چند مورد 

زیر باشد:
ë  جداكردن گوساله مبتال از گله
ë تغییر جیره غذایي
ë  سرم درماني همراه با الكترولیت
ë درمان با داروهاي ضدمیكروبي و دادن پادتن به گوساله
ë  استفاده از داروهاي كاهش دهنده حركات روده و استفاده از

مواد محافظ براي روده
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تهیه کننده: حسین محمدزاده / کارشناس امور دام

اســناد تاریخی نشــان می دهد كه تخم مرغ از دوران خیلی دور 
مصرف می شــده اســت و كاماًل ثابت شــده كه هیچ مادة غذایی به 
اندازه تخم مرغ توسط مردم جهان و همچنین با تنوع زیادی مصرف 

نمی شود.
یك تخم مرغ حاوی 75 كیلوكالری انرژی، 6/25 گرم پروتئین، 
5/12 گرم چربی)1/91 گرم چربی اشــباع نشدة با یك پیوند دو گانه 
و 0/68 گرم چربی اشباع نشدة چندگانه و 1/55 گرم چربی اشباع( و 
حاوی 213 گرم کلسترول و به میزان اندکی کربوهیدرات )0/6 گرم( 
و غنی از ویتامین های گروه )ب( و ویتامین های محلول در چربی و 

عناصر کم نیاز می باشد.
بیش از نیمی از چربی تخم مرغ غیر اشــباع اســت و همچنین 
آهن موجود در تخم مــرغ قابلیت جذب باالی همانند آهن موجود 
در گوشت را دارد. بیشترین مواد مغذی تخم مرغ در زرده آن متمرکز 
 )A، D، E( اســت. زرده حاوی کلیه ویتامین های محلول در چربی
و عناصر كم نیاز می باشــد. مطالعات در آمریكا نشان می دهد كه هر 
تخــم مرغ در روز 10 تا 20% نیاز اســیدفولیك  20-30 درصد نیاز 

روزانه ویتامین A، E  و B12 را تأمین می كند.
میــزان كالری تخم مرغ به دلیل مقدار كم كربوهیدرات ها ناچیز 
و حدود 3-4 % انرژی روزانه یك انســان بالغ را تأمین می كند ولی 
از نظر رفع گرســنگی كاماًل رضایت بخش است زیرا با مصرف یك 
تخم مرغ ذخایر قندی آزاد و بر مركز ســیری تأثیر و در نتیجه باعث 

احساس سیری می شود.
ارزش  از  مــرغ  تخــم  پروتئیــن 

بیولــوژی باالیی برخوردار اســت. 
ارزش بیولوژیکــی پروتئیــن با 

هضم  قابلیــت  شــاخص های 
بــاال و نیــز مقادیــر كافی از 
همه اسیدهای آمینه ضروری 
و نیــز تعادل این اســیدهای 
آمینه نســبت بــه احتیاجات 
بــدن مصرف كننده ســنجیده 
می شــود. پروتئین تخم مرغ به 
دلیــل باال بودن این شــاخص، 
معیــار و ســنجش پروتئین های 
موجود در دیگــر مواد خوراكی 

می گیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد 
بیولوژیكی  اگــر ارزش  بطوریكــه 

آن را 100 در نظــر بگیرنــد، ارزش 
بیولوژیكی پروتئین گوشــت 72 تا 79 و 

پروتئین غالت 50 تا 65 درصد است. قابلیت 
هضــم پروتئین تخم مرغ باال اســت. هر تخم مرغ حاوی 

6/5 تــا 7 گرم پروتئیــن )12-13% پروتئین( بــا قابلیت هضم %99 
می باشــد و بعد از شیر مادر ســهم الهضم ترین پروتئین در تخم مرغ 

وجود دارد.
ارزش بیولوژیکی تخم مرغ 94% است، یعنی خوردن 100 گرم 

از آن باعث 94 گرم رشد در حیوانات مستعد می شود.
تخم مرغ همه 8 اســید آمینه ضروری بدن را در تعادل مناسبی 
دارد و با مصرف یک تخم مرغ تعادل و تناسب الزم و كافی در بین 
اسیدهای آمینه غذا برقرار می شود و نیاز بدن به همه اسیدهای آمینه 

ضروری باكمترین میزان دفع نیتروژن تأمین می شود.
تخــم مرغ دارای حدود 5 گرم چربی اســت كــه تمامًا در زرده 
واقع شده است كه حدود 1/5 گرم آن اشباع و 2/6 گرم آن غیر اشباع 
است و چربی ترانس در تخم مرغ 0/5 گرم است بنابراین در ردیف 

غذاهای فاقد چربی ترانس محسوب می شود.
اما تخم مرغ حاوی 213 میلی گرم كلســترول است كه در زرده 
قرار گرفته است و قسمت عمدة كلسترول آن از نوع خوب می باشد. 
البته نوع و میزان اســیدهای چرب غیر اشــباع و اشباع تخم مرغ به 

كیفیت چربی جیره بستگی دارد.
الزم به ذكر اســت كه كلسترول و لیسیتن جزء لیپیدها محسوب 
می شوند كه در ساختار و اعمال و وظایف سلول نقش ایفا می كند.

كلســترول در انعطاف پذیری و نفوذپذیری غشاء سلولی نقش 
دارد و به عنوان ماده روان ساز برای حفظ نرمی پوست مؤّثر است.

كلسترول به عنوان پیش ساز هورمون های جنسی، هورمون های 
فوق كلیوی )كورتیزول(، ویتامینD و امالح صفراوی عمل می کند.

لیســتین برای نقــل و انتقال چربــی در خون و در متابولیســم 
كلسترول مورد استفاده قرار می گیرد.

كلســترول در غشاء سلولهای عصبی همراه با تركیبات چربی به 
صورت عایق عمل می كند، لذا  کلســترول برای بدن ضروری است 
بعــالوه مهم اینكه زرده تخم مرغ حــاوی دو رنگدانه مهم لوتئین و 
زای گزانتین است.كه از دســته رنگدانه های كاروتنوئیدی محسوب 
می شــوند. این دو رنگدانه در نقطه ای موســوم بــه موكوال واقع در 
شبكیه چشم بطور متراكم تجمع می یابند تا عمل بینایی بطور صحیح 

امكانپذیر گردد.
تحلیل ســلولهای موكوال در شبكیه چشــم یكی از بیماریهایی 
اســت كه با باال رفتن ســن ایجاد می شــود و به نابینایــی فرد منجر 
می شود. قســمت اعظم موكوالی چشــم از آنتی اكسیدان های قوی 
لوتئین و زای گزانتین ســاخته شــده اســت. نقش موكوالی شبكیه 
محافظت شــبكیه در برابر نورهای شــدید اســت. لذا مصرف زرده 
تخم مرغ حاوی این رنگدانه یكی از راههای پیشگیری كوری ناشی 

از كهن سالی است.
به همین دلیل در حال حاضــر تخم مرغ جزء غذاهای عملگرا 
)Functional Food( دســته بندی می شــود زیرا عــالوه بر تأمین 
مواد مغذی ضروری مثل اســیدهای آمینــه و كولین حاوی تركیبات 
رنگدانــه ای اســت كه به حفظ ســالمت چشــم در برابــر تخریب 

موكوالی شبكیه كمك می كند.

ë :تخم مرغ و مسئله كلسترول
اگر چه مصرف تخم مرغ در عموم خانواده ها مورد استفاده قرار 
می گیرد اما تولید، عرضه و مصرف آن به دو دلیل به اندازه گوشــت 

توسعه چشمگیری نداشته است.
ë  تبلیغات ناروا و غیر واقع درباره كلسترول موجود در تخم مرغ

و تأثیر آن بر سالمت انسان.
ë  محدود بــودن مصرف تخم مرغ در

یــك وعــدة صبحانه در بیشــتر 
كشــورها و عدم عمومیت آن 
در ســایر وعده های غذایی 

روزانه.
ایاالت  در  بررســی ها 
كه  می دهد  نشــان  متحــدة 
کلســترول خون حدود 102 
نفــر آمریكایــی در  میلیــون 
حدود 200 میلی گرم در دســی 
لیتر و بیــش از 41 میلیون نفر در 
حــدود 240 میلی گرم در دســی لیتر 
اســت و باالتر از 240 میلی گرم در لیتر 
به عنوان پرخطر و در حد 200 تا 239 در حد 

مرزی خطر مورد توجه است.
میزان كلسترول خون به عنوان یك شاخص اصلی در 
تشخیص درجه پیشرفت بیماری قلبی حائز اهمیت است، كه هر چه 
میزان كلســترول باالتر باشــد خطر پیشرفت بیماری و یا حمله قلبی 
بیشــتر می شود. بحث محدود كردن مصرف كلسترول غذایی به سال 
1972 بر می گردد و دانشمندان علوم پزشكی با پیدا كردن ارتباط بین 
كلسترول خون و بیماری قلبی، مصرف غذاهای حاوی كلسترول باال 
را محدود اعالم كردند. از آن زمان تا به امروز افكار عمومی سخت 
تحت تأثیر قرار گرفته اســت. و در مقاطعی از زمان حتی تخم مرغ 
به عنوان غذای ممنوعه دور ریخته می شــد و گاهی فقط از ســفیده 
اســتفاده می شود. در سال های اخیر مشــخص شد كه كلسترول غذا 
تأثیر اندكی بر میزان كلســترول خون دارد و رابطه میزان كلســترول 
غذا با شــیوع بیماری قلبی اندك اســت اما هنوز باورها نســبت به 

كلسترول غذا و مصرف تخم مرغ نادرست است.
در بــدن یك شــخص بالغ در حدود 150 میلی گرم كلســترول 
وجود دارد. اگر چه همه ســلولهای بدن كلسترول می سازند ولی كبد 

و سلولهای روده بیشترین میزان كلسترول را می سازند.
صرف نظر از كلسترول دریافتی از غذا، كبد باید هر روز مقدار 
معینی كلســترول بســازد تا اعمال طبیعی كبد مانند ساخت صفرا به 
خوبی انجام گیرد. تخمین زده می شود بدن یك شخص بالغ بر 500 
تا 1000 میلی گرم كلســترول در روز می سازد كه بیشتر از آن میزانی 

است كه از راه غذا خورده می شود.
غذای مردم در اكثر ممالك در حدود 250 تا 270 میلی گرم در 
روز كلسترول دارد كه نیمی از آن از طریق روده وارد خون می شود.

برخی از متخصصین امــروزی اعتقاد دارند كه هر فرد بالغ  در 
روز باید 300 میلی گرم كلسترول مصرف كند كه این مقدار بیشتر از 

میزان كلسترول تخم مرغ )200-215 میلی گرم( است.

کشاورزان خرده پا را دریابید نقش تخم مرغ در تغذیه انسان و اهمیت آن
حسین رزاقیان/ کارشناس ترويج

توجه به کشــاورزی خرده پا راه حل اساسی مقابله با 
چالش های کشاورزی مي باشد عدم توجه به این موضوع، 
ســرمایه گذاری  های بیشتر در حوزه کشاورزی را با خطر 
مواجه می کند و به نوبه خــود می تواند به کاهش کارایی 

کل سامانه غذایی منجر شود.
ریشــه کنی گرســنگی و ســوءتغذیه و تحقــق حــق 
دسترسی بشر به غذا از جمله بزرگترین اهداف در جهان 
مي باشــد جامعه جهانی در جهت تحقق توســعه پایدار 
کشــاورزی و امنیت غذایی و دسترسی همگان به غذای 

کافی و متنوع کوشیده است.
کشــاورزی نقشــی محوری در زمینــه تامین غذای 
ســالم و کافی و ریشه کنی گرسنگی و ســوءتغذیه دارد. 
ضمن آنکه کمبود روبه رشــد منابع طبیعی قابل استفاده، 
تاثیــرات منفــی تغییــرات آب و هــوا، بالیــای طبیعی 
شــدید، از بین رفتن تنوع بیولوژیــک و ژنتیک و از بین 
رفتــن حاصلخیزی خــاک مانع از بهره بــرداری کامل از 
توانمندی هــای بخش کشــاورزی می شــود بحران های 
اقتصــادی و مالــی و نوســانات روبــه رشــد در بازار 
محصوالت کشاورزی به ناامنی غذایی منتهی شده است، 
این امر ســرمایه گذاری های بیشــتر در حوزه کشاورزی 
را بــا خطــر مواجه می کنــد و به نوبه خــود می تواند به 
کاهــش کارایی کل ســامانه غذایی منجر شــود عالوه بر 
این، مشــکالت ناشــی از مواجه شــدن با این چالش ها 
تحت تاثیر شمار دیگری از عوامل مانند نبود دانش فنی، 
ناکافــی بودن آموزش هــا و ســرمایه گذاری ها، نابرابری 
میزان مشــارکت مردان، زنان و ناکافــی بودن تمهیدات 
اندیشــیده شــده در زمینه تامین اجتماعی در مقایســه با 
رشــد سریع جمعیت تشدید شده اســت مواجه شدن با 

این چالش ها نیازمند همکاری و مشارکت است.
باید بخش کشاورزی را قادر کنیم تا با شرایط جدید 
ســازگاری یافته و با خطرها دست و پنجه نرم کرده و به 
سرعت خود را از بحران رها سازد ضروری است توجه 
ویــژه به مزارع تحــت مالکیت خانواده ها و کشــاورزان 

خرده پامورد توجه قرارگیرد.
--------------------------

ë :توضیح
کشــاورزان خرده پا به گروهى از جمعیت کشاورز اطالق 
مى شــود که میزان زراعــى آنها کمتر از یک هکتــار در مناطق 
مازنــدران و گیالن و تا حدودى 5 هکتار در دیگر مناطق ایران 
نوســان دارد. اینان از زمین زراعى براى تأمین معاش خانواده 
خود اســتفاده مى کنند و اغلب تولیدات زراعى آنها نمى تواند 
نیازهاى مصرفى خانواده  خود را تأمین کند. مجبور هســتند به 
کارهاى دیگرى اشــتغال ورزند و براى تأمین معاش به شهرها 
مهاجــرت مى کنند. دهقانان خرده پا عمومًا براى تأمین نیازهاى 
خانواده تولید مى کنند و همین نیاز نوع تولید آنها را مشــخص 
مى کند، به عبارت دیگر تحت تأثیر بازار قرار ندارند. اینان کمتر 
از ابزار و وسایل جدید کشاورزى در تولید استفاده مى کنند، به 
همین جهت در تولید زراعى به همکارى یکدیگر نیاز دارند و 
شیوه هاى سنتى همیارى و اشتراک مساعى همچنان گذشته در 

میان آنها متداول است.
زنان کشــاورزان خرده پا اغلب دوش به دوش مردان خود 
در زراعــت کار مى کنند و ســهم عمــده اى از تولید زراعى را 
برعهــده دارند و گاه در غیاب مردان خــود کار مدیریت تولید 

زراعى را هم به نحو مطلوبى انجام مى دهند. 
)دهقانان خرده پا- نوشته خسرو خسروي، شرکت انتشارات علمى(



 شماره دهـم - زمستان 1393

7

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

به کوشش: اداره رسانه های آموزشی
اداره بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی یزد
آدرس: یزد - ابتدای بلوار دانشجو-سازمان جهاد کشاورزی استان یزد 

صندوق پستی 13449- 89167
www. jky. ir :نسخه الکترونیک در سایت

فصلنامه آموزشی، ترویجی سازمان 
جهاد کشاورزی استان یزد 

شماره نهم - پاییز 1393

به کوشش: اداره رسانه های آموزشی
اداره بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی یزد
آدرس: یزد - ابتدای بلوار دانشجو-سازمان جهاد کشاورزی استان یزد 

کد پستی 13449- 89167
www. jky. ir :نسخه الکترونیک در سایت

فصلنامه آموزشی، ترویجی سازمان 
جهاد کشاورزی استان یزد 

شماره دهم - زمستان 1393

ميزان مصرف پيشنهادی مصرف ورمی کمپوست بر حسب محصول

میزان مصرفنوع محصول

5-4 كیلوگرم براي هر درختخرما

4-3 كیلوگرم براي هر درختپسته

3-2 كیلوگرم براي هر درختانگور

4-3 كیلوگرم براي هر درختسیب

4-3 كیلوگرم براي هر درختانار

6 تن در هكتارگندم

10تن در هكتارسیب زمیني

10تن در هكتاربرنج

7تن در هكتاركلزا

6تن در هكتارآفتابگردان

5تن در هكتارسویا

9تن در هكتاریونجه

4-3 كیلوگرم براي هر درختدرختان غیرمثمر

1/5-1 كیلوگرم براي هر بوتهگیاهان زینتي

1-0/75 كیلوگرم براي هر گلگل هاي آپارتماني

مقــدار مصرف کــود ورمی کمپوســت با در نظــر گرفتن وضعیت 
خاک، کیفیت آب و نتایج آنالیز کود و نوع محصول کشت شده می تواند 

متفاوت باشد
مقادیر توصیه شــده، براســاس نیاز گیاهان مربوطــه به نیتروژن و با 
فرض اینكه ورمي كمپوســت تولیدی از نظــر مواد غذایي در حد خوبي 

باشــد و با فرض اینكه زمین مــورد نظر از لحاظ عناصر غذایي در حد 
متوسط باشد تهیه شده است. 

توجه شــود اگر بافت خاك لومي و یا لومي - رســی باشــد مقادیر 
توصیه شــده، مناسب اســت اما در صورتیكه بافت خاك مورد نظر شني 

باشد حدودًا 10 درصد به مقادیر نوشته شده در جدول اضافه شود.

توصیه مصرف
ورمی کمپوست

در کشاورزی

ميزان مصرف پيشنهادی مصرف ورمی کمپوست بر نوع کشت

میزان استفادهمورد استفاده

2-1 كیلوگرم در متر مربعنهالستان

3-2 كیلوگرم در متر مربعدرختچه های زینتی

2-1 كیلوگرم در متر مربعانواع گل

20-10 درصد حجم گلدانگیاهان گلدانی

4-3 كیلوگرم در متر مربعچمن کاری

8-3 كیلوگرم برای هر اصله درختدرختان میوه تا 5 سال

12-10 كیلوگرم برای هر اصله درختدرختان میوه بیشتر از 5 سال

8-5 كیلوگرم در متر مربعگلخانه )بسته به محصول و دوره(

ë مصرف ورمی کمپوست در محصوالت گلخانه ای
ورمی کمپوســت حاصل از بازیافت کود دامی و بقایای گیاهی سرشــار از مواد مغذی و مواد هیومیکی بوده 
کــه برای بهبود وضعیــت خاک در گلخانه ها و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایــی نقش موثری دارد. این کود 
بیولوژیــک بهترین ترکیب آلی بــرای مصرف در محصوالت گلخانه ای می باشــد. خصوصا برای محصول خیار، 

گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و سایر صیفی جات.
بنابراین مقدار 5 تا 8 کیلوگرم از کود در هر متر مربع، قبل و بعد کشت مصرف شود.

در شرایط گلخانه ای عموما کلسیم، آهن و بور به صورت قابل جذب نمی باشند، ورمی کمپوست شرایطی را 
فراهم می آورد که این عناصر به صورت قابل جذب برای گیاه باشد.

راهنمای کاربرد ورمی کمپوست در گلخانه )منبع: دفتر محيط زیست و توسعه پایدار کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی(

مقدار مصرفشیوه مصرفنحوه مصرف

1- اختالط با خاک 
سطحی

به صورت اختالط با خاک در محل ایجاد ردیفهای 
کاشت هنگام آماده سازی زمین گلخانه  

به نسبت 30% کود و 70% خاک موجود، کود به خاک 
اضافه و با زیر و روکردن به طور کامل مخلوط گردد 

2- مصرف پای هر 
بوته

گیاهان دارای آبیاری قطره ای )دریپ( به صورت 
کود سطحی در محل زیر قطره چکان به طوری که 

آب کود را کامال خیس کند

چاله ای به ابعاد 5*5 زیر دریپ حفر کرده و با کود 
پر کنید. با اتمام کود در صورت نیاز گیاه، مجددا کود 

اضافه کنید

تهیه کننده: رزا قوچانی / کارشناس ترويج
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