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ارائه آمار و اطالعات هشداردهنده در مصاحبه با 
مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست:

فرونشست زمین در 297 دشت ایران

مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست با بیان این که در حال حاضر 297 دشت از 600 دشت ایران خشک 
شده است، گفت: ایران بیش از سه برابر ظرفیت، در حال برداشت از زمین و در نتیجه تهى کردن سرمایه طبیعى کشور است و اگر 
روند فعلى ادامه یابد، روند بیابانى شدن ایران نیز تشدید خواهد شد. دکتر زهرا جواهریان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه بحران 
کم آبى خاص ایران نیست و خیلى از کشورها با آن مواجه هستند، افزود: یکى از مهمترین دالیل آن تغییرات آب و هوایى است به 

گونه اى که گرم شدن 0/6 درجه سانتیگراد کره زمین در مدت 20 سال باعث شده است که خیلى از بخش هایى که قبال خشکسالى 
بوده با خشکى بیشترى مواجه شوند و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنى نبوده است. وى با بیان اینکه ایران طى سال ها با پدیده 
خشکسالى مواجه بوده است، اظهار داشت: یکى از دالیل خشک شدن بخشى از دریاچه ارومیه، برخى از تاالب هاى کشور، خشک شدن 
زاینده رود، دریاچه هاى هامون و هیرمند مربوط به خشکسالى است. جواهریان میزان نزوالت سالیانه جوى در کشور را حدود 430 
میلیارد متر مکعب ذکر کرد و ادامه داد: میزان آب تجدید پذیر و قابل استحصال حدود 110 میلیارد متر مکعب است که از این میزان 

آب، حدود 90 درصد در بخش کشاورزى مصرف مى شود و باقى آن براى شرب، خدمات و صنعت مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.

فاصله ایران تا وضعیت خطر
  مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست با اشاره به وضعیت 
منابع آبى کشور خاطر نشان کرد: اگر کشورى20 درصد از آب هاى تجدید پذیر 
را استفاده کند در شرایط ایمن است و اگر این میزان به 40 درصد برسد در مرز 
خطر قرار دارد. ایران در شرایط فعلى از 85 درصد منابع آب تجدید پذیر استفاده 
مى کند. وى میزان اضافه برداشت آب از سفره هاى زیر زمینى در سال 92 را حدود 
11 میلیارد مترمکعب عنوان و تصریح کرد: افزایش برداشت آب از سفره هاى زیر 
زمینى در بسیارى از مناطق منجر به فرونشست زمین شده و در حال حاضر 297 
دشت از 600 دشت ایران خشک شده است. جواهریان به چراى بیش از حد دام ها 
از مراتع و تبدیل مراتع به بیابان در کشور اشاره کرد و گفت: اگر روند فعلى بخواهد 
ادامه یابد قطعا روند بیابانى شدن ایران نیز افزایش خواهد یافت. وى با بیان اینکه 

گـزارش

کشورى مانند ایران که کشورى کم 
تنش  و  بحران  شرایط  در  و  است  آب 
آبى قرار دارد باید بتواند از فناورى ها 
و تجارت آب مجازى به خوبى استفاده 
صادر  که  محصوالتى  از  برخى  کند. 
مى کنیم از نظر میزان آب آن، به صرفه 
نیز  زیادى  اقتصادى  ارزش  و  نیست 
ندارد ولى در مقابل برخى محصوالت 
را  آن  مى توان  که  مى کنیم  وارد  را 
سودهى  با  و  کاشت  کمترى  آب  با 

باالترى صادر کرد.
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نظام نوین ترویج در بوته آزمایش
رکود و کاهش تولید داخلى، کاهش رونق اقتصادى، افزایش فشار تحریم ها، تورم لجام گسیخته و... در سالیان اخیر و پوشش چتر 
اقتصاد مقاومتى بر تصمیم سازى ها و تصمیم گیرى هاى کارگزاران، جملگى داّل بر قرارگرفتن کشور در موقعیت ویژه اقتصادى است. 
در این شرایط خاص، شعار سال هاى اخیر معموال حول محور اقتصاد چرخیده است: مضامینى چون جهاد اقتصادى، اصالح الگوى 
مصرف، حماسه اقتصادى و افزایش تولید ملى دقیقا بر همین نقطه ضعف و پاشنه آشیل توسعه ملى، متمرکز شده است. بر این اساس 
بخش کشاورزى به عنوان محور توسعه، به طور طبیعى مسئولیت خطیرى را بر دوش مى کشد. افزایش تولید و تامین امنیت غذایى 
در عین حفاظت از منابع پایه و سالمت محصول، ماموریت هاى برجسته اى است که فعاالن این بخش را به تفکر و اندیشه اى عمیق 

براى تحقق آنها وا مى دارد.
اگر بنا بر تحول و رونق اقتصاد داخلى است، قدر مسلم این راه از دروازه کشاورزى عبور مى کند و عبور از دروازه کشاورزى به یقین، 
بدون توجه به ترویج و آموزش، ممکن نیست. تجارب متعدد ممالک مختلف از جمله ایران در بهره گیرى از ظرفیت  عظیم نهاد ترویج 
براى احیا و توسعه کشاورزى و اقتصاد ملى، بر کسى پوشیده نیست.از این رو دیگر زمان اثبات حقانیت و اهمیت ترویج نیست؛ بلکه 
زمان احیاى ترویج و تقویت توانمندى و ظرفیت هاى عناصر آن اعم از طرح و برنامه، نیروى انسانى، بودجه و امکانات و... است. بر 
همین اساس پس از ماه ها بررسى کارشناسى و جلسات متعدد، در نهایت نظام نوین ترویج براى اجراى آزمایشى در دوره اى نه ماهه 
از ابتداى سال زراعى 95-94 در چهار استان آذربایجان شرقى، گلستان، اردبیل و کرمانشاه توسط وزیر محترم جهاد کشاورزى ابالغ 
و مقرر شد پس از تحلیل جامع اثربخشى آن و شناسایى موانع و محدودیت ها، نسبت به همگانى شدن آن در کل استان ها اقدام شود. 

در نظام نوین ترویج، اصول و مبانى زیر مورد تاکید قرار گرفته است:
- ایجاد انسجام در سیاست هاى کالن از طریق مشارکت فعال زیربخش هاى اجرایى در شوراى سیاست گذارى ترویج

- پهنه بندى عرصه هاى تولیدى و تعیین کارشناس مسئول براى هر پهنه
- مشارکت و تعامل معاونت ها و سازمان هاى تخصصى وزارت

- بهره گیرى از ظرفیت بخش خصوصى و تشکل ها به عنوان عوامل اجرایى پهنه هاى تولیدى و واگذارى وظایف عملیاتى ترویجى به آنها 
با همکارى و هماهنگى سازمان هاى تعاون روستایى، نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى، نظام دامپزشکى و سایر نهادهاى ذیربط

- بهره گیرى از رویکردهاى متنوع ترویجى و استقرار نظام مدیریت دانش
- ساماندهى مراکز جهاد کشاورزى دهستان

با توجه به لزوم بسترسازى مناسب براى اجراى موفق طرح، امید است ضمن توجه مسئوالن همه زیربخشها به نظام نوین ترویج، هر 
چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف ساختار ترویج در سطوح مختلف به ویژه ستاد ملى، اقدام هاى الزم صورت پذیرد.

سرمقاله
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و در شرایط بحران و تنش آبى قرار دارد باید بتواند از فناورى ها و تجارت آب مجازى به خوبى استفاده کند. برخى از محصوالتى که 
صادر مى کنیم از نظر میزان آب آن، به صرفه نیست و ارزش اقتصادى زیادى نیز ندارد ولى در مقابل برخى محصوالت را وارد مى کنیم 

که مى توان آن را با آب کمترى کاشت و با سودهى باالترى صادر کرد.

کشت فراسرزمینى براى حفظ منابع آبى 
جواهریان، جغرافیاى سیاسى غذایى را از رویکردهاى جهان در حوزه حفظ منایع آبى ذکر کرد و ادامه داد: بسیارى از کشورها در 
سایر کشورهایى که شرایط آبىٰ، کشت و زمین فراوان دارندٰ، با خرید و یا اجاره کردن زمین، اقدام به کشت محصوالت غذایى مى کنند. 
وى کشورهایى چون سودان و قزاقستان را جزو کشورهایى دانست که به کره جنوبى، امارات و عربستان زمین براى کشت اجاره داده اند 
و این روش براى تولید محصوالت پر آب بر به عنوان راهکارى براى تامین منابع آبى باید مد نظر قرار گیرد. جواهریان با تاکید بر اینکه 
اجراى این راهکارها نیاز به برنامه ریزى هاى زیادى دارد، اظهار داشت: با برگزارى نشست هایى با مسئوالن ذى ربط مانند سازمان 

محیط زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزى مى توان به راهکارهاى بهینه اى در این زمینه دست یافت.

مدیریت منابع آب 
وى، میانگین ساالنه بارش در کشور را 220 میلیمتر دانست و اظهار داشت: این 
در حالى است که میانگین جهانى 800 میلیمتر است و ایران کمتر از یک سوم 
میزان بارندگى جهانى را دارد از این رو ایران به عنوان کشور گرم و نیمه خشک 
مطرح مى شود و این شرایط ایجاب مى کند که در برخى از نقاط کشور دامدارى و 

کشاورزى نداشته باشیم.
مدیریت  در  یکپارچه سازى  دارد  نیاز  ایران  که  آنچه  کرد:  تصریح  جواهریان 
خود  سازى هاى  تصیمیم  در  ربط  ذى  نهادهاى  از  کدام  هر  اگر  است.  آب  منابع 
سیاستگذارى هاى سایر بخش ها را لحاظ کند تصمیم گیرى و مدیریت آب موثرتر 

خواهد بود.

تالش براى ترسیم آینده بهتر منابع آب در برنامه ششم 
  وى با تاکید بر ضرورت استفاده از روش هاى نوین کشاورزى، کاهش مصرف کود و سم و ترویج کشاورزى ارگانیک در راستاى 
کاهش مصرف آب در کشاورزى افزود: وزارت جهاد کشاورزى در سال 89 قانونى با عنوان افزایش بهره ورى در کشاورزى را به تصویب 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اقتصاد  و  پایدار  توسعه  دفتر  مدیر کل  باشد.  موثر  بسیار  مى تواند  سازى  پیاده  صورت  در  که  رساند 
همچنین گفت: تالش ما بر این است که برنامه ششم توسعه با محوریت «بهره ورى منابع آب و محیط زیست» تدوین شود؛ چرا که ما 
نه تنها در زمینه منابع آب بلکه در مورد گرد و غبار و آلودگى هاى هوا و خاك در شرایط مناسبى قرار نداریم و توجه به آن در برنامه 

ششم مى تواند راهى براى کاهش معضالت محیط زیستى باشد.
 

تاثیر اقتصاد سبز در کاهش اثرات خشکسالى
جواهریان با تاکید بر اینکه «اقتصاد سبز» به طور جدى در سال 2012 در اجالس سران محیط زیست عنوان شد، گفت: تعریفى 
که از اقتصاد سبز مطرح شد این است که اقتصاد سبز اقتصادى است که باعث بهبود وضعیت مردم و گسترش رفاه و عدالت اجتماعى 
شود. وى ادامه داد: در این اجالس همچنین مطرح شد که اقتصاد سبز، کلید رسیدن به توسعه پایدار است و در ایران نیز در این زمینه 
اقداماتى اجرایى شد که از آن جمله مى توان به توسعه مشاغل سبز و ارزشگذارى منابع کشور اشاره کرد. مدیر کل دفتر توسعه پایدار 
و اقتصاد سازمان محیط زیست به اثرات توسعه اقتصاد سبز و شرایط بحران کم آبى و خشکسالى کشور اشاره کرد و یادآور شد: بر 
این اساس در صورتى که الگوهاى کشت در کشاورزى توسعه یابد مى توان به ازاى هر متر مکعب، محصوالتى کشت شوند که از لحاظ 

قیمت، ارزش بیشترى داشته باشند و به لحاظ مصرف، آب کمترى استفاده شود ضمن آنکه منجر به رفاه حال کشاورزان نیز بشود.

منبع : عصرایران

 300 و  هزار  گندم،  کیلوگرم  یک 
لیتر آب نیاز دارد در صورتى که یک 
آب  لیتر   250 زمینى  سیب  کیلوگرم 
را طلب مى کند. یک کیلوگرم گوشت 
گاو 15 هزار و 412 لیتر آب مى طلبد و 
یک کیلوگرم گوشت گوسفند هشت 

هزار و 900 لیتر آب مى خواهد.  4

بیشتر نقاط کشور در حال حاضر در مرحله تنش آبى قرار دارد در این زمینه توضیح داد: در صورتى که سرانه آب براى هر نفر در سال، 
هزار تا دو هزار مترمکعب باشد، وضعیت «تنش آبى» و در صورتى که کمتر از هزار متر مکعب به ازاى هر نفر باشد، وضعیت «بحران 
آبى» ایجاد مى شود. با توجه به سرانه مصرف، ایران در شرایط تنش آبى و بحران آبى قرار دارد؛ ازاین رو براى عبور از این وضعیت 
نیاز به مدیریت منابع آب، عزم ملى و یکپارچه سازى و همکارى همه ارگان هاى ذیربط مانند وزارتخانه هاى نیرو، جهاد کشاورزى و 

سازمان محیط زیست است.

راهکارهاى برون رفت از بحران آبى 
جواهریان تغییر الگوى کشت را یکى از راهکارهاى کاهش بحران آب در کشور دانست و اضافه کرد: براى این منظور الزم است 
محصوالتى که آب کمترى مصرف مى کنند جایگزین محصوالت نیازمند آب بیشتر شود. به عنوان مثال یک کیلوگرم گندم، هزار و 
300 لیتر آب نیاز دارد در صورتى که یک کیلوگرم سیب زمینى 250 لیتر آب را 
طلب مى کند. یک کیلوگرم گوشت گاو 15 هزار و 412 لیتر آب مى طلبد و یک 

کیلوگرم گوشت گوسفند هشت هزار و 900 لیتر آب مى خواهد. 
فعالیت هاى  سمت  از  کشور  نقاط  از  برخى  در  است  بهتر  که  این  بیان  با  وى 
دامدارى به سمت کشت هاى کم آب بر، حرکت کنیم، خاطر نشان کرد: از سوى دیگر 
باید بتوانیم از هر متر مکعب آب، دو کیلوگرم یا بیشتر محصول به دست بیاوریم. در 
حال حاضر میانگین مقدار مواد غذایى که از یک متر مکعب آب به دست آید 800 
گرم است که این میزان کافى نیست و الزم است با استفاده از روش ها و فناورى هاى 

نوین بتوانیم میزان محصوالت در هکتار به نسبت آبى که مصرف مى شود را افزایش دهیم.
جواهریان پرداخت «حق آبه» طبیعت را از دیگر راهکارهاى برون رفت از بحران کم آبى دانست و ادامه داد: باید اجازه دهیم سهمى 
از آب به طبیعت، سفره هاى زیر زمینى و روخانه ها و تاالب ها برگردد تا مانع از خشک شدن تاالب ها و رودها و در نهایت کاهش تبعات 
خشک شدن رودخانه ها و مانع محروم شدن از کارکردها و خدمات اکوسیستمى تاالب ها، دریاچه ها و رودخانه ها شویم. مدیر کل دفتر 
توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست، منشا گرد و غبارها را از بین رفتن پوشش هاى گیاهى عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
سهم طبیعت از منابع آبى ناچیز است و باید براى حفظ طبیعت، سهم بیشترى را به آن اختصاص دهیم. الزمه این امر آن است که مصرف 
بخش کشاورزى از 90 درصد به 60 درصد و یا کمتر کاهش یابد تا از این طریق منابع آبى بیشترى حفظ و در اختیار طبیعت قرار گیرد.

ارزیابى دو شاخص مهم زیست محیطى ایران 
جواهریان با اشاره به وضعیت ایران از لحاظ دو شاخص مهم زیست محیطى گفت: در محیط زیست، شاخصى به نام «ظرفیت 
زیستى» تعریف شده که بر اساس آن ساالنه به زمین اجازه دهیم که منابع خود را تجدید و پسماند تولید شده از سوى انسان را 
جذب کند. این میزان براى هر نفر ایرانى 0/84 هکتار است. در مقابل این، شاخصى به نام «رد پاى اکولوژیک» تبیین شده است. این 
شاخص نشان مى دهد که چه میزان مصرف مى کنیم. سرانه این شاخص در ایران براى هر نفر ایرانى 2/66 هکتار جهانى است. این 
مقام مسئول با اشاره به این دو عدد خاطرنشان کرد: هر دو عدد 0/84 و 2/66 نشان مى دهد که ایران بیش از سه برابر ظرفیت در 
حال برداشت از زمین و در نتیجه تهى کردن سرمایه طبیعى کشور است. به این معنا که ما سهمى براى آیندگان نمى گذاریم و به 

زمین اجازه برگشت به پایدارى را نمى دهیم.

لزوم توجه به آب مجازى 
  مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست، آب مجازى را میزان آبى دانست که براى تولید هر محصول مصرف 
مى شود و خاطر نشان کرد: در حال حاضر در دنیا تجارت آب مجازى بسیار مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس واردات و 
صادرات به گونه اى کنترل مى شود که محصوالت کشاورزى «کم آب بر» در داخل تولید و مصرف شود و مازاد آن صادر شود و در 
مقابل محصوالت «پر آب بر» وارد خواهد شد. این امر در تامین آب مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد. وى با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر ژاپن ساالنه 23 میلیارد متر مکعب آب وارد مى کند، توضیح داد: این میزان آب وارد شده در ژاپن آبى است که از طریق واردات 
محصوالت به منابع آبى اضافه و موازنه آب ایجاد مى شود. این محقق خاطر نشان کرد: کشورى مانند ایران که کشورى کم آب است 

ایران بیش از سه برابر ظرفیت، در 
نتیجه  در  و  زمین  از  برداشت  حال 
کشور  طبیعى  سرمایه  کردن  تهى 
یابد،  ادامه  فعلى  روند  اگر  و  است 
تشدید  نیز  ایران  شدن  بیابانى  روند 

خواهد شد.
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و در شرایط بحران و تنش آبى قرار دارد باید بتواند از فناورى ها و تجارت آب مجازى به خوبى استفاده کند. برخى از محصوالتى که 
صادر مى کنیم از نظر میزان آب آن، به صرفه نیست و ارزش اقتصادى زیادى نیز ندارد ولى در مقابل برخى محصوالت را وارد مى کنیم 

که مى توان آن را با آب کمترى کاشت و با سودهى باالترى صادر کرد.

کشت فراسرزمینى براى حفظ منابع آبى 
جواهریان، جغرافیاى سیاسى غذایى را از رویکردهاى جهان در حوزه حفظ منایع آبى ذکر کرد و ادامه داد: بسیارى از کشورها در 
سایر کشورهایى که شرایط آبىٰ، کشت و زمین فراوان دارندٰ، با خرید و یا اجاره کردن زمین، اقدام به کشت محصوالت غذایى مى کنند. 
وى کشورهایى چون سودان و قزاقستان را جزو کشورهایى دانست که به کره جنوبى، امارات و عربستان زمین براى کشت اجاره داده اند 
و این روش براى تولید محصوالت پر آب بر به عنوان راهکارى براى تامین منابع آبى باید مد نظر قرار گیرد. جواهریان با تاکید بر اینکه 
اجراى این راهکارها نیاز به برنامه ریزى هاى زیادى دارد، اظهار داشت: با برگزارى نشست هایى با مسئوالن ذى ربط مانند سازمان 

محیط زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزى مى توان به راهکارهاى بهینه اى در این زمینه دست یافت.

مدیریت منابع آب 
وى، میانگین ساالنه بارش در کشور را 220 میلیمتر دانست و اظهار داشت: این 
در حالى است که میانگین جهانى 800 میلیمتر است و ایران کمتر از یک سوم 
میزان بارندگى جهانى را دارد از این رو ایران به عنوان کشور گرم و نیمه خشک 
مطرح مى شود و این شرایط ایجاب مى کند که در برخى از نقاط کشور دامدارى و 

کشاورزى نداشته باشیم.
مدیریت  در  یکپارچه سازى  دارد  نیاز  ایران  که  آنچه  کرد:  تصریح  جواهریان 
خود  سازى هاى  تصیمیم  در  ربط  ذى  نهادهاى  از  کدام  هر  اگر  است.  آب  منابع 
سیاستگذارى هاى سایر بخش ها را لحاظ کند تصمیم گیرى و مدیریت آب موثرتر 

خواهد بود.

تالش براى ترسیم آینده بهتر منابع آب در برنامه ششم 
  وى با تاکید بر ضرورت استفاده از روش هاى نوین کشاورزى، کاهش مصرف کود و سم و ترویج کشاورزى ارگانیک در راستاى 
کاهش مصرف آب در کشاورزى افزود: وزارت جهاد کشاورزى در سال 89 قانونى با عنوان افزایش بهره ورى در کشاورزى را به تصویب 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اقتصاد  و  پایدار  توسعه  دفتر  مدیر کل  باشد.  موثر  بسیار  مى تواند  سازى  پیاده  صورت  در  که  رساند 
همچنین گفت: تالش ما بر این است که برنامه ششم توسعه با محوریت «بهره ورى منابع آب و محیط زیست» تدوین شود؛ چرا که ما 
نه تنها در زمینه منابع آب بلکه در مورد گرد و غبار و آلودگى هاى هوا و خاك در شرایط مناسبى قرار نداریم و توجه به آن در برنامه 

ششم مى تواند راهى براى کاهش معضالت محیط زیستى باشد.
 

تاثیر اقتصاد سبز در کاهش اثرات خشکسالى
جواهریان با تاکید بر اینکه «اقتصاد سبز» به طور جدى در سال 2012 در اجالس سران محیط زیست عنوان شد، گفت: تعریفى 
که از اقتصاد سبز مطرح شد این است که اقتصاد سبز اقتصادى است که باعث بهبود وضعیت مردم و گسترش رفاه و عدالت اجتماعى 
شود. وى ادامه داد: در این اجالس همچنین مطرح شد که اقتصاد سبز، کلید رسیدن به توسعه پایدار است و در ایران نیز در این زمینه 
اقداماتى اجرایى شد که از آن جمله مى توان به توسعه مشاغل سبز و ارزشگذارى منابع کشور اشاره کرد. مدیر کل دفتر توسعه پایدار 
و اقتصاد سازمان محیط زیست به اثرات توسعه اقتصاد سبز و شرایط بحران کم آبى و خشکسالى کشور اشاره کرد و یادآور شد: بر 
این اساس در صورتى که الگوهاى کشت در کشاورزى توسعه یابد مى توان به ازاى هر متر مکعب، محصوالتى کشت شوند که از لحاظ 

قیمت، ارزش بیشترى داشته باشند و به لحاظ مصرف، آب کمترى استفاده شود ضمن آنکه منجر به رفاه حال کشاورزان نیز بشود.

منبع : عصرایران

 300 و  هزار  گندم،  کیلوگرم  یک 
لیتر آب نیاز دارد در صورتى که یک 
آب  لیتر   250 زمینى  سیب  کیلوگرم 
را طلب مى کند. یک کیلوگرم گوشت 
گاو 15 هزار و 412 لیتر آب مى طلبد و 
یک کیلوگرم گوشت گوسفند هشت 

هزار و 900 لیتر آب مى خواهد. 
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پنبه، زراعتى شایسته توجه بیشتر
پنبه مهم ترین گیاه لیفی است. این گیاه داراي چند گونه زراعی است که از زمان هاي دور در نقاط مختلف جهان که شرایط براي 
رشد و نمو آن مناسب بوده، مورد کشت و کار قرار  مى گرفته است. زراعت پنبه از دیرباز در ایران زمین رواج داشته و قدمت آن به دوره 
هخامنشیان برمى گردد. طی چند دهه گذشته در کشور ما ، استان گلستان مهم ترین منطقه تولید پنبه بوده است؛ اما به دالیل متعدد 
از جمله بازرگانی پنبه، به طور مرتب از سطح زیرکشت این محصول در استان کاسته شده و اینک استان خراسان از بیشترین سطح 
زیرکشت برخوردار است. عالوه بر مناطق فوق، پنبه در استان فارس، دشت مغان، استان اردبیل، استان مرکزي، قم،کرمان، اصفهان، 

کرمانشاه، آذربایجان شرقی و شهرستان هاي ورامین و گرمسار نیز کشت می شود.

امتیازات پنبه
محصول برداشت شده پنبه یعنى وش، در کارخانه به دو بخش محلوج و پنبه دانه تصفیه مى شود. محلوج استحصالى بیشتر صرف 
تولید پارچه هاى پنبه اى مى شود. پارچه هایى که درصد پنبه به کار رفته باالترى دارند، مرغوب ترند. الیاف مرغوب پنبه در تولید پنبه 
بهداشتى نیز مورد استفاده قرار مى گیرد. نخ پنبه در تولید فرش دستباف به عنوان تار و پود کاربرد دارد. الیاف با کیفیت تر پنبه در تهیه 
کاغذ اسکناس مورد استفاده  قرار مى گیرند. الیاف پنبه ویژگى هایى دارد که هیچ ماده مصنوعى نمى تواند با آن رقابت کند از جمله؛ 
قابلیت شستشو، دوام، استحکام در حالتى که مرطوب و خشک است، قدرت انتقال بخار، ثبات شیمیایى، نرمى، و انعطاف پذیرى. این 
ویژگى ها موجب شده است تا پارچه هاى پنبه اى براى پوست، حساسیت زا نباشند و با تبادل مناسب رطوبت عرق، به تنظیم دماى بدن 
کمک  کنند. با توجه به اهمیت تولید محصول سالم و آثار منفى استفاده از الیاف مصنوعى، شاید بتوان گفت که الیاف پنبه از جمله 
سالم ترین الیاف است. با پژوهش هاى انجام شده روى ارقام مختلف این گیاه لیفى منحصر به فرد، خصوصیات دیگرى نیز به دست آمده 

است که این خصوصیات در فیبرهاى طبیعى وجود ندارد؛ از جمله؛ مقاومت در برابر آتش سوزى، پوسیدگى و خسارت آفات. 
تخم پنبه یا پنبه دانه داراى مقدار زیادى روغن است که در تهیه روغن نباتى از آن استفاده مى شود. همچنین کنجاله آن از پروتئین 

کافى برخوردار است. پنبه دانه به طور مستقیم و یا به صورت کنجاله در تغذیه دام کاربرد دارد. 
از دیدگاه کشاورزى، این محصول یکى از مهم ترین محصوالت زراعى است که با مقاومت نسبتا باال به تنش هاى مختلف از جمله شورى 
و خشکى، امکان کشت متوالى آن وجود دارد. پنبه یکى از سازگارترین  گیاهان به انواع برنامه هاى تناوبى است. آفت و بیمارى ناشناخته 

و غیرقابل کنترلى ندارد و در نهایت این که هیچ محصول زراعى لیفى و روغنى دیگرى مانند پنبه براى اقلیم هاى گرم مناسب نیست. 
روش هاى  کارنده،  دستگاه  انواع  با  کاشت  و  زمین  آماده سازى  بذر،  ضدعفونى  و  کرك زدایى  بذر،  تولید  دقیق  و  گسترده  چرخه 
مختلف برداشت، تصفیه وش، پنبه دانه و ضایعات کارخانجات پنبه، باعث ایجاد دامنه گسترده اى از فرصت هاى شغلى شده است که 
از تخصص هاى معمول مزارع تا تکنسین هاى کارخانجات پنبه، صنایع نساجى، مبل و کاغذسازى، تولید نئوپان، دامدارى، روغن کشى، 

ترویج تولیدات 
گیاهى
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مالحظاتى پیرامون روغن پالم
روغن پالم، روغنى گیاهى است که از واریته خاصى از نخل خرما حاصل مى شود. این روغن در مقایسه با روغن هاى دیگر که در 

دماى معمولى مایع هستند به دلیل اسید چرب اشباع بیشتر جامد است. 
مدیر گروه صنایع غذایى دانشگاه تبریز در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار مرّوج گفت: دوسوم از چربى شیر اشباع بوده 
ولى اسیدهاى چرب غیراشباع روغن پالم بیشتر است. جواد حصارى با بیان اینکه روغن پالم فاقد حالت ترانس هست، گفت: این 

حالت به عنوان ایزومر اسیدچرب بوده و براى بدن زیان آور است که در اثر هیدروژنه کردن روغن هاى مایع ایجاد مى شود. وى با 
اشاره به هیدروژناسیون چربى شیر در بدن نشخوارکنندگان تشریح کرد: چربى شیر داراى اسید چرب ترانس است، چون در شکمبه 

نشخوارکنندگان هیدروژناسیون مانند کارخانه هاى روغنکشى انجام مى شود. 
مدیر گروه صنایع غذایى دانشگاه تبریز یادآور شد: در مقایسه با سایر روغن هاى مایع، اسید چرب موجود در پالم بیشتر است. 
حصارى از شباهت روغن پالم با چربى شیر گفت و تاکید کرد: روغن پالم از نظر اسیدچرب اشباع مشابه چربى شیر بوده ولى حالت 

ترانس ندارد.
در همین راستا دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز نیز به خبرنگار مرّوج گفت: محصول شیر و 
ماست قبل از عرضه فقط باید از فرآورده هاى لبنى تهیه شده باشد و مجاز به استفاده از چربى غیرمجاز نیستیم. ُصدیف آزادمرد، 
افزوده شدن روغن پالم به فرآورد هاى لبنى را عاملى براى افزایش اسیدهاى چرب غیراشباع دانست و افزود: وقتى به فرآورده هاى 
لبنى روغن پالم اضافه مى شود، ترانس کاهش یافته و اسیدهاى چرب غیر اشباع افزایش مى یابد. وى از فقدان چربى شیر مورد 
نیاز در کشور گفت و تشریح کرد: میزان تولید چربى شیر در کشور به اندازه اى نیست که کارخانه هاى مختلف اقدام به تولید شیر 
پرچرب، ماست پرچرب، پنیر پرچرب و خامه با استفاده از آن چربى بکنند، از سوى دیگر استفاده از روغن زیتون نیز در فرآورده هاى 
لبنى امکانپذیر نیست، بنابراین صنایع، ناگزیر به استفاده از پالم هستند. آزادمرد تاکید کرد: در صورت استفاده از روغن پالم، باید بر 

روى محصول تولیدى درج شود.
 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز هم در گفت و گو با خبرنگار مرّوج اظهار کرد: روغن پالم 
فرمول اصلى روغن هاى سرخ کردنى، شکالت و بستنى است و جایگزینى ندارد! سیدهادى پیغمبردوست، روغن پالم را براى سالمتى 
بدن ضرورى دانست و افزود: کاروتنوئیدها و ترکیبات فنلى موجود در روغن پالم که منشاء گیاهى دارد براى سالمتى مفید بوده و 
نقش آنتى اکسیدانى دارند. وى افزود ضرورتى ندارد براى پرچرب کردن محصوالت لبنى از روغن هاى اضافى بهره گرفت و تولید این 
محصوالت به روش طبیعى و سنتى مقدارى چربى به همراه دارد. عضو هیات علمى دانشگاه تبریز یادآور شد: روغن هاى دیگر غیر 
پالم هم اگر به محصوالت لبنى اضافه شود، تقلب در تولید است. پیغمبردوست با اشاره به شرایط استفاده از روغن پالم و جایگزینى 
با چربى شیر تاکید کرد: استفاده از روغن پالم با مجوز و در شرایط تعریف شده مى تواند جایگزین چربى شیر باشد. بر اساس این 
گزارش، استفاده از روغن پالم از نظر تغذیه اى جاى نگرانى ندارد، اّما بحث اصلى تفلّب اقتصادى است از این نظر که چربى ارزانترى 

با نام پالم جایگزین چربى گرانقیمت شیر مى شود.
امیر مسعود طایفه سلطانخانى
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پنبه، زراعتى شایسته توجه بیشتر
پنبه مهم ترین گیاه لیفی است. این گیاه داراي چند گونه زراعی است که از زمان هاي دور در نقاط مختلف جهان که شرایط براي 
رشد و نمو آن مناسب بوده، مورد کشت و کار قرار  مى گرفته است. زراعت پنبه از دیرباز در ایران زمین رواج داشته و قدمت آن به دوره 
هخامنشیان برمى گردد. طی چند دهه گذشته در کشور ما ، استان گلستان مهم ترین منطقه تولید پنبه بوده است؛ اما به دالیل متعدد 
از جمله بازرگانی پنبه، به طور مرتب از سطح زیرکشت این محصول در استان کاسته شده و اینک استان خراسان از بیشترین سطح 
زیرکشت برخوردار است. عالوه بر مناطق فوق، پنبه در استان فارس، دشت مغان، استان اردبیل، استان مرکزي، قم،کرمان، اصفهان، 

کرمانشاه، آذربایجان شرقی و شهرستان هاي ورامین و گرمسار نیز کشت می شود.

امتیازات پنبه
محصول برداشت شده پنبه یعنى وش، در کارخانه به دو بخش محلوج و پنبه دانه تصفیه مى شود. محلوج استحصالى بیشتر صرف 
تولید پارچه هاى پنبه اى مى شود. پارچه هایى که درصد پنبه به کار رفته باالترى دارند، مرغوب ترند. الیاف مرغوب پنبه در تولید پنبه 
بهداشتى نیز مورد استفاده قرار مى گیرد. نخ پنبه در تولید فرش دستباف به عنوان تار و پود کاربرد دارد. الیاف با کیفیت تر پنبه در تهیه 
کاغذ اسکناس مورد استفاده  قرار مى گیرند. الیاف پنبه ویژگى هایى دارد که هیچ ماده مصنوعى نمى تواند با آن رقابت کند از جمله؛ 
قابلیت شستشو، دوام، استحکام در حالتى که مرطوب و خشک است، قدرت انتقال بخار، ثبات شیمیایى، نرمى، و انعطاف پذیرى. این 
ویژگى ها موجب شده است تا پارچه هاى پنبه اى براى پوست، حساسیت زا نباشند و با تبادل مناسب رطوبت عرق، به تنظیم دماى بدن 
کمک  کنند. با توجه به اهمیت تولید محصول سالم و آثار منفى استفاده از الیاف مصنوعى، شاید بتوان گفت که الیاف پنبه از جمله 
سالم ترین الیاف است. با پژوهش هاى انجام شده روى ارقام مختلف این گیاه لیفى منحصر به فرد، خصوصیات دیگرى نیز به دست آمده 

است که این خصوصیات در فیبرهاى طبیعى وجود ندارد؛ از جمله؛ مقاومت در برابر آتش سوزى، پوسیدگى و خسارت آفات. 
تخم پنبه یا پنبه دانه داراى مقدار زیادى روغن است که در تهیه روغن نباتى از آن استفاده مى شود. همچنین کنجاله آن از پروتئین 

کافى برخوردار است. پنبه دانه به طور مستقیم و یا به صورت کنجاله در تغذیه دام کاربرد دارد. 
از دیدگاه کشاورزى، این محصول یکى از مهم ترین محصوالت زراعى است که با مقاومت نسبتا باال به تنش هاى مختلف از جمله شورى 
و خشکى، امکان کشت متوالى آن وجود دارد. پنبه یکى از سازگارترین  گیاهان به انواع برنامه هاى تناوبى است. آفت و بیمارى ناشناخته 

و غیرقابل کنترلى ندارد و در نهایت این که هیچ محصول زراعى لیفى و روغنى دیگرى مانند پنبه براى اقلیم هاى گرم مناسب نیست. 
روش هاى  کارنده،  دستگاه  انواع  با  کاشت  و  زمین  آماده سازى  بذر،  ضدعفونى  و  کرك زدایى  بذر،  تولید  دقیق  و  گسترده  چرخه 
مختلف برداشت، تصفیه وش، پنبه دانه و ضایعات کارخانجات پنبه، باعث ایجاد دامنه گسترده اى از فرصت هاى شغلى شده است که 
از تخصص هاى معمول مزارع تا تکنسین هاى کارخانجات پنبه، صنایع نساجى، مبل و کاغذسازى، تولید نئوپان، دامدارى، روغن کشى، 

ترویج تولیدات 
گیاهى
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سال   20 در  پنبه  تولید  تغییرات  روند  نمودار2- 
گذشته (اقتباس از آمار معاونت اقتصادى و برنامه 

ریزى وزارت جهاد کشاورزى)

نمودار3- روند تغییرات عملکرد پنبه در 20 سال 
گذشته (اقتباس از آمار معاونت اقتصادى و برنامه 

ریزى وزارت جهاد کشاورزى)

در 20  پنبه  تولید  هزینه  تغییرات  روند  نمودار4- 
و  اقتصادى  معاونت  آمار  از  (اقتباس  گذشته  سال 

برنامه ریزى وزارت جهاد کشاورزى)

وضعیت زراعت پنبه کشور
روند کاهشى تولید پنبه از حدود 35 سال گذشته شروع شده است. این روند کاهشى به دالیل گوناگونى ایجاد شده است که بخشى 
از آن اقتصادى و مدیریتى است که متاثر از تغییرات تجارت جهانى پنبه و تصمیمات اتخاذ شده در قبال آن است. بخش دیگرى از 
علل افت تولید شامل کاهش عملکرد و سودآورى اقتصادى زراعت پنبه، افزایش مزیت نسبى محصوالت رقیب و محدویت هاى تولید 

نظیر کاهش کارگر پنبه چین است.  علل عمده این روند کاهشى را مى توان به شرح زیر برشمرد:
1. کاهش قیمت خرید محصول داخلى و در نتیجه کاهش سودآورى زراعت پنبه

2. کاهش و در مواردى حذف تعرفه واردات پنبه که موجب کاهش قدرت رقابت آن با محصول خارجى شده است. 
3. افزایش هزینه هاى تولید پنبه، به ویژه هزینه هاى مربوط به برداشت و کمبود کارگر ماهر پنبه چین

4. افزایش قیمت محصوالت رقیب پنبه از جمله صیفى جات و بعضى محصوالت علوفه اى مانند ذرت و یونجه
5. روند کند افزایش عملکرد در واحد سطح که منجر به افزایش هزینه تمام شده پنبه مى شود. 

6. نبود حمایت هاى قانونى از زراعت پنبه همانند بسیارى از کشورهاى تولید کننده پنبه (نمودار 4)
7. تحوالت مرتبط با تجارت جهانى پنبه 
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لوازم آرایشى و بهداشتى و... را در بر مى گیرد. گفته مى شود که زراعت پنبه باعث ایجاد 70 نوع شغل مى شود. 

وضعیت زراعت پنبه کشور
با وجود سابقه طوالنى کشت و کار پنبه در ایران، کشور ما در حال حاضر از نظر تولید این محصول از وضعیت مطلوبى برخوردار 
نیست؛ به طورى که فقط نیمى از نیاز صنعت نساجى کشور در داخل تولید شده و بقیه از طریق واردات، تامین مى شود. در سال هاى 
نه چندان دور، تولید داخلى، تکافوى نیاز صنعت نساجى کشور را مى نمود و حتى بعضى از سال ها پنبه ایران صادر هم مى شد. این 
درحالى است که بخش زیادى از اراضى زراعى کشور از قابلیت تولیدى کامال اقتصادى پنبه، برخوردارند. بر اساس آمار موجود سطح 
زیر کشت و تولید پنبه طى 20 سال گذشته، پیوسته در حال کاهش بوده است (نمودار 1). در اثر کاهش سطح زیرکشت و عدم 
افزایش مناسب عملکرد (نمودار 3) در واحد سطح، میزان تولید کل پنبه کشور ازسال 1373 به شدت کاهش یافته است (نمودار 2). 

این کاهش تولید، آثار منفى زیادى داشته است از جمله:
- افزایش وابستگى صنعت نساجى و پوشاك کشور به واردات پنبه خارجى و خروج ارز از کشور

- تعطیلى کارخانجات پنبه پاك کنى و بیکارى نیروى انسانى شاغل در این بخش
- کاهش تولید پنبه دانه و در نتیجه افزایش وابستگى کشور به واردات روغن و نهاده هاى دامى

- جایگزینى زراعت پنبه با محصوالتى که با وجود بحران آب، نیاز آبى باالترى دارند
- کاهش بهره ورى و هدر رفتن تجربه عظیم و حدود 50 ساله نیروى انسانى شاغل در بخش هاى مختلف تولید پنبه از مزرعه و 

تحقیقات تا کارخانجات پنبه و صنایع وابسته
- محصوالت جایگزین، بیشتر به تنش هاى محیطى و آفات حساس تر هستند و مصرف نهاده هاى کشاورزى اعم از کود و سم در آنها 

باالتر از زراعت پنبه است که این موضوع باعث کاهش سالمت محصول و آسیب بیشتر به محیط زیست مى شود.
- در حالى که پنبه نیازهاى غذایى متفاوتى نسبت به محصوالت زراعى رایج دارد و سازگارى باالیى با شرایط و تناوب هاى زراعى 
مختلف نشان مى دهد و موجب قطع چرخه زندگى آفات و عوامل بیمارى زا مى شود، حذف چنین زراعتى باعث صدمه به تعادل زیست 

بوم خاك مى شود و پایدارى تولید سایر محصوالت را نیز کاهش مى دهد.

در  پنبه  کشت  زیر  سطح  تغییرات  روند  نمودار1- 
20 سال گذشته (اقتباس از آمار معاونت اقتصادى 

و برنامه ریزى وزارت جهاد کشاورزى)
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سال   20 در  پنبه  تولید  تغییرات  روند  نمودار2- 
گذشته (اقتباس از آمار معاونت اقتصادى و برنامه 

ریزى وزارت جهاد کشاورزى)

نمودار3- روند تغییرات عملکرد پنبه در 20 سال 
گذشته (اقتباس از آمار معاونت اقتصادى و برنامه 

ریزى وزارت جهاد کشاورزى)

در 20  پنبه  تولید  هزینه  تغییرات  روند  نمودار4- 
و  اقتصادى  معاونت  آمار  از  (اقتباس  گذشته  سال 

برنامه ریزى وزارت جهاد کشاورزى)

وضعیت زراعت پنبه کشور
روند کاهشى تولید پنبه از حدود 35 سال گذشته شروع شده است. این روند کاهشى به دالیل گوناگونى ایجاد شده است که بخشى 
از آن اقتصادى و مدیریتى است که متاثر از تغییرات تجارت جهانى پنبه و تصمیمات اتخاذ شده در قبال آن است. بخش دیگرى از 
علل افت تولید شامل کاهش عملکرد و سودآورى اقتصادى زراعت پنبه، افزایش مزیت نسبى محصوالت رقیب و محدویت هاى تولید 

نظیر کاهش کارگر پنبه چین است.  علل عمده این روند کاهشى را مى توان به شرح زیر برشمرد:
1. کاهش قیمت خرید محصول داخلى و در نتیجه کاهش سودآورى زراعت پنبه

2. کاهش و در مواردى حذف تعرفه واردات پنبه که موجب کاهش قدرت رقابت آن با محصول خارجى شده است. 
3. افزایش هزینه هاى تولید پنبه، به ویژه هزینه هاى مربوط به برداشت و کمبود کارگر ماهر پنبه چین

4. افزایش قیمت محصوالت رقیب پنبه از جمله صیفى جات و بعضى محصوالت علوفه اى مانند ذرت و یونجه
5. روند کند افزایش عملکرد در واحد سطح که منجر به افزایش هزینه تمام شده پنبه مى شود. 

6. نبود حمایت هاى قانونى از زراعت پنبه همانند بسیارى از کشورهاى تولید کننده پنبه (نمودار 4)
7. تحوالت مرتبط با تجارت جهانى پنبه 
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ضرورت استفاده از کود زیستى آزوسپیریلومى در غالت
مقدمه

سالهاي اخیر در پی بحران آلودگی هاي محیط زیست، به ویژه آلودگی آب و خاك که منابع غذایی انسان ها را آلوده کرده و سالمت 
جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده اند، تالش هاي گسترده اي به منظور یافتن راهکارهاي مناسب براي بهبود کیفیت خاك، 
محصوالت کشاورزي و حذف آالینده ها آغاز شده است. در نظام هاي کشاورزي پایدار استفاده از انواع کودهاي زیستى، به خصوص 
در خاك هاي فقیر از عناصر غذایی، براى افزایش تولید و حفظ کیفیت خاك از اهمیت ویژه اى برخوردار است.در کشور اما گندم 
به عنوان منبع عمده تامین کالري و پروتئین مطرح می باشد، به طوري که 75 درصد پروتئین مصرفی و 65 درصد کالري دریافتی 
روزانه هر فرد از نان تامین می شود. در ایران از مجموع 7/73 میلیون هکتار اراضی تحت کشت غالت، گندم با 71/76 درصد در رتبه 
اول قرار دارد. لذا تفکر استفاده از کودهاي زیستى براي تقویت رشد محصوالتى چون غالت قوت گرفته است. آزوسپیریلوم یکى از 
باکترى هاى مورد توجه در کود بیولوژیک است و قادر است بر روى افزایش محصول اکثر گیاهان زراعى اثر بگذارد. این باکتري به 
دلیل توان برقراري همیاري با گیاهان مهم زراعى مانند گندم، ذرت و برنج توجه بیشتري را به خود جلب نموده است. این گونه از 
باکتري ها به دلیل توانایى تثبیت نیتروژن به صورت همیار با ریشه گیاهان، گسترش سطح ریشه و در نتیجه افزایش جذب عناصر 

ضروري براي رشد گیاه، تولید هورمون هاي محرك رشد، توانایى انحالل فسفات معدنى و افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش ها 
اهمیت فراوانى دارند، بنابراین در راستاي کشاورزي پایدار و حفظ سالمت خاك و همچنین توانایى هاي باالي گونه هاي باکتري 
آزوسپیریلوم در افزایش رشد گیاهان بخصوص غالت، ضرورت جداسازي، تکثیر و کاربرد این گونه ها بیش از پیش احساس مى شود. 
در این نوشتار سعى مى شود با بررسى پتانسیل هاي بالقوه گونه هاي باکتري آزوسپیریلوم به ویژه در تامین نیتروژن غالت به عنوان 

کودهاي بیولوژیک پرداخته شود.

معرفى کود زیستى آزوسپیریلومى
کود زیستی ازیک یا چند نوع میکروارگانیسم مفید و یا فراورده هاى متابولیک آنها به همراه مواد ساخته شده است که با هدف 
تامین عناصر غذایی گیاهان استفاده می شود. این ریزجانداران با تولید هورمون هاي گیاهی، تثبیت نیتروژن، تسهیل جذب عناصر 
از خاك و تولید عوامل کنترل بیولوژیک در برابر پاتوژن هاي گیاهی، رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهند. در بین این ریزجانداران 
برخی باکترى ها نظیر آزوسپریلوم، ازتوباکتر، سودوموناس و باسیلوس اثرات مفیدي بر بهبود رشد گیاه دارند و به عنوان ریزوباکترهاي 
محرك رشد گیاه شناخته می شوند. تلقیح بذورگیاه با این باکتري ها می تواند باعث افزایش وزن خشک، افزایش نیتروژن کل گیاه، 

افزایش عملکرد دانه، افزایش وزن دانه ها، افزایش سرعت جوانه زنی و تغییر در طول مراحل رشد گیاه گردد. 
برقراري  توان  دلیل  به  همچنین  و  میزبان  گیاهان  دامنه  گستردگى  جغرافیایى،  وسیع  پراکنش  دلیل  به  آزوسپیریلوم  باکتري 
ارتباط همیاري با گیاهان مهم زراعى مثل گندم، برنج ، ذرت، سورگوم و نیشکر توجه زیادي را به خود جلب نموده و جزء مهمترین 
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8. فقدان تشکیالتى مانند اداره کل پنبه و کاهش امکان نظارت بر علملیات تصفیه از جمله سورت وش و رقم بندى الیاف

چه باید کرد؟
به   2050 سال  در  پنبه  الیاف  جهانى  مصرف  میزان   (2010  ,ICAC) پنبه  مشورتى  بین المللى  کمیته  پیش بینى هاى  اساس  بر 
میزان  این  مى باشد.  میالدى   2000 سال  مصرف  میزان  از  بیش  تن  میلیون   13 حدود  که  رسید  خواهد  متریک  تن  میلیون   33
تقاضاى جهانى همراه با وابستگى حدود 50 درصدى فعلى صنایع نساجى کشور، برنامه ریزى هاى اصولى جهت افزایش تولید پنبه را 
اجتناب ناپذیر مى سازد. براى خودکفایى در تولید پنبه و بهره مندى از امتیازات گسترده این خودکفایى، چاره اى جز افزایش تولید این 
محصول راهبردى، - به نظر نگارنده - نیست. یکى از راه هاى افزایش تولید، استفاده از تجربه کشورهاى موفق مى باشد. به طور مثال 
موفقیت صنعت پنبه استرالیا حاصل همکارى قوى بین صنعت، تحقیقات و دولت بوده است که در طول چرخه ارزش افزوده پنبه ایجاد 
شده است. برنامه ریزى مناسب در جهت پاسخ به تغییرات محیطى، تنظیم اهداف تولید، مدیریت خطرات تجارت و برآورده ساختن 
انتظارات صنایع نساجى و توقعات در حال تغییر جامعه از نساجى از دیگر برنامه هاى صنعت پنبه این کشور بوده است. به طور خالصه، 

مى توان موارد زیر را براى رونق مجدد تولید پنبه در کشور، پیشنهاد نمود:
- توجه کافى به مدیریت  به زراعى پنبه و آموزش مدیران، کارشناسان و کشاورزان با هدف افزایش تولید در واحد سطح

از  برخوردار  ارقام  به  رسیدن  براى  بیوتکنولوژى  و  نباتات  اصالح  نوین  روش هاى  از  استفاده  و  پنبه  به نژادى  برنامه هاى  ارتقاى   -
خصوصیات مطلوب تولید در مناطق مختلف کشور

- معرفى ارقام جدید با خصوصیات زراعى و کیفى مناسب مناطق مختلف پنبه خیز کشور
- توجه جدى به تحقیقات پنبه و افزایش اعتبارات با هدف حمایت از محققان، تجهیز مراکز تحقیقاتى و ارتقاى سطح دانش محققان 

- اجراى برنامه هاى مدیریت بهینه پنبه در مزرعه، سورت وش، رقم بندى و تصفیه 
- افزایش توجه به کیفیت وش و نظارت بیشتر بر تصفیه پنبه در کارخانجات با هدف برآورده نمودن محلوج با کیفیت جهت صنایع 

نساجى داخلى و افزایش استقبال آنان از تولید داخل
- تحقیقات در جهت تولید ماشین آالت مناسب و کم هزینه برداشت یا تخصیص اعتبار براى واردات پنبه چین مناسب اقلیم، شرایط 

زراعى و ارقام رایج کشور
تعاونى  گسترده  شرکت هاى  و  پنبه کاران  تعاونى هاى  مانند  تشکل هایى  قابلیت  هاى  از  بهره برداى  و  پنبه  داخلى  تجارت  مدیریت   -
براى  تولید  اقتصادى  بازده  و  تعاونى ها  توان  افزایش  نساجى،  صنایع  براى  پنبه  شده  تمام  قیمت  کاهش  جهت  در  کشور  روستایى 

پنبه کاران عضو و غیر عضو
- حمایت مستقیم دولت از تولید و پرداخت یارانه به آن مانند کشورهاى موفق در تولید پنبه (شکل 5). میزان حمایت دولت از پنبه در 
آمریکا که مدعى آزادترین اقتصاد جهان است، در سال 2010به طور متوسط حدود 14 سنت در هر پوند و در مجموع 818 میلیون دالر 
بوده است و پس از آمریکا، به ترتیب چین، یونان، ترکیه، برزیل، اسپانیا، کلمبیا، هند و پاکستان قرار داشته اند (ICAC, 2010 شکل 5).

از  دولت  ها  مستقیم  حمایت  میزان  شکل5- 
برنامه هاى مختلف تولید پنبه

على نادرى عارفى
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ضرورت استفاده از کود زیستى آزوسپیریلومى در غالت
مقدمه

سالهاي اخیر در پی بحران آلودگی هاي محیط زیست، به ویژه آلودگی آب و خاك که منابع غذایی انسان ها را آلوده کرده و سالمت 
جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده اند، تالش هاي گسترده اي به منظور یافتن راهکارهاي مناسب براي بهبود کیفیت خاك، 
محصوالت کشاورزي و حذف آالینده ها آغاز شده است. در نظام هاي کشاورزي پایدار استفاده از انواع کودهاي زیستى، به خصوص 
در خاك هاي فقیر از عناصر غذایی، براى افزایش تولید و حفظ کیفیت خاك از اهمیت ویژه اى برخوردار است.در کشور اما گندم 
به عنوان منبع عمده تامین کالري و پروتئین مطرح می باشد، به طوري که 75 درصد پروتئین مصرفی و 65 درصد کالري دریافتی 
روزانه هر فرد از نان تامین می شود. در ایران از مجموع 7/73 میلیون هکتار اراضی تحت کشت غالت، گندم با 71/76 درصد در رتبه 
اول قرار دارد. لذا تفکر استفاده از کودهاي زیستى براي تقویت رشد محصوالتى چون غالت قوت گرفته است. آزوسپیریلوم یکى از 
باکترى هاى مورد توجه در کود بیولوژیک است و قادر است بر روى افزایش محصول اکثر گیاهان زراعى اثر بگذارد. این باکتري به 
دلیل توان برقراري همیاري با گیاهان مهم زراعى مانند گندم، ذرت و برنج توجه بیشتري را به خود جلب نموده است. این گونه از 
باکتري ها به دلیل توانایى تثبیت نیتروژن به صورت همیار با ریشه گیاهان، گسترش سطح ریشه و در نتیجه افزایش جذب عناصر 

ضروري براي رشد گیاه، تولید هورمون هاي محرك رشد، توانایى انحالل فسفات معدنى و افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش ها 
اهمیت فراوانى دارند، بنابراین در راستاي کشاورزي پایدار و حفظ سالمت خاك و همچنین توانایى هاي باالي گونه هاي باکتري 
آزوسپیریلوم در افزایش رشد گیاهان بخصوص غالت، ضرورت جداسازي، تکثیر و کاربرد این گونه ها بیش از پیش احساس مى شود. 
در این نوشتار سعى مى شود با بررسى پتانسیل هاي بالقوه گونه هاي باکتري آزوسپیریلوم به ویژه در تامین نیتروژن غالت به عنوان 

کودهاي بیولوژیک پرداخته شود.

معرفى کود زیستى آزوسپیریلومى
کود زیستی ازیک یا چند نوع میکروارگانیسم مفید و یا فراورده هاى متابولیک آنها به همراه مواد ساخته شده است که با هدف 
تامین عناصر غذایی گیاهان استفاده می شود. این ریزجانداران با تولید هورمون هاي گیاهی، تثبیت نیتروژن، تسهیل جذب عناصر 
از خاك و تولید عوامل کنترل بیولوژیک در برابر پاتوژن هاي گیاهی، رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهند. در بین این ریزجانداران 
برخی باکترى ها نظیر آزوسپریلوم، ازتوباکتر، سودوموناس و باسیلوس اثرات مفیدي بر بهبود رشد گیاه دارند و به عنوان ریزوباکترهاي 
محرك رشد گیاه شناخته می شوند. تلقیح بذورگیاه با این باکتري ها می تواند باعث افزایش وزن خشک، افزایش نیتروژن کل گیاه، 

افزایش عملکرد دانه، افزایش وزن دانه ها، افزایش سرعت جوانه زنی و تغییر در طول مراحل رشد گیاه گردد. 
برقراري  توان  دلیل  به  همچنین  و  میزبان  گیاهان  دامنه  گستردگى  جغرافیایى،  وسیع  پراکنش  دلیل  به  آزوسپیریلوم  باکتري 
ارتباط همیاري با گیاهان مهم زراعى مثل گندم، برنج ، ذرت، سورگوم و نیشکر توجه زیادي را به خود جلب نموده و جزء مهمترین 
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نیتروژن به جاي کودهاي شیمیایى نیتروژنى را ایجاب مى کند. مقدار تثبیت نیتروژن به طریق بیولوژیک سالیانه در جهان حدود 175 
میلیون تن برآورد شده است که معادل نیتروژن تولیدى توسط کارخانجات تولید کننده کودهاي شیمایی است. 

لزوم کاربرد کود زیستى حاوي آزوسپیریلوم در ایران
طى سالهاى اخیر مطالعات زیادى در خصوص تاثیر کاربرد باکترى آزوسپیریلوم در عملکرد محصوالت زراعى در کشور صورت گرفته 
است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد در اثر استفاده از کود زیستى آزوسپیریلومى بین 5 تا 35 درصد افزایش عملکرد را به دنبال داشته 
است. نتایج حاصل از تحقیقات مستاجران و همکاران(1384) افزایش عملکرد 10 درصد گندم نسبت به تیمار شاهد را نشان مى دهد. 
همچنین نتایج مطالعات تازیکه و همکاران(1391) در منطقه گرگان، افزایش 13 درصد عملکرد گندم نسبت به رقم شاهد را نشان داد. 

آیدین حمیدى و همکاران(1388) در شهرستان کرج افزایش عملکرد 32 درصد ذرت نسبت به تیمار شاهد را مشاهده نمودند.
طبق اعالم سازمان خواربار و کشاورزى ملل متحد(FAO) کاربرد کود شیمیایى نیتروژنى براي کشاورزي ایران در سالهاي 1990-
1989 برابر 1/5 میلیون تن، براى سالهاى 1999-1990 بین دو میلیون تا دو میلیون و پانصد هزار تن بوده که از این مقدار در سال 
1391، 920 هزار تن مربوط به اوره بوده است. براى سالهاى 2003-2000 به طور تقریبى 3 میلیون تن، که از این مقدار 1728000 
تن مربوط به اوره بوده است. طبق نظر این سازمان 43 درصد از مصرف کودهاي نیتروژنى و 42 درصد از کودهاي فسفاته مربوط به 
زراعت گندم مى باشد که جزءx  مهمترین محصوالت ایران است. بر اساس پیش بینى این سازمان میزان مصرف کود اوره در ایران سال 
2017، 3/6 میلیون تن خواهد بود. با وجود این آمار و افزایش روزافزون مصرف کودهاي شیمیایى و عوارض ناشى از کاربرد آنها، کاربرد 
کودهاي زیستى حاوي آزوسپیریلوم در ایران که توانایى همیاري با محصوالت پرتولید را دارد، بیش از پیش احساس مى شود. کاربرد 
چنین کودهاي زیستى عالوه بر افزایش عملکرد گیاهان، توانایى جایگزینى حداقل 50 درصد از مصرف کودهاي شیمیایى نیتروژنى 
را به دنبال خواهد داشت که از مصرف بیش از حد کودهاي شیمیایى و آلودگیهاي ناشى از کاربرد روز افزون آنها خواهد کاست و به 

بهبود حاصلخیزي و استفاده از پتانسیل هاي خاك در افزایش رشد گیاه کمک خواهد کرد.

مزایاي کاربرد کودهاي زیستى حاوي باکتري آزوسپیریلوم
مزایاي کاربرد کودهاي زیستى حاوي باکتري آزوسپیریلوم نسبت به کودهاي شیمیایى را مى توان این گونه عنوان نمود:

حفظ حاصلخیزي خاکها، جلوگیري از آلودگى خاکها به ویژه نسبت به عناصر سنگین، جلوگیري از آلودگى آبهاي زیرزمینى که در 
صورت کاربرد بیش ازحد کودهاي نیتروژنى ایجاد مى شود، افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش هاي محیطى از جمله خشکى، 

جلوگیرى از واردات کودهاى شیمیایى.

نتیجه گیرى
با توجه به اثر بخشى این کود زیستى روى عملکرد محصوالت زراعى مختلف، کاهش مصرف کودهاى شیمیایى، کاهش مصرف آب 
یا به عبارتى افزایش راندمان کودهاى شیمیایى و آب، لزوم کاربرد این نوع کودهاى زیستى ضرورى به نظر مى رسد. از طرفى با توجه 
به نیاز روز افزون کودهاى شیمیایى و تنش هاى محیطى مانند کمبود رطوبت و تحریم هاى اقتصادى کشور در جهت واردات کودهاى 

شیمیایى، اتکا به این کودهاى سازگار با محیط زیست و تکنولوژى قابل انطباق با کشور را دو چندان مى کند.

پیشنهادها
1- اختصاص بخشى ازاعتبارات تولید کودهاى مورد نیاز کشور به تولید کودهاى زیستى از جمله آزوسپیریلومى. 

2- حمایت از تحقیقات کاربردى جهت شناسایى و جداسازى باکترى هاى بومى و سازگار براى مناطق مختلف کشور
3- انجام طرح هاى آزمایشى جهت ارزیابى تاثیر باکترى در غالت بخصوص گندم در اقلیم هاى مختلف کشور.

4- حمایت از شرکت هاى تولید کننده کودهاى زیستى آزوسپیریلومى.
5- اجراي دوره هاي آموزشی و ترویجی جهت معرفى و شناسایى باکترى به بهره برداران پیشرو.

زیستى  کود  جایگزین  مزایاي  و  شیمیایی  کودهاي  مضرات  خصوص  در  محلی  نشریات  و  ها  رسانه  طریق  از  رسانی  اطالع   -6
آزوسپیریلوم در مزارع غالت.

نوراهللا تازیکه، محمد حسین ارزانش
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باکترى هاي ریزوسفري محرك رشد گیاه است و به عنوان یک پتانسیل در تولید کودهاي بیولوژیک شناخته مى شود. 
مطالعات نشان مى دهد که حضور باکترى در خاك و داخل ریشه گیاهان میزبان آثار معنى دارى در بهبود شاخص هاى رشد گیاه 
و در نتیجه ازدیاد محصول می شود، به گونه اى که رابطه غالت – آزوسپیریلوم را از حیث آثار مفید باکترى بر روى رشد گیاه ، قابل 
قیاس با هم زیستى لگوم- ریزوبیوم مى دانند. نتایج به دست آمده از مطالعات محققان نشان مى دهد که در اثر استفاده از کود زیستى 

آزوسپیریلومى 5 تا 35 درصد افزایش عملکرد حاصل شده است.
نتایج حاصل از اکثر مطالعات انجام گرفته بر رشد غالت و علوفه، خصوصاً گندم هاى تلقیح شده به آزوسپیریلوم حاکى از افزایش 
شاخص هاى رشد رویشى و زایشى در این گیاهان مى باشد. زیرا باکترى آزوسپیریلوم قادر است از طریق ایجاد همیارى با خانواده غالت، 
نیتروژن ملکولى را تثبیت و در اختیار میزبان خود قرار دهد. پاسخ گندم هاي تلقیح شده با آزوسپیریلوم اغلب به صورت افزایش درصد 
جوانه زنی، پنجه ها، تعداد دانه هاى هر سنبله و وزن هزار دانه مشاهده می شود. آزمایشات انجام گرفته روي تلقیح گیاهان با باکتري 
آزوسپیریلوم نسبت به گیاهان تلقیح نشده، نتایجى چون افزایش رشد گیاه و افزایش مقدار نیتروژن گیاه را به دنبال داشته است. برآورد 

شده است که باکترى آزوسپیریلوم در همیاري با گیاه میزبان مى تواند سالیانه تا 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن تثبیت نماید.

طریقه و روش مصرف کود زیستى
کودهاى زیستى حاوى آزوسپیریلوم توسط کارخانجات فرآورده هاى میکروبى به صورت بسته بندى هاى جامد یا مایع تهیه وعرضه مى شوند. 

روش هاى تلقیح گیاه با کود زیستى
روش بذرمال

یک بسته 200گرمى کود زیستی پودرى را در آب مورد نیاز براي مرطوب کردن بذر یک هکتار  مزرعه حل کرده و به خوبی محلول 
را هم بزنید. محلول حاصل را در صورت نیاز به وسیله پارچه نازك صاف کرده و با وسیله اى مانند سمپاش یا آبپاش روي بذرها بپاشید 

و خوب آن را با بذر مخلوط کنید، سپس بذرها را بکارید.

روش سرك (استفاده در آبیارى)
1-سیستم آبیارى نشتى یا غرقابى

یک بسته 100گرمى کود زیستی را در بشکه 100 لیتري شیردار ریخته و در مسیر آبیاري قرار دهید. هنگامى که آب به اواسط 
زمین زراعى یا باغ رسید، شیر بشکه را کمى باز کنید تا محلول به تدریج به همه قسمت هاى زمین زراعى یا باغ برسد.

2-سیستم آبیارى تحت فشار و قطره اى
براى هر هکتار زمین زراعى و یا 100 اصله درخت، یک بسته 100 تا200 گرمى کود زیستی را در 1000 لیتر آب حل کرده و پس 

از صاف کردن (توسط پارچه   اى نازك)، در مخزن کود یا استخر آبیارى بریزید.

نیاز غالت به نیتروژن
نیتروژن یکى از عناصر پرنیاز و مهم براي رشد گیاهان است. با وجود این که در باالي یک هکتار زمین زراعى 78000 تن نیتروژن 
به شکل گازى وجود دارد (معادل 170هزار تن کود اوره )، اما این عنصر به شکل مولکولى براي گیاهان قابل جذب نبوده، بنابراین 
نیتروژن همچنان مهمترین عامل محدود کننده تولید محصول در جهان است. نیتروژن عبیشتر به صورت نیترات و مقدارى به شکل 
آمونیم جذب گیاه مى شود. نیتروژن جزء اصلى ساختمان اسیدهاى آمینه و پروتئین ها است و قسمت هایى از کلروفیل را تشکیل مى 
دهد؛ از این رو کمبود ازت در گیاه سبب زرد شدن برگهاى پیر و در نهایت توقف رشد گیاه مى شود. غالت براي تولید یک تن دانه 

نیاز به جذب 25-22 کیلوگرم نیتروژن دارند که در حالت عادى از طریق کودهاى شیمیایى تامین مى شود. 
 مصرف بى رویه و غیر اصولى کودهاي شیمیایى نیتروژنى باعث آلودگى نیتراتى آب هاي سطحى و زیر زمینى و در نهایت موجب 
مسمومیت انسان، دام و آبزیان مى شود. همچنین مشکل افزایش نیترات زدایى(دي نیتریفیکاسیون) و در نتیجه تولید بیشتر گازهاي 
اکسید نیتروژنى و تخریب الیه حیاتى ازن را به همراه دارند. ظهور این قبیل مسائل مخرب و بسیاري مسائل دیگر ضرورت تجدید نظر 
در روش هاي افزایش تولید محصوالت و لزوم فراهم سازي شرایط براي استفاده بیشتر از فرآیندهاي مفید طبیعى مانند تثبیت زیستى 
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نیتروژن به جاي کودهاي شیمیایى نیتروژنى را ایجاب مى کند. مقدار تثبیت نیتروژن به طریق بیولوژیک سالیانه در جهان حدود 175 
میلیون تن برآورد شده است که معادل نیتروژن تولیدى توسط کارخانجات تولید کننده کودهاي شیمایی است. 

لزوم کاربرد کود زیستى حاوي آزوسپیریلوم در ایران
طى سالهاى اخیر مطالعات زیادى در خصوص تاثیر کاربرد باکترى آزوسپیریلوم در عملکرد محصوالت زراعى در کشور صورت گرفته 
است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد در اثر استفاده از کود زیستى آزوسپیریلومى بین 5 تا 35 درصد افزایش عملکرد را به دنبال داشته 
است. نتایج حاصل از تحقیقات مستاجران و همکاران(1384) افزایش عملکرد 10 درصد گندم نسبت به تیمار شاهد را نشان مى دهد. 
همچنین نتایج مطالعات تازیکه و همکاران(1391) در منطقه گرگان، افزایش 13 درصد عملکرد گندم نسبت به رقم شاهد را نشان داد. 

آیدین حمیدى و همکاران(1388) در شهرستان کرج افزایش عملکرد 32 درصد ذرت نسبت به تیمار شاهد را مشاهده نمودند.
طبق اعالم سازمان خواربار و کشاورزى ملل متحد(FAO) کاربرد کود شیمیایى نیتروژنى براي کشاورزي ایران در سالهاي 1990-
1989 برابر 1/5 میلیون تن، براى سالهاى 1999-1990 بین دو میلیون تا دو میلیون و پانصد هزار تن بوده که از این مقدار در سال 
1391، 920 هزار تن مربوط به اوره بوده است. براى سالهاى 2003-2000 به طور تقریبى 3 میلیون تن، که از این مقدار 1728000 
تن مربوط به اوره بوده است. طبق نظر این سازمان 43 درصد از مصرف کودهاي نیتروژنى و 42 درصد از کودهاي فسفاته مربوط به 
زراعت گندم مى باشد که جزءx  مهمترین محصوالت ایران است. بر اساس پیش بینى این سازمان میزان مصرف کود اوره در ایران سال 
2017، 3/6 میلیون تن خواهد بود. با وجود این آمار و افزایش روزافزون مصرف کودهاي شیمیایى و عوارض ناشى از کاربرد آنها، کاربرد 
کودهاي زیستى حاوي آزوسپیریلوم در ایران که توانایى همیاري با محصوالت پرتولید را دارد، بیش از پیش احساس مى شود. کاربرد 
چنین کودهاي زیستى عالوه بر افزایش عملکرد گیاهان، توانایى جایگزینى حداقل 50 درصد از مصرف کودهاي شیمیایى نیتروژنى 
را به دنبال خواهد داشت که از مصرف بیش از حد کودهاي شیمیایى و آلودگیهاي ناشى از کاربرد روز افزون آنها خواهد کاست و به 

بهبود حاصلخیزي و استفاده از پتانسیل هاي خاك در افزایش رشد گیاه کمک خواهد کرد.

مزایاي کاربرد کودهاي زیستى حاوي باکتري آزوسپیریلوم
مزایاي کاربرد کودهاي زیستى حاوي باکتري آزوسپیریلوم نسبت به کودهاي شیمیایى را مى توان این گونه عنوان نمود:

حفظ حاصلخیزي خاکها، جلوگیري از آلودگى خاکها به ویژه نسبت به عناصر سنگین، جلوگیري از آلودگى آبهاي زیرزمینى که در 
صورت کاربرد بیش ازحد کودهاي نیتروژنى ایجاد مى شود، افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش هاي محیطى از جمله خشکى، 

جلوگیرى از واردات کودهاى شیمیایى.

نتیجه گیرى
با توجه به اثر بخشى این کود زیستى روى عملکرد محصوالت زراعى مختلف، کاهش مصرف کودهاى شیمیایى، کاهش مصرف آب 
یا به عبارتى افزایش راندمان کودهاى شیمیایى و آب، لزوم کاربرد این نوع کودهاى زیستى ضرورى به نظر مى رسد. از طرفى با توجه 
به نیاز روز افزون کودهاى شیمیایى و تنش هاى محیطى مانند کمبود رطوبت و تحریم هاى اقتصادى کشور در جهت واردات کودهاى 

شیمیایى، اتکا به این کودهاى سازگار با محیط زیست و تکنولوژى قابل انطباق با کشور را دو چندان مى کند.

پیشنهادها
1- اختصاص بخشى ازاعتبارات تولید کودهاى مورد نیاز کشور به تولید کودهاى زیستى از جمله آزوسپیریلومى. 

2- حمایت از تحقیقات کاربردى جهت شناسایى و جداسازى باکترى هاى بومى و سازگار براى مناطق مختلف کشور
3- انجام طرح هاى آزمایشى جهت ارزیابى تاثیر باکترى در غالت بخصوص گندم در اقلیم هاى مختلف کشور.

4- حمایت از شرکت هاى تولید کننده کودهاى زیستى آزوسپیریلومى.
5- اجراي دوره هاي آموزشی و ترویجی جهت معرفى و شناسایى باکترى به بهره برداران پیشرو.

زیستى  کود  جایگزین  مزایاي  و  شیمیایی  کودهاي  مضرات  خصوص  در  محلی  نشریات  و  ها  رسانه  طریق  از  رسانی  اطالع   -6
آزوسپیریلوم در مزارع غالت.

نوراهللا تازیکه، محمد حسین ارزانش
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با کشت ذرت و سویا در چند سال پیاپى رشد علف هاى هرز به میزان 30تا 67 درصد کاهش داشت. در این مطالعه از هیچ علف کشى 
استفاده نشد و گونه هایى چون دم روباهى تاج خروس و سمبله تره علف هاى هرز غالب مزرعه بودند. از دیدگاه اکولوژیکى تناوب هایى 
مناسب اند که شامل محصول هاى یک ساله وجینى (مانند ذرت و سویا )، محصول هاى دانه اى تراکم پذیر با توان رقابتى باال مانند 
(جوویوالف) و محصول هاى چند ساله قابل درو مانند(یونچه و شبدر ) باشند. زیرا چنین تناوبهایى شرایط محیطى ناپایدار و نامناسبى 
را براى تولید مثل و بقاى علف هاى هرز یکساله و چند ساله فراهم مى کند. همچنین استفاده از محصول هاى زراعى خفه کننده مانند 
سودان گراس و ارزن ژاپنى در تناوب به دلیل آن که این محصول ها داراى رشد سریع، تراکم پذیرى باال و دوره رشد و نمو کوتاهى 

مى باشند در کنترل علف هاى هرز مفید هستند.

 نظام کشت مخلوط
  کشت مخلوط یکى از راه هایى است که امکان بهره گیرى کشاورزان از برخى فایده هاى بوم شناختى را بدون آن که نیازى به 
تعدیل کاشت محصوالت نقدینه باشند فراهم مى کند. کشت مخلوط عبارت است از کشت بیش از یک گیاه در یک قطعه زمین و در 
یک سال زراعى به ترتیبى که یک گیاه در بیشتر دوره رویش خود در مجاورت گیاه دیگر باشد. البته نیازى نیست که این گیاه هم 

زمان کشت و برداشت شود.
 سیستم کشت مخلوط در مناطق گرمسیرى که در آنها نیروى کارگرى و دامى به مراتب بهتر از ماشین آالت کشاورزى در اختیار 
هستند، روشى متداول در تولید محصول است. نکته هاى مثبت زیادى براى کشت مخلوط بیان شده که یکى از آنها کنترل علف هاى 
هرز از راه سایه اندازى یا خواص آللوپاتیک گیاهان زراعى موجود در کشت مخلوط است. همچنین کشت مخلوط لوبیا و ذرت سبب 
کاهش جمعیت حلفه شد. حسینى و کوالر (1367) اثر سیستم کشت مخلوط لپه هندى و ماش را بر کنترل علف هاى هرز بررسى 
و مشاهده کردند که کاشت یک ردیف ماش در بین خطوط کشت لپه هندى سبب افزایش محصول و کاهش جمعیت علف هاى هرز 
شد؛ زیرا ماش با رشد سریع در اوایل دوره رشد و نمو لپه هندى مى تواند سطح مزرعه را بپوشاند و از رشد و گسترش علف هاى هرز 

جلو گیرى کند.
 استیدنیز در سال 1984 گزارشى پیرامون کاهش جمعیت علف هاى هرز مزرعه ذرت در کشت مخلوط ذرت با ماش و ذرت با سیب 
زمینى شیرین ارایه داد به طورى که در مقایسه با کشت متوالى ذرت که 2-3 بار وجین الزم است، تنها یک بار وجین براى غلبه بر 
علف هاى هرز مزرعه کافى است. در نمونه هاى باال دلیل اصلى کاهش جمعیت علف هاى هرز در مزارع کشت مخلوط، سایه اندازى 

گیاهان با رشد سریع مانند ماش و لوبیا بر سطح مزرعه است که سبب خفگى علف هاى هرز مى شوند.
از دیگر دالیل تاثیر کشت مخلوط بر کاهش جمعیت علف هاى هرز ترشحات آللوپاتیک برخى گیاهان زراعى مانند چاودار و سورگوم 
است. مواد آللوپاتیک ترشحات شیمیایى هستند که از اندام هاى هوایى یا زمینى گیاه ترشح مى شوند و بر فعالیت و رشد و نمو گیاهان 
دیگر اثر هاى مثبت و منفى دارند. با کشت مخلوط چاودار و گندم مى توان رشد گیاهان جوان قاصدك را کند نمود. مخلوط چاودار و 
گندم مى تواند از رشد گیاهان قاصدك تاجریزى سیاه جلوگیرى کند که دلیل آن اثر بازدارندگى ترشحات ریشه چاودار بر جوانه زنى و 
رشد بذر هاى این علف هاى هرز است. همچنین مى توان به تاثیر منفى ترشحات ریشه و فلفل قرمز بر جوانه زنى گیاه گل جالیز اشاره 
کرد. از این اثر مى توان براى غلبه بر علف هرز گل جالیز در مزارع حبوبات استفاده کرد. حبوبات را همراه با سورگوم یا فلفل قرمز 
به صورت مخلوط کشت مى کنند. به طور کلى در کشت مخلوط با سایه اندازى و خفه کردن علف هاى هرز به وسیله گیاهان زراعى، 
مى توان رشد سریع علف هاى هرز مزرعه را بدون کوچکترین آسیب زیست محیطى و صرف هزینه زیاد کنترل کرد. همچنین از خواص 

آللوپاتیکى بعضى گیاهان زراعى نیز مى توان به عنوان وسیله اى براى غلبه بر علف هاى هرز استفاده کرد. 

استفاده از گیاهان پوششى 
در این روش گیاهان زراعى را در زمینى که از مالچ گیاهى پوشیده شده و عملیات شخم روى آن انجام نشده است کشت مى کنند. 
در این روش گیاه زراعى در مالچ حاصل از گیاه قبلى که به وسیله علف کش هاى عمومى مانند پاراکوات یا گالیفوست خشک شده اند 
یا بقایاى بعد از برداشت محصول قبلى هستند یا در مرحله خاصى درو و در سطح مزرعه پخش مى شوند، کشت مى شود. به عنوان 
نمونه شیلینگ و همکاران(1985) گزارش کردند، با وجود مالچ گیاه چاودار، وزن زنده علفهاى هرز سلمه تره و تاج خروس قرمز به 
میزان 99و96 درصد کاهش یافت.کاشت ذرت به روش بدون شخم در بقایاى خشک شده گندم نیز در مقایسه با تیمار شخم و بدون 

شخم موجب کاهش رشد چندین گونه از علف هرز نیلوفر وحشى به میزان 79 درصد شد. 
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کنترل علفهاى هرز در کشاورزى ارگانیک
مقدمه

کنترل علف هاى هرز یکى از جنبه هاى مهم تولید در هر نظام کشاورزى است. علف هاى هرز به دلیل رقابت با گیاهان زراعى ، 
موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول و ایجاد پناهگاهى مناسب براى حشرات و عوامل بیمارى زا مى شوند که مى توانند مشکل ساز 
باشند. مبالغ هنگفتى که هر ساله کشاورزان صرف کاهش اثرات سوء علف هاى هرز بر روى محصوالت خود هزینه مى کنند و همچنین 
حاضر  حال  در  است.  موضوع  این  اهمیت  نشانگر  مى شوند  متحمل  هرز  علف هاى  کافى  کنترل  نبود  دلیل  به  آنها  که  خسارتهایى 
کشاورزان آمریکاییى ساالنه حدود 6/2 میلیارد دالر صرف کنترل علف هاى هرز مزارع خود مى کنند که از این میان 3/6 میلیارد دالر 
صرف خرید حدود 200 میلیون کیلو گرم سموم مختلف علف کش مى شود. در آمریکا حدود 50 درصد از کل عملیات شخم در ارتباط 
با کنترل علف هاى هرز است و الزمه اجراى این عملیات شخم، به کارگیرى چهار و نیم میلیون دستگاه تراکتور و مصرف ساالنه 75 
میلیارد لیتر نفت خام است. منابع آب اشامیدنى مانند رود خانه ها و سفره هاى آب زیر زمینى به سم هاى علف کش آلوده شده اند و 
این موضوع سبب پیدایش بیمارى هایى چون سرطان خون شده است. از این رو لزوم ارزیابى دوباره استفاده از این روش مورد توجه 

قرار گرفته است. 
هزینه سنگین تهیه و مصرف این سموم سبب شده کشاورزان کمتر از این مواد استفاده کنند و با استفاده از روش هاى مناسب و کم 

هزینه تر بتوانند سود خود را افزایش دهند. بر اساس تجربه هاى 
وسیله  به  شده  انجام  هاى  پژوهش  از  که  نتایجى  و  کشاورزان 
محققان به دست آمده مشخص شده که در کشاورزى یک سرى 
هرز  علف هاى  کنترل  براى  لوژیکى  بیو  و  فیزیکى  هاى  روش 
به  کشاورزان  وابستگى  کاهش  ضمن  مى توانند  که  دارد  وجود 
سود  شرایط زیست محیطى و کسب  علف کش ها زمینه بهبود 
جایگزین ها  مهمترین  از  کنند.  فراهم  نیز  را  تولید  در  مناسب 
کشت  سیستم  از  استفاده   ، زراعى  تناوب  اجراى  به  مى توان 
مخلوط ،کاشت گیاهان پوششى با خواص آللوپاتیک ، استفاده 
از عوامل بیمارى زا و حشرات آفت علف هرز و اجراى روش هاى 

خاص در شخم اشاره کرد که در ادامه به آنها اشاره مى شود.
  

اجراى تناوب زراعى
استفاده از تناوب زراعى چهارچوب اصلى کنترل پایدار علف هاى هرز را تشکیل مى دهد؛ هر چند با اجراى تناوب زراعى مشکل 
تداخل ناشى از علف هاى هرز بر طرف نخواهد شد اما بدین وسیله مى توان گسترش جمعیت آنها را محدود کرده و از ایجاد تغییرات 
بیشترى در ترکیب گونه ها جلو گیرى نمود. از آنجا که گیاهان زراعى به ویژه گونه هاى خاصى از علف هرز که داراى تشابه در عادت 
هاى رشد با آنها باشند تحت تاثیر قرار مى گیرند بنا براین با کاشت متناوب محصوالت گوناگون که در زمان رسیدگى و در تاریخ 
کاشت، توان رقابتى و نیاز هاى غذایى با هم متفاوت باشند، مى توان در رشد و تولید گونه هاى معینى از علف هاى هرز خلل ایجاد کرد. 
الدریچ (1984) گزارش کرد که در تناوب ذرت- گندم و سویا در مقایسه با کشت متوالى هر یک از این محصول ها جمعیت علف هاى 
هرز کاهش یافته است. در این آزمایش، کشت متوالى ذرت سبب افزایش بذر علف هرز دم روباهى و کشت متوالى گندم سبب گسترش 
بذر هاى دو روباهى و علف خرچنگى و کشت متوالى سویا موجب گسترش بذر دم روباهى و گاو پنبه شد. در مقابل کشت متناوب این 
سه محصول تعداد بذر هاى علف هاى هرز دم روباهى و علف خرچنگى، با افزایش به نسبت کم همراه بود و تعدد بذر هاى علف هرز 
گاو پنبه در مدت یاد شده کاهش یافت. آلدریچ با انجام این آزمایش نتیجه گرفت که کاشت متوالى یک محصول بیشترین فرصت را 
براى گونه هایى از علف هاى هرز که به خوبى با محیط سازگار شده اند فراهم مى کنند، در حالى که اجراى تناوب، استفاده از چنین 
فرصت هایى را براى گونه هاى یاد شده با محدودیت روبه رو مى کند. نتایج به دست آمده از مطالعات طوالنى مدت بر روى روش هاى 
مختلف کشت در مرکز تحقیقات روذال نشان داد که در کاشت ذرت پس از یک تناوب چند ساله غالت ریز و شبدر قرمز در مقایسه 
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با کشت ذرت و سویا در چند سال پیاپى رشد علف هاى هرز به میزان 30تا 67 درصد کاهش داشت. در این مطالعه از هیچ علف کشى 
استفاده نشد و گونه هایى چون دم روباهى تاج خروس و سمبله تره علف هاى هرز غالب مزرعه بودند. از دیدگاه اکولوژیکى تناوب هایى 
مناسب اند که شامل محصول هاى یک ساله وجینى (مانند ذرت و سویا )، محصول هاى دانه اى تراکم پذیر با توان رقابتى باال مانند 
(جوویوالف) و محصول هاى چند ساله قابل درو مانند(یونچه و شبدر ) باشند. زیرا چنین تناوبهایى شرایط محیطى ناپایدار و نامناسبى 
را براى تولید مثل و بقاى علف هاى هرز یکساله و چند ساله فراهم مى کند. همچنین استفاده از محصول هاى زراعى خفه کننده مانند 
سودان گراس و ارزن ژاپنى در تناوب به دلیل آن که این محصول ها داراى رشد سریع، تراکم پذیرى باال و دوره رشد و نمو کوتاهى 

مى باشند در کنترل علف هاى هرز مفید هستند.

 نظام کشت مخلوط
  کشت مخلوط یکى از راه هایى است که امکان بهره گیرى کشاورزان از برخى فایده هاى بوم شناختى را بدون آن که نیازى به 
تعدیل کاشت محصوالت نقدینه باشند فراهم مى کند. کشت مخلوط عبارت است از کشت بیش از یک گیاه در یک قطعه زمین و در 
یک سال زراعى به ترتیبى که یک گیاه در بیشتر دوره رویش خود در مجاورت گیاه دیگر باشد. البته نیازى نیست که این گیاه هم 

زمان کشت و برداشت شود.
 سیستم کشت مخلوط در مناطق گرمسیرى که در آنها نیروى کارگرى و دامى به مراتب بهتر از ماشین آالت کشاورزى در اختیار 
هستند، روشى متداول در تولید محصول است. نکته هاى مثبت زیادى براى کشت مخلوط بیان شده که یکى از آنها کنترل علف هاى 
هرز از راه سایه اندازى یا خواص آللوپاتیک گیاهان زراعى موجود در کشت مخلوط است. همچنین کشت مخلوط لوبیا و ذرت سبب 
کاهش جمعیت حلفه شد. حسینى و کوالر (1367) اثر سیستم کشت مخلوط لپه هندى و ماش را بر کنترل علف هاى هرز بررسى 
و مشاهده کردند که کاشت یک ردیف ماش در بین خطوط کشت لپه هندى سبب افزایش محصول و کاهش جمعیت علف هاى هرز 
شد؛ زیرا ماش با رشد سریع در اوایل دوره رشد و نمو لپه هندى مى تواند سطح مزرعه را بپوشاند و از رشد و گسترش علف هاى هرز 

جلو گیرى کند.
 استیدنیز در سال 1984 گزارشى پیرامون کاهش جمعیت علف هاى هرز مزرعه ذرت در کشت مخلوط ذرت با ماش و ذرت با سیب 
زمینى شیرین ارایه داد به طورى که در مقایسه با کشت متوالى ذرت که 2-3 بار وجین الزم است، تنها یک بار وجین براى غلبه بر 
علف هاى هرز مزرعه کافى است. در نمونه هاى باال دلیل اصلى کاهش جمعیت علف هاى هرز در مزارع کشت مخلوط، سایه اندازى 

گیاهان با رشد سریع مانند ماش و لوبیا بر سطح مزرعه است که سبب خفگى علف هاى هرز مى شوند.
از دیگر دالیل تاثیر کشت مخلوط بر کاهش جمعیت علف هاى هرز ترشحات آللوپاتیک برخى گیاهان زراعى مانند چاودار و سورگوم 
است. مواد آللوپاتیک ترشحات شیمیایى هستند که از اندام هاى هوایى یا زمینى گیاه ترشح مى شوند و بر فعالیت و رشد و نمو گیاهان 
دیگر اثر هاى مثبت و منفى دارند. با کشت مخلوط چاودار و گندم مى توان رشد گیاهان جوان قاصدك را کند نمود. مخلوط چاودار و 
گندم مى تواند از رشد گیاهان قاصدك تاجریزى سیاه جلوگیرى کند که دلیل آن اثر بازدارندگى ترشحات ریشه چاودار بر جوانه زنى و 
رشد بذر هاى این علف هاى هرز است. همچنین مى توان به تاثیر منفى ترشحات ریشه و فلفل قرمز بر جوانه زنى گیاه گل جالیز اشاره 
کرد. از این اثر مى توان براى غلبه بر علف هرز گل جالیز در مزارع حبوبات استفاده کرد. حبوبات را همراه با سورگوم یا فلفل قرمز 
به صورت مخلوط کشت مى کنند. به طور کلى در کشت مخلوط با سایه اندازى و خفه کردن علف هاى هرز به وسیله گیاهان زراعى، 
مى توان رشد سریع علف هاى هرز مزرعه را بدون کوچکترین آسیب زیست محیطى و صرف هزینه زیاد کنترل کرد. همچنین از خواص 

آللوپاتیکى بعضى گیاهان زراعى نیز مى توان به عنوان وسیله اى براى غلبه بر علف هاى هرز استفاده کرد. 

استفاده از گیاهان پوششى 
در این روش گیاهان زراعى را در زمینى که از مالچ گیاهى پوشیده شده و عملیات شخم روى آن انجام نشده است کشت مى کنند. 
در این روش گیاه زراعى در مالچ حاصل از گیاه قبلى که به وسیله علف کش هاى عمومى مانند پاراکوات یا گالیفوست خشک شده اند 
یا بقایاى بعد از برداشت محصول قبلى هستند یا در مرحله خاصى درو و در سطح مزرعه پخش مى شوند، کشت مى شود. به عنوان 
نمونه شیلینگ و همکاران(1985) گزارش کردند، با وجود مالچ گیاه چاودار، وزن زنده علفهاى هرز سلمه تره و تاج خروس قرمز به 
میزان 99و96 درصد کاهش یافت.کاشت ذرت به روش بدون شخم در بقایاى خشک شده گندم نیز در مقایسه با تیمار شخم و بدون 

شخم موجب کاهش رشد چندین گونه از علف هرز نیلوفر وحشى به میزان 79 درصد شد. 
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براى جلوگیرى از این خطر و یک انتخاب آگاهانه و مفید، باید از بیولوژى و دوره زندگى، تغذیه، تولید مثل و نحوه خسارت دهى و 
میزبآنهاى آفت یا عامل بیمار ى زا اطالع کافى داشت.

 استفاده از روش هاى خاص شخم و اشعه افکن 
استفاده به موقع از وسایلى مانند پنجه غازى، هرس و دندانه که سبب قطع و ریشه کن کردن علف هاى هرز مى شود، مى تواند در 
کنترل علف هرز موثر باشد و تا حد زیادى جایگزین استفاده از علف کش ها شود؛ به خصوص آن که هزینه تهیه و مصرف علف کش 
براى یک هکتار مزرعه حدود 8-4 برابر استفاده از ادوات شخم است. براى کنترل علف هاى هرز در محصول هاى ردیفى مانند ذرت 
و چغندر قند از ابزارى مانند کولتیواتور و وجین هاى برس دار استفاده شود. از مزایاى این وجین کن ها انعطاف پذیرى برس ها و امکان 
استفاده از آنها در نزدیک محصول زراعى بدون آسیب پذیرى برس ها و امکان استفاده از آنها در نزدیک محصول زراعى بدون آسیب 
رسیدن به آن است. باید به این نکته توجه کرد که ادوات مکانیکى تنها مى توانند علفهاى بین ردیف ها را کنترل کنند و کنترل 
علف هاى هرز روى ردیف ها به وسیله این ادوات امکان ندارد. به طور معمول نابودى علف هاى هرز روى ردیف ها به وسیله علف کش 

صورت مى گیرد.
 در مورد محصول هایى مانند غالت دانه ریز که به صورت در هم کشت مى شوند، مى توان از ابزار هایى مانند داندانه، استفاده کرد؛ 
به شرط آن که استفاده از این قبیل ادوات بر جوانه زنى و پیدایش گیاه اصلى اثر منفى نداشته باشد. با این روش مى توان علف هاى 
هرز جوان استقرار نیافته را کنترل کرد مى توان بعد از تهیه بستر بذر اگر فرصت کافى داشته باشیم کاشت گیاه زراعى را به تعویق 
بیاندازیم تا علف هاى هرز در اثر باران یا آبیارى سبز شوند و با ابزارى مانند پنجه غازى، هرس یا دیسک سبک، آنها را نابود کرد. باید 
به این نکته توجه کرد که استفاده از ادوات مکانیکى تنها مخصوص کنترل علف هاى هرز یک ساله است و علف هاى هرز چند ساله با 
اندام هاى تکثیرى زیر زمینى را نمى توان با این روش کنترل کرد. سوزاندن علف هاى هرز به وسیله آتش یکى دیگر ازروش هاى کنترل 
علف هاى هرز است. اساس کار این روش، قرار گیرى بافت هاى گیاهى در معرض حرارتى حدود 100-90 درجه سانتى گراد به مدت 
کوتاه (حدود یک دهم الى دو دهم ثانیه) است که سبب سوختن گیاه نمى شود؛ بلکه سبب آبگیرى سلولى ،انعقاد پروتئین ها و تخریب 
دیواره سلولى مى شود. استفاده از اشعه افکن براى کنترل علف هاى هرز روى ردیف ها هنگامى صورت مى گیرد که محصول زراعى 
هنوز از خاك خارج نشده است و علف هاى هرز سبز شده در مرحله 2-3 سانتى مترى هستند. اگر مجبور به استفاده از اشعه افکن 
در محصوالت سبز شده باشیم باید از صفحه هاى نگهدارنده که در محل خروجى آتش از اشعه افکن نصب مى شود و جریان آتش را 
هدایت مى کند، استفاده کرد تا محصول زراعى، حد اقل خسارت را ببیند. این روش در محصول هایى مانند پیاز سورگوم و پنبه استفاده 
مى شود. باید به این نکته توجه داشت که به سبب مصرف سوخت و هزینه زیاد و همچنین امکان آسیب رسیدن به گیاه زراعى تنها در 
محصول هایى که ار نظر اقتصادى ارزش دارند و همچنین دیگر روش هاى مدیریتى علف هرز که امکان ندارد از این راه استفاده شود.

 نتیجه گیرى 
علف هاى هرز همو اره از مشکالت اصلى بخش کشاورزى بوده اند. مصرف علف کش ها که زمانى اصلى ترین راه مبارزه با علف هاى 
هرز به شمار مى رفت ،امروزه جایگاه خود را از دست مى دهد زیرا سم ها در محیط زیست منجر به آلودگى منابع آب و خاك و رواج 
انواع سرطآن ها میان انسآن ها شده است. کنترل قدیمى مانند اجراى تناوب و شخم و همچنین روش هاى جدیدى مانند استفاده از 
اشعه افکن و آفات و عوامل بیمارى زا علیه علف هاى هرز مزرعه مى تواند جایگرین مناسبى براى علف کش ها باشد؛ به شرط آن که 
تحقیق کافى در مورد آنها انجام و تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. در بسیارى از مواقع باید ترکیبى از این روش ها را به کار برد 
و به این نکته توجه کرد که انتخاب هر کدام از روش ها منوط به دریافت جواب مناسب است و کاربرد تنها یک روش در بیشتر مواقع 
نتیجه مناسبى نمى دهد. باید به این نکته توجه کرد که انتخاب هر کدام از روش هاى کنترل علف هاى هرز، به اطالع از جمیع جهات 
از جمله در باره مزرعه، اطالع از علف هاى هرز منطقه، امکانات کارگرى و ادوات موجود و نوع محصول وابسته است و به هزینه هاى 
تولید بستگى دارد و مى توان با کاربرد روش هاى زراعى و بیو لوژیکى یاد شده تا حد زیادى براى بهبود تاثیر روش هاى غیر شیمیایى 
استفاده کرد. دراین حالت، مصرف علف کش نسبت به هنگامى که روش شیمیایى تنها ابزار کنترلى علفهاى هرز هستند، بسیار کمتر 
مى شود و پیرو آن از اثرات مضر زیست محیطى آن به اندازه زیادى کم شده و گامى به سوى کشاورزى ارگانیک برداشته مى شود                                

منبع: کارآفرینى کشاورزى
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در آزمایش دیگرى که به وسیله براسکو انجام شد، زمینى که تحت پوشش بقایاى چاودار بود کشت شد. در این آزمایش وقتى گیاه 
چاودار به مرحله گلدهى رسیده بود و به وسیله دروگر قطع و در سطح مزرعه پخش شد و سویا در خاکى که با بقایاى چاودار پوشیده 
شده بود، کشت شد. با اجراى چنین روشى رشد علف هاى هرز پهن برگ به میزان بسیارز زیاد کاهش یافت و تنها براى کنترل بوته 
هاى خودروى چاودار و برخى گراس ها مقدار کمى علف کش مورد استفاده قرار گرفت. در این روش مدیریتى، عملکرد سویا نسبت به 
روش رایج شخم مزرعه، بیشتر بود و هزینه کنترل علف هاى هرز نیز کمتر شد؛ زیرا به میزان زیادى در مزرعه در هزینه هاى مربوط 
به خرید علف کش ها صرفه جویى شد. پانتام گزارش کرد که در کرت هایى که انواع لوبیا سبز بدون انجام شخم در زیر مالچ حاصل از 
بقایاى چاودار کشت شده بود، در مقایسه با کرت هاى بدون مالچ که به روش متداول شخم زده شده بودند، رشد علف هاى هرز حدود 
80 درصد کاهش داشت. ازدالیل این کاهش، جوانه زنى و رشد علف هاى هرز در زمین هاى تحت پوشش مالچ، بروز اثرات آللوپاتى 
است. مواد آللوپاتیک به درست آمده از تجزیه این بقایاى گیاهى از جوانه زنى و رشد بسیارى از علفهاى هرز به ویژه گونه هاى پهن 
برگ جلو گیرى مى کند. بر این اساس، بسیارى از گونه هاى علف هاى هرز با شرایطى سازگارى یافته اند که در آن خاك همواره زیرورو 

مى شود. با انجام ندادن شخم در این گونه نظام ها که خود عاملى براى 
تغییر شرایط محیطى الزم براى جوانه زنى بذر هاى این قبیل علف هاى 

هرز است ،مى توان جمعیت آنها را کاهش داد. 
 روش مناسب کاشت محصوالت زراعى با بذرهاى درشت مانند سویا 
،ذرت و نخود است که مى توانند از زیر پوشش مالچ رشد کرده و خود را 
به سطح زمین برسانند. در حالى که گیاهانى مانند کلم ،کاهو و گوجه 
فرنگى که بذر ریز دارند در زیر مالچ هاى ایجاد شده در اثر سایه اندازى 
توانایى این که خود را باال بکشند ندارند و تحت اثر سایه انداز مالچ در 
زیر بقایا و پوشش گیاهى از بین مى روند ویا گیاهچه هاى ضعیفى تولید 

مى کنند.

استفاده از عوامل بیمارى زا و حشرات آفت علف هاى هرز
حشرات و عوامل بیمارى زاى گیاهى به عنوان عوامل کنترل بیولوژیکى علف هاى هرز تا به حال نقش کمى در نظام هاى کشاورزى 
ایفا کرده اند. از حشرات به عنوان عامل کنترل کننده علف هاى هرز در کشت هاى چند ساله در مقایسه، با موفقیت بیشترى همراه است؛ 
زیرا پایدارى محیطى بیشتر در کشت هاى چند ساله این امکان را فراهم مى سازد که نوعى حشره بتواند با تعداد به نسبت کم در مزرعه 
رها شده سپس جمعیت ،آنقدر در مزرعه باقى بماند تا فراوانى گیاه میزبان (علف هرز) به حد پایینى برسد. ا ین روش کنترل، کم 
هزینه و طوالنى مدت است. کنترل گل راعى که از علف هاى هرز مراتع مى باشد به وسیله سوسکى از گونه نمونه اى از این مورد است.
 استفاده از حشرات در کشت هاى یک ساله با مشکل روبرواست، زیرا فرصت کافى براى ازدیاد حشرات وجود ندارد. براى حل 
این مشکل باید حشرات را به میزان زیاد در آزمایشگاه تکثیر کرد، تا بتوانند مزرعه را تحت پوشش قرار دهند. به دلیل هزینه تکثیر 
حشرات و محدودیت تکثیر آنها در مزارع، سبب ایجاد محدودیت هایى براى استفاده حشرات در کشت یکساله مى شود. براى حل این 
مشکل مى توان با تغییر در شرایط محیطى مزارع تاثیر حشرات بومى بر روى علف هاى هرز مورد نظر را افزایش داد. براى نمونه باست 
و هوس نشان دادند که برخى گونه هاى بومى سوسک ها در نظام هاى بدون شخم زراعت سویا شایع تر از نظام هاى شخم متداول بوده 

و در این گونه نظام ها علف هاى هرز بیشترى به وسیله جانوران یاد شده مورد حمله قرار مى گیرند.
 عوامل بیمارى زایى که مى توان در کنترل علف هاى هرز استفاده کرد، قارچ ها هستند. قارچ ها در کشت هاى یکساله و چند ساله 
توانایى زیادى در کنترل علف هرز دارند. هزینه تولید قارچ نسبت به حشرات، کمتر و نسبت به حشرات در انتخاب میزبان، تخصصى تر 
عمل مى کنند؛ بنابراین عوامل مفیدى در کنترل علف هاى هرز به حساب مى آیند. براى نمونه مى توان به کنترل اویار سالم به وسیله 
قارچى که عامل بیمارى زنگ است، اشاره کرد. استفاده از این قارچ در اوایل بهار در مزرعه میزبان، رشد اویار سالم و تشکیل غده را 
به ترتیب 46و66 درصد کاهش داد و از گلدهى آن نیز به طور کامل جلو گیرى کرد. البته تا کنون فرموالسیونى براى قارچ تهیه نشده 
است. گزارش هایى نیز پیرامون کنترل علف هاى هرز مزارع ذرت و پنبه به وسیله عوامل بیمارى زا داده شده است. در استفاده از این 
روش باید به این نکته مهم توجه کرد که حشره یا عامل بیمارى زایى که استفاده مى شود از گیاه زراعى به عنوان میزبان استفاده نکند. 
کاربرد این روش براى کنترل علف هاى هرز هم خانواده گیاه زراعى مى تواند خطر حمله پاتوژن به گیاه زراعى را به همراه داشته باشد. 
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براى جلوگیرى از این خطر و یک انتخاب آگاهانه و مفید، باید از بیولوژى و دوره زندگى، تغذیه، تولید مثل و نحوه خسارت دهى و 
میزبآنهاى آفت یا عامل بیمار ى زا اطالع کافى داشت.

 استفاده از روش هاى خاص شخم و اشعه افکن 
استفاده به موقع از وسایلى مانند پنجه غازى، هرس و دندانه که سبب قطع و ریشه کن کردن علف هاى هرز مى شود، مى تواند در 
کنترل علف هرز موثر باشد و تا حد زیادى جایگزین استفاده از علف کش ها شود؛ به خصوص آن که هزینه تهیه و مصرف علف کش 
براى یک هکتار مزرعه حدود 8-4 برابر استفاده از ادوات شخم است. براى کنترل علف هاى هرز در محصول هاى ردیفى مانند ذرت 
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صورت مى گیرد.
 در مورد محصول هایى مانند غالت دانه ریز که به صورت در هم کشت مى شوند، مى توان از ابزار هایى مانند داندانه، استفاده کرد؛ 
به شرط آن که استفاده از این قبیل ادوات بر جوانه زنى و پیدایش گیاه اصلى اثر منفى نداشته باشد. با این روش مى توان علف هاى 
هرز جوان استقرار نیافته را کنترل کرد مى توان بعد از تهیه بستر بذر اگر فرصت کافى داشته باشیم کاشت گیاه زراعى را به تعویق 
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به این نکته توجه کرد که استفاده از ادوات مکانیکى تنها مخصوص کنترل علف هاى هرز یک ساله است و علف هاى هرز چند ساله با 
اندام هاى تکثیرى زیر زمینى را نمى توان با این روش کنترل کرد. سوزاندن علف هاى هرز به وسیله آتش یکى دیگر ازروش هاى کنترل 
علف هاى هرز است. اساس کار این روش، قرار گیرى بافت هاى گیاهى در معرض حرارتى حدود 100-90 درجه سانتى گراد به مدت 
کوتاه (حدود یک دهم الى دو دهم ثانیه) است که سبب سوختن گیاه نمى شود؛ بلکه سبب آبگیرى سلولى ،انعقاد پروتئین ها و تخریب 
دیواره سلولى مى شود. استفاده از اشعه افکن براى کنترل علف هاى هرز روى ردیف ها هنگامى صورت مى گیرد که محصول زراعى 
هنوز از خاك خارج نشده است و علف هاى هرز سبز شده در مرحله 2-3 سانتى مترى هستند. اگر مجبور به استفاده از اشعه افکن 
در محصوالت سبز شده باشیم باید از صفحه هاى نگهدارنده که در محل خروجى آتش از اشعه افکن نصب مى شود و جریان آتش را 
هدایت مى کند، استفاده کرد تا محصول زراعى، حد اقل خسارت را ببیند. این روش در محصول هایى مانند پیاز سورگوم و پنبه استفاده 
مى شود. باید به این نکته توجه داشت که به سبب مصرف سوخت و هزینه زیاد و همچنین امکان آسیب رسیدن به گیاه زراعى تنها در 
محصول هایى که ار نظر اقتصادى ارزش دارند و همچنین دیگر روش هاى مدیریتى علف هرز که امکان ندارد از این راه استفاده شود.

 نتیجه گیرى 
علف هاى هرز همو اره از مشکالت اصلى بخش کشاورزى بوده اند. مصرف علف کش ها که زمانى اصلى ترین راه مبارزه با علف هاى 
هرز به شمار مى رفت ،امروزه جایگاه خود را از دست مى دهد زیرا سم ها در محیط زیست منجر به آلودگى منابع آب و خاك و رواج 
انواع سرطآن ها میان انسآن ها شده است. کنترل قدیمى مانند اجراى تناوب و شخم و همچنین روش هاى جدیدى مانند استفاده از 
اشعه افکن و آفات و عوامل بیمارى زا علیه علف هاى هرز مزرعه مى تواند جایگرین مناسبى براى علف کش ها باشد؛ به شرط آن که 
تحقیق کافى در مورد آنها انجام و تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. در بسیارى از مواقع باید ترکیبى از این روش ها را به کار برد 
و به این نکته توجه کرد که انتخاب هر کدام از روش ها منوط به دریافت جواب مناسب است و کاربرد تنها یک روش در بیشتر مواقع 
نتیجه مناسبى نمى دهد. باید به این نکته توجه کرد که انتخاب هر کدام از روش هاى کنترل علف هاى هرز، به اطالع از جمیع جهات 
از جمله در باره مزرعه، اطالع از علف هاى هرز منطقه، امکانات کارگرى و ادوات موجود و نوع محصول وابسته است و به هزینه هاى 
تولید بستگى دارد و مى توان با کاربرد روش هاى زراعى و بیو لوژیکى یاد شده تا حد زیادى براى بهبود تاثیر روش هاى غیر شیمیایى 
استفاده کرد. دراین حالت، مصرف علف کش نسبت به هنگامى که روش شیمیایى تنها ابزار کنترلى علفهاى هرز هستند، بسیار کمتر 
مى شود و پیرو آن از اثرات مضر زیست محیطى آن به اندازه زیادى کم شده و گامى به سوى کشاورزى ارگانیک برداشته مى شود                                

منبع: کارآفرینى کشاورزى
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آمریکا به دنبال گرفتن بازار پسته ایران است
علیرضا ارزانى ممقانى، رییس اتحادیه خشکبار در رابطه با بحث تولید پسته و موضوعات پیرامون صادرات آن، اظهار داشت: وضعیت 
تولید پسته داخلى، در سال جارى بسیار خوب است به طورى که مى توان گفت امسال رکورد تولید را خواهیم داشت. وى دلیل رونق 
تولید پسته امسال را نداشتن آفات و نبود سرمازدگى دانست و گفت: تا به حال محصوالتمان دچار آسیب دیدگى خاصى نشده است. 
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در رابطه با رقابت بازار پسته آمریکا با پسته ایرانى گفت: به دست آوردن رتبه اول در تولید پسته توسط 
آمریکا، نشان دهنده کم بودن حمایت هاى دولت و کم کارى مسئولین جهاد کشاورزى کشورمان است؛ زیرا نهال پسته  آمریکایى، نهالى 

است که از کشور ایران به آنجا برده شده است.

وى افزود: ظرف سى سال گذشته، آن چنان دولت آمریکا از تولید این محصول حمایت 
کرده است که توانسته رتبه اول تولید جهان را به دست آورده و مدعى رقابت با محصوالت 
ایرانى شود. جالب این است که 98 درصد پسته هاى آمریکایى نیز توسط ایرانیان مقیم 
آمریکا تولید مى شود. وى در رابطه با مطلبى که چندى پیش باب کلین»، رئیس کمیته 
مدیریت پسته در رابطه با وجود افالتوکسین در پسته هاى ایرانى گفته بود، اظهار داشت: 
آفالتوکسین در برخى موارد، در محصوالت ایرانى وجود داشته که خوشبختانه با ورود 
بخش هاى خصوصى و باال رفتن آگاهى کشاورزان، میزان این سم قارچى در محصوالت 
کردن  تأکید  کرد:  تصریح  وى  است.  رسیده  قبول  قابل  و  استاندارد  مقدار  به  داخلى 
آمریکایى ها بر روى موضوع آفالتوکسین پسته هاى ایرانى، تنها مربوط به بحث هاى رقابتى 

و جنگ زرگرى است و قصد دارند تا به این ترتیب، با بازار ایران رقابت کنند.
ارازنى ممقانى افزود: خوشبختانه هنوز هم با وجود این همه حمایت هاى دولتى آمریکا، پسته آن ها نتوانسته  با پسته ایرانى مقابله 
کند، دلیلش نیز طعم و عطر خاص پسته هاى ایرانى است، از طرفى پسته کشورمان داراى تنوع زیاد است به طورى که پسته ایرانى 
18 نوع و پسته آمریکایى تنها یک نوع است. وى اظهار داشت: اگر تحریم ها برداشته شود، بازار پسته آمریکایى به شدت متضرر خواهد 
شد و توان خود را در مقابل ما از دست خواهند زد؛ کما این که حتى اگر تحریم ها نیز 
برداشته نشود بازهم به دلیل باال بودن حجم باالى زیر کشت و تولید باال، باز هم رتبه 
اول تولید پسته در دنیا را خواهیم داشت. وى در پایان خاطرنشان کرد: درست است 
تحریم ها صدمات زیادى را به ما زده است، اما جایگاه پسته ما جایگاه ثابتى است به 
طورى که هم اکنون هم بسیارى از شرکت هاى آمریکایى محصوالت خود را به اسم 

پسته ایرانى به فروش مى رسانند.                               
خبرآنالین

موارد،  برخى  در  آفالتوکسین 
داشته  وجود  ایرانى  محصوالت  در 
بخش هاى  ورود  با  خوشبختانه  که 
آگاهى  رفتن  باال  و  خصوصى 
قارچى  سم  این  میزان  کشاورزان، 
مقدار  به  داخلى  محصوالت  در 
رسیده  قبول  قابل  و  استاندارد 

است. 

پسته کشورمان داراى تنوع زیاد 
است به طورى که پسته ایرانى 18 
نوع و پسته آمریکایى تنها یک نوع 

است.
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کج شدن خوشه هاى گندم، نمادى از خسارت تریپس

در اثر حمله تریپس گندم طول خوشه هاي آلوده کوتاه و شکل آنها کج شده و نوك خوشه هاسفید و تا حدودي شبیه به عالیم 
سرمازدگی است. تریپس گندم یکی از آفات مهم مکنده گندم است. تریپس گندم که بال ریشک دار گندم نیز خوانده می شود از 
سمنان، اصفهان، کرمان، یزد، اهواز گزارش شده است و احتماالً در تمام نقاط ایران انتشار دارد. حشره کامل این آفت از سایر تریپس ها 

بزرگتر و طول آن حدود 2 میلی متر است. رنگ عمومی بدن آن قهوه اي تیره یا سیاه 
است.  روشن  قهوه اي  رنگ  به  شاخک ها  میانی  بند  و  پاها  پنجه  و  ساق  یکنواخت، 
پوره ها زرد متمایل به قرمز و فقط سر، پاها و حلقه آخر شکم سیاه است. تخم ها 
لوبیایی  شکل، سفید و به قطر 0/4 میلی متر است. این حشره، تابستان را به صورت 
پوره سن 2 در عمق 5 سانتیمتري و زمستان را در عمق 20 سانتیمتري خاك اطراف 
بهار  اوایل  و  زمستان  اواخر  در  می کند.  سپري  قبل  سال  گندم هاي  طوقه  و  ریشه 
الروهاي زمستان گذرانی به سطح خاك آمده و پس از مدتی حضور در کاه و کلش 

می کنند.  کامل  را  خود  زندگی  دوره  هرز،  علف هاي  روي  مزرعه،  سطح  در  موجود 
تریپس گندم را بیشتر در البه الي غالف برگ، محل اتصال برگ به ساقه و یا البه الي 
خوشه ها می توان مشاهده کرد. تریپس عالوه بر گندم به جو، چاودار، یوالف و برخی 

علف هاي هرز گیاهان نیز حمله می کند.
با  و  یافته  نیزافزایش  آنها  روي  در  تریپس  جمعیت  گندم  خوشه هاي  تشکیل  با 
تغذیه از دانه هاي نرم، موجب چروکیدگی و توقف رشد آنها می شود. عالیم خسارت 
روي برگ به  صورت پیچیدگی و ایجاد لکه هاي نقره اي ظاهر می شود. شخم عمیق 
تا 90 درصد تریپس ها را که در داخل خاك مزرعه زمستان گذرانی می کنند، از بین 
می برد. از آنجایی که ظهور حشرات کامل و سپس الروها همزمان با برنامه مبارزه با 
سن گندم است، سمپاشی مزارع علیه سن گندم روي تریپس نیز موثر خواهد بود. 
در مناطقی که علیه سن گندم سمپاشی نمی شود، خسارت تریپس چشمگیر است.

 امیر مسعود طایفه سلطانخانى

صورت  به  را  تابستان  حشره،  این 
سانتیمتري   5 عمق  در   2 سن  پوره 
و زمستان را در عمق 20 سانتیمتري 
خاك اطراف ریشه و طوقه گندم هاي 
اواخر  در  می کند.  سپري  قبل  سال 
الروهاي  بهار  اوایل  و  زمستان 
آمده  خاك  سطح  به  زمستان گذرانی 
و  کاه  در  حضور  مدتی  از  پس  و 
روي  مزرعه،  سطح  در  موجود  کلش 
را  خود  زندگی  دوره  هرز،  علف هاي 

کامل می کنند.

ریشک دار  بال  که  گندم  تریپس 
گندم نیز خوانده می شود از سمنان، 
گزارش  اهواز  یزد،  کرمان،  اصفهان، 
نقاط  تمام  در  احتماالً  و  است  شده 

ایران انتشار دارد. 
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آمریکا به دنبال گرفتن بازار پسته ایران است
علیرضا ارزانى ممقانى، رییس اتحادیه خشکبار در رابطه با بحث تولید پسته و موضوعات پیرامون صادرات آن، اظهار داشت: وضعیت 
تولید پسته داخلى، در سال جارى بسیار خوب است به طورى که مى توان گفت امسال رکورد تولید را خواهیم داشت. وى دلیل رونق 
تولید پسته امسال را نداشتن آفات و نبود سرمازدگى دانست و گفت: تا به حال محصوالتمان دچار آسیب دیدگى خاصى نشده است. 
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در رابطه با رقابت بازار پسته آمریکا با پسته ایرانى گفت: به دست آوردن رتبه اول در تولید پسته توسط 
آمریکا، نشان دهنده کم بودن حمایت هاى دولت و کم کارى مسئولین جهاد کشاورزى کشورمان است؛ زیرا نهال پسته  آمریکایى، نهالى 

است که از کشور ایران به آنجا برده شده است.

وى افزود: ظرف سى سال گذشته، آن چنان دولت آمریکا از تولید این محصول حمایت 
کرده است که توانسته رتبه اول تولید جهان را به دست آورده و مدعى رقابت با محصوالت 
ایرانى شود. جالب این است که 98 درصد پسته هاى آمریکایى نیز توسط ایرانیان مقیم 
آمریکا تولید مى شود. وى در رابطه با مطلبى که چندى پیش باب کلین»، رئیس کمیته 
مدیریت پسته در رابطه با وجود افالتوکسین در پسته هاى ایرانى گفته بود، اظهار داشت: 
آفالتوکسین در برخى موارد، در محصوالت ایرانى وجود داشته که خوشبختانه با ورود 
بخش هاى خصوصى و باال رفتن آگاهى کشاورزان، میزان این سم قارچى در محصوالت 
کردن  تأکید  کرد:  تصریح  وى  است.  رسیده  قبول  قابل  و  استاندارد  مقدار  به  داخلى 
آمریکایى ها بر روى موضوع آفالتوکسین پسته هاى ایرانى، تنها مربوط به بحث هاى رقابتى 

و جنگ زرگرى است و قصد دارند تا به این ترتیب، با بازار ایران رقابت کنند.
ارازنى ممقانى افزود: خوشبختانه هنوز هم با وجود این همه حمایت هاى دولتى آمریکا، پسته آن ها نتوانسته  با پسته ایرانى مقابله 
کند، دلیلش نیز طعم و عطر خاص پسته هاى ایرانى است، از طرفى پسته کشورمان داراى تنوع زیاد است به طورى که پسته ایرانى 
18 نوع و پسته آمریکایى تنها یک نوع است. وى اظهار داشت: اگر تحریم ها برداشته شود، بازار پسته آمریکایى به شدت متضرر خواهد 
شد و توان خود را در مقابل ما از دست خواهند زد؛ کما این که حتى اگر تحریم ها نیز 
برداشته نشود بازهم به دلیل باال بودن حجم باالى زیر کشت و تولید باال، باز هم رتبه 
اول تولید پسته در دنیا را خواهیم داشت. وى در پایان خاطرنشان کرد: درست است 
تحریم ها صدمات زیادى را به ما زده است، اما جایگاه پسته ما جایگاه ثابتى است به 
طورى که هم اکنون هم بسیارى از شرکت هاى آمریکایى محصوالت خود را به اسم 

پسته ایرانى به فروش مى رسانند.                               
خبرآنالین

موارد،  برخى  در  آفالتوکسین 
داشته  وجود  ایرانى  محصوالت  در 
بخش هاى  ورود  با  خوشبختانه  که 
آگاهى  رفتن  باال  و  خصوصى 
قارچى  سم  این  میزان  کشاورزان، 
مقدار  به  داخلى  محصوالت  در 
رسیده  قبول  قابل  و  استاندارد 

است. 

پسته کشورمان داراى تنوع زیاد 
است به طورى که پسته ایرانى 18 
نوع و پسته آمریکایى تنها یک نوع 

است.
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6. گاو ها را براساس برنامه شیردوشى خاصى که دردامپرورى تنظیم شده آماده کنید. این فرآیند باید یک فاصله زمانى 90 تا 120 
ثانیه اى بین حالت تحریک و قرار دادن دستگاه شیردوشى روى پستان هاى گاو داشته باشد. آماده سازى نوك پستان ها امکان دارد 
تفاوت هایى داشته باشد؛ لکن مهمترین موضوع، به دست آوردن یک شیر تمیز است. اقدامات آماده سازى نوك پستان، مى تواند شامل :

الف- هریک از نوك پستان ها را کامال غوطه ور کنید. ضرورى است براى هریک از گاوها حداقل 30 ثانیه براى غوطه ورى نوك 
پستان ها فرصت داده شود، اما فرصت زیادى براى خشک کردن وجود ندارد.

ب- براى بررسى ورم پستان، هریک از نوك پستان ها را 3 تا 4 دفعه فشاردهید تا شیر از آن ها خارج شود. در گله هاى با کارایى 
باال، ترکیبى از مراحل غوطه ورى و خارج نمودن چند قطره شیر در هر نوبت براى صرفه جویى در وقت، به اجرا درآمده و تحریک 

براى شیردوشى سریع تر انجام مى گیرد.
ج- براى خشک کردن هرنوك پستان یک حوله تمیز به کار برید و خیلى سریع آن رادور بیندازید و از حوله دیگرى استفاده کنید. 

براى تمیز کردن نوك پستان کمى به حوله فشاردهید. این کار همچنین موجب برطرف کردن کراتین مى شود.
د-دستگاه شیردوشى را به نوك پستان متصل کنید و اطمینان حاصل نمایید که نوك پستان ها کامال وارد دستگاه شده اند. دستگاه 
را به صورت دقیق تنظیم کنید. بنابراین به راحتى در زیر گاو، آویزان شوید و با وزن شیرى که در شیلنگ آن قرار مى گیرد، تکان 

نخواهدخورد.
ه- به منظور حفظ زمان و بهره بردارى سریع ، خشک کردن و نصب دستگاه، اغلب در یک نوبت روى گاو انجام مى گیرد.

7. درصورتى که ورم پستان یا مشکالتى در کیفیت شیر مشاهده شود، مشخصات گاو مورد نظر را ثبت کنید وآن را درگزارش قید 
نمایید. 

8. چنانچه ورم پستان دیده شود، شماره گاو را در گزارش قید کنید و براساس دستورالعمل هاى اعمال شده، قبل از نصب دستگاه 
روى گاو دیگر آن را ضدعفونى نمایید. دور ریختن مایع ضدعفونى مى تواند به جلوگیرى از انتشار باکترى کمک کند.

9. اجازه دهید دستگاه هاى قطع اتوماتیک کارخود را انجام دهند. به منظور تنظیم و تصحیح گزارش سالن، هرگونه مشکل در مورد 
شیر را ثبت کنید.

10. پس از کارگذاشتن دستگاه شیردوشى ( پست دیپ )، اطمینان داشته باشید که تمامى نوك پستان ها کامال پوشانده شده باشند.
11. اطمینان حاصل کنید که سرالینرها کامال تمیزند و قبال از اتصال به گاو بعدى کامال بازباشد. براى تمیز کردن سر الینر و سوراخ 
هوا روى پنجه هاى دستگاه از آب ضدعفونى استفاده کنید. سرالینرها را با یک حوله تمیز خشک کرده و اطمینان حاصل کنید که 

الینرها از حالت ردیفى خارج نشده اند.
 ماهنامه دامپروران 
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چند دستورالعمل ساده و عملى 
براى افزایش بهره ورى در دامدارى (گاو شیرى)

کارى  یک روند  شیرى داراى  هر گاودارى 
بحث  یا  و  آموزش  زمان  در  باید  که  است 
شود.  یاداورى  آنها  به  کارکنان  درجلسات 
خرده گیرانه  کارى  روند  این  مداوم  پیگیرى 
موجب تولید شیر با کیفیت باالمى شود. این 
به  برنامه  این  دارد  امکان  که  است  حال  در 
شیرى  دامدارى هاى  درتمامى  دقیق  طور 
ازسوى  دارد  ضرورت  لیکن  نشود؛  رعایت 

هریک از افراد و در هرنوبت شیردوشى با هدف برداشت شیرسالم و با کیفیت رعایت شود.

در اینجا فهرستى از کارهایى که باید به عنوان یک دستورالعمل توسط تمام کارکنان رعایت شود، ارائه مى شود:
1. گزارش هر نوبت کارى را به منظور شناسایى گاوهاى داراى ورم پستان مطالعه کنید. اطمینان حاصل کنید که براى هر نوبت 
کارى یک «گزارش سفید» دارید و از این رو مى توانید درمورد گاوهاى داراى ورم پستان، ادوات شیردوشى، نقطه نظرها و شروع و 

خاتمه کار، یاداورى هایى را ارائه دهید.

2. تمامى اجزاى دستگاه هاى شیردوشى را بررسى و از باز بودن لوله هاى تخلیه اطمینان حاصل کنید. درصورتى که لوله هاى تخلیه 
شیر دچار گرفتگى باشند، میزان فشار درنوك شیردوش بر روى پستان، افزایش مى یابد و موجب وارد شدن صدمه به نوك پستان 

مى  شود. از این رو باید با ابزار مناسب، این گرفتگى رفع شود.
3. اطمینان داشته باشید گه «الینر» ها کامال حالت مستقیم داشته باشند و شیلنگ ها فاقد پیچیدگى و در صورت داشتن «بیندر» 

در وضعیت مناسب باشند.
4. بررسى نمایید که تمامى قطعات پالستیکى، فاقد سوراخ یا پارگى باشند.

5. دستکش، حوله و هرگونه وسیله شیردوشى تمیز که مورد نیاز است دردسترس داشته باشید.

ترویج دام 
و آبزیان
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6. گاو ها را براساس برنامه شیردوشى خاصى که دردامپرورى تنظیم شده آماده کنید. این فرآیند باید یک فاصله زمانى 90 تا 120 
ثانیه اى بین حالت تحریک و قرار دادن دستگاه شیردوشى روى پستان هاى گاو داشته باشد. آماده سازى نوك پستان ها امکان دارد 
تفاوت هایى داشته باشد؛ لکن مهمترین موضوع، به دست آوردن یک شیر تمیز است. اقدامات آماده سازى نوك پستان، مى تواند شامل :

الف- هریک از نوك پستان ها را کامال غوطه ور کنید. ضرورى است براى هریک از گاوها حداقل 30 ثانیه براى غوطه ورى نوك 
پستان ها فرصت داده شود، اما فرصت زیادى براى خشک کردن وجود ندارد.

ب- براى بررسى ورم پستان، هریک از نوك پستان ها را 3 تا 4 دفعه فشاردهید تا شیر از آن ها خارج شود. در گله هاى با کارایى 
باال، ترکیبى از مراحل غوطه ورى و خارج نمودن چند قطره شیر در هر نوبت براى صرفه جویى در وقت، به اجرا درآمده و تحریک 

براى شیردوشى سریع تر انجام مى گیرد.
ج- براى خشک کردن هرنوك پستان یک حوله تمیز به کار برید و خیلى سریع آن رادور بیندازید و از حوله دیگرى استفاده کنید. 

براى تمیز کردن نوك پستان کمى به حوله فشاردهید. این کار همچنین موجب برطرف کردن کراتین مى شود.
د-دستگاه شیردوشى را به نوك پستان متصل کنید و اطمینان حاصل نمایید که نوك پستان ها کامال وارد دستگاه شده اند. دستگاه 
را به صورت دقیق تنظیم کنید. بنابراین به راحتى در زیر گاو، آویزان شوید و با وزن شیرى که در شیلنگ آن قرار مى گیرد، تکان 

نخواهدخورد.
ه- به منظور حفظ زمان و بهره بردارى سریع ، خشک کردن و نصب دستگاه، اغلب در یک نوبت روى گاو انجام مى گیرد.

7. درصورتى که ورم پستان یا مشکالتى در کیفیت شیر مشاهده شود، مشخصات گاو مورد نظر را ثبت کنید وآن را درگزارش قید 
نمایید. 

8. چنانچه ورم پستان دیده شود، شماره گاو را در گزارش قید کنید و براساس دستورالعمل هاى اعمال شده، قبل از نصب دستگاه 
روى گاو دیگر آن را ضدعفونى نمایید. دور ریختن مایع ضدعفونى مى تواند به جلوگیرى از انتشار باکترى کمک کند.

9. اجازه دهید دستگاه هاى قطع اتوماتیک کارخود را انجام دهند. به منظور تنظیم و تصحیح گزارش سالن، هرگونه مشکل در مورد 
شیر را ثبت کنید.

10. پس از کارگذاشتن دستگاه شیردوشى ( پست دیپ )، اطمینان داشته باشید که تمامى نوك پستان ها کامال پوشانده شده باشند.
11. اطمینان حاصل کنید که سرالینرها کامال تمیزند و قبال از اتصال به گاو بعدى کامال بازباشد. براى تمیز کردن سر الینر و سوراخ 
هوا روى پنجه هاى دستگاه از آب ضدعفونى استفاده کنید. سرالینرها را با یک حوله تمیز خشک کرده و اطمینان حاصل کنید که 

الینرها از حالت ردیفى خارج نشده اند.
 ماهنامه دامپروران 
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تغذیه شترمرغ
شتر مرغ ها، پرندگانى علفخوار هستند و رژیم غذایى آنها شبیه نشخوار کنندگان است. یونجه و ذرت درصد باالیى از ترکیب غذایى 
شترمرغ را شامل مى شود. شترمرغ ها به دلیل دارا بودن روده هاى دراز و طویل، قدرت هضم باال در خصوص مواد فیبرى را دارند. 
جوجه ها به طور معمول تا یکى دو روز بعد از هچ، احتیاج به تغذیه ندارند و سپس از غذاى با پروتئین 23درصد شامل کنستانتره و 
علوفه خشک به صورت کرامبل تغذیه مى شوند. استفاده از یونجه سبز در طول دوره رشد از اهمیت خاصى برخوردار است. براى هضم 
بهتر غذا بهتر است سنگریزه در اختیار پرنده قرار گیرد. تا سه ماهه اول پرورش، میزان یک کیلو خوراك در شبانه روز با 23درصد 
پروتئین و تا شش ماهگى به طور متوسط 1/8 کیلوگرم خوراك با پروتئین 20درصد کافى است. شترمرغها از شش ماهگى تا رسیدن 
به سن بلوغ (2/5 سالگى) به طور متوسط روزانه 2/5 کیلوگرم دان به صورت پلت شامل علوفه خشک آسیاب شده و کنسانتره مى 
خورند (8 قسمت کنستانتره + یک قسمت علوفه خشک آسیاب شده). یک نمونه جیره غذایى شترمرغ در دوران پرورش (تا 2/5 

سالگى) عبارت است از:

ذرت دانه اى ٪47
یونجه خشک ٪41/8
پودر استخوان ٪2
پودر ماهى ٪7

منوکلسیم فسفات ٪2
نمک ٪0/2
جمع: ٪100

 
شترمرغ هاى  غذایى  جیره 
پروارى با شترمرغ هایى که جهت 
مى شوند  نگهدارى  مادر  گله 
تفاوت دارند. معموالً شترمرغ هاى 
گوشتى در سن یک سالگى قابل 
حدود  و  هستند  بازار  به  عرضه 
وزن  کیلوگرم   125 تا   100
سن  در  گوشت  کیفیت  و  دارند 
یک سالگى مطلوب تر از هر زمان 

است. از هر الشه حدود 50 کیلوگرم گوشت استحصال مى شود. غذاى شترمرغ هایى که جهت گله مادر نگهدارى مى شوند به طور 
متوسط روزانه با خوردن 4 کیلوگرم خوراك شامل کنسانتره و یونجه خشک و همچنین از طریق چراى یونجه سبز تأمین مى شود. 

شترمرغ عالقه فراوانى به چریدن در مزارع یونجه دارد؛ به همین جهت در پرورش شترمرغ کاشت یونجه را باید مدنظر قرار داد.
ضریب تبدیل مواد غذایى در سنین مختلف، تفاوت دارد؛ در سنین اولیه رشد 1/8 و در 3 ماهگى 2/5 و در 6 ماهگى حدود 8 
مى باشد. با توجه به اینکه تغذیه شترمرغ در کیفیت پوسته، پر و گوشت پرنده تأثیر مستقیم دارد، چنانچه در تغذیه این پرنده دقت 

کافى مبذول نشود، بر کیفیت پوست و گوشت، اثر منفى مى گذارد و سودآورى آن مورد تردید واقع خواهد شد.

مقایسه شترمرغ و گاو
  دوره حاملگى و زایش گاو حدود 9 ماه است در صورتى که دوره هچ تخم شترمرغ 42 روز مى باشد. یک گاو در طول یک سال، 
یک رأس گوساله تولید مى کند در حالى که شترمرغ توانایى تولید چهل عدد جوجه را دارد. استحکام چرم شترمرغ سه برابر چرم گاو 
است. مقدار پروتئین گوشت گاو و شترمرغ تفاوت چندانى ندارد؛ اما میزان کلسترول موجود در گوشت گاو دو برابر گوشت شترمرغ 

است. طعم گوشت شترمرغ شبیه گوشت گاو است. هر پنج شترمرغ به اندازه یک گوساله پروارى گوشت تولید مى کند.
منبع: دامپزشک
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پرورش شترمرغ و جنبه هاى اقتصادى آن
صدها سال پیش شترمرغ را فقط به دلیل پرهاى زیبا و ارزشمندشان در آفریقا شکار مى کردند؛ لیکن با پى بردن به ارزش گوشت 
باکیفیت باالى این پرنده و همچنین پوست بسیار مرغوب آن، ارزش پر در درجه بعدى اهمیت قرار گرفته است. پرورش تجارى 

شترمرغ امروز به صورت معنى دارترى گسترش یافته و به دالیل زیر مورد استقبال پرورش دهندگان دام و طیور قرار گرفته است :

1- گوشت قرمز شترمرغ در واقع شبیه گوشت گوساله است؛ با این مزیت که از لحاظ کم بودن کلسترول و چربى شبیه گوشت مرغ 
و ماهى و از لحاظ پروتئین باال با گوشت گوساله مقایسه مى شود. هر 5 شترمرغ پروارى برابر یک گوساله پروارى گوشت تولید مى کند.

2- پوست چرم مانند این پرنده در صنعت سراجى مورد استفاده قرار مى گیرد. چربى طبیعى که در پوست شترمرغ وجود دارد 
باعث انعطاف پذیرى و مقاوم بودن آن در مقابل خشکى و ترك خوردگى مى شود. از پوست شترمرغ در صنایع کفش و کیف استفاده 

مى شود. میزان پوست هر شترمرغ 13 فوت مربع (3/5 متر مربع) است که هر فوت مربع آن 35 دالر قیمت دارد.
هر سال دو بار از بدن پرنده چیده مى شود در مجموع در سال حدود یک کیلوگرم پر، استحصال مى  3- پر شترمرغ که معموالً 
شود که هر کیلوگرم آن 1000 دالر در بازارهاى جهانى خرید و فروش مى شود. از این پرها در کارهاى زینتى و یا تهیه جاروهاى 
گرانقیمت استفاده مى شود. پر شترمرغ عالوه بر گرد و غبار معمولى به علت داشتن خاصیت الکترواستاتیک قادر است تمام ذرات را 

به خود جذب کند.
4- تخم شترمرغ نیز یکى از فرآورده هاى پرمصرف در جهان است. هر تخم شترمرغ باالتر از 1/5 کیلوگرم وزن دارد و حدود 24 
عدد تخم مرغ معمولى است و طعم آن شیرین تر از تخم مرغ است. بومیان آفریقایى قرن هاست که از تخم شتر مرغ به عنوان منبع 
غذایى و از پوسته آن به عنوان ظرف (کاسه) استفاده مى کنند. پوسته تخم شترمرغ به اندازه ظروف چینى محکم است و هنرمندان 

و صنعتگران آن  را رنگ آمیزى کرده و یا با جواهرات مختلف تزئین مى کنند.
5- استفاده هاى پزشکى از فرآورده هاى شترمرغ مرسوم است. از غضروف پاى شترمرغ براى تعویض غضروف پاى انسان استفاده 
مى شود. چشم پزشکان آفریقاى جنوبى معتقدند که به دلیل شباهت زیادى که ساختمان چشم شترمرغ با چشم انسان دارد و قرنیه 
چشم شترمرغ بهترین انتخاب براى پیوند و جایگزینى قرنیه چشم انسان دارد مى توان آن را براى پیوند، به کار برد با وجود این که این 
عمل عجیب به نظر مى رسد لیکن با توجه به اتفاقات مشابهى که در دنیاى پزشکى به کرات اتفاق افتاده این مسأله قابل تعمق است.
6- روغن شترمرغ در صنایع آرایشى استفاده مى شود و هر شترمرغ حدود شش لیتر روغن تولید مى کند. با وجود این که این پرنده 
بزرگ توانسته است به بازارهاى آمریکا، اروپا، استرالیا، آمریکاى مرکزى و آمریکاى جنوبى، چین و سایر نقاط جهان وارد شود لیکن 

در حال حاضر آفریقا قسمت عمده پرورش و تولید و صادرات فرآورده هاى این پرنده را به خود اختصاص داده است.
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تغذیه شترمرغ
شتر مرغ ها، پرندگانى علفخوار هستند و رژیم غذایى آنها شبیه نشخوار کنندگان است. یونجه و ذرت درصد باالیى از ترکیب غذایى 
شترمرغ را شامل مى شود. شترمرغ ها به دلیل دارا بودن روده هاى دراز و طویل، قدرت هضم باال در خصوص مواد فیبرى را دارند. 
جوجه ها به طور معمول تا یکى دو روز بعد از هچ، احتیاج به تغذیه ندارند و سپس از غذاى با پروتئین 23درصد شامل کنستانتره و 
علوفه خشک به صورت کرامبل تغذیه مى شوند. استفاده از یونجه سبز در طول دوره رشد از اهمیت خاصى برخوردار است. براى هضم 
بهتر غذا بهتر است سنگریزه در اختیار پرنده قرار گیرد. تا سه ماهه اول پرورش، میزان یک کیلو خوراك در شبانه روز با 23درصد 
پروتئین و تا شش ماهگى به طور متوسط 1/8 کیلوگرم خوراك با پروتئین 20درصد کافى است. شترمرغها از شش ماهگى تا رسیدن 
به سن بلوغ (2/5 سالگى) به طور متوسط روزانه 2/5 کیلوگرم دان به صورت پلت شامل علوفه خشک آسیاب شده و کنسانتره مى 
خورند (8 قسمت کنستانتره + یک قسمت علوفه خشک آسیاب شده). یک نمونه جیره غذایى شترمرغ در دوران پرورش (تا 2/5 

سالگى) عبارت است از:

ذرت دانه اى ٪47
یونجه خشک ٪41/8
پودر استخوان ٪2
پودر ماهى ٪7

منوکلسیم فسفات ٪2
نمک ٪0/2
جمع: ٪100

 
شترمرغ هاى  غذایى  جیره 
پروارى با شترمرغ هایى که جهت 
مى شوند  نگهدارى  مادر  گله 
تفاوت دارند. معموالً شترمرغ هاى 
گوشتى در سن یک سالگى قابل 
حدود  و  هستند  بازار  به  عرضه 
وزن  کیلوگرم   125 تا   100
سن  در  گوشت  کیفیت  و  دارند 
یک سالگى مطلوب تر از هر زمان 

است. از هر الشه حدود 50 کیلوگرم گوشت استحصال مى شود. غذاى شترمرغ هایى که جهت گله مادر نگهدارى مى شوند به طور 
متوسط روزانه با خوردن 4 کیلوگرم خوراك شامل کنسانتره و یونجه خشک و همچنین از طریق چراى یونجه سبز تأمین مى شود. 

شترمرغ عالقه فراوانى به چریدن در مزارع یونجه دارد؛ به همین جهت در پرورش شترمرغ کاشت یونجه را باید مدنظر قرار داد.
ضریب تبدیل مواد غذایى در سنین مختلف، تفاوت دارد؛ در سنین اولیه رشد 1/8 و در 3 ماهگى 2/5 و در 6 ماهگى حدود 8 
مى باشد. با توجه به اینکه تغذیه شترمرغ در کیفیت پوسته، پر و گوشت پرنده تأثیر مستقیم دارد، چنانچه در تغذیه این پرنده دقت 

کافى مبذول نشود، بر کیفیت پوست و گوشت، اثر منفى مى گذارد و سودآورى آن مورد تردید واقع خواهد شد.

مقایسه شترمرغ و گاو
  دوره حاملگى و زایش گاو حدود 9 ماه است در صورتى که دوره هچ تخم شترمرغ 42 روز مى باشد. یک گاو در طول یک سال، 
یک رأس گوساله تولید مى کند در حالى که شترمرغ توانایى تولید چهل عدد جوجه را دارد. استحکام چرم شترمرغ سه برابر چرم گاو 
است. مقدار پروتئین گوشت گاو و شترمرغ تفاوت چندانى ندارد؛ اما میزان کلسترول موجود در گوشت گاو دو برابر گوشت شترمرغ 

است. طعم گوشت شترمرغ شبیه گوشت گاو است. هر پنج شترمرغ به اندازه یک گوساله پروارى گوشت تولید مى کند.
منبع: دامپزشک
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کاندیشنینگ و پخت.
4. بهبود کیفیت دان به دلیل لیگنین زدایى و ژالتینه شدن مواد نشاسته اى و باال رفتن قابلیت هضم آنها.

5. کاهش 10 درصدى ضایعات دان مصرفى.
6. تحریک اشتها به دلیل خوش خوراك بودن 

7. کاهش زمان مصرف دان و به دنبال آن کاهش مصرف انرژى براى مصرف خوراك
8. کاهش گرد و غبار و جلوگیرى از بروز بیماریهاى تنفسى

9. کاهش هزینه حمل ونقل
10. افزایش دانسیته (جرم حجمى) خوراك و کاهش فضاى الزم براى ذخیره و انباردارى آنها.

11. افزایش بهره ورى

فرموالسیون جیره غذایى نقش بسیار مهمى بر کیفیت دان پلت دارد و تاثیر آن در مجموع حدود 40 درصد برآورد شده است. 
ارتباط مستمر و مستقیم با مشتریان و دریافت بازخوردهاى استفاده از دان پلت مى تواند نقش مهمى در تعیین شاخصهاى پلت ایده 

آل داشته باشد.
مصرف پلت هاى کم کیفیت، تاثیر منفى شدیدى بر سالمت و تولید پرندگان دارند و موجب محدود شدن مصرف خوراك، کاهش 
سالمت عمومى و سیستم ایمنى و حساس شدن آنها در برابر عفونت هاى تنفسى مى شود. استفاده از پلت مرغوب سبب بهبود قابلیت 
حمل و نقل، انباردارى، بهبود عملکرد طیور، افرایش جرم حجمى، کاهش میزان هدرروى و از همه مهمتر افزیش وزن روزانه و بهبود 

ضریب تبدیل غذایى، افزایش خوش خوراکى، از بین رفتن میکروارگانیسم هاى بیماریزا و کاهش انفکاك اجزاى خوراکى مى شود.
عاطفه آقارجبى

ترویج و گسترش استفاده از نژاد گوسفند سانن در فارس
استان  از  استهبان  کشاورزى  جهاد  مدیریت  برنامه هاى  از  یکى 
فارس، ترویج و گسترش استفاده از نژاد گوسفند سانن معروف به 
گاو کوچک یا فقرا است. به گزارش، بوستانى مدیر جهاد کشاورزى 
استهبان گفت: این گوسفند عالوه بر اینکه میزان شیر دهى اش از 5 
تا 10 برابر گوسفندهاى معمولى است، چند قلو زایى آن نیز شهرت 
بسیارى دارد و با افزایش دفعات زایمان، تعداد نوزادان به چهار قلو 
هم مى رسد. وى با بیان اینکه این نژاد، اقتصادى بوده و با توجه به 
درآمدزایى خوبى که دارد مى تواند مقدمات اشتغال زایى عده زیادى 
را فراهم کند افزود: این گوسفند استقامت بدنى پایینى دارد و توانایى 

راهپیمایى در چراگاه ها و کوه ها را مانند نژاد بومى ندارد.
این مسئول گفت: درمراحل بعدى، نژاد سانن با نژاد بومى تکثیر مى شود تا نوزاد متولد شده مزایاى هر دو نژاد را دارا باشد. در حال 
حاضر تعدادى از دامداران اقدام به خرید و نگهدارى از این نژاد کرده اند و تاکنون چند نسل از فرزندان این دو نژاد متولد شده اند که 
تاکنون نتایج بسیار خوبى را به همراه داشته است. بوستانى افزود: سانن نام نژاد گوسفندى است که از کشور سوئیس و از دره اى به 
نام سانن وارد ایران شده و داراى مزایاى منحصر به فردى است که در صورت آمیخته شدن نژاد آن با نژاد بومى منطقه و در صورت 
سازگارى نژاد آمیخته شده با شرایط این منطقه، ارزش اقتصادى دامدارى را بیش از پیش باال مى برد. همچنین قرایى کارشناس امور 
دام جهاد کشاورزى شهرستان استهبان با بیان اینکه طول دوره شیر دهى این نوع نژاد 300 روز است افزود: این نوع نژاد در طول این 
دوره شیردهى بین 900 تا 1500کیلوگرم شیر تولید مى کند. وى افزود: گوسفند نژاد سانن 15 اسفند 93 وارد شهرستان استهبان 

شده است.
منبع : نایاب نیوز
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مزایاى استفاده از دان پلت در تغذیه طیور
صنعت پرورش طیور حدود 20تا 40 درصد از تولید خوراك دام را در اکثر کشورها به خود اختصاص مى دهد و 60 تا 70 درصد 
هزینه تولید انواع محصوالت طیور مربوط به تغذیه طیور است؛ بنابراین ارزیابى مداوم منابع و روشهاى جدید تولید ضرورى است. دراین 
راستا صنعت دام و طیور با به کار گیرى اصول علمى براى رسیدن به تولید بهینه، برنامه هایى را تدارك دیده است. بهبود چشمگیر 
نرخ افزایش وزن جوجه هاى گوشتى طى دهه هاى اخیر، بیشتر به دلیل اصالح ژنتیکى بوده و با بهبود تغذیه و خوراك دادن مى توان 

از مزایاى این تغییر ژنتیکى استفاده کرد. 
بیشتر  چه  هر  شناخت  این،  بر  عالوه 
جنبه هاى  بررسى  و  خوراك  فرآورى 
اقتصادى آن مى تواند پایه گذار بسیارى از 

خالقیت ها در تغذیه باشد. 
در گذشته خوراك به صورت مش(آردى) 
در اختیار طیور قرار مى گرفت که امروزه 
به دالیل متعددى کارایى خود را از دست 
داده است؛ چرا که در این فرم، طیور ذرات 
درشت تر را بیشتر و بهتر از ذرات ریزتر 

استفاده مى کردند و همین امر موجب استفاده انتخابى و نادرست از اجزاى جیره مى شد. همچنین همین ذرات ریز باعث ایجاد گرد 
و غبار در سالن پرورش مى شد و زمینه را براى ایجاد بیماریهاى تنفسى مهیا مى کرد. مصرف طوالنى از خوراك و به دنبال آن صرف 

انرژى بیشتر و افزایش هزینه ها از دیگر مشکالت تغذیه به فرم آردى بود.

دان پلت
جیره هایى که در تغذیه طیور مورد استفاده قرار مى گیرند به سه فرم آردى (مش)، کرامبل و پلت مى باشندکه امروزه فرم پلت 
کاربرد وسیعى یافته است. در فرآیند ساخت پلت، ذرات پودرى مواد غذایى،تحت فشار، حرارت و بخار به صورت دانه هایى به اندازه 2 
تا 5 میلیمتر تبدیل مى شوند. طى دهه هاى گذشته تغییرات فن آورى خاص در این فرآیند ایجاد نشده است. از زمان معرفى فرآیند 
پلت سازى به صنعت، گسترش فن آورى، بیشتر بر بهبود کیفیت پلت متمرکز بوده و تحقیق در رابطه فرآورى هم روى تغییر تنظیم 
جیره غذایى، فرآیند کاندیشنیک و طراحى داى تمرکز داشته است. بهبود کیفیت پلت همواره از اهمّیت باالیى در صنعت خوراك دام 
برخوردار بوده و این صنعت خود متکى به تولید خوراك با کیفیت است و کیفیت پلت از روى عملکرد رشد پرندگان مورد سنجش قرار 
مى گیرد. حلقه تجارى کارخانجات خوراك دام و طیور باید از این توانمندى برخوردار باشد که عوامل مؤثّر بر کیفیت پلت را شناسایى 

و کنترل نماید و امکان دستکارى عوامل مؤثّر بر کیفیت پلت براى اصالح روش تولید وجود داشته باشد.

کیفیت دان پلت 
کیفیت پلت با شاخصى بنام PDI تعیین مى شود که در این آزمون نسبت خاکه به پلت کامل سنجیده مى شود که هر چه میزان 
خاکه تولیدى کمتر باشد دوام و پایدارى محصول، بیشتر و شاخص پلت باالتر است. از طرفى خوراك هاى پلت شده باید داراى درجه 
سختى و ماندگارى مناسبى باشند تا در جریان حمل و نقل پایدار مانده و ساختار آنها به هم نریزد. بنابراین شناخت چگونگى اتصال 

ذرات و خصوصیات این اتصاالت براى تبدیل شدن به گرانول و پلت حائز اهمیت است. 
 

مزایاى استفاده از دان پلت 
1. بهبود ضریب تبدیل غذایى و افزایش بازده تولید در سطح مزارع پرورشى.

2. استفاده یکنواخت از اجزاى دان به دلیل کاهش قدرت انتخاب توسط طیور به خصوص جوجه هاى گوشتى.
3. از بین رفتن فعالیت عوامل ضد تغذیه اى و میکروارگانیسم هاى مضر (کپک ها، سالمونال و دیگر باکتریهاى مضر) در دماى باالى 
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کاندیشنینگ و پخت.
4. بهبود کیفیت دان به دلیل لیگنین زدایى و ژالتینه شدن مواد نشاسته اى و باال رفتن قابلیت هضم آنها.

5. کاهش 10 درصدى ضایعات دان مصرفى.
6. تحریک اشتها به دلیل خوش خوراك بودن 

7. کاهش زمان مصرف دان و به دنبال آن کاهش مصرف انرژى براى مصرف خوراك
8. کاهش گرد و غبار و جلوگیرى از بروز بیماریهاى تنفسى

9. کاهش هزینه حمل ونقل
10. افزایش دانسیته (جرم حجمى) خوراك و کاهش فضاى الزم براى ذخیره و انباردارى آنها.

11. افزایش بهره ورى

فرموالسیون جیره غذایى نقش بسیار مهمى بر کیفیت دان پلت دارد و تاثیر آن در مجموع حدود 40 درصد برآورد شده است. 
ارتباط مستمر و مستقیم با مشتریان و دریافت بازخوردهاى استفاده از دان پلت مى تواند نقش مهمى در تعیین شاخصهاى پلت ایده 

آل داشته باشد.
مصرف پلت هاى کم کیفیت، تاثیر منفى شدیدى بر سالمت و تولید پرندگان دارند و موجب محدود شدن مصرف خوراك، کاهش 
سالمت عمومى و سیستم ایمنى و حساس شدن آنها در برابر عفونت هاى تنفسى مى شود. استفاده از پلت مرغوب سبب بهبود قابلیت 
حمل و نقل، انباردارى، بهبود عملکرد طیور، افرایش جرم حجمى، کاهش میزان هدرروى و از همه مهمتر افزیش وزن روزانه و بهبود 

ضریب تبدیل غذایى، افزایش خوش خوراکى، از بین رفتن میکروارگانیسم هاى بیماریزا و کاهش انفکاك اجزاى خوراکى مى شود.
عاطفه آقارجبى

ترویج و گسترش استفاده از نژاد گوسفند سانن در فارس
استان  از  استهبان  کشاورزى  جهاد  مدیریت  برنامه هاى  از  یکى 
فارس، ترویج و گسترش استفاده از نژاد گوسفند سانن معروف به 
گاو کوچک یا فقرا است. به گزارش، بوستانى مدیر جهاد کشاورزى 
استهبان گفت: این گوسفند عالوه بر اینکه میزان شیر دهى اش از 5 
تا 10 برابر گوسفندهاى معمولى است، چند قلو زایى آن نیز شهرت 
بسیارى دارد و با افزایش دفعات زایمان، تعداد نوزادان به چهار قلو 
هم مى رسد. وى با بیان اینکه این نژاد، اقتصادى بوده و با توجه به 
درآمدزایى خوبى که دارد مى تواند مقدمات اشتغال زایى عده زیادى 
را فراهم کند افزود: این گوسفند استقامت بدنى پایینى دارد و توانایى 

راهپیمایى در چراگاه ها و کوه ها را مانند نژاد بومى ندارد.
این مسئول گفت: درمراحل بعدى، نژاد سانن با نژاد بومى تکثیر مى شود تا نوزاد متولد شده مزایاى هر دو نژاد را دارا باشد. در حال 
حاضر تعدادى از دامداران اقدام به خرید و نگهدارى از این نژاد کرده اند و تاکنون چند نسل از فرزندان این دو نژاد متولد شده اند که 
تاکنون نتایج بسیار خوبى را به همراه داشته است. بوستانى افزود: سانن نام نژاد گوسفندى است که از کشور سوئیس و از دره اى به 
نام سانن وارد ایران شده و داراى مزایاى منحصر به فردى است که در صورت آمیخته شدن نژاد آن با نژاد بومى منطقه و در صورت 
سازگارى نژاد آمیخته شده با شرایط این منطقه، ارزش اقتصادى دامدارى را بیش از پیش باال مى برد. همچنین قرایى کارشناس امور 
دام جهاد کشاورزى شهرستان استهبان با بیان اینکه طول دوره شیر دهى این نوع نژاد 300 روز است افزود: این نوع نژاد در طول این 
دوره شیردهى بین 900 تا 1500کیلوگرم شیر تولید مى کند. وى افزود: گوسفند نژاد سانن 15 اسفند 93 وارد شهرستان استهبان 

شده است.
منبع : نایاب نیوز
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وضعیت موجود پساب در کشور، مزایاى بازیافت آب و ارائه پیشنهادها
پساب از فاضالب هاي خانگى، صنعتى و یا سطحى ساخته مى شود و استفاده از آن در کشاورزي به عنوان یک روش جهانى آبیاري 
کاربرد دارد. امروزه، در کشورهاي در حال توسعه حدود 80  درصد از فاضالب هاي سطحى در آبیاري مورد استفاده قرار مى گیرد که 
به 80-70  درصد امنیت غذایى و زندگى جوامع کمک خواهد کرد. از آنجایى که حدود 70  درصد مصرف آب دنیا (تمام آبى که از 
رودخانه ها و آب هاي زیرزمینى استخراج شده)، براي آبیاري در کشاورزي مورد مصرف قرار مى گیرد، استفاده مجدد از پساب تصفیه 
شده شهري در آبیاري مزارع و فضاي سبز مى تواند، نیاز به استخراج آب از منابع طبیعى و همچنین تخلیه پساب ها به محیط را کاهش 
دهد.از این رو تصفیه پساب شهري مى تواند یک منبع ارزشمند آبى براي به چرخه درآوردن و استفاده مجدد از آب در کشورهاي 
مدیترانه اي و مناطق خشک و نیمه خشکى که در حال مواجه شدن با کمبود آب هستند، محسوب شود. حتى گاهى اوقات پساب، 
تنها منبع آب در دسترس براي کشاورزي است. مدیریت مناسب استفاده از پساب، منجر به چرخه عناصر غذایى و آب و بنابراین، 
کاهش هزینه کودها یا دسترسى آسان آن براي کشاورزان، مى  شود. این مى تواند پیامدهایى همچون نیاز کمتر به انرژي براي تولید 
کود، نیاز به استخراج کمتر فسفر و... را به همراه داشته باشد. در اغلب نقاط مختلف کشور ما نیز، استفاده مجدد از پساب تصفیه 
شده در آبیاري فضاي سبز و مصارف کشاورزي در اکثر طرح هاي تصفیه پساب به عنوان یکى از اهداف طرح ها محسوب مى شود. در 
حال حاضر در کشور ایران حدود 60 تا 70 درصد از آب مصرفى در بخش صنعت به صورت پساب برگشت داده مى شود و حجم 
آالیندگى بسیار باالیى را ایجاد مى کند. با پیش بینى هاي صورت گرفته حجم پساب تولیدي در کشور در سال 1400 برابر با 40 میلیارد 
مترمکعب تخمین زده مى شود، بنابراین با وجود این حجم باالي پساب درکشور، مدیریت آن، بازیافت و استفاده مجدد این پساب ها 
امري واجب به شمار مى رود که مى تواند تأثیر بسیاري در حفظ و نگهداشت منابع آب زیرزمینى داشته باشد و میزان بهره برداري را تا 
حد چشمگیري کاهش دهد. آب بدست آمده از بازیافت و تصفیه پساب هاي مختلف تولیدي در کشور مى تواند میزان مصرف بسیاري 
از بخش هاي کشاورزي، شهري و صنعتى را تأمین کند که این بهترین گام در راستاي حفظ منابع آب خواهد بود. سفره هاي زیرزمینى 
آب از اجزا و قسمت هاي مختلفى تشکیل مى شود که در شکل ذیل نشان داده شده است. مهمترین عامل تغذیه این سفره ها نزوالت 
آسمانى است که در بسیاري از کشورها تمهیدات مختلفى براي جلوگیري از هدر رفت آب باران و برف در نظر گرفته شده است، 
همچنین بازیافت آب و تصفیه پساب ها تا حد رسیدن به میزان استاندارد آالیندگى مى تواند به غیر از مصارف گوناگون، براى تغذیه 

سفره هاي زیرزمینى به محیط انتقال یابد. 

شکل(1) اجزاى مختلف سفره هاي زیرزمینى آب

آبیاري با مقدار زیادي آب ُشرب، هدر دادن و اسراف است به ویژه زمانى که گیاهان با آب استفاده شده اي که حاوي مواد ریزمغذي 
مورد نیاز گیاه است، بهتر رشد مى کنند. برخالف بسیاري از مقیاسهاي موقتى اکولوژیکى، استفاده مجدد از آب بازیافتى بخشى از 
راه حل هاي اساسى براي بسیاري از مشکالت زیست محیطى است و احتماال راه حلى اساسى و بدون تغییر در آینده اي نزدیک باقى 

مى ماند.

 مزایاي استفاده مجدد از آب بازیافتى
 استفاده کمتر از آب تازه: آب بازیافتى مى تواند در بسیاري از موارد جایگزین آب تازه باشد. همچنین منجر به صرفه جویى در

هزینه ها و افزایش مؤثر تأمین آب در نواحى اي که به آبیاري نیاز است مى شود. آب مصرفى خانگى تقریباً به دو قسمت درونى و 
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ضرورت بازیافت آب و استفاده مجدد از پساب ها 
در حل بحران آب و تأمین آب الزم در بخش کشاورزى

مهندس فرهاد خسروانى، دکتر غالمرضا پزشکی راد، دکتر همایون فرهادیان

دانشمندان معتقدند آینده از آن کسانى خواهد بود که بهترین استفاده را از آب داشته باشند، به طوري که در آینده، دیگر شاهد 
جنگ نفت نخواهیم بود و شاید در آینده اي نه چندان دور شاهد جنگ آب در جهان باشیم. از این رو مهمترین بحرانى که جامعه 
جهانى را در آینده نزدیک تهدید مى کند، بحران آب است. کمتر از ده هزار میلیارد متر مکعب از 1/4 میلیارد کیلومتر مکعب آب در 
سیاره زمین داراي شوري پایین و مناسب براي استفاده شدن است که این مقدار هم ساالنه در حال کاهش است؛ به طوري که طبق 
گزارش بانک جهانى در سال 2007، کاهش ساالنه منابع آب شیرین بین سال هاي 1987 و 2002 در جهان، 3807 میلیارد و 400 
میلیون متر مکعب بوده که از این میزان 70  درصد مربوط به کشاورزي، 20 درصد مربوط به صنعت و 10درصد مربوط به مصارف داخلى 
بوده است. محدودیت منابع آب شیرین و در دسترس بودن فیزیکى آب، در بسیاري از کشورها به صورت یک معضل جّدي درآمده 
نیمى از جمعیت جهانى براي رفع نیازهاي  است. براساس مطالعات و آمار ارائه شده توسط برنامه عمران سازمان ملل مّتحد تقریباً 
ابتدایى خود به آب کافى دسترسى ندارند. بنابراین تأمین آب با کیفیت مطلوب براي بخش کشاورزي به عنوان پرمصرف ترین بخش 
مصرف آب (70  درصد از مصرف آب بشر) از اهمیت خاّصى برخوردار است و با توّجه به کمبود منابع آب شیرین قابل استفاده نسبت 

به تقاضاي جامعه بشري نیاز به تصفیه آب هاي نامتعارف و استفاده از آن به ویژه در بخش کشاورزي کامًال محسوس است.
کمبود آب در ایران یکى از عوامل محدودکننده اصلى توسعه فعالیت هاي اقتصادي در دهه هاي آینده به شمار مى رود. متأسفانه در 
کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است. در این بین شایان ذکر است که 
بازیابى آب و بازیافت آب نیز به علت عدم مدیریت صحیح کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برطبق نظر کارشناسان یکى از عوامل 
کمبود آب، ناشى از بازده کم و کارآیى پایین آب در بخش هاي مختلف است. هر ساله جمعیت جهان به طور متوسط بیش از 10 درصد 
آب هاي سطحى در دسترس را استحصال مى کنند. در ایران میزان برداشت آب در سه بخش عمده کشاورزي، صنعتى و خانگى (شرب) 

به ترتیب 94 درصد، 2درصد و 4درصد است که این میزان در کشورهاي مختلف، متفاوت است (جدول شماره1).

جدول شماره(1): میزان برداشت آب در سه بخش عمده کشاورزي، خانگى و صنعتى در کشورهاي مختلف
شهري(خانگى)(درصد)صنعتى(درصد)بخش کشاورزي(درصد)کشور

8857قاره آفریقا
8686قاره آسیا
335413قاره اروپا
9424ایران
47449آمریکا
9073هند

تاریخچه استفاده از پساب
تاریخچه استفاده از فاضالب ها براي کشاورزي به هزاران سال پیش برمى گردد. آثار سیستم هاي جمع آوري فاضالب در کاخ هاي قدیمى 
مربوط به تمدن را میتوان در چین و هدایت فاضالب ها به حومه شهر و مزارع این موضوع را اثبات کرده است. اولین کاربردهاي فنى 
پساب در آبیاري مربوط به بانزلو در آلمان در سال 1531 میالدي و سپس در اسکاتلند در شهر ادین برو در سال 1650 بوده است. در 
چین و سایر کشورهاي آسیایى استفاده از فاضالب از زمان هاي دور به منظور حاصلخیز نمودن خاك ها آغاز شده است. از فاضالب ها 
در اوایل قرن 16 در آلمان و در قرن 17 در انگلستان استفاده شده است. در اوایل دهه 1950 از فاضالب ها در آبیاري استفاده شد. 
از جمله دالیل این مسئله گسترش شهرنشینى و افزایش آلودگى آب هاي سطحى به علت تخلیه فاضالب ها و کمبود آب شیرین براي 
آبیاري بویژه در مناطق خشک بوده است. از اوایل قرن بیستم کاربرد مجدد فاضالب به صورت برنامه ریزي شده در کالیفرنیا آغاز شد 

و اولین مقررات در زمینه استفاده از فاضالب در آبیاري نیز در سال 1918 در این آمریکا تدوین شد. 

ترویج آب 
و خاك
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وضعیت موجود پساب در کشور، مزایاى بازیافت آب و ارائه پیشنهادها
پساب از فاضالب هاي خانگى، صنعتى و یا سطحى ساخته مى شود و استفاده از آن در کشاورزي به عنوان یک روش جهانى آبیاري 
کاربرد دارد. امروزه، در کشورهاي در حال توسعه حدود 80  درصد از فاضالب هاي سطحى در آبیاري مورد استفاده قرار مى گیرد که 
به 80-70  درصد امنیت غذایى و زندگى جوامع کمک خواهد کرد. از آنجایى که حدود 70  درصد مصرف آب دنیا (تمام آبى که از 
رودخانه ها و آب هاي زیرزمینى استخراج شده)، براي آبیاري در کشاورزي مورد مصرف قرار مى گیرد، استفاده مجدد از پساب تصفیه 
شده شهري در آبیاري مزارع و فضاي سبز مى تواند، نیاز به استخراج آب از منابع طبیعى و همچنین تخلیه پساب ها به محیط را کاهش 
دهد.از این رو تصفیه پساب شهري مى تواند یک منبع ارزشمند آبى براي به چرخه درآوردن و استفاده مجدد از آب در کشورهاي 
مدیترانه اي و مناطق خشک و نیمه خشکى که در حال مواجه شدن با کمبود آب هستند، محسوب شود. حتى گاهى اوقات پساب، 
تنها منبع آب در دسترس براي کشاورزي است. مدیریت مناسب استفاده از پساب، منجر به چرخه عناصر غذایى و آب و بنابراین، 
کاهش هزینه کودها یا دسترسى آسان آن براي کشاورزان، مى  شود. این مى تواند پیامدهایى همچون نیاز کمتر به انرژي براي تولید 
کود، نیاز به استخراج کمتر فسفر و... را به همراه داشته باشد. در اغلب نقاط مختلف کشور ما نیز، استفاده مجدد از پساب تصفیه 
شده در آبیاري فضاي سبز و مصارف کشاورزي در اکثر طرح هاي تصفیه پساب به عنوان یکى از اهداف طرح ها محسوب مى شود. در 
حال حاضر در کشور ایران حدود 60 تا 70 درصد از آب مصرفى در بخش صنعت به صورت پساب برگشت داده مى شود و حجم 
آالیندگى بسیار باالیى را ایجاد مى کند. با پیش بینى هاي صورت گرفته حجم پساب تولیدي در کشور در سال 1400 برابر با 40 میلیارد 
مترمکعب تخمین زده مى شود، بنابراین با وجود این حجم باالي پساب درکشور، مدیریت آن، بازیافت و استفاده مجدد این پساب ها 
امري واجب به شمار مى رود که مى تواند تأثیر بسیاري در حفظ و نگهداشت منابع آب زیرزمینى داشته باشد و میزان بهره برداري را تا 
حد چشمگیري کاهش دهد. آب بدست آمده از بازیافت و تصفیه پساب هاي مختلف تولیدي در کشور مى تواند میزان مصرف بسیاري 
از بخش هاي کشاورزي، شهري و صنعتى را تأمین کند که این بهترین گام در راستاي حفظ منابع آب خواهد بود. سفره هاي زیرزمینى 
آب از اجزا و قسمت هاي مختلفى تشکیل مى شود که در شکل ذیل نشان داده شده است. مهمترین عامل تغذیه این سفره ها نزوالت 
آسمانى است که در بسیاري از کشورها تمهیدات مختلفى براي جلوگیري از هدر رفت آب باران و برف در نظر گرفته شده است، 
همچنین بازیافت آب و تصفیه پساب ها تا حد رسیدن به میزان استاندارد آالیندگى مى تواند به غیر از مصارف گوناگون، براى تغذیه 

سفره هاي زیرزمینى به محیط انتقال یابد. 

شکل(1) اجزاى مختلف سفره هاي زیرزمینى آب

آبیاري با مقدار زیادي آب ُشرب، هدر دادن و اسراف است به ویژه زمانى که گیاهان با آب استفاده شده اي که حاوي مواد ریزمغذي 
مورد نیاز گیاه است، بهتر رشد مى کنند. برخالف بسیاري از مقیاسهاي موقتى اکولوژیکى، استفاده مجدد از آب بازیافتى بخشى از 
راه حل هاي اساسى براي بسیاري از مشکالت زیست محیطى است و احتماال راه حلى اساسى و بدون تغییر در آینده اي نزدیک باقى 

مى ماند.

 مزایاي استفاده مجدد از آب بازیافتى
 استفاده کمتر از آب تازه: آب بازیافتى مى تواند در بسیاري از موارد جایگزین آب تازه باشد. همچنین منجر به صرفه جویى در

هزینه ها و افزایش مؤثر تأمین آب در نواحى اي که به آبیاري نیاز است مى شود. آب مصرفى خانگى تقریباً به دو قسمت درونى و 
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اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر مقدار مواد آلى خاك
نوراهللا تازیکه، محمد حسین ارزانش

مقدمه
همه ساله چندین میلیون هکتار از اراضى کشور به کشت غالت (گندم و جو) اختصاص مى یابد. در بعضى از مناطق کشور بخصوص 
استان گلستان، کشاورزان براى آماده سازى مزرعه براى کشت دوم، بالفاصله پس از برداشت محصول اقدام به سوزاندن بقایاى گیاهى 
مى کنند. این امر باعث مى شود هر ساله هزاران هکتار از اراضى کشور در معرض آتش سوزى قرار گیرد. بقایاي گیاهی در زمین مزایاى 
فراوانی دارند که از آن جمله می توان به ایجاد پناهگاه موجودات ریز خاکی، محافظت خاك درمقابل قطرات باران، تامین غذاي دام و 
اصالح خاك اشاره کرد. آتش زدن در اکوسیستم هاي طبیعی و اکوسیستم هاي تحت مدیریت انسان می تواند باعث تخریب و آلودگی 
زیست محیطى بسیار زیادي شود. سوزاندن بقایاى گیاهى به صورت یک روش معمول و ظاهراً اجتناب ناپذیر در مناطقى از جهان و 
در بعضى از مناطق کشورمان بویژه در مناطق داراى کشت دوم توسط برخى از کشاورزان انجام مى پذیرد. هر چند که در سالهاى اخیر 
مطالعاتى در این زمینه از طریق موسسات و مراکز تحقیقاتى کشور آغاز شده است، با وجود این، ضرورت توجه بیشتر به این مشکل 
در سطح ملى از اهمیت بسزایى برخوردار است و چه در بخش کشاورزى، چه در بخش منابع طبیعى و محیط زیست، ما را ملزم به 
اتخاذ تصمیمات جدى و عاجل وارائه راهکارهاى اساسى مى کند، تا با برنامه ریزى اصولى، منطقى وعملى نسبت به رفع این معضل 
که پیامدهاى زیست محیطى نامطلوبى را در پى خواهد داشت همت گماریم. از معایب بسیار بارز سوزاندن بقایاى گیاهى مى توان به 

کاهش رطوبت و حاصلخیزى خاك، تخریب ساختمان خاك، فرسایش خاك، و آلودگى هوا اشاره نمود.

اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر فرسایش و خصوصیات فیزیکى خاك
بقایاى گیاهى پس از برداشت محصول به خوبى از فرسایش خاك جلوگیرى کرده و عموماً با سوزاندن این بقایا، فرسایش آبى و 
بادى خاك افزایش مى یابد. در اثر برخورد قطرات باران با خاك لخت و بدون پوشش، خاکدانه هاى سطحى شکسته مى شود و ذرات 
ریز حاصل از آن منافذ خاك را مسدود مى کنند. به همین دلیل نفوذ پذیرى خاك کاهش مى یابد و به مقدار روان آب افزوده مى شود. 
از عواقب فرسایش مى توان به شسته شدن الیه حاصلخیز سطح خاك، کاهش نفوذ پذیرى خاك در مقابل آب و هوا، به هم خوردن 
ساختار و افزایش تراکم اشاره کرد. بنابراین خالى شدن سطح خاك از بقایاى گیاهى سبب فرسایش شدید خاك مى شود. امروزه در 
اکثر مناطق فالت بزرگ آمریکا، کشاورزان به دلیل اثرات مخرب فرسایش، از آتش زدن بقایاى گیاهى خوددارى مى کنند، هر چند که 

این روش، آسان ترین راه براى پاك کردن مزرعه است. 

اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر حرارت خاك
به طور کلى رابطه مستقیمى میان رطوبت و حرارت خاك به هنگام 
خاك  در  زیرین  هاى  الیه  به  حرارت  انتقال  دارد.  وجود  سوزى  آتش 
مرطوب به آرامى صورت مى گیرد و دلیل آن باال  بودن ظرفیت گرماى 
ویژه آب است. تبخیر آب از خاك به هنگام آتش سوزى مانع مى شود 
که حرارت خاك به طور ناگهانى باالبرود، یا اینکه حرارت به عمق هاى 
پائین تر گسترش یابد. معموالً در خاك هاى مرطوب بیشترین حرارت را 

در الیه یک تا سه سانتیمترى خاك مى بینیم و بعد از آن دما خیلى سریع کاهش مى یابد. در خاك هاى خشک دماى الیه یک تا پنج 
سانتیمترى خاك زیاد مى شود و این دما به الیه هاى زیرین انتقال نمى یابد، زیرا ظرفیت انتقال حرارت در خاك خشک بسیار کمتر از 
خاك مرطوب است. با توجه به اینکه یکى از مهمترین مشکالت خاك هاى مناطق خشک و نیمه خشک از جمله کشورمان بخصوص 
در سال هاى اخیر کشور، کمبود رطوبت است، از این رو مدیریت بقایاى گیاهى مى تواند در حفظ رطوبت خاك نقش مهمى ایفا نماید.

اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر پایدارى خاك دانه ها
آتش زدن بقایاى گیاهى سبب نابودى ماده آلى خاك مى شود و این به طور مستقیم بر ساختار و دانه بندى خاك اثر سوء مى گذارد. 

مزرعه گندم که بقایاى آن سوزانده شده است
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خارجى تقسیم مى شود. تمامى این آب به جز آب توالت ها، مى تواند در خارج از منزل دوباره مورد استفاده قرار گیرد. 
 فشار کمتر بر روي سپتیک تانک فاضالب و خرابى آن: استفاده از آب بازیافتى به طور گسترده اي عمر مفید و ظرفیت سیستم هاي

فاضالب را باال مى برد.
 کاهش انرژي و مواد شیمیایى: استفاده کمتر از انرژي و مواد شیمیایى به علت کاهش مقدار آب تازه و نیز آب هدر رفته اي که

احتیاج به پمپاژ و عملیات دارد.
تغذیه آب هاي زیرزمینى
.رشد گیاهان: جایى که امکان استفاده از آب دیگري میسر نیست استفاده از آب بازیافتى سبب تقویت رشد گیاهان مى شود
 احیاى مجدد مواد مغذي هدر رفته: مصرف مواد مغذي فاضالب تخلیه شده به رودخانه ها یا اقیانوس ها، باعث پبري زودرس

منابع آبى مى شود و این باعث فرسایش مى گردد. مصرف مواد مغذي در آب بازیافتى به قابلیت حاصلخیزي زمین کمک مى کند.
 افزایش آگاهى و حساسیت نسبت به چرخه طبیعى: استفاده از آب بازیافتى موجب رضایت و مسئولیت پذیري براي کشت و کار

خردمندانه مى  شود.
 صرفه جویى در انرژي و پول: همچنان که تقاضا براي آب افزایش مى یابد، آب بیشتري نیز استحصال مى شود. تصفیه و گاهى

اوقات تأمین آب از فاصله هاي بسیار دور منجر به صرف انرژي و هزینه زیادي براي انتقال آب به شهرها مى شود. اگر منبع تأمین 
آب، زیرزمینى باشد با ادامه مصرف، سطح آب زیرزمینى پایین رفته و در نتیجه سبب افزایش انرژي مورد نیاز براي پمپاژ کردن 
آب به سطح زمین مى شود. بنابراین بازیافت آب مى تواند نقش مؤثري در جلوگیري از پایین رفتن سطح آب هاي زیر زمینى داشته 
باشد و مصرف انرژي و هزینه ها را کاهش دهد. همچنین استفاده از آب هاي با کیفیت پایین تر از آب آشامیدنى براي مصارف 
دیگر میزان مصرف انرژي را کاهش مى دهد. با استفاده از آب بازیافت شده است که نیاز به آب با کیفیت باال کاهش  مى یابد و در 

نتیجه موجب صرفه جویى در انرژي و پول از طریق کاهش در درجات تصفیه مى شود.

بررسى هاي به عمل آمده نشان مى دهد که توسعه و بهره برداري بهینه از منابع آب موجود براي مصارف کشاورزي، ُشرب و صنعت 
بسیار ضروري است و نگهداري صحیح از منابع آب و تأسیسات موجود، درجهت استحصال منابع جدید آب و باالبردن راندمان مصرف 
آب از اهمیت هاي بخش منابع آب به شمار مى رود، به همین دلیل اقدامات اجرایى در جهت بهره برداري صحیح از منابع آبى و بازیافت 

آن بشرح ذیل بیان مى شود: 
- ایجاد و تکمیل شبکه هاي مناسب انتقال آب و تبدیل کانال هاي سنتى به کانال هاي مدرن به منظور افزایش راندمان انتقال و 

آبیاري. 
- جبران بیالن منفى آب هاي زیرزمینى از طریق اجراي طرح هاي پخش سیالب، تغذیه مصنوعى و کنترل برداشت از منابع آب  هاي 

زیرزمینى.
- ایجاد ظرفیت هاي جدید استحصال آب براى تأمین بخش هاي سه گانه.

- ایجاد شبکه هاي اندازه گیري مصارف آب در بخش کشاورزي و تحویل حجمى آب.
- ایجاد و تکمیل شبکه ها و سیستم هاي مدرن آبیاري و اشاعه فرهنگ استفاده از این نوع سیستم ها به زارعین ذینفع از طریق 

آموزش هاي الزم.
- بازیافت آب مصرفى در بخش هاي مختلف و حداکثر بهره گیري از آن.

نتیجه گیرى
 با توجه به بروز شرایط بحرانى در بُعد کمیت آب کشور به نظر مى رسد که با سیاست گذاري و بکارگیري برنامه هاي راهبردي در 
زمینه کنترل و کند نمودن آهنگ روند کاهش میزان آب در کشور مقوله بازیافت آب و استفاده مجدد از پساب ها در راستاى حفاظت 
کیفى و کمى آب از اهمیت و جایگاه ویژه اي برخوردار است. بدین جهت استفاده از منابع آبى، غیر از آب هاى شیرین به ویژه در 
کشاورزى که باالترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص مى دهد، ضرورت بیشترى مى یابد. در این میان استفاده از پساب به عنوان 
وزنه اي براي متعادل ساختن توازن میان عرضه و تقاضاي آب مطرح است و سعى مى شود تا با استفاده از این منبع جدید بخشى از 
کمبودهاي منابع آبى به ویژه در بخش کشاورزي جبران شود. کاربرد پساب ها در کشاورزي با توجه به اینکه حاوي مواد مغذي بسیاري 

هستند و از این رو سبب افزایش بهره روي محصول و کاهش هزینه هاي کشاورزان از لحاظ خرید کود مى شوند؛ رو به گسترش است.
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اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر مقدار مواد آلى خاك
نوراهللا تازیکه، محمد حسین ارزانش

مقدمه
همه ساله چندین میلیون هکتار از اراضى کشور به کشت غالت (گندم و جو) اختصاص مى یابد. در بعضى از مناطق کشور بخصوص 
استان گلستان، کشاورزان براى آماده سازى مزرعه براى کشت دوم، بالفاصله پس از برداشت محصول اقدام به سوزاندن بقایاى گیاهى 
مى کنند. این امر باعث مى شود هر ساله هزاران هکتار از اراضى کشور در معرض آتش سوزى قرار گیرد. بقایاي گیاهی در زمین مزایاى 
فراوانی دارند که از آن جمله می توان به ایجاد پناهگاه موجودات ریز خاکی، محافظت خاك درمقابل قطرات باران، تامین غذاي دام و 
اصالح خاك اشاره کرد. آتش زدن در اکوسیستم هاي طبیعی و اکوسیستم هاي تحت مدیریت انسان می تواند باعث تخریب و آلودگی 
زیست محیطى بسیار زیادي شود. سوزاندن بقایاى گیاهى به صورت یک روش معمول و ظاهراً اجتناب ناپذیر در مناطقى از جهان و 
در بعضى از مناطق کشورمان بویژه در مناطق داراى کشت دوم توسط برخى از کشاورزان انجام مى پذیرد. هر چند که در سالهاى اخیر 
مطالعاتى در این زمینه از طریق موسسات و مراکز تحقیقاتى کشور آغاز شده است، با وجود این، ضرورت توجه بیشتر به این مشکل 
در سطح ملى از اهمیت بسزایى برخوردار است و چه در بخش کشاورزى، چه در بخش منابع طبیعى و محیط زیست، ما را ملزم به 
اتخاذ تصمیمات جدى و عاجل وارائه راهکارهاى اساسى مى کند، تا با برنامه ریزى اصولى، منطقى وعملى نسبت به رفع این معضل 
که پیامدهاى زیست محیطى نامطلوبى را در پى خواهد داشت همت گماریم. از معایب بسیار بارز سوزاندن بقایاى گیاهى مى توان به 

کاهش رطوبت و حاصلخیزى خاك، تخریب ساختمان خاك، فرسایش خاك، و آلودگى هوا اشاره نمود.

اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر فرسایش و خصوصیات فیزیکى خاك
بقایاى گیاهى پس از برداشت محصول به خوبى از فرسایش خاك جلوگیرى کرده و عموماً با سوزاندن این بقایا، فرسایش آبى و 
بادى خاك افزایش مى یابد. در اثر برخورد قطرات باران با خاك لخت و بدون پوشش، خاکدانه هاى سطحى شکسته مى شود و ذرات 
ریز حاصل از آن منافذ خاك را مسدود مى کنند. به همین دلیل نفوذ پذیرى خاك کاهش مى یابد و به مقدار روان آب افزوده مى شود. 
از عواقب فرسایش مى توان به شسته شدن الیه حاصلخیز سطح خاك، کاهش نفوذ پذیرى خاك در مقابل آب و هوا، به هم خوردن 
ساختار و افزایش تراکم اشاره کرد. بنابراین خالى شدن سطح خاك از بقایاى گیاهى سبب فرسایش شدید خاك مى شود. امروزه در 
اکثر مناطق فالت بزرگ آمریکا، کشاورزان به دلیل اثرات مخرب فرسایش، از آتش زدن بقایاى گیاهى خوددارى مى کنند، هر چند که 

این روش، آسان ترین راه براى پاك کردن مزرعه است. 

اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر حرارت خاك
به طور کلى رابطه مستقیمى میان رطوبت و حرارت خاك به هنگام 
خاك  در  زیرین  هاى  الیه  به  حرارت  انتقال  دارد.  وجود  سوزى  آتش 
مرطوب به آرامى صورت مى گیرد و دلیل آن باال  بودن ظرفیت گرماى 
ویژه آب است. تبخیر آب از خاك به هنگام آتش سوزى مانع مى شود 
که حرارت خاك به طور ناگهانى باالبرود، یا اینکه حرارت به عمق هاى 
پائین تر گسترش یابد. معموالً در خاك هاى مرطوب بیشترین حرارت را 

در الیه یک تا سه سانتیمترى خاك مى بینیم و بعد از آن دما خیلى سریع کاهش مى یابد. در خاك هاى خشک دماى الیه یک تا پنج 
سانتیمترى خاك زیاد مى شود و این دما به الیه هاى زیرین انتقال نمى یابد، زیرا ظرفیت انتقال حرارت در خاك خشک بسیار کمتر از 
خاك مرطوب است. با توجه به اینکه یکى از مهمترین مشکالت خاك هاى مناطق خشک و نیمه خشک از جمله کشورمان بخصوص 
در سال هاى اخیر کشور، کمبود رطوبت است، از این رو مدیریت بقایاى گیاهى مى تواند در حفظ رطوبت خاك نقش مهمى ایفا نماید.

اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر پایدارى خاك دانه ها
آتش زدن بقایاى گیاهى سبب نابودى ماده آلى خاك مى شود و این به طور مستقیم بر ساختار و دانه بندى خاك اثر سوء مى گذارد. 

مزرعه گندم که بقایاى آن سوزانده شده است
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خاك در اثر برگرداندن بقایاى گیاهى به خاك، به دلیل وجود اقلیم گرم و خشک در ایران و نواحى مشابه نمى توان انتظار افزایش 
سریع مواد آلى در اثر برگرداندن بقایاى گیاهى به خاك را داشت. به طور متوسط به ازاى هر کیلوگرم ذرت، حدود 2 کیلوگرم بقایاى 
گیاهى تولید مى شود. این بقایاى گیاهى غذاى مناسبى براى ریز جانداران خاکى هستند که سرانجام ماده الى را پدید مى آورند. در 

اثر سوزاندن بقایاى گیاهى 65 درصد ماده آلى از بین مى رود.

 اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر آفات، بیمارى ها 
و علف هاى هرز

به طور معمول بقایاى گیاهى را مى سوزانند تا با کمک آن 
تسریع  براى  یا  کنند  کنترل  را  بیمارى ها  یا  موذى  موجودات 
سوزاندن  به  اقدام  بعدى  کشت  براى  مزرعه  سازى  آماده  در 
از  حاصل  گرم  هواى  که  است  داده  نشان  مطالعات  مى کنند. 
حشرات  طغیان  سبب  مى تواند  گیاهى  بقایاى  سوزى  آتش 
شود. به طور مثال جمعیت کنه که حشره اى گرما دوست است 
در مزارعى که آتش براى نابودى بقایا استفاده شده، افزایش 
مى یابد. جذب بیشتر اشعه خورشید توسط خاکستر موجود در 

سطح مزرعه باعث گرم شدن اکوسیستم مزرعه مى شود. از طرفى اثر سوزاندن بر کاهش جمعیت برخى حشرات نیز پایدار نیست؛ 
زیرا حرارت تولید شده از آتش در تمام قسمت هاى زمین به یک میزان نیست و عدم نابودى کامل آنها در مناطق مصون مانده، سبب 
طغیان حشرات پس از آتش سوزى مى شود. آتش سوزى مى تواند سبب نابودى علف هاى هرز نیز بشود. اما به رغم دماى زیاد سطح 
خاك، این نابودى پایدار نیست؛ زیرا بذور علف هاى هرز طى آماده سازى زمین در عمق قرار گرفته و تحت تاثیر حرارت زیاد قرار 
نمى گیرند. رطوبت موجود در خاك و بذر سبب کاهش اثرات آتش بر بذر علف هاى هرز مى شود. همچنین پوسته ضخیم یا چند الیه، 

از دیگر دالیل عدم تاثیر آتش بر بذر علف هاى هرز است.

نتیجه گیرى
اکثر کشاورزان براى آماده سازى زمین براى کشت دوم با کمترین هزینه و سریع ترین زمان ممکن اقدام به سوزاندن بقایاى محصول 
خود مى کنند. این در حالى است که یکى از مهمترین مشکالت خاك هاى کشور کمبود ماده آلى است. سوزاندن و خارج کردن بقایاى 
گیاهى بعد از برداشت محصول سبب شده که میزان ماده آلى در خاك روز به روز کمتر شود. این مساله باعث کاهش حاصلخیزى 
خاك و به دنبال آن باعث کاهش عملکرد محصول مى شود. سوزاندن بقایاى گیاهى( کاه و کلش) باعث مى شود که مواد آلى خاك 
خیلى سریع تبدیل به خاکستر شود و در نهایت عناصر غذایى نظیر ازت، فسفر، کلسیم و منیزیم از آن استخراج شود. خاکستر به 
جا مانده به راحتى در معرض فرسایش آبى و بادى قرار مى گیرد و از دسترس گیاه خارج مى شود. افزایش عناصر غذایى خاك در اثر 
سوزاندن در اکثر تحقیقات انجام شده حاکى از اثرات نامطلوب این روش بر خصوصیاتى چون مواد آلى و نفوذ پذیرى خاك است که در 
درازمدت، پایدارى تولید در اکوسیستم هاى زراعى را به خطر مى اندازد و موجب کاهش عملکرد محصوالت زراعى مى شود. نگهدارى 
بقایاى گیاهى در مزرعه مى تواند باعث حفظ عناصر غذایى، کاهش رشد علف هاى هرز و حفظ رطوبت خاك شود. بنابراین روش 
استفاده مناسب از بقایاى گیاهى در جهت بهبود خصوصیات خاك امرى ضرورى است که مى تواند تولید پایدار و توسعه کشاورزى را 

در پى داشته باشد. 

پیشنهادها
- در اولویت قرار دادن مدیریت بقایاى گیاهى در سیاست هاى دولت و دستگاه هاى متولى

- حمایت از طرح هاى تحقیقات کاربردى مدیریت بقایاى گیاهى
- آشنا کردن کشاورزان با اثرات مخرب این عمل و اثرات نامطلوب آن بر محیط زیست و تنوع زیستى

- فراهم کردن تمهیدات دولتى براى ورود ماشین آالت و ادوات پیشرفته براى حفظ بقایاى گیاهى در زمین
- برگزارى کالس هاى آموزشى و ترویجى مدیریت بقایاى گیاهى، آفات و علف هاى هرز براى کشاورزان

زیر خاك نمودن کلش گندم
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به دلیل کاهش مواد آلى، ارتباط میان ذرات خاك از بین مى رود و فضاى خالى خاك کم مى شود. دانه بندى مطلوب خاك در اثر 
آتش سوزى (به دلیل کاهش مواد آلى) از بین مى رود و به مرور زمان در اثر رفت و آمد ماشین آالت، خاك فشرده مى شود. در ضمن 
وزن مخصوص ظاهرى خاك به دلیل کاهش مواد الى و کاهش تخلخل خاك افزایش مى یابد. همچنین کاهش چسبندگى میان ذرات 
خاك سبب مى شود که هنگام شخم زدن، کلوخه هاى بزرگى تشکیل شود که براى خرد کردن آنها باید عملیات خاك ورزى بیشترى 

انجام داد که این موضوع سبب افزایش فشردگى خاك و هزینه خاك ورزى مى شود.

اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر مواد معدنى 
و  روى  پتاسیم،  کلسیم،  مانند  غذایى  عناصر  از  بسیارى 
عناصرى  ولى  مى گردند  بر  خاك  به  سوزاندن  اثر  در  مس 
سوزاندن  اثر  در  محسوسى  طور  به  گوگرد  و  نیتروژن  چون 
تبخیر مى شوند. بعد از کربن، نیتروژن بیشتر از سایر عناصر 
بقایاى  سوزاندن  با  مى گیرد.  قرار  آتش سوزى  تاثیر  تحت 
گیاهى تقریباً 60 درصد کربن به صورت دى اکسید کربن از 
خاك خارج مى شود. همچنین نزدیک به70 درصد محتواى 
نیتروژن خاك به این ترتیب تبخیر مى شود. حرارت 120 تا 
150 درجه سانتى گراد سبب تبخیر نیتروژن مى شود. یعنى 
مقدار نیتروژن خاك در اثر سوزاندن بقایا کاهش مى یابد که 
این امر باعث کاهش پتانسیل قابل استفاده بودن این عنصر 

در بلند مدت و افزایش نیاز به کودهاى شیمیایى مى شود. سوزاندن بقایا باعث مى شود که عناصر موجود در ساختار بقایا به طور 
مستقیم آزاد شوند و احتیاج به طى کردن چرخه هاى بیولوژیکى و پوسیدن مواد نیست. اگر چه این عمل سبب مى شود که مواد 
غذایى در اختیار گیاهان بعدى قرار گیرد و افزایش عملکرد در محصول بعدى مشاهده شود، اما باید توجه داشت که این مساله اثر 
کوتاه مدت داشته و به دلیل اثرات مخربى که این عمل بر خصوصیات خاك به ویژه ساختمان خاك دارد، به مرور زمان با کاهش 
محصول همراه خواهد شد. در گذشته کشاورزان به این عمل روى مى آوردند، ولى امروزه با روشن شدن اثرات تخریبى آن، کم کم این 

عمل توسط روش هاى زراعى بهتر جایگزین مى شود. 

اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر مقدار ماده آلى خاك
کاهش مواد آلى خاك در اثر سوزاندن یا جمع آورى بقایاى گیاهى موجب کاهش 
فرایند هاى بیولوژیک مى شود، زیرا ماده غذایى مورد نیاز میکروارگانیسم ها تامین 
نمى شود. با کاهش فرایند هاى بیولوژیک، ترشحات میکروارگانیسم ها و به دنبال 
آن، استحکام خاکد انه ها کاهش مى یابد که به مرور زمان منجر به فشرده شدن 
خاك و تشکیل کلوخه هاى بزرگ به هنگام خاك ورزى مى شود. انجام فعالیت هاى 
بیولوژیک در خاك وابسته به حضور مواد آلى است؛ زیرا مواد آلى خاك به عنوان 
یک منبع غذایى براى میکروارگانیسمها عمل مى کنند. تجزیه مواد آلى در خاك 
سوى دیگر موجب افزایش جمعیت  از یک سو سبب تولید هوموس مى شود و از 
میکروارگانیسم ها و ترشحات آنها مى گردد. قارچ هاى خاك با ترشح ترکیبى به نام 
گلومالین سبب افزایش چسبندگى میان ذرات خاك مى شوند که این عمل در بلند 
مدت منجر به استحکام خاکدانه ها و چسبندگى آنها مى گردد؛ به طورى که موجب 
مقاومت خاك در فرسایش و از سوى دیگر افزایش تخلخل و نفوذ پذیرى خاك مى 
به  گیاهى  بقایاى  برگرداندن  به رغم  نامناسب  و  مکرر  شخم  عملیات  انجام  گردد. 
خاك، در یک دوره طوالنى موجب کاهش مواد آلى خاك مى شود و آثار منفى در 

پى دارد. دلیل اصلى این امر افزایش تبادالت گازى و تسریع در فرآیند اکسایش هوازى بقایاى گیاهى است. به رغم افزایش مواد آلى 

سوزاندن بقایاى گیاهى کلزا جهت کشت محصول بعدى

سازى  آماده  براى  کشاورزان  اکثر 
کمترین  با  دوم  کشت  براى  زمین 
ممکن  زمان  سریع ترین  و  هزینه 
محصول  بقایاى  سوزاندن  به  اقدام 
که  است  حالى  در  این  مى کنند.  خود 
خاك هاى  مشکالت  مهمترین  از  یکى 
کشور کمبود ماده آلى است. سوزاندن 
بعد  گیاهى  بقایاى  کردن  خارج  و 
که  شده  سبب  محصول  برداشت  از 
روز  به  روز  خاك  در  آلى  ماده  میزان 
کاهش  باعث  مساله  این  شود.  کمتر 
حاصلخیزى خاك و به دنبال آن باعث 

کاهش عملکرد محصول مى شود.
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خاك در اثر برگرداندن بقایاى گیاهى به خاك، به دلیل وجود اقلیم گرم و خشک در ایران و نواحى مشابه نمى توان انتظار افزایش 
سریع مواد آلى در اثر برگرداندن بقایاى گیاهى به خاك را داشت. به طور متوسط به ازاى هر کیلوگرم ذرت، حدود 2 کیلوگرم بقایاى 
گیاهى تولید مى شود. این بقایاى گیاهى غذاى مناسبى براى ریز جانداران خاکى هستند که سرانجام ماده الى را پدید مى آورند. در 

اثر سوزاندن بقایاى گیاهى 65 درصد ماده آلى از بین مى رود.

 اثر سوزاندن بقایاى گیاهى بر آفات، بیمارى ها 
و علف هاى هرز

به طور معمول بقایاى گیاهى را مى سوزانند تا با کمک آن 
تسریع  براى  یا  کنند  کنترل  را  بیمارى ها  یا  موذى  موجودات 
سوزاندن  به  اقدام  بعدى  کشت  براى  مزرعه  سازى  آماده  در 
از  حاصل  گرم  هواى  که  است  داده  نشان  مطالعات  مى کنند. 
حشرات  طغیان  سبب  مى تواند  گیاهى  بقایاى  سوزى  آتش 
شود. به طور مثال جمعیت کنه که حشره اى گرما دوست است 
در مزارعى که آتش براى نابودى بقایا استفاده شده، افزایش 
مى یابد. جذب بیشتر اشعه خورشید توسط خاکستر موجود در 

سطح مزرعه باعث گرم شدن اکوسیستم مزرعه مى شود. از طرفى اثر سوزاندن بر کاهش جمعیت برخى حشرات نیز پایدار نیست؛ 
زیرا حرارت تولید شده از آتش در تمام قسمت هاى زمین به یک میزان نیست و عدم نابودى کامل آنها در مناطق مصون مانده، سبب 
طغیان حشرات پس از آتش سوزى مى شود. آتش سوزى مى تواند سبب نابودى علف هاى هرز نیز بشود. اما به رغم دماى زیاد سطح 
خاك، این نابودى پایدار نیست؛ زیرا بذور علف هاى هرز طى آماده سازى زمین در عمق قرار گرفته و تحت تاثیر حرارت زیاد قرار 
نمى گیرند. رطوبت موجود در خاك و بذر سبب کاهش اثرات آتش بر بذر علف هاى هرز مى شود. همچنین پوسته ضخیم یا چند الیه، 

از دیگر دالیل عدم تاثیر آتش بر بذر علف هاى هرز است.

نتیجه گیرى
اکثر کشاورزان براى آماده سازى زمین براى کشت دوم با کمترین هزینه و سریع ترین زمان ممکن اقدام به سوزاندن بقایاى محصول 
خود مى کنند. این در حالى است که یکى از مهمترین مشکالت خاك هاى کشور کمبود ماده آلى است. سوزاندن و خارج کردن بقایاى 
گیاهى بعد از برداشت محصول سبب شده که میزان ماده آلى در خاك روز به روز کمتر شود. این مساله باعث کاهش حاصلخیزى 
خاك و به دنبال آن باعث کاهش عملکرد محصول مى شود. سوزاندن بقایاى گیاهى( کاه و کلش) باعث مى شود که مواد آلى خاك 
خیلى سریع تبدیل به خاکستر شود و در نهایت عناصر غذایى نظیر ازت، فسفر، کلسیم و منیزیم از آن استخراج شود. خاکستر به 
جا مانده به راحتى در معرض فرسایش آبى و بادى قرار مى گیرد و از دسترس گیاه خارج مى شود. افزایش عناصر غذایى خاك در اثر 
سوزاندن در اکثر تحقیقات انجام شده حاکى از اثرات نامطلوب این روش بر خصوصیاتى چون مواد آلى و نفوذ پذیرى خاك است که در 
درازمدت، پایدارى تولید در اکوسیستم هاى زراعى را به خطر مى اندازد و موجب کاهش عملکرد محصوالت زراعى مى شود. نگهدارى 
بقایاى گیاهى در مزرعه مى تواند باعث حفظ عناصر غذایى، کاهش رشد علف هاى هرز و حفظ رطوبت خاك شود. بنابراین روش 
استفاده مناسب از بقایاى گیاهى در جهت بهبود خصوصیات خاك امرى ضرورى است که مى تواند تولید پایدار و توسعه کشاورزى را 

در پى داشته باشد. 

پیشنهادها
- در اولویت قرار دادن مدیریت بقایاى گیاهى در سیاست هاى دولت و دستگاه هاى متولى

- حمایت از طرح هاى تحقیقات کاربردى مدیریت بقایاى گیاهى
- آشنا کردن کشاورزان با اثرات مخرب این عمل و اثرات نامطلوب آن بر محیط زیست و تنوع زیستى

- فراهم کردن تمهیدات دولتى براى ورود ماشین آالت و ادوات پیشرفته براى حفظ بقایاى گیاهى در زمین
- برگزارى کالس هاى آموزشى و ترویجى مدیریت بقایاى گیاهى، آفات و علف هاى هرز براى کشاورزان

زیر خاك نمودن کلش گندم
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جامعه ایرانى که مصرف روزانه سبزى تازه و از طرفى مصرف کودهاى شیمیایى 
خصوصا نیتروژنه باالست بسیار خطرناك و مسأله ساز است. مثال اگر نیاز انسان به 
نیترات به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن 5 میلى گرم در روز باشد، هر فرد 70 کیلویى 
مجاز است تا 350 میلى گرم در روز نیترات مصرف نماید. حال اگر فردى 250 گرم 

گوجه فرنگى در روز مصرف کند و غلظت نیترات در میوه گوجه فرنگى 250 میلى گرم به ازاى هر کیلوگرم وزن تازه باشد، در چنین 
شرایطى روزانه 62 میلى گرم نیترات تنها از این طریق وارد بدن این فرد مى شود. ولى اگر همین فرد به جاى گوجه فرنگى همین 
مقدار کاهو یا اسفناج که داراى 3000 میلى گرم نیترات به ازاى هر کیلوگرم وزن تازه محصول است مصرف مى کرد، غلظت نیترات 

وارد شده به بدن این فرد روزانه بیش از دو برابر خواهد بود که بسیار خطرناك است.

نیترات معموال از دو طریق سالمت افراد جامعه را تهدید مى کند:
1- بیمارى متهموگلوبنیمیا (خفگى) در خردساالن

 2- سرطان معده. 
هر دو این بیماریها با نیترات موجود در آب آشامیدنى و مواد غذایى (سبزیها) در ارتباط مستقیم هستند. بروز بیمارى متهموگلوبنیمیا 
در نوزادان به این علت است که در معده نوزادان کمتر از یک سال اسید کافى براى از بین بردن میکروبهایى که نیترات را به نیتریت تجزیه 
کنند وجود ندارد و یون نیتریت پس از ورود به جریان خون، اکسى هموگلوبین نرمال که حاوى آهن فریک است را به متهموگلوبین که 
داراى آهن فرو است تبدیل مى کند و در نتیجه نوزاد دچار خفگى شیمیایى مى شود (ملکوتى و طباطبایى، 1377). پورتر و همکاران 1999 
نیز بیان کردند که در اثر مصرف مواد آالینده از جمله سموم شیمیایى و کودهاى نیتراتى، مردان نسل آینده با کاهش اسپرم مواجه خواهند 

شد. طى گزارشى در سال (1994) حد بحرانى سمیت نیترات در محصوالت زراعى و باغى مختلف در جدولى به شرح زیر اعالم شد:

میلى گرم نیترات در کیلوگرم نوع محصول
وزن تر محصول

میلى گرم نیترات در کیلوگرم نوع محصول
وزن تر محصول

میلى گرم نیترات در کیلوگرم نوع محصول
وزن تر محصول

80زردك1400ترب قرمز250سیب زمینى
1000پیاز60هندوانه300گوجه فرنگى

3000سبزیها60انگور500کلم
250خیار60گالبى400بادمجان

با توجه به مصرف باالى کودهاى نیتراتى در مزارع سبزى و صیفى کارى هاى کشور و نبود آگاهى هاى کشاورزان در خصوص مضرات 
مصرف باالى کودهاى نیترروژنى بخصوص نیتراتى براى سالمت انسان، الزم است تحقیق بیشتر و ارایه راهکارهاى مناسب جهت 
کاهش مصرف کودهاى نیترات دار در گیاهان ارایه شود و از این طریق سطح بهداشتى و غذایى جامعه افزایش یابد و موجبات کاهش 
هزینه هاى پزشکى خانوارهاى ایرانى را فراهم کرد. در زیر به برخى از مهمترین راهکارها براى کاهش مصرف این کودها اشاره مى  شود:

1- استفاده از کودهاى آلى (حیوانى و کود سبز) براى تامین بخشى از نیتروژن مورد نیاز گیاه 
2- استفاده از یک برنامه صحیح تناوب زراعى

3- استفاده از کودهاى کند رهاشونده و آمونیومى مانند اوره با پوشش گوگردى و اوره فرمالدئید به جاى کودهاى نیتراتى
4- استفاده از کشت ارگانیک 

5- استفاده از ارقامى که نیترات را کمتر در خود ذخیره مى کنند، مانند استفاده از ارقام اسفناج برگ صاف به جاى اسفناج برگ 
چروکیده

6- انجام آزمایش شیمیایى خاك قبل از کشت به منظور مدیریت صحیح استفاده از منابع شیمیایى
7- مدیریت صحیح زراعى در برداشت محصوالت، مثال برداشت سبزیجات در هنگام عصر که میزان نیترات در حداقل میزان خود 

است انجام گیرد.
8- سعى شود کودهاى نیتروژن دار در چند نوبت به مزرعه داده شود. 

احمد حسنکى فرد، حسن رضا زمانى

جمله  از  آالینده  مواد  مصرف  اثر  در 
نیتراتى،  کودهاى  و  شیمیایى  سموم 
اسپرم  کاهش  با  آینده  نسل  مردان 

مواجه خواهند شد.
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نیترات موجود در گیاهان و اثرات سوء آن بر سالمت انسان
مقدمه

نیترات یکى از دو شکل قابل جذب نیتروژن است که به صورت یون No-3 توسط گیاهان جذب مى شود. تقریبا 90 درصد از نیتروژنى 
که توسط گیاه جذب مى شود به صورت یون نیترات است. این یون نقش بسیارموثرى در متابولیسم گیاه بازى مى کند و میزان تجمع 
است. یون نیترات داراى آبشویى زیادى است و باعث آلودگى آب هاى زیر زمینى و  آن در بین گیاهان و بافتهاى گیاهى متفاوت 
همچنین موجب بروز برخى بیماریها مانند بیمارى سرطان معده در انسان مى شود. حال با توجه به آثار زیانبارى که وجود نیترات 
اضافى در اندام هاى مصرفى و خوراکى سبزى ها و برخى از گیاهان براى سالمتى انسان دارد، الزم است در مورد نیترات به عنوان یک 
تهدید کننده سالمت انسان و محیط زیست، مطالعات و تحقیقات فراوانى صورت گیرد تا از این راه بتوانیم گامى موثر در باال بردن 

سطح سالمت جامعه و بهداشت تغذیه انسان برداشته باشیم.

علل تجمع نیترات در گیاهان
به طور کلى عوامل متعددى تجمع نیترات در گیاهان را تحت تاثیر قرار مى دهند که به طور 

کلى به دو گروه عوامل محیطى و عوامل ژنتیکى قابل بررسى هستند (ملکوتى، 1381)

1- عوامل محیطى
عوامل محیطى زیادى بر غلظت نیترات در گیاهان از طریق تاثیر بر فعالیت آنزیم کاهش دهنده نیترات (نیترات رداکتاز) و همچنین 
جذب نیترات اثر مى گذارند که عبارتند از: شدت نورکم، دماى خیلى زیاد یا خیلى کم و تنشهاى رطوبتى که منجر به تقلیل فعالیت 
آنزیم کاهش دهنده نیترات و افزایش تجمع نیترات مى شوند. شایان ذکر است که مهمترین عامل محیطى که تجمع نیترات را در 

گیاهان تحت تاثیر قرار مى دهد، میزان نیترات موجود در دسترس ریشه گیاه است (ملکوتى،1381)

2- رقم
تجمع نیترات در گیاهان بستگى به گونه، رقم، سن و قسمتهاى مختلف گیاه دارد. به طور کلى ارقام یک گیاه در جذب و تجزیه 
نیتروژن با هم متفاوتند، مثال اسفناج برگ چروکیده، نسبت به برگ صاف، نیترات بیشترى در خود ذخیره مى کند که دلیل آن فعال 
بودن آنزیم نیترات رداکتاز (آنزیم کاهش دهنده نیترات) در اسفناج برگ صاف است. همچنین ارقام زودرس، میزان نیترات بیشترى 
نسبت به ارقام دیررس همان گونه دارند. الزم به ذکر است که بیشترین میزان تجمع نیترات در سبزیهاى برگى مشاهده شده است.

اثر کود
نوع کود، مقدار کود، سرعت آزاد شدن کود و روش مصرف کود نیز بر تجمع نیترات در گیاهان موثر است. همان طور که قبال نیز ذکر 
شد یکى از عمده ترین عواملى که باعث تجمع نیترات در سبزیها و گیاهان مى شود میزان نیتراتى است که در دسترس ریشه گیاه قرار 
دارد. در مورد تعداد زیادى از گیاهان، ارتباط مستقیمى بین نوع کود نیتروژن مصرف شده و تجمع نیترات در آنها مشخص شده است.

اثرات سوء نیترات بر سالمت انسان
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانى و سازمان خوار و بار جهانى حد قابل 
قبول مصرف روزانه نیترات بین صفر تا 3/7 میلى گرم به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن 
انسان است. طبق همین گزارش با مصرف روزانه 370 میلى گرم نیترات در دراز 
مدت اثر سویى بر سالمت مصرف کنندگان مشاهده نشد. در سال 1997، کمسیون 
اروپا حداکثر مقادیر مجاز آالینده ها را در محصوالت کشاورزى مشخص کرد. در این 
گزارش حد مجاز نیترات در اسفناج و کاهو را 3000 تا 4000 میلى گرم در کیلوگرم 
بر مبناى وزن تازه اعالم کردند. بدیهى است این میزان نیترات در جوامعى نظیر 

تجمع نیترات در گیاهان بستگى به 
مختلف  قسمتهاى  و  سن  رقم،  گونه، 
یک  ارقام  کلى  طور  به  دارد.  گیاه 
گیاه در جذب و تجزیه نیتروژن با هم 
متفاوتند، مثال اسفناج برگ چروکیده، 
بیشترى  نیترات  صاف،  برگ  به  نسبت 

در خود ذخیره مى کند
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جامعه ایرانى که مصرف روزانه سبزى تازه و از طرفى مصرف کودهاى شیمیایى 
خصوصا نیتروژنه باالست بسیار خطرناك و مسأله ساز است. مثال اگر نیاز انسان به 
نیترات به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن 5 میلى گرم در روز باشد، هر فرد 70 کیلویى 
مجاز است تا 350 میلى گرم در روز نیترات مصرف نماید. حال اگر فردى 250 گرم 

گوجه فرنگى در روز مصرف کند و غلظت نیترات در میوه گوجه فرنگى 250 میلى گرم به ازاى هر کیلوگرم وزن تازه باشد، در چنین 
شرایطى روزانه 62 میلى گرم نیترات تنها از این طریق وارد بدن این فرد مى شود. ولى اگر همین فرد به جاى گوجه فرنگى همین 
مقدار کاهو یا اسفناج که داراى 3000 میلى گرم نیترات به ازاى هر کیلوگرم وزن تازه محصول است مصرف مى کرد، غلظت نیترات 

وارد شده به بدن این فرد روزانه بیش از دو برابر خواهد بود که بسیار خطرناك است.

نیترات معموال از دو طریق سالمت افراد جامعه را تهدید مى کند:
1- بیمارى متهموگلوبنیمیا (خفگى) در خردساالن

 2- سرطان معده. 
هر دو این بیماریها با نیترات موجود در آب آشامیدنى و مواد غذایى (سبزیها) در ارتباط مستقیم هستند. بروز بیمارى متهموگلوبنیمیا 
در نوزادان به این علت است که در معده نوزادان کمتر از یک سال اسید کافى براى از بین بردن میکروبهایى که نیترات را به نیتریت تجزیه 
کنند وجود ندارد و یون نیتریت پس از ورود به جریان خون، اکسى هموگلوبین نرمال که حاوى آهن فریک است را به متهموگلوبین که 
داراى آهن فرو است تبدیل مى کند و در نتیجه نوزاد دچار خفگى شیمیایى مى شود (ملکوتى و طباطبایى، 1377). پورتر و همکاران 1999 
نیز بیان کردند که در اثر مصرف مواد آالینده از جمله سموم شیمیایى و کودهاى نیتراتى، مردان نسل آینده با کاهش اسپرم مواجه خواهند 

شد. طى گزارشى در سال (1994) حد بحرانى سمیت نیترات در محصوالت زراعى و باغى مختلف در جدولى به شرح زیر اعالم شد:

میلى گرم نیترات در کیلوگرم نوع محصول
وزن تر محصول

میلى گرم نیترات در کیلوگرم نوع محصول
وزن تر محصول

میلى گرم نیترات در کیلوگرم نوع محصول
وزن تر محصول

80زردك1400ترب قرمز250سیب زمینى
1000پیاز60هندوانه300گوجه فرنگى

3000سبزیها60انگور500کلم
250خیار60گالبى400بادمجان

با توجه به مصرف باالى کودهاى نیتراتى در مزارع سبزى و صیفى کارى هاى کشور و نبود آگاهى هاى کشاورزان در خصوص مضرات 
مصرف باالى کودهاى نیترروژنى بخصوص نیتراتى براى سالمت انسان، الزم است تحقیق بیشتر و ارایه راهکارهاى مناسب جهت 
کاهش مصرف کودهاى نیترات دار در گیاهان ارایه شود و از این طریق سطح بهداشتى و غذایى جامعه افزایش یابد و موجبات کاهش 
هزینه هاى پزشکى خانوارهاى ایرانى را فراهم کرد. در زیر به برخى از مهمترین راهکارها براى کاهش مصرف این کودها اشاره مى  شود:

1- استفاده از کودهاى آلى (حیوانى و کود سبز) براى تامین بخشى از نیتروژن مورد نیاز گیاه 
2- استفاده از یک برنامه صحیح تناوب زراعى

3- استفاده از کودهاى کند رهاشونده و آمونیومى مانند اوره با پوشش گوگردى و اوره فرمالدئید به جاى کودهاى نیتراتى
4- استفاده از کشت ارگانیک 

5- استفاده از ارقامى که نیترات را کمتر در خود ذخیره مى کنند، مانند استفاده از ارقام اسفناج برگ صاف به جاى اسفناج برگ 
چروکیده

6- انجام آزمایش شیمیایى خاك قبل از کشت به منظور مدیریت صحیح استفاده از منابع شیمیایى
7- مدیریت صحیح زراعى در برداشت محصوالت، مثال برداشت سبزیجات در هنگام عصر که میزان نیترات در حداقل میزان خود 

است انجام گیرد.
8- سعى شود کودهاى نیتروژن دار در چند نوبت به مزرعه داده شود. 

احمد حسنکى فرد، حسن رضا زمانى

جمله  از  آالینده  مواد  مصرف  اثر  در 
نیتراتى،  کودهاى  و  شیمیایى  سموم 
اسپرم  کاهش  با  آینده  نسل  مردان 

مواجه خواهند شد.



35

کشاورزى چگونه بر تنوع زیستى تاثیر مى گذارد؟
نظام هاى کشاورزى ما بر موجودات زنده خاك اعم از فعالیت ها و تنوع زیستى آنها، 
تاثیر آشکارى مى گذارند. به عنوان مثال پاکسازى زمین هاى جنگلى یا مراتع براى 
کشت و زرع یا استفاده بیش از حد و حتى استفاده غلط از مواد شیمیایى کشاورزى بر 
محیط زیستى خاك تاثیر مى گذارد و به شدت تعداد و تنوع موجودات خاك را کاهش 
مى دهد. کاهش در تعداد گونه هاى گیاهى با نظام هاى ریشه دهى متفاوت، در کمیت و 

کیفیت بقایاى گیاهى و یا در مقدار ماده آلى خاك، منجر به محدودیت طیف وسیعى از زیستگاه و غذا براى موجودات زنده خاك مى شود.
 

نقش FAO: بهبود مدیریت زیستى خاك
حفاظتى،  کشاورزى  و  تناوب  خاك،  کمتر  شخم  با  محصول  کشت  ارگانیک،  کشاورزى  مانند  زمین  پایدار  مدیریت  شیوه هاى 
یک  اتخاذ  مى شوند.  محسوب  خاك  سالمت  از  اطمینان  براى  حیاتى  و  ضرورى  روش هاى  مزرعه،  پایدار  بهره ورى  افزایش  کنار  در 
رویکرد اکوسیستمى که زمین، آب و منابع زنده را مد نظر قرار دهد براى حفظ و تقویت تنوع زیستى حیاتى است. به عنوان مثال: 
Liberation ، یک پروژه تحقیقاتى است که اتحادیه اروپا آن را تامین مالى کرده و 9 دانشگاه به همراه فائو با آن همکارى مى کنند. 
هدف این پروژه، پیوند تنوع زیستى زمین هاى کشاورزى با خدمات اکوسیستمى براى تشدید عملکرد محیط زیستى موثر است. تنوع 
زیستى با سالمت خاك و در نتیجه با کیفیت و کمیت غذا، ارتباط دارد. حفظ و احیاى تنوع زیستى، سالمت خاك را افزایش داده و 

نظام غذایى تولیدى را تضمین مى کند که همه اینها منجر به بهبود معیشت خانوار و محیط زیست سالم مى شود. 

خاك هاى سالم، پایه و اساس تولید مواد غذایى
خاك هاى سالم پایه و اساس تولید مواد غذایى هستند. هفته جهانى خاك با تاکید بر شعار خاك براى توسعه آغاز مى شود. وجود خاك 
سالم براى دستیابى به امنیت غذایى ضرورى است و همچنین نقش مهمى در چرخه کربن بازى مى کند.  مدیر بخش خاك و آب فائو، در 
هفته جهانى خاك (20 آوریل 2015)عنوان کرد: «خاك سالم» پایه و اساس تولید غذا در جهان است و باید به عنوان یک موضوع کلیدى 
در سیاستگزارى هاى کلى به آن پرداخته شود. به اعتقاد وى امروزه فشار بر منابع خاك به مرز محدودیت هاى بحرانى رسیده و «خاك 
ها براى رسیدن به امنیت غذایى و تغذیه، ضرورى هستند و مى توانند اثرات منفى تغییرات آب و هوایى را کاهش دهند. خاك ها عالوه بر 
حفظ 95 درصد از تولید مواد غذایى، میزبان بیش از یک چهارم از تنوع زیستى در این سیاره و منبع اصلى مواد دارویى هستند. خاك ها 
همچنین نقش مهمى در چرخه کربن بازى مى کنند...» مدیر بخش خاك و آب فائو مى گوید: تخریب خاك در جهان 33 درصد اعالم 
شده که رقم باالیى است و تهدیدى هشدار دهنده براى امنیت غذایى محسوب مى شود و همچنین موجب فقر بسیارى از مردم خواهد شد؛ 
در حالى که مدیریت پایدار خاك مى تواند منجر به تولید بیشتر و سالم تر غذا شود. فائو در انجمن بین المللى خاك از سیاستگزاران، در 

خواست کرده است با یکدیگر کار کنند و تخریب خاك را کاهش دهند و زمین هایى را که از قبل تخریب شده است احیا کنند.

مصاحبه با مدیر بخش خاك و آب فائو
1- نظام هاى مهم کشاورزى موروثى دنیا کدامند و خاك هاى مناسب براى آن در کجا قرار دارند؟

نظام هاى مهم موروثى و سنتى کشاورزى دنیا یا GIAHS، نظام هاى قابل توجه استفاده از زمین و یا سیماى سرزمین هستند که سرشار 
از تنوع زیستى در سطح جهان اند. تنوعى که از انطباق جامعه با محیط زیست خود و نیازها و خواسته هاى آن براى توسعه پایدار ناشى 
شده است. سیستم هاى سنتى GIAHS که بر اساس نظام هاى سنتى دانش زیست محیطى بنا شده است، نه تنها منجر به ایجاد و حفظ 
مناظر و چشم اندازهاى طبیعى زیبا، حفظ و نگهدارى تنوع زیستى کشاورزى، دانش بومى و اکوسیستم هاى انعطاف پذیرشده است بلکه 
در ارائه مداوم محصوالت و خدمات متعدد، مواد غذایى و امنیت معیشتى براى میلیون ها مردم روستایى، حتى فراتر از مرزهایشان، کارساز 
بوده است. بنابراین، خاك ها چگونه در این بستر قرار مى گیرند؟ خاك به معناى واقعى کلمه در پایه و اساس بسیارى از اینسیستم ها قرار 
دارد. در مناطقى که متولیان GIAHS مردم بومى و جوامع محلى هستندکه در کنار طبیعت زندگى مى کنند، خاك به عنوان چیزى 
بیشتر از یک محیط براى رشد مواد غذایى در نظر گرفته مى شود. خاك در این شرایط به عنوان منبعى مقدس و بخشى جدایى ناپذیر 
از زندگى در نظر گرفته مى شود که با هویت فرهنگى، اجتماعى و معنوى آنان پیوند خورده است. جوامع بومى خاك را زمین مادرى خود 
مى دانند، به آن احترام مى گذارند و از آن حمایت مى کنند. آنها درك عمیق و پیچیده اى از طبیعت و ویژگى هاى خاك دارند. آنها مى دانند 
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از سوى فائو نامگذارى شد

سال 2015 سال خاك سالم 
توجه جهانى به خاك

سال 2015 با عنوان «سال جهانى خاك» نامگذارى شده است. هدف از این 
نام گذارى باالبردن آگاهى انسان ها نسبت به منافع خاك براى سالمتى انسان 
و توسعه پایدار است. هفته جهانى خاك در این سال که با همین عنوان نامیده 
شده است منزلت بیشترى مى یابد. هفته خاك در این سال، به ما گوشزد مى کند 
که در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) که در حال حاضر مورد 
بحث است، به مسائل مربوط به خاك توجه بیشترى کنیم. اگر قرار است نیاز 
فراگیر بشریت به امنیت غذایى و تغذیه، کاهش تغییرات آب و هوا و توسعه پایدار 
برآورده شود، باید به منابع خاك توجه جهانى و شایسته اى کرد. خاك یک منبع 

مقدس در شکل گیرى نظام سنتى کشاورزى است. 
جمعیت جهان بعد از پایان قحطى بزرگ و توقف بیمارى طاعون، رشد سریعى را آغاز کرد و از جمعیت حدود 370 میلیون تا میزان فعلى 
افزایش یافت. رشد جمعیت ساالنه براى مدت کوتاهى در دهه 1950 و براى مدت طوالنى ترى در دهه 1960 و 1970 به باالتر از 1/8 درصد 
رسید و در سال 1963 حداکثر رشد 2/3 درصدى را تجربه کرد. شتاب نرخ رشد جمعیت پس از آن رو به کاهش نهاد طورى که تا سال 2011 
به 1/1 درصد رسید. جمعیت کنونى جهان، بیش از 7 میلیارد و نیم برآورد شده است و این افزایش جمعیت نیازمند افزایش 60 درصدى تولید 
محصوالت کشاورزى است. به گزارش سال 2014 سازمان جهانى خواربار و کشاورزى، فائو، 850 میلیون انسان در جهان در معرض گرسنگى 
و تغذیه ناسالم قرار دارند. براى تولید مواد غذایى و محصوالت کشاورزى، به خاك سالم نیاز داریم و وابستگى ما به خاك براى تولید محصوالت 
کشاورزى اهمیت خاك را نشان مى دهد. متاسفانه 33 درصد از منابع خاکى در جهان به سبب توسعه شهر نشینى، از بین رفتن جنگل ها و 
مراتع، استفاده نامناسب از زمین، مدیریت نامطلوب کوددهى و تغییرات آب و هوایى در معرض نابودى هستند. به همین دلیل سال 2015 از 

سوى فائو به نام «سال خاك سالم» نام گذارى شده است تا توجهات بیشترى را به خود معطوف سازد. 

خاك سالم، یعنى خاك زنده                           
به خاکى، خاك سالم مى گوییم،که زنده باشد. خاك کره ما که حدود یک چهارم از کل زمین را پوشانده است، از تنوع زیستى سیاره 
ما حمایت مى کند. خاك یکى از پیچیده ترین اکوسیستم هاى طبیعت و یکى از متنوع ترین زیستگاه هاى روى زمین است. خاك 
شامل تعداد بى شمارى از موجودات مختلف است که با چرخه هاى جهانى زیستى که زندگى همه را ممکن ساخته است تعامل دارد 
و به آن کمک مى کند. در واقع، هیچ کجاى طبیعت به جز خاك، چنین جمعیتى از گونه ها را با این تراکم در خود جاى نداده است. 

تنها در یک برش یک متر مربعى از خاك جنگلى ممکن است بیش از 1000 گونه از بى مهرگان وجود داشته باشد.

تنوع زیستى چیست؟
گوناگونى بیولوژیکى یا «تنوع زیستى» را مى توان به عنوان « تنوع در میان موجودات زنده در کلیه منابع، زمینى، آبى و یا دریایى» تعریف 
کرد. این تنوع شامل تنوع در گونه ها (تنوع ژنتیکى)، تنوع بین گونه ها (تنوع ارگانیسم) و تنوع در اکوسیستم ها (تنوع زیست محیطى) است.

چرا موجودات خاك اینقدر مهم هستند؟
موجودات درون خاك در اکوسیستم خاك داراى عملکردهاى متعدد و حیاتى هستند که باسیستم هاى بیولوژیکى، جوى و آبى، تعامل 
مستقیمى دارند. آنها مسئولیت چرخه غذایى، تنظیم پویایى ماده آلى خاك، ترسیب کربن خاك و انتشار گازهاى گلخانه اى، اصالح ساختار 
فیزیکى خاك و شیوه هاى مدیریت آب و هم چنین افزایش سالمت گیاه را به عهده دارند. تعامل موجودات خاك با یکدیگر و با گیاهان و 
حیوانات دیگر در اکوسیستم، تشکیل یک شبکه پیچیده از فعالیت هاى محیط زیستى به نام شبکه غذایى خاك را مى دهد. این عملکردها و 

تعامالت، منبعى مهم براى مدیریت پایدار سیستم هاى کشاورزى محسوب مى شوند.



35

کشاورزى چگونه بر تنوع زیستى تاثیر مى گذارد؟
نظام هاى کشاورزى ما بر موجودات زنده خاك اعم از فعالیت ها و تنوع زیستى آنها، 
تاثیر آشکارى مى گذارند. به عنوان مثال پاکسازى زمین هاى جنگلى یا مراتع براى 
کشت و زرع یا استفاده بیش از حد و حتى استفاده غلط از مواد شیمیایى کشاورزى بر 
محیط زیستى خاك تاثیر مى گذارد و به شدت تعداد و تنوع موجودات خاك را کاهش 
مى دهد. کاهش در تعداد گونه هاى گیاهى با نظام هاى ریشه دهى متفاوت، در کمیت و 

کیفیت بقایاى گیاهى و یا در مقدار ماده آلى خاك، منجر به محدودیت طیف وسیعى از زیستگاه و غذا براى موجودات زنده خاك مى شود.
 

نقش FAO: بهبود مدیریت زیستى خاك
حفاظتى،  کشاورزى  و  تناوب  خاك،  کمتر  شخم  با  محصول  کشت  ارگانیک،  کشاورزى  مانند  زمین  پایدار  مدیریت  شیوه هاى 
یک  اتخاذ  مى شوند.  محسوب  خاك  سالمت  از  اطمینان  براى  حیاتى  و  ضرورى  روش هاى  مزرعه،  پایدار  بهره ورى  افزایش  کنار  در 
رویکرد اکوسیستمى که زمین، آب و منابع زنده را مد نظر قرار دهد براى حفظ و تقویت تنوع زیستى حیاتى است. به عنوان مثال: 
Liberation ، یک پروژه تحقیقاتى است که اتحادیه اروپا آن را تامین مالى کرده و 9 دانشگاه به همراه فائو با آن همکارى مى کنند. 
هدف این پروژه، پیوند تنوع زیستى زمین هاى کشاورزى با خدمات اکوسیستمى براى تشدید عملکرد محیط زیستى موثر است. تنوع 
زیستى با سالمت خاك و در نتیجه با کیفیت و کمیت غذا، ارتباط دارد. حفظ و احیاى تنوع زیستى، سالمت خاك را افزایش داده و 

نظام غذایى تولیدى را تضمین مى کند که همه اینها منجر به بهبود معیشت خانوار و محیط زیست سالم مى شود. 

خاك هاى سالم، پایه و اساس تولید مواد غذایى
خاك هاى سالم پایه و اساس تولید مواد غذایى هستند. هفته جهانى خاك با تاکید بر شعار خاك براى توسعه آغاز مى شود. وجود خاك 
سالم براى دستیابى به امنیت غذایى ضرورى است و همچنین نقش مهمى در چرخه کربن بازى مى کند.  مدیر بخش خاك و آب فائو، در 
هفته جهانى خاك (20 آوریل 2015)عنوان کرد: «خاك سالم» پایه و اساس تولید غذا در جهان است و باید به عنوان یک موضوع کلیدى 
در سیاستگزارى هاى کلى به آن پرداخته شود. به اعتقاد وى امروزه فشار بر منابع خاك به مرز محدودیت هاى بحرانى رسیده و «خاك 
ها براى رسیدن به امنیت غذایى و تغذیه، ضرورى هستند و مى توانند اثرات منفى تغییرات آب و هوایى را کاهش دهند. خاك ها عالوه بر 
حفظ 95 درصد از تولید مواد غذایى، میزبان بیش از یک چهارم از تنوع زیستى در این سیاره و منبع اصلى مواد دارویى هستند. خاك ها 
همچنین نقش مهمى در چرخه کربن بازى مى کنند...» مدیر بخش خاك و آب فائو مى گوید: تخریب خاك در جهان 33 درصد اعالم 
شده که رقم باالیى است و تهدیدى هشدار دهنده براى امنیت غذایى محسوب مى شود و همچنین موجب فقر بسیارى از مردم خواهد شد؛ 
در حالى که مدیریت پایدار خاك مى تواند منجر به تولید بیشتر و سالم تر غذا شود. فائو در انجمن بین المللى خاك از سیاستگزاران، در 

خواست کرده است با یکدیگر کار کنند و تخریب خاك را کاهش دهند و زمین هایى را که از قبل تخریب شده است احیا کنند.

مصاحبه با مدیر بخش خاك و آب فائو
1- نظام هاى مهم کشاورزى موروثى دنیا کدامند و خاك هاى مناسب براى آن در کجا قرار دارند؟

نظام هاى مهم موروثى و سنتى کشاورزى دنیا یا GIAHS، نظام هاى قابل توجه استفاده از زمین و یا سیماى سرزمین هستند که سرشار 
از تنوع زیستى در سطح جهان اند. تنوعى که از انطباق جامعه با محیط زیست خود و نیازها و خواسته هاى آن براى توسعه پایدار ناشى 
شده است. سیستم هاى سنتى GIAHS که بر اساس نظام هاى سنتى دانش زیست محیطى بنا شده است، نه تنها منجر به ایجاد و حفظ 
مناظر و چشم اندازهاى طبیعى زیبا، حفظ و نگهدارى تنوع زیستى کشاورزى، دانش بومى و اکوسیستم هاى انعطاف پذیرشده است بلکه 
در ارائه مداوم محصوالت و خدمات متعدد، مواد غذایى و امنیت معیشتى براى میلیون ها مردم روستایى، حتى فراتر از مرزهایشان، کارساز 
بوده است. بنابراین، خاك ها چگونه در این بستر قرار مى گیرند؟ خاك به معناى واقعى کلمه در پایه و اساس بسیارى از اینسیستم ها قرار 
دارد. در مناطقى که متولیان GIAHS مردم بومى و جوامع محلى هستندکه در کنار طبیعت زندگى مى کنند، خاك به عنوان چیزى 
بیشتر از یک محیط براى رشد مواد غذایى در نظر گرفته مى شود. خاك در این شرایط به عنوان منبعى مقدس و بخشى جدایى ناپذیر 
از زندگى در نظر گرفته مى شود که با هویت فرهنگى، اجتماعى و معنوى آنان پیوند خورده است. جوامع بومى خاك را زمین مادرى خود 
مى دانند، به آن احترام مى گذارند و از آن حمایت مى کنند. آنها درك عمیق و پیچیده اى از طبیعت و ویژگى هاى خاك دارند. آنها مى دانند 
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ترویج
توانمند سازى زنان روستایى از طریق کارآفرینى اجتماعىو توسعه

صدیقه جوان، سیدجمال فرج ا... حسینی

مقدمه
  در جهان امروز به موازات تغییرات جارى در عرصۀ جهانى پدیده 
روبرو  فراوانى  مشکالت  با  را  زنان  جمله  از  جامعه  احاد  همۀ  بیکارى 
کرده است. در ایران به رغم اینکه نیمى از سرمایه انسانى کشور را زنان 
تشکیل داد ه اند، ولى در عمل زنان کمتر از یک ششم جمعیت فعال 
اقتصادى کشور را شامل مى شوند، که این امر حاکى از آن است که 
ساختار اقتصادى کشور به راحتى نمى تواند فرصتهاى شغلى مناسبى 
را براى زنان فراهم نماید. از این رو توجه به رویکرد خوداشتغالى و 

توسعه کارآفرینى در بین زنان به ویژه آن دسته از زنان ایران که در مناطق روستایى کشور ساکن هستند و از گذشته هاى دور همواره 
بخش خاکسترى اشتغال را تشکیل داد ه اند و به ندرت در جامعه به رسمیت شناخته شده اند و همواره در مسیر کارآفرینى و اشتغال با 
محدودیتهایى مواجه بوده اند، مى تواند به عنوان یک راهکار در جهت خوداشتغالى زنان و افزایش جمعیت زنان فعال در بخش اقتصادى 
کشور حائز اهمیت باشد. کارآفرینی اجتماعی به معناي انجام فعالیتی نوآورانه و خلق کننده ارزش اجتماعی است که مى تواند در بخش 
هاى غیرانتفاعی و تجاري انجام شود. امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهکاري اثرگذار و پایدار در راه توسعه اقتصادي و اجتماعی 
کشورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش هاي گسترده تري از جامعه را به خود جلب می کند.زنان کارآفرین، زنانى هستند که به 
تنهایى یا با مشارکت، کسب و کارى ایجاد کرده و با قبول ریسک هاى مالى، اجتماعى، اخالقى و روانى با خالقیت و نوآورى محصوالت 
جدیدى را تولید مى کنند تا در بازار بر رقبا غلبه کنند. یکى از راههاى توسعه کارآفرینى زنان روستایى، شناسایى عوامل موثر در 

توانمندسازى آنان است. هدف کلى این تحقیق بررسى الزامات، چالشها و موانع کارآفرینى زنان روستایى است.

تعریف کارفرینى اجتماعى
هاي  فعالیت  به  تمایل  عنصر  دو  توامان  ترکیب  حاصل  که  است  اجتماعى  کارآفرینى  کارآفرینى،  رشد  به  رو  حوزه هاي  از  یکى 
کارآفرینانه و فعالیت هاي اجتماعى است. کارآفرینى اجتماعى فرآیندي است که با به کارگیري مکانیزم «تخریب خالق» و چرخه 
نوآوري منجر به خلق ارزش هاي اجتماعى و اقتصادي مى شود. بنابراین در این پدیده، «کارآفرین اجتماعى» داراي ایده و فکر جدیدي 
است که با ایجاد یک کسب وکار اجتماعى (بخش هاي خصوصى، داوطلبانه و غیرانتفاعى)، با بسیج منابع گوناگون و پذیرش مخاطرات 

مالى و اجتماعى، خدمات جدید اجتماعى ارائه مى  کند.

عوامل موثر در توانمندسازى زنان روستایى از طریق کارآفرینى اجتماعى 
زنان نیمى از منابع انسانى را تشکیل مى دهند و به عنوان عوامل کلیدى در توسعه، شناسایى شده اند. توسعه پایدار و برابرى 
زنان به عنوان یک رویکرد جامع براى ایجاد الگوهاى جدید و فرآیند توسعه پایدار مى باشد. عالوه بر نقش زنان در خانواده، آنان در 
توسعه اقتصادى و تحول اجتماعى سهم محورى دارند. ارائه اعتبارات خرد به بهبود توسعه اجتماعى زنان در اقتصاد و بهبود وضعیت 
زنان در خانواده ها و جوامع کمک مى کند. کارآفرینى اجتماعى به تقویت توانمندسازى زنان و حذف نابرابرى هاى جنسیتى کمک 
مى کند. ارائه سازوکارهاى اعتبارى باعث مى شود اعضا در دیگر فعالیت هاى توسعه جامعه درگیر شوند. هدف اصلى ترویج کسب و 
کار اجتماعى، کاهش فقر در میان زنان است تا آنها به خودکفایى دست یابند (همان) در ذیل به عوامل موثر در توانمندسازى زنان 

روستایى اشاره مى شود:

خودباورى
احترام به خویش یا عزت نفس مقوله اى است که هر زنى با توسل به آن قادر به پیشرفت بوده و یک نوع توانمندى و توسعه یافتگى را در 
خود احساس مى کند. تا زمانى که زنى تصمیم به حرکت و اقدام در جهت رسیدن به هدف مورد نظر نگیرد ، قادر به پیشرفت و ترقى نیست. 
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خاك سالم و زنده پایه و اساس بهره ورى، کشت و زرع و تنوع محصوالت براى تهیه غذا و دارو و همچنین پرورش دام است.

2- خاك ها کارکردهاى بسیارى دارند که پایه و اساسسیستم هاى تولید کشاورزى، دام و جنگلدارى و طیف گسترده اى از خدمات 
اکوسیستم را شکل مى دهند. به دلیل همین کارکردهاى چندگانه، خاك ها را نمى توان عناصرى مجزا در نظر گرفت. IYS شش 

کارکرد خاك سالم را بیان کرده است با توجه به این شش کارکرد، GIAHS چگونه از این منبع با ارزش حفاظت مى کند؟
یکى از اصول اساسى کشاورزى موروثى، حفظ کارکردهاى پایدارى نظام هاى سنتى کشاورزى است؛ زیرا این کارکردها، بسیارى از 
محصوالت و خدمات اکوسیستم را که همه ما بدان وابسته ایم تضمین مى کنند. هنگام اجراى بسیارى از این کارکردها که به توسعه 
پایدار کمک مى کنند، مى بینیم که خاك ها در راس اکوسیستم هاى طبیعى کشاورزى GIAHS قرار دارند. مثال،سیستم هاى سنتى 
کشاورزى و جنگلدارى با غنى سازى و حفاظت از تنوع زیستى خود ، خاك را تقویت مى کنند. خاك سالم حاوى میلیون ها موجود 
زنده متفاوت است که از بى شمار میکروب نامرئى، باکترى و قارچ گرفته تا جانوران بزرگتر و آشناترى چون کرم هاى خاکى و موریانه ها 
طبقه بندى مى شوند. ریشه هاى گیاه و دیگر مواد آلى باقى مانده در مزرعه را نیز مى توان به عنوان موجودات زنده خاك در نظر گرفت؛ 
چرا که یا با یکدیگر همزیستى دارند یا بر سایر اجزاى خاك اثرات متقابل مى گذارند. این موجودات متنوع که با یکدیگر و با سایر 
گیاهان و جانوران اکوسیستم در تعاملند، یک شبکه پیچیده از فعالیت بیولوژیکى را تشکیل مى دهند. البته باید خاطر نشان کرد که 
این گوناگونى، تحت تاثیر عوامل بسیارى چون دما، رطوبت، اسیدیته و همچنین رفتارهاى انسانى و شیوه هاى مدیریت کشاورزى و 
جنگلدارى قرار مى گیرد. این عوامل، جوامع بیولوژیکى خاك و عملکرد آنها را به میزان هاى مختلفى تحت تاثیر قرار مى دهد. اگر این 

شبکه پیچیده فعالیت هاى بیولوژیکى، در نظر گرفته نشود، سالمت خاك، عملکرد اکوسیستم و بهره ورى به خطر مى افتد.

به  نیز  خاك  اما  وابسته اند  خاك  به  اکوسیستم  خدمات  از  عظیمى  بخش  و  غذا  آوردن  دست  به  براى  کشاورزان   -3
کشاورزان وابسته است. بهبود مدیریت پایدار و طبیعى منابع براى GIAHS بسیار حیاتى است. در این شرایط کشاورزان 

براى حفاظت از خاك هاى خود چه مى کنند؟
کشاورزان آگاه که کشاورزى را به طور سنتى انجام مى دهند مى دانند چگونه از خاك خود محافظت کنند چرا که آنها بر روى 
زمین زندگى مى کنند، با خاك خود مانوس هستند و آن را مى شناسند. دانش و عملکرد آنها نه تنها به لحاظ حفاظت از خاك مهم 
است بلکه به لحاظ تولید کیفیت باالى مواد غذایى براى مصرف خانواده هایشان و نیز براى اقتصاد محلى و جهانى به طور یکسان 
حائز اهمیت است. ، مفهوم GIAHS ، عالوه بر حفاظت و سالم نگه داشتن خاك براى تولید غذاى ایمن و مغذى، در ویژگى هاى ذاتى 
کشاورزى سنتى نیز نهفته است: یک سیستم متحول از شیوه هایى که در طول زمان از طریق آزمون و خطا و تنظیم شدن با محیط 
در حال تغییر، کامل شده است تا بتواند با نیازهاى اجتماعى و اقتصادى تنظیم شده و مطابقت یابد؛ در حالى که مدیریت بهتر، منابع 

طبیعى مانند خاك را محدود کرده است. این نگرش جامع و چند وجهى در میراث فرهنگى- کشاورزى ریشه دارد..
کلیه  هستند.  قائل  ارزش  نیز  آن  محصوالت  و  خاك  براى  دلیل  همین  به  و  قائلند  ارزش  خود  میراث  براى   GIAHS کشاورزان 
سایت هاى موجود GIAHS بر مدیریت پایدار بومى و خاك تاکید دارند. فرهنگ کشت برنج در استخرهاى ماهى در چین، تراسهاى 
قدیمى برنج در مناطق کوهستانى فیلیپین، سیستم هاى جنگل کارى و باغبانى خانگى در آسیا و آمریکاى التین ؛ سایت هاى آند 
(تراس هاى کوهستانى، دریاچه تیتیکاکا و غیره) کاسکو و پانئو در پرو و مدیریت یکپارچه منابع در جزیره چیلئو در شیلى ، نمونه هاى 
زنده مدیریت پایدار منابع طبیعى در GIAHS هستند که در آن حفاظت از خاك و احترام به آن از نسلى به نسل دیگر منتقل مى شود. 

بدون این انتقال دانش، نظام هاى موروثى کشاورزى، پایدار نمى ماندند.

GIAHS -4 چگونه به کشاورزان براى ارتقاى مدیریت پایدار زمین و حفاظت از خاك کمک مى کند؟
GIAHS یک رویکرد مدیریتى پکپارچه را معرفى کرده است که چند سطحى و چند بخشى بوده و با به کار گیرى نظام هاى سنتى، 
حفاظت پویا از منابع طبیعى و مدیریت پایدار را همراه دارد. اما کشاورزان خرده مالک، جوامع بومى و دولت هاى ملى، به همراه 
تسهیلگرى فائو، مجریان اصلى در این فرایند هستند. به طور ویژه، فائو و شرکاى ملى تاکید بیشترى بر مداخله دولت در سطح محلى 
دارند. توانمندسازى و ظرفیت سازى کشاورزان، مردم بومى و کشاورزان خرد ( زنان، مردان و جوانان) نسبت به مدیریت پایدار زمین، 

آب، تنوع زیستى و منابع خاك نسبت به رویکرد GIAHS ضرورى تر است.
    مترجمان : شیرین افتخارى، محبوبه باطبى، فرحروز ایمانى         منبع : سایت اینترنتى فائو
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ترویج
توانمند سازى زنان روستایى از طریق کارآفرینى اجتماعىو توسعه

صدیقه جوان، سیدجمال فرج ا... حسینی

مقدمه
  در جهان امروز به موازات تغییرات جارى در عرصۀ جهانى پدیده 
روبرو  فراوانى  مشکالت  با  را  زنان  جمله  از  جامعه  احاد  همۀ  بیکارى 
کرده است. در ایران به رغم اینکه نیمى از سرمایه انسانى کشور را زنان 
تشکیل داد ه اند، ولى در عمل زنان کمتر از یک ششم جمعیت فعال 
اقتصادى کشور را شامل مى شوند، که این امر حاکى از آن است که 
ساختار اقتصادى کشور به راحتى نمى تواند فرصتهاى شغلى مناسبى 
را براى زنان فراهم نماید. از این رو توجه به رویکرد خوداشتغالى و 

توسعه کارآفرینى در بین زنان به ویژه آن دسته از زنان ایران که در مناطق روستایى کشور ساکن هستند و از گذشته هاى دور همواره 
بخش خاکسترى اشتغال را تشکیل داد ه اند و به ندرت در جامعه به رسمیت شناخته شده اند و همواره در مسیر کارآفرینى و اشتغال با 
محدودیتهایى مواجه بوده اند، مى تواند به عنوان یک راهکار در جهت خوداشتغالى زنان و افزایش جمعیت زنان فعال در بخش اقتصادى 
کشور حائز اهمیت باشد. کارآفرینی اجتماعی به معناي انجام فعالیتی نوآورانه و خلق کننده ارزش اجتماعی است که مى تواند در بخش 
هاى غیرانتفاعی و تجاري انجام شود. امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهکاري اثرگذار و پایدار در راه توسعه اقتصادي و اجتماعی 
کشورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش هاي گسترده تري از جامعه را به خود جلب می کند.زنان کارآفرین، زنانى هستند که به 
تنهایى یا با مشارکت، کسب و کارى ایجاد کرده و با قبول ریسک هاى مالى، اجتماعى، اخالقى و روانى با خالقیت و نوآورى محصوالت 
جدیدى را تولید مى کنند تا در بازار بر رقبا غلبه کنند. یکى از راههاى توسعه کارآفرینى زنان روستایى، شناسایى عوامل موثر در 

توانمندسازى آنان است. هدف کلى این تحقیق بررسى الزامات، چالشها و موانع کارآفرینى زنان روستایى است.

تعریف کارفرینى اجتماعى
هاي  فعالیت  به  تمایل  عنصر  دو  توامان  ترکیب  حاصل  که  است  اجتماعى  کارآفرینى  کارآفرینى،  رشد  به  رو  حوزه هاي  از  یکى 
کارآفرینانه و فعالیت هاي اجتماعى است. کارآفرینى اجتماعى فرآیندي است که با به کارگیري مکانیزم «تخریب خالق» و چرخه 
نوآوري منجر به خلق ارزش هاي اجتماعى و اقتصادي مى شود. بنابراین در این پدیده، «کارآفرین اجتماعى» داراي ایده و فکر جدیدي 
است که با ایجاد یک کسب وکار اجتماعى (بخش هاي خصوصى، داوطلبانه و غیرانتفاعى)، با بسیج منابع گوناگون و پذیرش مخاطرات 

مالى و اجتماعى، خدمات جدید اجتماعى ارائه مى  کند.

عوامل موثر در توانمندسازى زنان روستایى از طریق کارآفرینى اجتماعى 
زنان نیمى از منابع انسانى را تشکیل مى دهند و به عنوان عوامل کلیدى در توسعه، شناسایى شده اند. توسعه پایدار و برابرى 
زنان به عنوان یک رویکرد جامع براى ایجاد الگوهاى جدید و فرآیند توسعه پایدار مى باشد. عالوه بر نقش زنان در خانواده، آنان در 
توسعه اقتصادى و تحول اجتماعى سهم محورى دارند. ارائه اعتبارات خرد به بهبود توسعه اجتماعى زنان در اقتصاد و بهبود وضعیت 
زنان در خانواده ها و جوامع کمک مى کند. کارآفرینى اجتماعى به تقویت توانمندسازى زنان و حذف نابرابرى هاى جنسیتى کمک 
مى کند. ارائه سازوکارهاى اعتبارى باعث مى شود اعضا در دیگر فعالیت هاى توسعه جامعه درگیر شوند. هدف اصلى ترویج کسب و 
کار اجتماعى، کاهش فقر در میان زنان است تا آنها به خودکفایى دست یابند (همان) در ذیل به عوامل موثر در توانمندسازى زنان 

روستایى اشاره مى شود:

خودباورى
احترام به خویش یا عزت نفس مقوله اى است که هر زنى با توسل به آن قادر به پیشرفت بوده و یک نوع توانمندى و توسعه یافتگى را در 
خود احساس مى کند. تا زمانى که زنى تصمیم به حرکت و اقدام در جهت رسیدن به هدف مورد نظر نگیرد ، قادر به پیشرفت و ترقى نیست. 
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ایجاد اشتغال و توانمندسازى نقش داشته باشد. در واقع بخش تعاون یکی از سه بخش اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. 
در اصل 34 و 44 قانون اساسی بیان شده است که اقتصاد کشور مبتنی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و این موضوع 
براى دستیابی به اهدافی مانند تامین استقالل اقتصادي جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاي انسان ها و تامین 

شرایط کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و جلوگیري از کارفرماي مطلق شدن دولت مطرح شده است.

سرمایه اجتماعى
سرمایه اجتماعی به طور عمده، مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه، چه در سطح 
اقتصادي -  نظام هاي  از  جدیدي  شناخت  تواند  می  ها،  بنگاه  و  ها  سازمان  مدیریت  سطح  در  چه  و  کشورها  توسعه  کالن  مدیریت 

اجتماعی ایجاد و مدیران را در هدایت بهتر نظام ها یاري کند.

نتیجه گیرى و پیشنهادها
وسعت جریان توانمند سازى به حدى است که کلیه افراد جامعه از پایین ترین سطح توسعه یافتگى تا باالترین حد خود شناسى 
را در معرض دید قرار مى دهد. زنان روستایى به عنوان عامل موثر در فعالیت هاى مختلف کشاورزى ، از نظر مشارکت نیروى انسانى 
مورد نیاز در جامعه روستایى ، سهم عمده و بسزایى دارند، به گونه اى که بدون مشارکت آنان، رسیدن به توسعه روستایى امرى 
ناممکن است. همچنین تشکل هاى روستایى به عنوان عوامل حمایت کننده و همراهى کننده و برانگیزاننده مى توانند نقش مهمى 
در توانمند کردن زنان داشته باشند، به طورى که با راهکار ها و اعتباراتى که این تشکیالت - که گاه خودشان به وجود آورنده آنها 
هستند- مى توانند مراحل رسیدن به اعتماد به نفس وتوانمند سازى را هموار تر طى کنند. تواناسازى یک مسئله توسعه اى است.از 
آنجایى که زنانى که توانا مى شوند قادر به عمل در جنبه هاى گسترده ترى هستند و ایفاگر نقش فعال ترى در تمامى جنبه ها براى 
تغییر خواهند بود، باید از هر ایده توانمند سازى براى ایجاد یک تغییر عادالنه در جهت افزایش رفاه براى زنان روستایى استفاده شود. 

یکى از راهکارهاى توسعه توانمندسازى زنان روستایى، کارآفرینى است. 
کارآفرینی اجتماعی یکی از انواع کارآفرینی است که با رویکرد کارآفرینانه به رفع نیازهاي اجتماعی که به آن توجه نشده، می 
پردازد. این در حالى است که در ایران بیشترین شاغالن زن در گروه حقوق بگیران قرار دارند و تنها، نه درصد شاغالن، کارفرما هستند. 
این امر ضرورت توجه به توانمندسازى زنان و رفع موانع پیشروى آنان را نشان مى دهد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق، توسعه 
مهارت رهبري و مدیریت، خودباورى، خالقیت و نوآوري، سازگاري، گشادگی، مهارت همدلی، ریسک پذیري، مسئولیت پذیري و پاسخ 
گویی، ارزش مداري، انگیزه، مهارت، ارائه اعتبارات، پذیرش ابهام، نگرش به کارآفرینى و توسعه سرمایه اجتماعى در توانمندسازى زنان 
نقش زیادى را ایفا مى کند. از آنجا که زنان نیمى از جمعیت کشور را تشکیل مى دهند کارآفرینی را باید از ضروریات هزاره جدید 

دانست و در جهت رفع مشکالت پیش روى کارآفرینى زنان راهکارها و پیشنهادات زیر را ارائه نمود؛

- توانمند سازى زنان روستایى در جهت برنامه ریزى مشارکتى با توجه به نیاز هاى محلى در تعامل با نیروهاى دولتى
- حمایت از بنیه اقتصادى زنان روستایى در قالب تشکل ها، اتحادیه ها ، شبکه ها و تعاونى هاى تولید

- افزایش دسترسى زنان روستایى به خدمات آموزشى، ترویجى، پژوهشى و فن آورى
- تامین دسترسى زنان روستایى به خدمات بخش کشاورزى و حل مساله و مشکل زنان کشاورز و روستایى به وسیله ترویج و 

آموزش کشاورزى
- ایجاد کمپ هاي اطالعات کارآفرینی در مناطق روستایی براى کشف ظرفیت هاي پنهان کارآفرینی در زنان روستایی و تحریک 

آنها به استفاده از این ظرفیتها و ایجاد فعالیت اقتصادي
- زنان روستایی کارآفرین باید به راه هاي دستابی به فرصتها، روش ها و تکنیک ها آگاه شوند تا بتوانند از این فرصت ها براي رسیدن 

به سود بهره ببرند.
- تنظیم تفاهم نامه و اساسنامه زنان روستایی در دفتر امور زنان روستایى وابسته به وزارت جهاد کشاورزى و سایر سازمان هایى که 
در زمینه توانمند سازى زنان در ایران وجود دارند، از اقدامات مفیدى است و در صورتی تنظیم آن امکان پذیر است که سازمانهاي 

دواطلبانه زنان براي دفاع از حقوق زنان روستایی تشکیل شود.
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انگیزش
بزرگترین  از  یکى  منابع  و  انگیزش 
زنان  سازى  توانمند  روى  پیش  مشکالت 
آنها  و  است  توسعه  حال  در  کشور  در 
از  استفاده  منظور  این  براى  را  حل  راه 
سیاست ها و خط مشى هایى که از مرکز 
کمک  یعنى  مى دانند،  گیرد  مى  صورت 
فنى گرفتن از برنامه ریزى ها، سازماندهى  

اجرا ، کنترل و ارزشیابى.

آموزش و ارتقاى مهارت
کل واژه توانمند  سازى زنان در برگیرنده 

ارتقاى توانایى واستعداد هاى آنان در ابعاد مختلف آموزشى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى است. زنان باید در پى شیوه هایى براى 
رشد و تعالى ارزش هاى فکرى - معنوى خود باشند. آنها مى توانند از طریق شرکت فعاالنه در عرصه هاى مختلف ، صالحیت و 
شایستگى هایشان را پرورش دهند و موجب تثبیت هویت خود در جامعه شوند. استفاده از فرصت ها، موقعیت ها و شرایط عادالنه و 

مساوى براى زنان و دختران عاملى براى ارتقاى جایگاه آنان در اجتماع است.

مشارکت 
مشارکت زنان روستایى عامل اساسى و تعیین کننده در توسعه و رشد جامعه روستایى به شمار مى رود. به عالوه مشارکت اصولى 
و برنامه ریزى شده زنان روستایى در فعالیت هاى توسعه اى مى تواند به تشکیل گروههاى متشکل از زنان روستایى براى مواجهه با 
مشکالت و موانع موجود، ایجاد هم فکرى وتبادل افکار (کنش متقابل اجتماعى)، رفع نیاز هاى روزمره زنان روستایى از طریق همیارى، 
تربیت انسان هاى داراى روحیه جمعى و تعاون، سازگارى طرح ها ، پروژه ها ، برنامه ها و فعالیت ها با نیاز هاى محلى و منطقه اى، 
رشد استعداد ها و خالقیت هاى زنان روستایى و بهره گیرى منطقى از خالقیت و استعداد زنان روستایى و در نهایت صرفه جویى 

اقتصادى و کاهش هزینه ها و افزایش میزان بازدهى در فعالیت هاى اقتصادى مرتبط با زنان روستایى منجر شود. 

صندوق هاي تأمین اعتبار 
اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان فقیر عاملى مهم تلقى مى شود و عقیده بر این 
است که زنان، چه در سطح خرد و خانواده (تربیت صحیح کودکان، سرپرستى ازآنها، 
روستایى  صنایع  و  مزارع  در  (کار  کالن  سطح  در  چه  و  و...)  خانوار  داخلى  مدیریت 
و...)، عناصر مهم تغییر در راستاي توانمندي اقتصادي و اجتماعى به شمار مى روند. 
چالش اصلى توسعه کسب و کارهاي کوچک شامل کمبود نقدینگى و وجود رقابت 
از جانب رقباي بزرگ تر و قویتر است. کسب و کارهاي کوچک، نقطه آغازین حرکت 
کارآفرینان هستند و غالبا نوآوریها در آن شکل مى گیرند؛ زیرا شرایط فرآیندي حاکم، 
بستر مناسبى را براي تبادل اطالعات و تجزیه و تحلیل آن ها فراهم مى آورد؛ از این رو 
انعطاف پذیري کسب و کارهاي کوچک عالوه بر این که عامل اساسى در شکل گیري 
نوآوریها است، این توانمندي را به آن ها مى دهد که در شرایط مختلف بازار، فرصتها را 
غنیمت شمرند. اعتبارات خرد به عنوان یک گزینه مى تواند سرمایه الزم را براي زنان 

روستایى فراهم نماید.

تشکیل تعاونى هاي خوداشتغال محلى زنان
با توجه به نظریات بانک جهانی از یک سو و تعریف تعاونی ها از سوي دیگر، تشکیل تعاونیهاى خوداشتغال محلى زنان مى تواند در 

یکی  اجتماعی  کارآفرینی 
با  که  است  کارآفرینی  انواع  از 
رویکرد کارآفرینانه به رفع نیازهاي 
اجتماعی که به آن توجه نشده، می 
در  که  است  حالى  در  این  پردازد. 
ایران بیشترین شاغالن زن در گروه 
حقوق بگیران قرار دارند و تنها، نه 
درصد شاغالن، کارفرما هستند. این 
توانمندسازى  به  توجه  ضرورت  امر 
را  آنان  پیشروى  موانع  رفع  و  زنان 

نشان مى دهد.
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ایجاد اشتغال و توانمندسازى نقش داشته باشد. در واقع بخش تعاون یکی از سه بخش اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. 
در اصل 34 و 44 قانون اساسی بیان شده است که اقتصاد کشور مبتنی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و این موضوع 
براى دستیابی به اهدافی مانند تامین استقالل اقتصادي جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاي انسان ها و تامین 

شرایط کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و جلوگیري از کارفرماي مطلق شدن دولت مطرح شده است.

سرمایه اجتماعى
سرمایه اجتماعی به طور عمده، مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه، چه در سطح 
اقتصادي -  نظام هاي  از  جدیدي  شناخت  تواند  می  ها،  بنگاه  و  ها  سازمان  مدیریت  سطح  در  چه  و  کشورها  توسعه  کالن  مدیریت 

اجتماعی ایجاد و مدیران را در هدایت بهتر نظام ها یاري کند.

نتیجه گیرى و پیشنهادها
وسعت جریان توانمند سازى به حدى است که کلیه افراد جامعه از پایین ترین سطح توسعه یافتگى تا باالترین حد خود شناسى 
را در معرض دید قرار مى دهد. زنان روستایى به عنوان عامل موثر در فعالیت هاى مختلف کشاورزى ، از نظر مشارکت نیروى انسانى 
مورد نیاز در جامعه روستایى ، سهم عمده و بسزایى دارند، به گونه اى که بدون مشارکت آنان، رسیدن به توسعه روستایى امرى 
ناممکن است. همچنین تشکل هاى روستایى به عنوان عوامل حمایت کننده و همراهى کننده و برانگیزاننده مى توانند نقش مهمى 
در توانمند کردن زنان داشته باشند، به طورى که با راهکار ها و اعتباراتى که این تشکیالت - که گاه خودشان به وجود آورنده آنها 
هستند- مى توانند مراحل رسیدن به اعتماد به نفس وتوانمند سازى را هموار تر طى کنند. تواناسازى یک مسئله توسعه اى است.از 
آنجایى که زنانى که توانا مى شوند قادر به عمل در جنبه هاى گسترده ترى هستند و ایفاگر نقش فعال ترى در تمامى جنبه ها براى 
تغییر خواهند بود، باید از هر ایده توانمند سازى براى ایجاد یک تغییر عادالنه در جهت افزایش رفاه براى زنان روستایى استفاده شود. 

یکى از راهکارهاى توسعه توانمندسازى زنان روستایى، کارآفرینى است. 
کارآفرینی اجتماعی یکی از انواع کارآفرینی است که با رویکرد کارآفرینانه به رفع نیازهاي اجتماعی که به آن توجه نشده، می 
پردازد. این در حالى است که در ایران بیشترین شاغالن زن در گروه حقوق بگیران قرار دارند و تنها، نه درصد شاغالن، کارفرما هستند. 
این امر ضرورت توجه به توانمندسازى زنان و رفع موانع پیشروى آنان را نشان مى دهد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق، توسعه 
مهارت رهبري و مدیریت، خودباورى، خالقیت و نوآوري، سازگاري، گشادگی، مهارت همدلی، ریسک پذیري، مسئولیت پذیري و پاسخ 
گویی، ارزش مداري، انگیزه، مهارت، ارائه اعتبارات، پذیرش ابهام، نگرش به کارآفرینى و توسعه سرمایه اجتماعى در توانمندسازى زنان 
نقش زیادى را ایفا مى کند. از آنجا که زنان نیمى از جمعیت کشور را تشکیل مى دهند کارآفرینی را باید از ضروریات هزاره جدید 

دانست و در جهت رفع مشکالت پیش روى کارآفرینى زنان راهکارها و پیشنهادات زیر را ارائه نمود؛

- توانمند سازى زنان روستایى در جهت برنامه ریزى مشارکتى با توجه به نیاز هاى محلى در تعامل با نیروهاى دولتى
- حمایت از بنیه اقتصادى زنان روستایى در قالب تشکل ها، اتحادیه ها ، شبکه ها و تعاونى هاى تولید

- افزایش دسترسى زنان روستایى به خدمات آموزشى، ترویجى، پژوهشى و فن آورى
- تامین دسترسى زنان روستایى به خدمات بخش کشاورزى و حل مساله و مشکل زنان کشاورز و روستایى به وسیله ترویج و 

آموزش کشاورزى
- ایجاد کمپ هاي اطالعات کارآفرینی در مناطق روستایی براى کشف ظرفیت هاي پنهان کارآفرینی در زنان روستایی و تحریک 

آنها به استفاده از این ظرفیتها و ایجاد فعالیت اقتصادي
- زنان روستایی کارآفرین باید به راه هاي دستابی به فرصتها، روش ها و تکنیک ها آگاه شوند تا بتوانند از این فرصت ها براي رسیدن 

به سود بهره ببرند.
- تنظیم تفاهم نامه و اساسنامه زنان روستایی در دفتر امور زنان روستایى وابسته به وزارت جهاد کشاورزى و سایر سازمان هایى که 
در زمینه توانمند سازى زنان در ایران وجود دارند، از اقدامات مفیدى است و در صورتی تنظیم آن امکان پذیر است که سازمانهاي 

دواطلبانه زنان براي دفاع از حقوق زنان روستایی تشکیل شود.



41

پیش از تولید تا مصرف محصوالت و در مقابل خطرات تهدید کننده پیشگیرى ناشدنى، به شرط آنکه پیش بینى احتمال وقوع خطرات 
امکان پذیر باشد. بیمه محصوالت کشاورزي در مفهوم وسیعتر نوعى تامین پوشش حمایتى براي انواع محصوالت زراعى و باغى، دامى، 
زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشى، طرحهاي جنگلداري، مرتع داري و آبخیز داري در مقابل خسارتهاي ناشى از سوانح طبیعى و 
حوادث قهري نظیر تگرگ، طوفان ، خشکسالى، زلزله، سیل، سرمازدگى، یخبندان، آتش سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتى عمومى 
و قرنطینه اي و امراض حیوانى و قرنطینه اي است که به موجب عقد قرارداد و بیمه گذار با شرکت یا سازمان بیمه گر درصورت بروز 
حوادث و وارد آمدن خسارت ، بیمه گر موظف به جبران خسارت مالى بیمه گذار تا میزان مورد قرارداد و براي خطر قید شده و مندرج 

در قرارداد بیمه مى باشد.

ارکان صندوق بیمه محصوالت کشاورزي
جهاد  وزیران  از  مرکب  عمومی  مجمع  که  قانونی،  بازرس  و  عامل  مدیر  مدیره،  هیأت  فنی،  کمیته  عمومی،  مجمع  از:  عبارتند   
کشاورزي، بازرگانی، امور اقتصادي ودارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به ریاست وزیر جهادکشاورزي است. کمیته 
فنی متشکل از نماینده هر یک از اعضاي مجمع عمومی و نماینده صندوق بیمه است که از نظر کارشناسی داراي اختیار و تخصص 
الزم در زمینه مربوط به وظایف هر یک از اعضاي مجمع عمومی و صندوق است و نسبت به مسائل مربوط به صندوق که از طرف 
مجمع عمومی ارجاع می شود بررسی و اقدام می کند. صندوق نیز می تواند در مورد کلیه وظایف و مسئولیتهاي خود ، از نظرهاي 
مشورتی کمیته فنی بهره گیرد. هیئت مدیره صندوق مرکب از 5 نفر، شامل مدیر عامل بانک کشاورزي و یک نفر از اعضاي هیأت 
مدیره بانک کشاورزي و سه نفر دیگر به معرفی و زیر جهاد کشاورزي است. مدیر عامل بانک کشاورزي مدیر عامل صندوق نیز هست. 

بازرس قانونی صندوق طبق قانون، سازمان حسابرسی است.

 اهداف صندوق بیمه محصوالت کشاورزى
صندوق بیمه کشاورزى اهداف و برنامه هاى اجرایى خود را بر اساس اهداف و سیاست هاى دولت در بخش کشاورزى در قالب 
برنامه هاى پنج ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور با همکارى شبکه گسترده توانمند و متخصص بانک کشاورزى و 
همچنین متولیان بخش کشاورزى)سازمان جهاد کشاورزى و... در سراسر کشور تحقق مى بخشد. و در نهایت با اجراى سیاستهاى 
حمایتى دولت براى افزایش تولید محصوالت اساسى کشاورزى و باال بردن سطح درآمد کشاورزان و دامداران و افزایش توان تولیدى 
آنان نقش موثرى را ایفا مى کند و از این طریق به عنوان پشتوانه مطمئن در جهت تثبیت درآمد و اطمینان خاطر بهره برداران بخش 
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چشم اندازى به بیمه محصوالت کشاورزى در ایران
سید محمود حسینى

سید پوریا باقى

مقدمه 
بخش کشاورزى و فعالیتهاى مرتبط با آن داراى ویژگیهاى خاصى است، که آن را به شدت در معرض خطرات و آسیب هاى متعدد 
و پیشبینى ناپذیر و در نتیجه خسارات و مشکالت فراوان قرار داده است. یکى از این ویژگیها که ناشى از ماهیت عوامل اصلى تولیدکار 

بهره برداران در فضاى باز و در نتیجه در معرض عوامل و شرایط طبیعى قرار گرفتن است. به همین علت است که صدمات و خسارات 
وارد بر محصوالت کشاورزى بر اثر حوادثى مانند، خشکسالى، سیل، تگرگ، بارانهاى تند و... بسیار زیاد و گاه محاسبه ناپذیر است. 

را  کشاورزان  مى تواند  که  ابزارى  مؤثرترین  و  ترین  اصولى  از  یکى  شرایط  این  در 
کشاورزى  محصوالت  بیمه  کند  حمایت  نحو  بهترین  به  طبیعى  سوانح  مقابل  در 
یک  دامدار بتوانند از  محروم وآسیب پذیر کشاورز و  قشر  طورى که  آنهاست، به 
حداقل سطح اطمینان و ضمانت اقتصادى درمقابل نابودى محصوالتشان برخوردار 
شوند. طبق آمار فائو، بیمه محصوالت کشاورزي در شکلها و اهداف گوناگون در 
بیش از 70 کشور مورد استفاده قرار گرفته است. به طور دقیقتر کشورهاي توسعه 
یافته برنامه هاي بیمه را فقط جهت ایجاد یک وسیله براي مدیریت ریسک به اجرا 
کشاورزان  دسترسی  بهبود  در  سعی  ها  برنامه  این  اجراي  با  بلکه  آورند،  نمی  در 
ایجاد  ریسک و  ارزش و پر  با  محصوالت  تولید  تشویق کشاورزان به  به اعتبارات، 

پایداري بیشتر در کشاورزي و صنایع وابسته به آن دارند.

بیمه کشاورزى
 مفهوم بیمه در بخش کشاورزى عبارت است از تضمین جبران بخشى از خسارت 
وارد شده بر عوامل تولید و محصول بالفعل الزم براى عملیات اقتصادى در فاصله 

انواع  براى  حمایتى  پوشش  تامین 
و  (زراعى  کشاورزى  محصوالت 
کرم  عسل،  زنبور  طیور،  دام،  باغى)، 
طرح هاى  پرورشى،  آبزیان  ابریشم، 
آبخیزدارى  و  دارى  مرتع  جنگل کارى، 
سوانح  از  ناشى  خسارتهاى  مقابل  در 
تگرگ،  مانند  قهرى  حوادث  و  طبیعى 
سیل،  زلزله،  خشکسالى،  طوفان، 
آتش سوزى،  یخبندان،  سرمازدگى، 
بادگرم، صاعقه، آفات و امراض گیاهى 
عنوان  به  قرنطینه اى،  و  عمومى 
و  هدفها  به  دست یابى  براى  وسیله اى 

سیاست هاى بخش کشاورزى است.
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پیش از تولید تا مصرف محصوالت و در مقابل خطرات تهدید کننده پیشگیرى ناشدنى، به شرط آنکه پیش بینى احتمال وقوع خطرات 
امکان پذیر باشد. بیمه محصوالت کشاورزي در مفهوم وسیعتر نوعى تامین پوشش حمایتى براي انواع محصوالت زراعى و باغى، دامى، 
زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشى، طرحهاي جنگلداري، مرتع داري و آبخیز داري در مقابل خسارتهاي ناشى از سوانح طبیعى و 
حوادث قهري نظیر تگرگ، طوفان ، خشکسالى، زلزله، سیل، سرمازدگى، یخبندان، آتش سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتى عمومى 
و قرنطینه اي و امراض حیوانى و قرنطینه اي است که به موجب عقد قرارداد و بیمه گذار با شرکت یا سازمان بیمه گر درصورت بروز 
حوادث و وارد آمدن خسارت ، بیمه گر موظف به جبران خسارت مالى بیمه گذار تا میزان مورد قرارداد و براي خطر قید شده و مندرج 

در قرارداد بیمه مى باشد.

ارکان صندوق بیمه محصوالت کشاورزي
جهاد  وزیران  از  مرکب  عمومی  مجمع  که  قانونی،  بازرس  و  عامل  مدیر  مدیره،  هیأت  فنی،  کمیته  عمومی،  مجمع  از:  عبارتند   
کشاورزي، بازرگانی، امور اقتصادي ودارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به ریاست وزیر جهادکشاورزي است. کمیته 
فنی متشکل از نماینده هر یک از اعضاي مجمع عمومی و نماینده صندوق بیمه است که از نظر کارشناسی داراي اختیار و تخصص 
الزم در زمینه مربوط به وظایف هر یک از اعضاي مجمع عمومی و صندوق است و نسبت به مسائل مربوط به صندوق که از طرف 
مجمع عمومی ارجاع می شود بررسی و اقدام می کند. صندوق نیز می تواند در مورد کلیه وظایف و مسئولیتهاي خود ، از نظرهاي 
مشورتی کمیته فنی بهره گیرد. هیئت مدیره صندوق مرکب از 5 نفر، شامل مدیر عامل بانک کشاورزي و یک نفر از اعضاي هیأت 
مدیره بانک کشاورزي و سه نفر دیگر به معرفی و زیر جهاد کشاورزي است. مدیر عامل بانک کشاورزي مدیر عامل صندوق نیز هست. 

بازرس قانونی صندوق طبق قانون، سازمان حسابرسی است.

 اهداف صندوق بیمه محصوالت کشاورزى
صندوق بیمه کشاورزى اهداف و برنامه هاى اجرایى خود را بر اساس اهداف و سیاست هاى دولت در بخش کشاورزى در قالب 
برنامه هاى پنج ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور با همکارى شبکه گسترده توانمند و متخصص بانک کشاورزى و 
همچنین متولیان بخش کشاورزى)سازمان جهاد کشاورزى و... در سراسر کشور تحقق مى بخشد. و در نهایت با اجراى سیاستهاى 
حمایتى دولت براى افزایش تولید محصوالت اساسى کشاورزى و باال بردن سطح درآمد کشاورزان و دامداران و افزایش توان تولیدى 
آنان نقش موثرى را ایفا مى کند و از این طریق به عنوان پشتوانه مطمئن در جهت تثبیت درآمد و اطمینان خاطر بهره برداران بخش 
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بیمه  حق  پرداخت  در  نیز  دولت  و  است  اجبارى  دام  و  غالت  بیمه  کشور  این  در  کرد.  تصویب  را  کشاورزى  محصوالت  بیمه  قانون 
به کشاورزان یارانه مى پردازد. کشور هاى فیلیپین، سریالنکا، هند، تایلند، کره، بنگالدش و اندونزى نیز در زمینه بیمه محصوالت 
کشاورزى اقدام نموده اند. درمجموع اغلب کشورهاى قاره آسیا (حدود 70 درصد) بیمه کشاورزى را در سى سال اخیر اجرا کرده اند.

ایران
اولین بار در ایران در سال 1349 بیمه محصوالت کشاورزى در کشور مطرح شد و درسال 1353 برنامه آن را وزارت تعاون ارائه 
کرده و در فروردین ماه 1355 قانون بیمه محصوالت کشاورزى را وزارت بازرگانى و سپس بانک مرکزى ایران براى اجرا ابالغ کردند. 
اما در مجموع هیچ گونه اقدامى عملى در این خصوص صورت نگرفت. در آذرماه 1358 در پى وقوع انقالب اسالمى ایران ، صندوق باز 
پرداخت براى واحد هاى خسارت دیده کشاورزى ، تأسیس شد. درهمان زمان قانون قبلى مصوب سال 1353 کان لم یکن تلقى شد. 
قانون کنونى بیمه کشاورزى در سال 1362 تصویب شد و پایه هاى حقوقى و قانونى را براى سرمایه گذارى در بیمه این محصوالت 
فراهم ساخت که براى آماده سازى اجراى این الیحه مطالعاتى از سوى وزارت اقتصاد و دارایى ، وزارت بازرگانى ، بانک مرکزى ایران، 
بانک کشاورزى ، بیمه مرکزى و سایر شرکتهاى بیمه در کشور صورت گرفت. در همان زمان کمیته اى براى تهیه دستورالعملهاى 
اجرایى و مباحث فنى و سازماندهى اجرایى جهت ایجاد صندوق بیمه در بانک کشاورزى تشکیل شد که همه و همه نشان از پویایى 

و روند رو به رشد و عملکرد مثبت صندوق بیمه مى باشد.

نتیجه گیرى
بیمه محصوالت ابزاري مؤثر است که افزون بر ایجاد امنیت سرمایه گذاري و رویارویی با شرایط همراه با ریسک در این بخش، 
رضایت خاطر و منافع مورد نظر کشاورزان را نیز تأمین می کند. به تعبیري دیگر بدون امنیت، کشاورزي رونق نمی گیرد و این امنیت 
زمانی به دست خواهد آمد که اهداف مدیریت ریسک که بیمه محصوالت کشاورزي یکی از آنان است، تحقق یابد. بنابراین با توجه به 
نقش مهم و حیاتی بیمه در ایجاد امنیت، رونق و افزایش سرمایه گذاري، افزایش تولید و در نتیجه بهبود سطح زندگی کشاورزان یکی 
از راههاي افزایش مشارکت بهره برداران در این زمینه، رضایت مندي بیمه گذاران فعلی از برنامه هاي بیمه است؛ زیرا این افراد عامل 
بسیار مهمی در تشویق بقیۀ کشاورزان در خرید بیمه نامه خواهند بود. از این رو صندوق بیمه کشاورزي، به منظور پایداري، توسعه و 

گسترش بیمه باید خواسته ها، نیازها و انتظارات بیمه گذاران را مورد توجه قرار دهد.

پیشنهادهایى براى بهبود بیمه محصوالت کشاورزى در ایران
- کارشناسان بیمه محصوالت کشاورزى براى آگاه کردن کشاورزان از بیمه محصوالت کشاورزى، تماس بیشترى با آنها داشته باشند.

 - جهت ایجاد انگیزه براى بیمه کردن محصوالت کشاورزى تخفیفات و یا هدایایى اعطا شود و فرهنگ بیمه با استفاده از رسانه هاى 
جمعى نظیر رادیو ، تلویزیون و مجالت و نشریات آموزشى و.... براى کشاورزان تبلیغ شود.

 - ایجادتسهیالت الزم در خصوص بیمه محصوالت کشاورزى نظیر سهولت درپرداخت غرامت به بیمه گذاران، عمل کردن بیمه به 
تعهدات خود ، آسان شدن مراحل ادارى بیمه براى محصوالت کشاورزى.

 - به منظور فعال کردن بخش غیر دولتى در بیمه هاى کشاورزى الزم است از کمک دولت به حق بیمه کاسته تا واحدهاى خصوصى 
بتوانند درجهت سود دهى بیشتر و اقتصادى تر شدن عملکرد خود اقدام نمایند.

 - صندوق بیمه در زمینه عوامل اجتماعی همچون سودمندي ها و هدفهاي بیمه محصوالت، اطالع رسانی مناسب انجام دهد. 
- براي پذیرش بیشتر بیمه توصیه می شود که سیاستهاي بیمه اي، متناسب بودن و عادالنه بودن حق بیمه و پرداخت به موقع غرامت 

به کشاورزان در منطقه مورد نظر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
 - قوانین و مقررات بیمه، از دیگر متغیرهایى است که به نظر مى رسد در شرایط فعلى براي کشاورزان پیچیده است و یا این که 
کشاورزان از آن ها اطالع کافى ندارند. بنابراین ساده سازي قوانین و اطالع رسانى در این خصوص، از جمله راهکارهایى است که منجر 

به افزایش رضایت بیمه گذاران مى شود.
 - اجراى طرحهاى بیمه اجبارى براى محصوالت داراى اولویت راهبردى در بخش کشاورزى به عنوان سیاست اجرایى مناسبى براى 

توسعه فراگیر بیمه کشاورزى.
 - استفاده از عامل بیمه در حرکت ازمدیریت بحران به سوى مدیریت ریسک در بخش کشاورزى  
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کشاورزى عمل می نماید. بخش کشاورزى در میان بخشهاى اقتصادى، به دلیل تامین غذا و امنیت غذایى بر پایه منابع داخلى و 
همچنین حفاظت از منابع پایه تولید از اهمیت ویژه اى برخوردار است. از آنجا که سرمایه گذارى ها و تولید در بخش کشاورزى در 
شرایط غیر قابل پیش بینى و پیشگیرى طبیعت صورت مى گیرد، یکى از پر مخاطره ترین فعالیتهاى تولیدى کشور محسوب مى شود. 
بر اساس گزارش فائو از بین 40 نوع بالیاى طبیعى ثبت شده در جهان 31 نوع آن در ایران رخمى دهد و ایران جزء 10 کشور اول 

بالخیز دنیا محسوب مى شود.

اهمیت و فواید بیمه محصوالت کشاورزى
از  ناشى  خطرپذیرى  ماهیت  دلیل  به  کشاورزى  بخش  در  ها  گذارى  سرمایه 
بى ثباتى طبیعت و قطعیت نداشتن شرایط جوى، نیازمند امنیت و تضمین در برابر 
ریسک هاى موجود است. از این رو استفاده از بیمه به منظور کم کردن ریسک از 
طریق توزیع آن در میان بهره برداران، جایگاه خاص و اهمیت فراوانى دارد. با عنایت 

به نقش بیمه در تضمین سرمایه گذارى در بخش کشاورزى، تقویت و توسعه نظام بیمه کشاورزى به عنوان پشتیبان تولید کنندگان 
براى مقابله با عوامل تهدید کننده قهرى و طبیعى از ضرورت هاى اساسى به شمار مى رود. در کشور ما صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزى تنها نهادى است که به عنوان مجرى سیاست مدیریت ریسک در بخش کشاورزى، اجراى برنامه بیمه محصوالت کشاورزى 
را به صورت ضابطه مند در کنار سایر ابزارهاى حمایتى عهده دار شده است. تامین پوشش حمایتى براى انواع محصوالت کشاورزى 
(زراعى و باغى)، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشى، طرحهاى جنگل کارى، مرتع دارى و آبخیزدارى در مقابل خسار 
تهاى ناشى از سوانح طبیعى و حوادث قهرى مانند تگرگ، طوفان، خشکسالى، زلزله، سیل، سرمازدگى، یخبندان، آتش سوزى، بادگرم، 
صاعقه، آفات و امراض گیاهى عمومى و قرنطینه اى، به عنوان وسیله اى براى دست یابى به هدفها و سیاست هاى بخش کشاورزى 
است. بیمه به عنوان یک تکیه گاه مهم در هنگام بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه مانند خشکسالى هاى متوالى، سیالبهاى متوالى و 
ویرانگر، زلزله هاى مهیب و سرما و یخبندان و... و در کنار کشاورزان و دامداران خسارت دیده مطرح بوده و با جبران عزتمندانه بخشى 
از ضرر و زیان وارده، بسترى الزم براى بازگشت مجدد خسارت دیدگان به چرخه ى تولید را فراهم مى کند. صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزى طبق وظایف قانونى همواره به عنوان تکیه گاه و پشتوانه اى محکم در خدمت کشاورزان و تولیدکنندگان آسیب پذیر آماده 
انجام وظیفه بوده و مى باشد. این امر در صورتى محقق خواهد شد که هر یک از تولیدکنندگان در مدیریت مزرعه خود توصیه هاى 
متخصصان و کارشناسان را جدى گرفته و با رعایت اصول کاشت، داشت، برداشت و همچنین اصول فنى و بهداشتى در واحدهاى 
پرورشى مرغدارى، دامدارى، پرورش ماهى و... در باال بردن نتیجه و بازدهى فعالیت هاى خود تالش کنند. به این ترتیب صندوق بیمه 
مى تواند با توزیع منابع مالى و غرامت هاى واقعى بین کشاورزان خسارت دیده براى حضور آنان در عرصه ى تولید کشور موفق باشد.

عملیات بیمه در جهان
بیمه کشاورزى به شکلهاى مختلف در کشورهاى جهان در حال اجراست. تفاوت عمده در برنامه هاى بیمه در این کشورها در 
پوشش بیمه محصوالتى که زیر پوشش قرار مى گیرد، نوع خطر و تعداد خطراتى که پوشش داده مى شود، اجبارى بودن و نبودن خرید 
بیمه، نوع بیمه از لحاظ نوع پوشش شامل بیمه عملکرد یا بیمه درآمد، بیمه انفرادى و یا بیمه منطقه اى، دولتى بودن ویا خصوصى 
بودن بیمه گر است. از لحاظ سابقه وجود بیمه نیز، تفاوتهاى زیادى در بین کشور ها دیده مى شود. سیر تحول بیمه نیز در کشور هاى 
مختلف یکسان نیست. به نظر مى رسد ایاالت متحد آمریکا اولین کشورى است 
که ازحدود 100 سال قبل بیمه محصوالت زراعى را بوسیلۀ دولت ارائه کرده است. 
پشتوانه  با  خصوصى  بخش  توسط  و  شده  شروع  سال 1987  از  بیمه  اسپانیا  در 
دولت ارائه مى شود و حدود 40 درصد زمین ها قبل از کشت زیر پوشش بیمه قرار 
دارند. در این کشور حدود 56 نوع محصول بیمه اى ارائه مى شود. در استرالیا از 
اوایل دهه 1960 بیمه محصوالت کشاورزى شروع شد. در این کشور نیز همانند 
کشور هاى اروپایى و آمریکاى شمالى نظام بیمه اتکایى، پشتوانه محکم نظام بیمه 
این کشور است. در آسیا، ژاپن اولین کشورى است که قوانین مربوط به بیمه را 
تدوین و اجرا کرده است. این کشور در سال 1929 بیمه دام و در سال 1939 

به نظر مى رسد ایاالت متحد آمریکا 
 100 ازحدود  که  است  کشورى  اولین 
را  زراعى  محصوالت  بیمه  قبل  سال 

بوسیلۀ دولت ارائه کرده است.

 1349 سال  در  ایران  در  بار  اولین 
کشور  در  کشاورزى  محصوالت  بیمه 
مطرح شد و درسال 1353 برنامه آن را 
وزارت تعاون ارائه کرده و در فروردین 
محصوالت  بیمه  قانون   1355 ماه 
سپس  و  بازرگانى  وزارت  را  کشاورزى 
ابالغ  اجرا  براى  ایران  مرکزى  بانک 

کردند. 
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بیمه  حق  پرداخت  در  نیز  دولت  و  است  اجبارى  دام  و  غالت  بیمه  کشور  این  در  کرد.  تصویب  را  کشاورزى  محصوالت  بیمه  قانون 
به کشاورزان یارانه مى پردازد. کشور هاى فیلیپین، سریالنکا، هند، تایلند، کره، بنگالدش و اندونزى نیز در زمینه بیمه محصوالت 
کشاورزى اقدام نموده اند. درمجموع اغلب کشورهاى قاره آسیا (حدود 70 درصد) بیمه کشاورزى را در سى سال اخیر اجرا کرده اند.

ایران
اولین بار در ایران در سال 1349 بیمه محصوالت کشاورزى در کشور مطرح شد و درسال 1353 برنامه آن را وزارت تعاون ارائه 
کرده و در فروردین ماه 1355 قانون بیمه محصوالت کشاورزى را وزارت بازرگانى و سپس بانک مرکزى ایران براى اجرا ابالغ کردند. 
اما در مجموع هیچ گونه اقدامى عملى در این خصوص صورت نگرفت. در آذرماه 1358 در پى وقوع انقالب اسالمى ایران ، صندوق باز 
پرداخت براى واحد هاى خسارت دیده کشاورزى ، تأسیس شد. درهمان زمان قانون قبلى مصوب سال 1353 کان لم یکن تلقى شد. 
قانون کنونى بیمه کشاورزى در سال 1362 تصویب شد و پایه هاى حقوقى و قانونى را براى سرمایه گذارى در بیمه این محصوالت 
فراهم ساخت که براى آماده سازى اجراى این الیحه مطالعاتى از سوى وزارت اقتصاد و دارایى ، وزارت بازرگانى ، بانک مرکزى ایران، 
بانک کشاورزى ، بیمه مرکزى و سایر شرکتهاى بیمه در کشور صورت گرفت. در همان زمان کمیته اى براى تهیه دستورالعملهاى 
اجرایى و مباحث فنى و سازماندهى اجرایى جهت ایجاد صندوق بیمه در بانک کشاورزى تشکیل شد که همه و همه نشان از پویایى 

و روند رو به رشد و عملکرد مثبت صندوق بیمه مى باشد.

نتیجه گیرى
بیمه محصوالت ابزاري مؤثر است که افزون بر ایجاد امنیت سرمایه گذاري و رویارویی با شرایط همراه با ریسک در این بخش، 
رضایت خاطر و منافع مورد نظر کشاورزان را نیز تأمین می کند. به تعبیري دیگر بدون امنیت، کشاورزي رونق نمی گیرد و این امنیت 
زمانی به دست خواهد آمد که اهداف مدیریت ریسک که بیمه محصوالت کشاورزي یکی از آنان است، تحقق یابد. بنابراین با توجه به 
نقش مهم و حیاتی بیمه در ایجاد امنیت، رونق و افزایش سرمایه گذاري، افزایش تولید و در نتیجه بهبود سطح زندگی کشاورزان یکی 
از راههاي افزایش مشارکت بهره برداران در این زمینه، رضایت مندي بیمه گذاران فعلی از برنامه هاي بیمه است؛ زیرا این افراد عامل 
بسیار مهمی در تشویق بقیۀ کشاورزان در خرید بیمه نامه خواهند بود. از این رو صندوق بیمه کشاورزي، به منظور پایداري، توسعه و 

گسترش بیمه باید خواسته ها، نیازها و انتظارات بیمه گذاران را مورد توجه قرار دهد.

پیشنهادهایى براى بهبود بیمه محصوالت کشاورزى در ایران
- کارشناسان بیمه محصوالت کشاورزى براى آگاه کردن کشاورزان از بیمه محصوالت کشاورزى، تماس بیشترى با آنها داشته باشند.

 - جهت ایجاد انگیزه براى بیمه کردن محصوالت کشاورزى تخفیفات و یا هدایایى اعطا شود و فرهنگ بیمه با استفاده از رسانه هاى 
جمعى نظیر رادیو ، تلویزیون و مجالت و نشریات آموزشى و.... براى کشاورزان تبلیغ شود.

 - ایجادتسهیالت الزم در خصوص بیمه محصوالت کشاورزى نظیر سهولت درپرداخت غرامت به بیمه گذاران، عمل کردن بیمه به 
تعهدات خود ، آسان شدن مراحل ادارى بیمه براى محصوالت کشاورزى.

 - به منظور فعال کردن بخش غیر دولتى در بیمه هاى کشاورزى الزم است از کمک دولت به حق بیمه کاسته تا واحدهاى خصوصى 
بتوانند درجهت سود دهى بیشتر و اقتصادى تر شدن عملکرد خود اقدام نمایند.

 - صندوق بیمه در زمینه عوامل اجتماعی همچون سودمندي ها و هدفهاي بیمه محصوالت، اطالع رسانی مناسب انجام دهد. 
- براي پذیرش بیشتر بیمه توصیه می شود که سیاستهاي بیمه اي، متناسب بودن و عادالنه بودن حق بیمه و پرداخت به موقع غرامت 

به کشاورزان در منطقه مورد نظر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
 - قوانین و مقررات بیمه، از دیگر متغیرهایى است که به نظر مى رسد در شرایط فعلى براي کشاورزان پیچیده است و یا این که 
کشاورزان از آن ها اطالع کافى ندارند. بنابراین ساده سازي قوانین و اطالع رسانى در این خصوص، از جمله راهکارهایى است که منجر 

به افزایش رضایت بیمه گذاران مى شود.
 - اجراى طرحهاى بیمه اجبارى براى محصوالت داراى اولویت راهبردى در بخش کشاورزى به عنوان سیاست اجرایى مناسبى براى 

توسعه فراگیر بیمه کشاورزى.
 - استفاده از عامل بیمه در حرکت ازمدیریت بحران به سوى مدیریت ریسک در بخش کشاورزى  
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صورت توجه به امکانات بالقوه، آن ظرفیت ها نیز قابل بهره برداري معطوف به نتیجه خواهند بود. وجود این وضعیت، شاهد متقنی 
است که توجه به ترویج و آموزش کشاورزي را توصیه می نماید.

ضایعات محصوالت کشاورزى
 بنابر آنچه که اعالم می شود، ساالنه حدود 30 درصد از محصوالت کشاورزي تولید شده (حداقل معادل غذاي 15 میلون نفر ) به 
صورت ضایعات از بین می رود. بدون تردید باال بردن دانش فنی تولید کنندگان، گامی موثر در کاهش ضایعات و به تبع آن افزایش 

درآمد ملى خواهد بود.

و...
سابقه ترویج در کشور نشان مى دهد سالهاى 1331 تا 1339 دوران طالیى ترویج کشاورزى در ایران است و این دوران تا کنون 
تکرار نشده است. شاید علت اصلی پیدایش آن دوران طالیی این بود که فقر آموزشی روستاییان ما آن قدر روشن و واضح بود که هیچ 
کس در آن تردیدي نداشت و همه می دانستند که کشاورزان ما احتیاج به آموزشهاي جدید در زمینه روش هاي جدید و پذیرفته 
شده تولید در کشاورزي دارند. از سوى دیگر چند برنامه توسعه اى همزمان با ارائه آموزشهاى همه جانبه در سطح روستاها اعمال 
شد که در مجموع، رشد قابل توجهى را در توسعه روستایى و کشاورزى به همراه داشت. امروز نیز به نسبت دوره شکوفایى علم و 
دانش، بیشتر کشاورزان ما با وضعیت مطلوب دانشى و مهارتى، فاصله زیادى دارند از این رو اگر سیاست دولت بر رفع موانع تولید 
و سرمایه گذارى و اشتغال و ایجاد تحرك اقتصادى و بهبود مستمر فضاى کسب و کار است، حداقل در بخش کشاورزى چاره اى 
جز نگاه و توجه جدید به نهاد ترویج کشاورزى کشور وجود ندارد. به عبارت دیگر براي فعلیت بخشی به ظرفیت هاي نهاد ترویج و 
آموزش کشاورزي در بخش کشاورزي، الزم است اصالحات ساختاري در حوزه ترویج کشاورزي و نیز در وزارت جهاد کشاورزي به 
عمل آید. تعریف ماموریتهاي تخصصی براي ترویج با رویکرد تغییر دانش، بینش و مهارت کشاورزان، مروجان، کارشناسان، محققان و 
مدیران، به کارگماري کارشناسان و مروجان متخصص در حوزه هاي تخصصی ترویج کشاورزي و نیز ایجاد داالن یگانه و یکپارچه براي 

فعالیتهاي موازي ترویج در تشکیالت وزارت جهاد کشاورزي، تسریع کننده چنین هدفی خواهد بود. 
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نیم نگاهى به ظرفیت  نهاد ترویج و آموزش کشاورزى
مسعود پیروشعبانى

همان گونه که نظام آموزش و پرورش یک کشور بیش از ده سال بر روى دانش آموزان یک کشور سرمایه گذارى مى کند تا در 
آینده باعث رونق اقتصادى، اشتغال و ایجاد تحرك اقتصادى شوند، نظام ترویج کشاورزى نیز بر روى نیروى انسانى بخش کشاورزى 
کار مى کند تا در حال و آینده، بهره بردارانى، ماهر، بروز و مولد تربیت کند؛ با این تفاوت که مخاطب نظام ترویج، هم اکنون مولد 
و درآمدزاست اما این وضعیت با فاصله معنادارى از شرایط مطلوب محقق مى شود. از این رو نظام ترویج، هم زمینه رونق اقتصادى 
و بهبود فضاى کسب و کار را فراهم مى کند و از سوى دیگر با ارائه آموزشهاى الزم و ایجاد و تقویت مهارتهاى جدید، زمینه ایجاد 
اشتغال را فراهم مى کند و در نهایت باعث تحرك اقتصادى خواهد شد. صرف نظر از دیدگاه هاي جهانی کهن اثبات شده در مورد 
لزوم توجه جدي به ترویج کشاورزي، نگاهی به وضعیت فعلی کشاورزي ایران و مولفه هاي ساختاري آن، اهمیت نظام کارآمد ترویج 

را اجتناب ناپذیر و بلکه حیاتی نشان می دهد. این حکم صریح، حاصل تامل در نکات ذیل است:

عملکرد محصوالت کشاورزى
ایران در غالب موارد در مجموع رتبه هاى عملکردى، در نیمه رتبه بندي، و در میانه کشورهاي آسیا و آفریقا قرار دارد و این به منزله 
آنست که ایران در تولید بالفعل خود با نیمی از کشورهاي این منطقه فاصله دارد. برخی معتقدند عملکرد محصوالت اساسی زراعی 
نسبت به عملکرد قابل دسترس حدود 55 درصد و عملکرد محصوالت باغى نسبت به عملکرد کشورهاى توسعه یافته حدود 03 درصد 
است. در چنین شرایطی روشن است که در بهره گیري از تمامی عوامل تولید، عامل انسانی عامل نخستین و مقدم بر سایر عوامل 
است. به عبارت دیگر کیفیت (دانش، بینش و مهارت) نیروي انسانی، تعیین کننده چگونگی به کارگیري عوامل تولید است و ضعف در 

عملکرد تولید ، به عامل انسانی مرتبط است.

بهره ورى عوامل تولید
 بررسی ها نشان داده است که از منابع و عوامل تولیدي که در اختیار بخش کشاورزي و منابع طبیعی است، بین 28/5 تا 87/8 
درصد استفاده می شود. به طور متوسط حدود 45 درصد از ظرفیت بالقوه بخش کشاورزي بدون استفاده و بهره برداري رها شده است. 
عالوه بر عدم بهره گیري کامل از امکانات بالقوه، ظرفیت هاي دیگري در بخش کشاورزي وجود دارد که بالاستفاده رها شده اند که در 
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عمل آید. تعریف ماموریتهاي تخصصی براي ترویج با رویکرد تغییر دانش، بینش و مهارت کشاورزان، مروجان، کارشناسان، محققان و 
مدیران، به کارگماري کارشناسان و مروجان متخصص در حوزه هاي تخصصی ترویج کشاورزي و نیز ایجاد داالن یگانه و یکپارچه براي 

فعالیتهاي موازي ترویج در تشکیالت وزارت جهاد کشاورزي، تسریع کننده چنین هدفی خواهد بود. 
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اصول کشاورزي ارگانیک
محمد شریفى مقدم

اصول  پایه  بر  ارگانیک  کشاورزي 
آشنایی  که  است  شده  نهاده  بنا  خاصی 
کشاورزي  بهتر  درك  جهت  اصول  این  با 
اساس  اصول  این  است.  ضروري  ارگانیک 
رشد و توسعه کشاورزي ارگانیک را فراهم 
جهانی  ارتقاي  و  بهبود  باعث  و  نموده اند 
کشاورزي شده اند. به دلیل نیاز روزانه مردم 
به تغذیه،کشاورزي از مهمترین و بیشترین 
در  و  حال  به  تا  ابتدا  از  بشر  هاي  فعالیت 
آینده خواهد بود. تاریخ، ارزشهاي اجتماعی 
و فرهنگی، کشاورزي را احاطه کرده است. 

بکارگیرى این اصول در کشاورزي به داشتن احساس مسئولیت گسترده در حمایت از خاك، آب، گیاهان و حیوانات و دستورالعمل هاي 
تولید، فرآوري و توزیع غذا و سایر کاالها بستگى دارد.اعتقاد به اینکه زندگی هاي انسانی وابستگی شدیدي به پویایی باغات دارند و 
آنها میراثی ارزشمند براي نسل هاي آینده هستند. اصول کشاورزي ارگانیک براي کلیه حرکات ارگانیک در جهان و در تمام جهات 
سودمند است و توسعه، پیشرفت و هدایت کلیه برنامه ها و استانداردها و همچنین هماهنگی را در عرصه جهان باعث شده است. این 

اصول عبارتند از:
- اصل سالمت
- اصل اکولوژي

- اصل انصاف و عدالت
- اصل مراقبت

هریک از اصول فوق در ادامه به طور مشروح توضیح داده می شود. این اصول همگى سودمند هستند و با اصول اخالقی و روح عمل 
آمیخته اند..

اصل سالمت
کشاورزي ارگانیک باید سالمت خاك ها، گیاهان، حیوانات، انسان ها و کره زمین را که هیچ یک از دیگري مجزا و مستقل نیست، 
حفظ و افزایش دهد. این اصل، خاطر نشان می سازد که سالمت افراد و جوامع انسانى از سالمت اکوسیستم مجزا نبوده و خاك هاي 
سالم، محصوالت سالم و حیوانات و انسان هاي سالم را به وجود می آورند. سالمت به معنی راستی و درستی در کلیه سیستم هاي 
زندگی است و فقط به نبودن بیماري ها نیست؛ بلکه نگهداري فیزیکی و عقالنی جامعه و اکولوژي را نیز شامل مى شود. مصونیت، ارتقا 

و پیشرفت و تهذیب اخالق از صفات کلیدي و اختصاصی سالمت هستند.
نقش کشاورزي ارگانیک چه در کشاورزي و چه در فرآوري و چه در توزیع یا مصرف، پایداري و افزایش سالمت اکوسیستم ها و 
ارگانیسم ها از کوچکترین مخلوقات در خاك تا انسان است. کشاورزي ارگانیک در نظر دارد با تولید با کیفیت باال و غذاي مغذي، به 
کاهش مراقبت هاي رفاهی و سالمتی کمک کند. از سوى دیگر باید از کاربرد تقویت کننده ها(کودها)، آفت کشها، داروهاي حیوانی و 

افزودنی هاي غذایی که ممکن است تاثیرات زیان باري به سالمت داشته باشد پرهیز شود.

اصل اکولوژي
کشاورزي ارگانیک باید براساس سیستم ها و سیکل هاي اکولوژیکی، کار با آنها، رقابت آنها و کمک به پایداري آنها بنیان گذاشته 
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شود. ریشه هاي این اصل کشاورزي ارگانیک، درون سیستم هاي زنده و پویاى اکولوژیکی قرار دارد و نشان دهنده این است که تولید 
بر اساس چرخه ها و پروسه هاي اکولوژیکی است. موادغذایی و رفاه، داخل اکولوژي و محیط خاص آن تولید فراهم مى شود. براي مثال 
در تولید محصوالت زراعى و باغى در خاك زنده، حیوانات در اکوسیستم کشاورزي و نیز ماهی ها و ارگانیسم هاي آبزي در محیط آبی 
مد نظر قرار مى گیرند. در کشاورزي ارگانیک، چراگاه ها و سیستم هاي برداشت از منابع وحشی(طبیعی) باید متناسب با باالنس هاي 
اکولوژیکی و سیکل هاى طبیعی باشد. مدیریت ارگانیک باید با شرایط محلی مانند اکولوژي و فرهنگ، تنظیم شود.عوامل و نهاده ها 
باید به  وسیله استفاده مجدد(بازیافت)، بازچرخ مواد، مدیریت مناسب مواد و انرژي کاهش یابد و ارتقاى کیفیت محیط و کاهش فشار 
بر منابع، در دستور کار قرار گیرد. کشاورزي ارگانیک باید در میان برنامه هاي نظام کشاورزي به تعادل و باالنس اکولوژیکی، استقرار 
طبیعت، حفظ تنوع ژنتیکی و کشاورزي توجه نماید. کسانی که محصوالت کشاورزي ارگانیکی را تولید، فراوري، تجارت و یا مصرف 
مى کنند باید از محیط عمومی شامل باغ ها،کلیماها، مکان هاي طبیعی، زیستگاه ها و آب و هوا حمایت کنند و به آنها سود برسانند.

اصل انصاف و عدالت
کشاورزي ارگانیک باید با توجه به فرصت ها و قابلیت هاي زندگی و محیط هاي عمومی، اطمینان از انصاف را ایجاد نماید. انصاف 
به  وسیله عدالت، احترام، رعایت و مالحظات تقسیمات جهان، ارتباطات بین انسانی تا وابستگی هاي دیگر زندگی ها را شامل مى شود. 
تاکید این اصل بر آن است که آنهایی که درگیر کشاورزي ارگانیک شده اند باید روابط انسانی را به طریقی هدایت نمایند که در تمام 
سطوح از رعایت عدالت و انصاف براي تمام 
کارگرها،  کشاورزان،  اندرکار،  دست  اعضاى 
کنندگان  مصرف  و  تجار  فراوري کنندگان، 
اطمینان حاصل نمایند. کشاورزي ارگانیک 
باید براي هر شخصی که درگیر آن می شود 
به  و  کند  ایجاد  را  زندگی  از  خوبی  کیفیت 
غذاي  حاکمیت  و  فقر  و  تنگدستی  کاهش 
منظور  به  اهداف  این  نماید.  کمک  سالم 
سایر  و  غذایی  مواد  شایسته  عرضه  و  تولید 
محصوالت با کیفیت باال است. این اصل بیان 
با  زندگی  طول  در  باید  حیوانات  می کندکه 
شرایطی که مطابق با فیزیولوژي و رفتارهاي 
طبیعی و رفاه آنهاست پرورش یابند. منابع 
مورد  تولید  براي  که  محیطی  و  طبیعی 

استفاده قرار می گیرند باید از لحاظ اکولوژیکی و اجتماعی مدیریت شده باشند تا در مقابل نسل هاى آینده حفظ شود.

اصل مراقبت
کشاورزي ارگانیک باید به صورت پیشگیرانه و مسوالنه به منظور حمایت از سالمت و آسایش نسل هاي بعد و محیط، مدیریت 
شود. کشاورزي ارگانیک، سیستم پایدار و زنده اي است که به شرایط و تقاضاهاي داخلی و خارجی پاسخ می دهد. مشاغل مرتبط با 
کشاورزي ارگانیک، ارتقاى کارایی و افزایش سودمندي را در پی خواهند داشت که البته نباید سالمتی و رفاه را به خطر بیندازد. از 
این رو فن آورى هاى جدید و روش هاى موجود باید مورد ارزیابی و بازنگري قرار گیرند. اطالعات و مفاهیم اکوسیستم و کشاورزي 
باید تحت مراقبت قرار گیرد تا از ارائه مفاهیم معیوب و ناقص جلوگیري شود. اقدامات پیشگیرانه و ضمانت(گواهى کردن) به عنوان 
کلید مرتبط با توسعه و تکنولوژي در این اصل کشاورزي ارگانیک برگزیده شده اند. علوم متنوعی براي اطمینان از سالمتی و درستی 
کشاورزي و اکولوژي مورد نیاز است و البته دانش علمی به تنهایی کافی نیست. تجربه عملی، تجمیع افکار، سنتهاي ملی و دانش بومی 
براي آزمایش و ارائه راه حل پیشنهادي صحیح نیز، ضروري است. کشاورزي ارگانیک باید از اظهار بدون دلیل خطرات تکنولوژ ى هاي 
مناسب و مورد قبول ممانعت نماید. تصمیمات باید ارزش ها و تمام نیازهاي فردي که تحت تاثیر آن است را به صورت شفاف و 

مشترك نشان دهد.
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به  طور قطع، اقدامات مکانیکى به تنهایى چاره ساز نیستند و راهکارهاى ارائه شده نیزداراى ابهاماتى به شرح ذیل مى باشند :
- عملیات مکانیکى تاچه زمانى کاربرد دارند و هزینه هاى مترتب با این اقدامات به چه میزانى است؟

- آیا صرفا با مفروش نمودن مناطق برداشت ، مى توان این پدیده را دربلند مدت مهار نمود؟
- آیا در بلند مدت، هوازدگى هاى فیزیکى و همچنین تردد وسائط نقلیه سبب تخریب سنگها، سنگریزه ها و شن هاى مفروش نخواهند شد ؟

- آیا پس از وقوع این فرایند، ذرات ریزمیکرونى، مجددا دستخوش فرسایش بادى نمى شوند ؟
- آیا با اجراى عملیات مکانیکى، بخش اعظمى از مساحت این مناطق از حیز انتقاع و بهره بردارى خارج نمى شوند؟

- آیا با اقدامات مالچ پاشى و استفاده از موادنفتى، آسیبى به محیط زیست وارد نخواهد شد ؟
- اثرات سوء زیست محیطى این مواد را با چه شاخصى مى توان اندازه گیرى کرد؟

بر این اساس است که به عقیده نگارنده، اقدامات بیولوژیکى نیز به تنهایى، تاثیرى آشکار و بلند مدت در مناطق آسیب دیده نخواهند 
داشت و در این راه باید با عزمى ملى و تلفیقى از عملیات مکانیکى و بیولوژیکى( بیوتکنیکى) به مبارزه قطعى با این پدیده نوظهور 

همت گمارد. 

پیشنهادها
همانگونه که اشاره شد، راه هاى مقابله با ریزگردها متعدد بوده و براى نیل به این مهم، تعامالت فرابخشى و همچنین هماهنگى 
کلیه دستگاه ها و تفکیک وظایف هربخش، الزامى است. از این طریق است که با اقداماتى تلفیقى و فاز به فاز مى توان بر این پدیده 

نوظهور، چیره شد.
- فاز اول: تهیه نقشه پهنه بندى مناطق بحرانى با استفاده ازتصاویر ماهواره اى و بازدیدهاى میدانى

- فاز دوم: پس از شناسایى مناطق برداشت و با توجه به اولویت هاى مدنظر، اقدامات مکانیکى مشتمل بر: عملیات شن ریزى، ریختن 
سنگریزه و احداث بادشکن هاى غیر زنده

از مزایاى این عملیات کنترل ذرات ریز میکرونى است که تحت تاثیر باد غالب نبوده و کمترین حرکت و جابجایى را دارند
- فاز سوم: پس از انجام اقدامات مکانیکى، مهم ترین بخش کار، با انجام عملیات بیولوژیکى و کاشت درختچه ها (نهالکارى) آغاز 
مى شود. با توجه به اینکه ریزگردها غالبا از رس و سیلت تشکیل شده اند و منشاء این ذرات نیز رسوبات رودخانه اى و تاالب ها هستند، 
از این رو بسترکاشت از خاك هاى حاصلخیز محسوب مى شود و از این منظر شرایط براى استقرار گونه هاى گیاهى بسیارمطلوب 
خواهد بود. مراقبت هاى پس از کاشت و استقرار درختچه ها در منطقه بحرانى، سبب مهار ریزگردهاى بیشترى مى شود و بدین طریق 

پوشش  هاى موجود در عرصه بمانند«تله» مانع از بلندشدن ذرات ریز ازسطح زمین خواهند شد.
- آخرین فاز عملیات با هدف کنترل و تثبیت بیشتر مناطق برداشت است. این اقدامات شامل غرس نهال گونه هاى درختى واجد 
نرمش اکولوژیکى باال و دامنه بردبارى زیاد است و از این طریق با افزایش پوشش گیاهى، تثبیت ریزگردها به انجام خواهد رسید. از 

این رو درصورت اعمال مدیریت جامع و نظارتى به موقع و مستمر، مى توان اکوسیستمى پایدار را جایگزین شرایط موجود کرد.
 

نتیجه گیرى
جایگاه نظارتى و  کارشناسى و همچنین  سال  تجربه دهها  توجه به  مراتع و آبخیزدارى کشور با  سازمان جنگل ها،  نقش کلیدى 
حاکمیتى آن، انجام هر چه بهتر عملیات بیولوژیکى و بیوتکنیکى را تسهیل مى سازد. از بررسى ها اینگونه مستفاد مى شود که بخش 
اعظمى از ریزگردها منشاء داخلى دارند و در مبارزه با این پدیده، اقدامات بخشى و بدون مشارکت سایر دستگاه ها، توفیقى بلند مدت 
حاصل نخواهد شد. بر این اساس و به منظور مبارزه با چنین حجمى از ریزگردها، نیاز به عزمى ملى است که موفقیت در عملیات، 
تضمین شود. از این رو تعاملى همگانى و فرابخشى و همچنین تشکیل «دبیرخانه مبارزه باریزگردها» و پرهیز از هر گونه اقدامات 
موازى، مى تواند در کنترل این پدیده مخرب، بسیار موثر واقع گشود. در این راستا، نقش حمایتى مجلس شوراى اسالمى و عملیاتى 
ارتش جمهورى اسالمى ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمى در پاکسازى مناطق آزاد شده و همچنین اقدامات همسو و هم جهت 
دستگاه هاى دولتى از جمله: وزارت نیرو (شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونت برق و انرژى)، سازمان محیط زیست، سازمان 
جغرافیایى کشور، سازمان هواشناسى، سازمان زمین شناسى، سازمان سرمایه گذارى، سازمان مدیریت و برنامه ریزى و با محوریت 

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزدارى کشور، غیرقابل انکار است. 
منبع: پایگاه اطالع رسانى پیام طبیعت   
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راه هاى مبارزه با ریزگردها
حمد على میرزایى

دیربازى است که ریزگردها به عنوان مهمانى ناخوانده اثرات تخریبى زیادى را بر زیست بوم ها و ساکنان مناطق غربى، جنوبى و حتى 
مرکزى کشور گذاشته اند و به عنوان یکى از عوامل مهم آالیندگى این مناطق محسوب مى شوند. این در حالى است که به رغم اقدامات 
مقطعى، نه تنها توفیقى در مهار این پدیده مخرب حاصل نشد بلکه، روند تخریب به گونه اى رقم خورده است که در چندسال اخیر، بخش 

اعظمى از مناطق کشور متاثر از این پدیده است و درکمال تاسف، هرساله نیز بر شدت و مدت این آالیندگى افزوده مى شود.
روزگاران  آن  در  شد.  آغاز  تحمیلى  جنگ  ازپایان  پس  درکشور،  ریزگردها  مخرب  اثرات  که  نمود  بیان  اینگونه  مى توان  واقع  به   
نامبارك، ارتش متجاوز عراق، بخش اعظمى از نخلستان ها را ازبین برد و با امحاى درختان و پوشش هاى مناطق جنگلى، سرزمین 
سوخته اى را برجاى گذاشت. نتیجه این اقدامات تجاوزکارانه تا بدانجا ادامه یافت که پس از پایان یافتن جنگ تحمیلى، تاالب هایى 
خشک و عرصه هایى لخت و عارى از پوشش گیاهى برجاى ماند. نکته حائز اهمیت در اینجاست که بخش زیادى از بار معلق موجود 
در آب رودخانه و تاالب هاى منتهى به مناطق جنوبى کشور، متاثر از برخى عوامل، دستخوش فرسایش هاى بادى شدند. عالوه بر موارد 
ذکر شده، نقش مناطق خشک و بیابانى کشورهاى عراق، عربستان و اردن در تشدید اثرات تخریبى ریزگردها، نیز بى تاثیر نیست. با 
این توصیف، مى توان اینگونه بیان کرد که عالوه بر تغییرات آب و هوایى و دوره هاى خشک بلند مدت و طوالنى، تاثیر انسان به عنوان 
عاملى تشدید کننده در جهت بى ثباتى اکوسیستم ها، غیر قابل انکار است. به تعبیرى دیگر، مداخله عوامل غیر طبیعى (انسانى) که 
با حذف و نابودى پوشش  گیاهى، شرایط را براى ناپایدارى هرچه بیشتر اکوسیستم شکننده مناطق خشک مهیا ساخته اند سبب شده 
است که عرصه هاى لخت و عارى از پوشش گیاهى، به جوالنگاه بادهاى مناطق غربى و جنوبى کشور مبدل شوند. این در حالى است 
که سدسازى هاى متعدد و به تبع آن خشک شدن مناطق پایین دست و همچنین عدم توجه به احیا و توسعه گیاهى مناطق تخریب 

شده، مزیدى بر اثرات مخرب ریزگردها هستند.

تحقیقات انجام شده
برخى از اندیشمندان و صاحب نظران بر این عقیده اند که مالچ هاى نفتى، راهکار غائى و نهایى تثبیت ماسه هاى روان و ریزگردها 
هستند. در مقابل، برخى نیز بر این باورند که اقدامات مالچ پاشى اثرات سوء زیست محیطى دارد و از این منظر ضمن رد عملیات 

مذکور، تنها راه مبارزه با ریزگردها را اقدامات مکانیکى مشتمل بر: شن ریزى و مفروش نمودن مناطق برداشت مى دانند. 
 بعضى دیگراز کارشناسان نیز عقیده دارندکه اقدامات بیولوژیکى، راهکارى مناسب براى کنترل ریزگردها است. لیکن در کشاکش 
حل این بحران و در راستاى مبارزه با این پدیده مخرب، نه تنها اتفاقى عاجل و موثر روى نداد بلکه موضوع چاره اندیشى و حل بحران 
نیز فقط در قالب بحث و مباحث کارشناسى، گذر زمان را تجربه نمود. این در شرایطى است که پس از گذشت دو دهه از شروع بحران 
و به دلیل عدم اقدام به موقع مسئوالن و متولیان امر، شدت و گستردگى آالینده ها سبب تخریب زیست بوم هاى مناطق غربى و جنوبى 

کشور شده و حتى اثرات سوء تنفسى و همچنین بیماى هاى قلبى عروقى را بر ساکنان این مناطق تحمیل نموده است.

منابع طبیعى و 
محیط زیست
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به  طور قطع، اقدامات مکانیکى به تنهایى چاره ساز نیستند و راهکارهاى ارائه شده نیزداراى ابهاماتى به شرح ذیل مى باشند :
- عملیات مکانیکى تاچه زمانى کاربرد دارند و هزینه هاى مترتب با این اقدامات به چه میزانى است؟

- آیا صرفا با مفروش نمودن مناطق برداشت ، مى توان این پدیده را دربلند مدت مهار نمود؟
- آیا در بلند مدت، هوازدگى هاى فیزیکى و همچنین تردد وسائط نقلیه سبب تخریب سنگها، سنگریزه ها و شن هاى مفروش نخواهند شد ؟

- آیا پس از وقوع این فرایند، ذرات ریزمیکرونى، مجددا دستخوش فرسایش بادى نمى شوند ؟
- آیا با اجراى عملیات مکانیکى، بخش اعظمى از مساحت این مناطق از حیز انتقاع و بهره بردارى خارج نمى شوند؟

- آیا با اقدامات مالچ پاشى و استفاده از موادنفتى، آسیبى به محیط زیست وارد نخواهد شد ؟
- اثرات سوء زیست محیطى این مواد را با چه شاخصى مى توان اندازه گیرى کرد؟

بر این اساس است که به عقیده نگارنده، اقدامات بیولوژیکى نیز به تنهایى، تاثیرى آشکار و بلند مدت در مناطق آسیب دیده نخواهند 
داشت و در این راه باید با عزمى ملى و تلفیقى از عملیات مکانیکى و بیولوژیکى( بیوتکنیکى) به مبارزه قطعى با این پدیده نوظهور 

همت گمارد. 

پیشنهادها
همانگونه که اشاره شد، راه هاى مقابله با ریزگردها متعدد بوده و براى نیل به این مهم، تعامالت فرابخشى و همچنین هماهنگى 
کلیه دستگاه ها و تفکیک وظایف هربخش، الزامى است. از این طریق است که با اقداماتى تلفیقى و فاز به فاز مى توان بر این پدیده 

نوظهور، چیره شد.
- فاز اول: تهیه نقشه پهنه بندى مناطق بحرانى با استفاده ازتصاویر ماهواره اى و بازدیدهاى میدانى

- فاز دوم: پس از شناسایى مناطق برداشت و با توجه به اولویت هاى مدنظر، اقدامات مکانیکى مشتمل بر: عملیات شن ریزى، ریختن 
سنگریزه و احداث بادشکن هاى غیر زنده

از مزایاى این عملیات کنترل ذرات ریز میکرونى است که تحت تاثیر باد غالب نبوده و کمترین حرکت و جابجایى را دارند
- فاز سوم: پس از انجام اقدامات مکانیکى، مهم ترین بخش کار، با انجام عملیات بیولوژیکى و کاشت درختچه ها (نهالکارى) آغاز 
مى شود. با توجه به اینکه ریزگردها غالبا از رس و سیلت تشکیل شده اند و منشاء این ذرات نیز رسوبات رودخانه اى و تاالب ها هستند، 
از این رو بسترکاشت از خاك هاى حاصلخیز محسوب مى شود و از این منظر شرایط براى استقرار گونه هاى گیاهى بسیارمطلوب 
خواهد بود. مراقبت هاى پس از کاشت و استقرار درختچه ها در منطقه بحرانى، سبب مهار ریزگردهاى بیشترى مى شود و بدین طریق 

پوشش  هاى موجود در عرصه بمانند«تله» مانع از بلندشدن ذرات ریز ازسطح زمین خواهند شد.
- آخرین فاز عملیات با هدف کنترل و تثبیت بیشتر مناطق برداشت است. این اقدامات شامل غرس نهال گونه هاى درختى واجد 
نرمش اکولوژیکى باال و دامنه بردبارى زیاد است و از این طریق با افزایش پوشش گیاهى، تثبیت ریزگردها به انجام خواهد رسید. از 

این رو درصورت اعمال مدیریت جامع و نظارتى به موقع و مستمر، مى توان اکوسیستمى پایدار را جایگزین شرایط موجود کرد.
 

نتیجه گیرى
جایگاه نظارتى و  کارشناسى و همچنین  سال  تجربه دهها  توجه به  مراتع و آبخیزدارى کشور با  سازمان جنگل ها،  نقش کلیدى 
حاکمیتى آن، انجام هر چه بهتر عملیات بیولوژیکى و بیوتکنیکى را تسهیل مى سازد. از بررسى ها اینگونه مستفاد مى شود که بخش 
اعظمى از ریزگردها منشاء داخلى دارند و در مبارزه با این پدیده، اقدامات بخشى و بدون مشارکت سایر دستگاه ها، توفیقى بلند مدت 
حاصل نخواهد شد. بر این اساس و به منظور مبارزه با چنین حجمى از ریزگردها، نیاز به عزمى ملى است که موفقیت در عملیات، 
تضمین شود. از این رو تعاملى همگانى و فرابخشى و همچنین تشکیل «دبیرخانه مبارزه باریزگردها» و پرهیز از هر گونه اقدامات 
موازى، مى تواند در کنترل این پدیده مخرب، بسیار موثر واقع گشود. در این راستا، نقش حمایتى مجلس شوراى اسالمى و عملیاتى 
ارتش جمهورى اسالمى ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمى در پاکسازى مناطق آزاد شده و همچنین اقدامات همسو و هم جهت 
دستگاه هاى دولتى از جمله: وزارت نیرو (شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونت برق و انرژى)، سازمان محیط زیست، سازمان 
جغرافیایى کشور، سازمان هواشناسى، سازمان زمین شناسى، سازمان سرمایه گذارى، سازمان مدیریت و برنامه ریزى و با محوریت 

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزدارى کشور، غیرقابل انکار است. 
منبع: پایگاه اطالع رسانى پیام طبیعت   
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گاهى سبب طغیان رودخانه ها مى شوند و خسارات جانى و مالى زیادى بار مى آورند. در مناطقى که پوشش گیاهى وجود دارد، هنگام 
بارندگى، قطرات باران به علت انرژى که در مسیر خود و همچنین تأثیر قوه جاذبه زمین کسب مى کنند و مى توانند موجب متالشى 
شدن ذرات خاك و جابه جایى آن شوند در اثر برخورد به شاخ و برگ گیاهان به ذرات بسیار ریز تبدیل مى شوند و به آهستگى روى 
خاك مى رسند. از طرفى بقایاى نباتى کف جنگل و مراتع همچون اسفنجى، آب حاصل از بارندگى را در خود جذب نموده و به 
آهستگى روى خاك رها مى کند و بدین وسیله خطر شست و شوى خاك از بین مى رود و خاك حفظ مى شود. ثابت شده است که پس 
از بریدن درختان یک جنگل، جریان آب حاصل از بارندگى در عرض دو سال در هر هکتار 90 کیلوگرم ازت نیتراتى و 83 کیلوگرم 
کلسیم را از بین برده است؛ درحالى که در یک جنگل دست نخورده، میزان ازت نه تنها از بین نرفته بلکه در هر هکتار 2کیلوگرم نیز 
به میزان آن افزوده شده است. این مقدار ازت از باران، دریافت شده است. همچنین کلسیم از بین رفته بسیار کم بوده و مقدار آن 7 
کیلوگرم در هکتار بوده است. طى بررسى هاى به عمل آمده یک هکتار از فضاى سبز که در حدود 200 درخت در آن کاشته شده باشد 
تا 68 تن گرد و غبار را در هر بارندگى در خود جذب مى کند؛ یعنى کامًال واضح است که با وجود چنین درختانى زدودن 68 تن گرد 

و غبار، رایگان خواهد شد درصورتى که بدون این درختان باید هزینه بسیارى را براى این کار اختصاص داد.

جنگل یعنى زندگى 
هواى مورد نیاز انسان در روز حدود 15 کیلوگرم است؛ درحالى که جذب غذاى مورد احتیاج وى به آب 1/5 کیلوگرم و غذا 2/5 
کیلوگرم مى باشد. از این مقدار هواى سالم که به بدن انسان وارد مى شود 78 درصد آن را نیتروژن و 21 درصد آن را اکسیژن تشکیل 
مى دهد. گازهاى دیگر مانند گاز کربنیک، نئون و هلیوم به همراه اکسیدهاى ازت و گوگرد مقدار بسیار ناچیزى از وزن هوا را تشکیل 
مى دهند. مثال سه درصد گاز کربنیک به طور سریع به مرگ انسان منتهى مى شود؛ حال آن که مقدار زیادى از اکسیژن آزاد شده در 
طبیعت از طریق فضاى سبز تولید مى شود. اگر درخت و فضاى سبزى وجود نداشته باشد مشکل انسان در رابطه با وجود گاز کربنیک 
در هوا و کمبود اکسیژن به خوبى مشخص مى شود. علف ها و چمنزارها اگر چیده و کوتاه نشوند سطح سبز زیادى را به وجود مى آورند؛ 
مثال یک مترمربع چمن چیده (بریده) شده به ارتفاع 35 سانتیمتر داراى 6 تا 10 مترمربع سطح سبز است؛ در صورتى که همین چمن 
در حالت کوتاه نشده در هر مترمربع داراى 200 مترمربع سطح سبز است. براساس این محاسبه تنها 1/5 مترمربع چمن کوتاه نشده 

مى تواتد به اندازه یک انسان در یک سال اکسیژن تولید کند.
بررسى هاى دانشمندان نشان مى دهد که درختانى مانند گردو، کاج و بلوط از خود ماده اى به نام فیتونسید در فضا رها مى سازند که 
براى بسیارى از باکترى ها و قارچهاى تک سلولى و برخى از حشرات ریز، اثر کشندگى دارد. در عین حال تولید چنین موادى توسط 

درختان روى انسان اثر فرح بخشى دارد. دلیل این مسئله این است که مغز انسان 
از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده است. نیمکره راست در تنظیم احساس 
غریزى و طبیعى انسان مانند احساس محبت، خواب و نیازهاى دیگر طبیعى نقش 
دارد. درحالى که نیمکره چپ کار به نظم کشیدن کارهاى مکانیکى انسان مانند 
دلیل  به  شهرنشین  انسان  دارد.  عهده  به  را  بودن  حاضر  سروقت  و  وقت  تنظیم 
درگیرى در کارهاى روزمره و شرایط محیط زیست شهرى به مراتب کار بیشترى 
مى شود.  مغز  نیمکره  دو  بین  اختالل  موجب  که  مى کشد  خود  چپ  نیمکره  از 
فیتونسید  شبیه  موادى  رهاسازى  سبب  به  درختان  که  اند  برده  پى  دانشمندان 
و  طبیعى  حالت  و  سازند  برقرار  خوبى  به  را  مغز  نیمکره  دو  بین  تعادل  مى توانند 
آرام بخشى را به انسان منتقل کنند. درختان با تعریق و تعرق خود نقش حساسى 
در کاهش دماى میکروکلیما و افزایش رطوبت نسبى هوا ایفا مى کنند. دماى یک 
درخت  از  خالى  مجاور  فضاى  از  کمتر  درجه  تا 5  تابستان  در  سبز  فضاى  هکتار 
است. و به همین نحو رطوبت نسبى درون یک فضاى سبز تا 12 درصد بیش از 
محیط خارج اندازه گیرى شده است. یعنى فضاى سبز، وضعیتى به وجود مى آورد 
که آسایش فیزیکى مناسبى براى زیست انسان در پى دارد. درحالى که آلودگى 
آگاهانه  را  خود  اطراف  هیاهوى  جنجال  مردم  از  بسیارى  است،  دیدن  قابل  هوا 
شهرى  زندگى  از  تفکیک ناپذیر  جزئى  را  آن  و  مى گیرند  نادیده  ناخودآگاهانه  یا 

آتش سوزى  مهار  و  کنترل  براى 
ابتدا ما باید از وقوع حریق به سرعت 
در  آتش سوزى  مهار  شویم.  آگاه 
زمان  از  ساده تر  بسیار  اولیه  لحظات 
براى  است.  آن  تقویت  و  گسترش 
اطالع از وقوع آتش سوزى مى توان از 
برجهاى دیدبانى و امکانات ماهواره اى 
استفاده نمود و نیز هوشیارى ساکنان 
از  یکى  جنگل ها  مجاور  عرصه هاى 
سوزى  آتش  وقوع  از  آگاهى  عوامل 
تلفن  و  بى سیم  از  استفاده  با  است. 
مى توان نهادهاى اجتماعى، انتظامى و 
مسئوالن منطقه اى را درجریان آتش 
نیروهاى  وجود  از  تا  داد  قرار  سوزى 
امداد و نجات و آتش نشان براى اطفاء 

حریق استفاده کرد.

سالمت محیط زیست در گرو حفظ جنگلها50
علیرضا سزاوار

نابودى جنگل ها که پوششهاى ارزشمند محیط زیست هستند و بیشتر ناشى از تجارت غیرقانونى چوب، افزایش استفاده از ساخت 
و سازهاى بى رویه ساختمانى و جاده اى است باعث تشدید بحران گرم شدن زمین و انقراض گونه هاى مختلف گیاهى و جانورى شده 
است. متأسفانه هم اکنون نابودى جهانى جنگل ها، بحرانى عظیم است که با آن روبرو شده ایم. قطع بى رویه درختان در آسیا از شش 
سال قبل تاکنون باعث از بین رفتن 20 درصد از جنگلهاى دنیا شد که در مقایسه با دامدارى که زمانى اولین عامل نابودى جنگل ها 

بود رشد چشمگیرى داشته است. دامدارى هم اکنون باعث از بین رفتن پنج درصد از جنگلهاى دنیا مى شود.
طبق بررسى هاى محققان دانشگاه لیورپول، درختان کاج، گردو، بلوط، فندق، اوکالیپتوس و افرا، از خود موادى در هوا پخش مى 
کنند که باعث از بین رفتن بسیارى از باکترى ها و قارچهاى تک سلولى و برخى از حشرات مضر مى شود. این ماده تاکین نام دارد. 
به طور مثال اگر پشه و یا مگس را زیر سرپوشى قرار دهیم که در آن برگهاى خرد شده اکالیپتوس و یا زبان گنجشک وجود داشته 
باشد حشره پس از مدتى مى میرد. براى مبارزه با بیمارى سل در اورنج کانتى افراد مبتال را براى استراحت به مناطقى که جنگلهاى 
کاج وجود دارد مى فرستند. در واقع اهمیت جنگل فقط در تصفیه هوا از گرد و غبار نیست، بلکه جنگل در ضدعفونى هوا هم نقش 

مؤثرى دارد و این مسئله ایجاد فضاى سبز در اطراف و داخل شهرها و بیمارستان ها، و اماکن عمومى را به خوبى مشخص مى کند.
جنگل به کمک شاخ و برگ درختان، از سرعت باد مى کاهد و با ریشه گیاهان، خاك را حفظ مى کند و مانع ایجاد فرسایش مى شود. 
به علت آرام بودن هواى داخل جنگل، تبخیر بسیار ناچیز است و خطر خشک شدن خاك که از شرایط مهم آغاز فرسایش است از 

بین مى رود.

جلوگیرى از فرسایش زمین 
خود  برابر  در  مقاومتى  چون  و  مى شوند  جارى  آسا  سیل  آبهاى  هرز  صورت  به  زمین  روى  در  گیاه  فاقد  مناطق  در  برف  و  باران 
نمى بینند ذرات ریز و درشت خاك را حمل مى کنند و به تدریج در مسیر خود و یا در پشت سدها و دریاچه ها رسوب مى دهند. 
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گاهى سبب طغیان رودخانه ها مى شوند و خسارات جانى و مالى زیادى بار مى آورند. در مناطقى که پوشش گیاهى وجود دارد، هنگام 
بارندگى، قطرات باران به علت انرژى که در مسیر خود و همچنین تأثیر قوه جاذبه زمین کسب مى کنند و مى توانند موجب متالشى 
شدن ذرات خاك و جابه جایى آن شوند در اثر برخورد به شاخ و برگ گیاهان به ذرات بسیار ریز تبدیل مى شوند و به آهستگى روى 
خاك مى رسند. از طرفى بقایاى نباتى کف جنگل و مراتع همچون اسفنجى، آب حاصل از بارندگى را در خود جذب نموده و به 
آهستگى روى خاك رها مى کند و بدین وسیله خطر شست و شوى خاك از بین مى رود و خاك حفظ مى شود. ثابت شده است که پس 
از بریدن درختان یک جنگل، جریان آب حاصل از بارندگى در عرض دو سال در هر هکتار 90 کیلوگرم ازت نیتراتى و 83 کیلوگرم 
کلسیم را از بین برده است؛ درحالى که در یک جنگل دست نخورده، میزان ازت نه تنها از بین نرفته بلکه در هر هکتار 2کیلوگرم نیز 
به میزان آن افزوده شده است. این مقدار ازت از باران، دریافت شده است. همچنین کلسیم از بین رفته بسیار کم بوده و مقدار آن 7 
کیلوگرم در هکتار بوده است. طى بررسى هاى به عمل آمده یک هکتار از فضاى سبز که در حدود 200 درخت در آن کاشته شده باشد 
تا 68 تن گرد و غبار را در هر بارندگى در خود جذب مى کند؛ یعنى کامًال واضح است که با وجود چنین درختانى زدودن 68 تن گرد 

و غبار، رایگان خواهد شد درصورتى که بدون این درختان باید هزینه بسیارى را براى این کار اختصاص داد.

جنگل یعنى زندگى 
هواى مورد نیاز انسان در روز حدود 15 کیلوگرم است؛ درحالى که جذب غذاى مورد احتیاج وى به آب 1/5 کیلوگرم و غذا 2/5 
کیلوگرم مى باشد. از این مقدار هواى سالم که به بدن انسان وارد مى شود 78 درصد آن را نیتروژن و 21 درصد آن را اکسیژن تشکیل 
مى دهد. گازهاى دیگر مانند گاز کربنیک، نئون و هلیوم به همراه اکسیدهاى ازت و گوگرد مقدار بسیار ناچیزى از وزن هوا را تشکیل 
مى دهند. مثال سه درصد گاز کربنیک به طور سریع به مرگ انسان منتهى مى شود؛ حال آن که مقدار زیادى از اکسیژن آزاد شده در 
طبیعت از طریق فضاى سبز تولید مى شود. اگر درخت و فضاى سبزى وجود نداشته باشد مشکل انسان در رابطه با وجود گاز کربنیک 
در هوا و کمبود اکسیژن به خوبى مشخص مى شود. علف ها و چمنزارها اگر چیده و کوتاه نشوند سطح سبز زیادى را به وجود مى آورند؛ 
مثال یک مترمربع چمن چیده (بریده) شده به ارتفاع 35 سانتیمتر داراى 6 تا 10 مترمربع سطح سبز است؛ در صورتى که همین چمن 
در حالت کوتاه نشده در هر مترمربع داراى 200 مترمربع سطح سبز است. براساس این محاسبه تنها 1/5 مترمربع چمن کوتاه نشده 

مى تواتد به اندازه یک انسان در یک سال اکسیژن تولید کند.
بررسى هاى دانشمندان نشان مى دهد که درختانى مانند گردو، کاج و بلوط از خود ماده اى به نام فیتونسید در فضا رها مى سازند که 
براى بسیارى از باکترى ها و قارچهاى تک سلولى و برخى از حشرات ریز، اثر کشندگى دارد. در عین حال تولید چنین موادى توسط 

درختان روى انسان اثر فرح بخشى دارد. دلیل این مسئله این است که مغز انسان 
از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده است. نیمکره راست در تنظیم احساس 
غریزى و طبیعى انسان مانند احساس محبت، خواب و نیازهاى دیگر طبیعى نقش 
دارد. درحالى که نیمکره چپ کار به نظم کشیدن کارهاى مکانیکى انسان مانند 
دلیل  به  شهرنشین  انسان  دارد.  عهده  به  را  بودن  حاضر  سروقت  و  وقت  تنظیم 
درگیرى در کارهاى روزمره و شرایط محیط زیست شهرى به مراتب کار بیشترى 
مى شود.  مغز  نیمکره  دو  بین  اختالل  موجب  که  مى کشد  خود  چپ  نیمکره  از 
فیتونسید  شبیه  موادى  رهاسازى  سبب  به  درختان  که  اند  برده  پى  دانشمندان 
و  طبیعى  حالت  و  سازند  برقرار  خوبى  به  را  مغز  نیمکره  دو  بین  تعادل  مى توانند 
آرام بخشى را به انسان منتقل کنند. درختان با تعریق و تعرق خود نقش حساسى 
در کاهش دماى میکروکلیما و افزایش رطوبت نسبى هوا ایفا مى کنند. دماى یک 
درخت  از  خالى  مجاور  فضاى  از  کمتر  درجه  تا 5  تابستان  در  سبز  فضاى  هکتار 
است. و به همین نحو رطوبت نسبى درون یک فضاى سبز تا 12 درصد بیش از 
محیط خارج اندازه گیرى شده است. یعنى فضاى سبز، وضعیتى به وجود مى آورد 
که آسایش فیزیکى مناسبى براى زیست انسان در پى دارد. درحالى که آلودگى 
آگاهانه  را  خود  اطراف  هیاهوى  جنجال  مردم  از  بسیارى  است،  دیدن  قابل  هوا 
شهرى  زندگى  از  تفکیک ناپذیر  جزئى  را  آن  و  مى گیرند  نادیده  ناخودآگاهانه  یا 

آتش سوزى  مهار  و  کنترل  براى 
ابتدا ما باید از وقوع حریق به سرعت 
در  آتش سوزى  مهار  شویم.  آگاه 
زمان  از  ساده تر  بسیار  اولیه  لحظات 
براى  است.  آن  تقویت  و  گسترش 
اطالع از وقوع آتش سوزى مى توان از 
برجهاى دیدبانى و امکانات ماهواره اى 
استفاده نمود و نیز هوشیارى ساکنان 
از  یکى  جنگل ها  مجاور  عرصه هاى 
سوزى  آتش  وقوع  از  آگاهى  عوامل 
تلفن  و  بى سیم  از  استفاده  با  است. 
مى توان نهادهاى اجتماعى، انتظامى و 
مسئوالن منطقه اى را درجریان آتش 
نیروهاى  وجود  از  تا  داد  قرار  سوزى 
امداد و نجات و آتش نشان براى اطفاء 

حریق استفاده کرد.
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کند. کبریت، ته سیگار و بقایاى آتشى که از یک کوره زغال باقیمانده یا رهگذران 
درجنگل فراهم مى کنند و براثر بى احتیاطى آن را خاموش نمى کنند، ممکن است 
رفته رفته برگهاى خشک اطراف خود را مشتعل سازد و حریقى دامنه دار را ایجاد 
کند. براى کنترل و مهار آتش سوزى ابتدا ما باید از وقوع حریق به سرعت آگاه 
شویم. مهار آتش سوزى در لحظات اولیه بسیار ساده تر از زمان گسترش و تقویت 
آن است. براى اطالع از وقوع آتش سوزى مى توان از برجهاى دیدبانى و امکانات 
ماهواره اى استفاده نمود و نیز هوشیارى ساکنان عرصه هاى مجاور جنگل ها یکى 
از عوامل آگاهى از وقوع آتش سوزى است. با استفاده از بى سیم و تلفن مى توان 
قرار  سوزى  آتش  درجریان  را  اى  منطقه  مسئوالن  و  انتظامى  اجتماعى،  نهادهاى 
داد تا از وجود نیروهاى امداد و نجات و آتش نشان براى اطفاء حریق استفاده کرد.

اما بهترین راه کنترل و کاهش خسارت، اقدام ساکنان نزدیک محل آتش سوزى براى خاموش کردن آتش است. درلحظات اولیه 
آتش سوزى چند نفر مى توانند با امکاناتى از قبیل سرشاخه هاى درختان، شعله هاى آتش را مهار کنند و یا جهت آن را به سوى نقاط 
کم تراکم و لخت جنگل یا به طرف صخره ها و کانال ها و نهرها هدایت کنند. باید توجه داشت که یکى از عوامل گسترش آتش سوزى 

وجود باد است. بنابراین خالف جهت باد به هیچ وجه نمى توان آتش را مهار کرد.

حفاظت از جنگل با فن آورى
ایستگاه هاى  شامل  گوناگونى  ابزار  از  استفاده  با  را  جنگل ها  سوزى  آتش  حاضر  حال  در  کانادا  و  آمریکا  اروپا،  اتحادیه  کشورهاى 
نواحى  ولى  هستند  قیمت  گران  ایستگاه ها  این  البته  مى کنند.  ردیابى  و  بینى  پیش  دور  راه  از  کنترل شونده  و  خودکار  هواشناسى 
گسترده اى را تحت پوشش خود قرار مى دهند. حس گرهاى الکترونیکى مى توانند با فراهم آوردن اطالعات آب و هوایى محلى بهتر، 
در مدلهاى پیش بینى آتش سوزى ها و تهدیدهاى اولیه، نقش مهمى ایفا کرده و درختان را از خطر آتش سوزى حفظ کنند. از آن 
جایى که دسترسى به این حس گرها اغلب خیلى دشوار است، بنابراین شارژ دوباره یا تعویض دستى باترى هاى آنها، انجام این پروژه 
را غیرعملى و گران قیمت مى کند. سیستم حس گر جدید با جاسازى حس گرها در درختان که خودشان تغذیه خودشان را برعهده 
مشکل خوددارى مى کند. این حس گرها به باتریهایى مجهز شده اند که مى توانند با استفاده از برق تولیدى از  دارند، از بروز این 
انرژى درختان به آهستگى خودشان را دوباره شارژ کنند. سیستم جدید، برق را به میزان کافى تولید مى کند تا به حس گرهاى دما و 
حس گرهاى رطوبتى این اجازه را بدهد تا آنها بتوانند در هر روز چهار بار سیگنال ها را به طور بى سیم ارسال کنند و یا در صورت 
وقوع آتش سوزى، سیگنال ها را به سرعت ارسال کنند. هر سیگنال از یک حس گر به حس گر بعد جهش مى کند تا زمانى که به یک 
ایستگاه هواشناسى موجود برسد. سپس این سیگنال ها توسط ماهواره به مرکز کنترل و مدیریت جنگل واقع در شهر، مخابره مى شود.

استفاده از مردم محلى
در مواردى که گستردگى حریق و وزش باد، کار مهار را دشوار نماید باید از نیروهاى سازمان یافته امداد و نجات و امکانات هوایى 
استفاده نمود و یا با قطع درختان و پاکسازى مسیر آتش سوزى براى ادامه آن، محدودیت ایجاد کرد. در مجموع ما در وضعیتى قرار 
داریم که بیشترین تالش خود را در راه جلوگیرى از ایجاد و وقوع آتش سوزى به کار گیریم. همچنین با جلوگیرى از قطع درختان که 
سبب تبدیل تنه هاى تنومند و تنک به بوته هاى پراکنده مى شود مى توان از امکان آتش سوزى در جنگل جلوگیرى کرد. کنترل رفتار 
مردمى که در عرصه هاى جنگلى زندگى مى کنند و آموزش آنان براى اجتناب از روشن کردن آتش در جنگل و جلوگیرى از آتش زدن 
مزارع حاشیه جنگل و یا کنترل چنین آتش سوزى هایى با شخم زدن اطراف مزرعه و ایجاد دیوارهاى سنگ چین در حاشیه این مزارع، 
مهم ترین راه پیشگیرى حریق است. همچنین با اطالع رسانى و انتشار پیامهاى هشداردهنده به گردشگران، کوهنوردان و شکارچیان و 
بهره برداران عرصه هاى جنگلى مى توان خطرات ایجاد شعله در جنگل ها را به صورت جدى برایشان بیان کرد. تجربه نشان مى دهد در 
صورتى که باتمام این مسایل، در منطقه اى حریق ایجاد شود، تالش براى محدود کردن خسارت و جلوگیرى از گسترش و در نهایت 
اقدام براى مهار و اطفاى آن با مشارکت مردم محلى و نیروهاى امداد و پس از آن نیز براى احیا و بازسازى منطقه سوخته و رویش 

مجدد و یا جنگل کارى دوباره، از اصول اساسى حفظ و پایدارى محیط زیست به حساب مى آید.
                 منبع: آفتاب

کنترل رفتار مردمى که در عرصه هاى 
جنگلى زندگى مى کنند و آموزش آنان 
آتش  روشن کردن  از  اجتناب  براى 
زدن  آتش  از  جلوگیرى  و  جنگل  در 
مزارع حاشیه جنگل و یا کنترل چنین 
آتش سوزى هایى با شخم زدن اطراف 
چین  سنگ  دیوارهاى  ایجاد  و  مزرعه 
راه  مهم ترین  مزارع،  این  حاشیه  در 

پیشگیرى حریق است. 
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مى دانند. صداى گوش خراش موتورسواران با سروصدا در هر ساعت از روز، آلودگى 
اتومبیل ها با اگزوز ناقص و بوق زدنهاى بى مورد و انواع صداهاى گوناگون، فضاى 
شهر را با آلودگى صوتى، آلوده مى سازند. به طور کلى هر صداى ناخواسته اى که به 
گوش انسان برسد آلودگى صوتى محسوب مى شود و حتى صداى موسیقى مالیمى 
حساب  به  صوتى  آلودگى  برسد  گوش  به  همسایه  خانه  از  ناخواسته  طور  به  که 
مى  آید. عکس العمل انسان در برابر صدا بستگى به عوامل ذهنى مثل شدت صدا، 
فرکانس صدا و به عوامل عینى مانند مقبولیت یا عدم مقبولیت فرستنده صدا دارد. 
صداهاى مالیم، عکس العملهاى خاصى را در انسان پدید مى  آورد. هنگامى که شدت 
صدا به 70 یا 80 دسى بل مى رسد تأثیرات سروصدا مى تواتد ایجاد کرى موقتى یا 
دائمى کند و آن درحالى است که سلولهاى گیرنده گوش به طور شدیدى در معرض 

صدا قرار گیرند. این تأثیرات بر انسان به طور مستقیم صورت مى گیرد. تأثیرات غیرمستقیم صداى ناخواسته بر انسان، غیرقابل لمس 
است. بى خوابى، پاره شدن افکار، کم حوصلگى، عصبى بودن و بروز بیماریهاى روانى، از عوارض صداهاى ناخواسته است. واکنشهایى 
چون سبک شدن خواب، کاهش زمان خواب عمیق که جزء آلودگیهاى ناخودآگاه هستند، کاهش مدت رویا، پریدن از خواب بر اثر 
صداهاى ناهنجار که آلودگى آگاه شمرده مى شوند، جملگى به وسیله آلودگى صوتى معادل 50 دسى بل ایجاد مى شود و حاصل این 

واکنش ها بدون تردید، کاهش بازده قدرت فکرى و جسمى را در پى دارد.

کاهش آلودگى صوتى با پوشش گیاهى
امروزه دانشمندان ثابت کرده اند که درختان و درختچه ها مى توانند درکاهش آلودگى صدا موثر باشند؛ اگر چه خود صدا ممکن 
است رشد گیاه را به مخاطره بیندازد. کاهش رشد حدود 44 درصدى در یک مزرعه که در معرض صداى شدید قرارگرفته، دیده شده 
است. به هرحال کیفیت کاهش صدا در درختان و درختچه هاى مختلف برحسب اندازه برگ، تراکم شاخ و برگ، نوع و بلندى درخت 
تفاوت دارد. با آزمایشهایى که به عمل آمده دیده شده که درختان و فضاى سبزى که درحاشیه خیابان ها ایجاد شده است اثر کاهندگى 
بیشترى نسبت به دیوارهاى صداگیر پیش ساخته و مصالح ساختمانى دارند. با این حساب نقش فضاى سبز در کاهش آلودگى صوتى 

و کاهش هزینه هاى ساختمانى مثل دو جداره شدن پنجره ها و دیوارهاى بلند و زیبایى شهر کامال مشخص مى شود.
براساس گزارش سازمان جهانى فائو، نابودى 210 میلیون هکتار از جنگل ها طى سه سال معادل سه درصد از کل مساحت جنگلهاى 
جهان بوده است. باال رفتن درجه حرارت کره زمین نیز مزید بر علتهاى دیگر نابود کننده جنگل ها شده است. براین اساس، افزایش 
گسترش آتش سوزى ها و بیمارى ها، سالمت جنگل ها را به خطر انداخته است. فائو بیش از همه از نابودى جنگل ها در آفریقا، 
آمریکاى التین و منطقه کارائیب شکایت دارد. در آمریکاى التین و منطقه کارائیب در این مدت 46 میلیون هکتار از سطح جنگل ها 
نابود شده اند که این میزان معادل دو برابر مساحت آلمان است. فائو اعالم کرده است سرعت نابودى جنگل ها از 0/64 درصد درسال 
درسالهاى 1990 به ساالنه یک درصد از سال 2005 تاکنون رسیده است. براساس گزارش فائو درسطح جهان چهار میلیارد هکتار 
جنگل وجوددارد که 30 درصد از مساحت کل کره زمین را تشکیل مى دهد و از سال 1990 تاکنون به طور متوسط ساالنه 0/2 درصد 

از مساحت جنگل ها نابود شده است.

مقابله با حریق جنگل
سطح وسیعى از جنگل ها به علت ازدیاد جمعیت به مناطق مسکونى، مراتع و زمینهاى زراعتى تبدیل شده است. میزان خسارتى که 
حریق به جنگل ها وارد مى آورد برحسب نوع درختان و محیط متفاوت است. درجه شدت حریق و در نتیجه خسارت وارده درجنگلهاى 
سوزنى برگ به مراتب بیشتر ازجنگلهاى پهن برگ است. ولى چون بیشتر جنگل ها از گونه هاى پهن برگ تشکیل یافته است، خطر 
توسعه حریق درآنها به میزان جنگلهاى سوزنى برگ اروپا و یا جنگل  هاى وسیع سوزنى برگ سایر مناطق دنیاست. حریق و آتش 
گرفتن جنگل و مرتع، چه عمد و چه غیر عمد صورت گیرد، باعث ازبین رفتن جنگل ها و مراتع مى شود و قبل از آنکه توسعه یابد، باید 
از ایجاد آن جلوگیرى شود. حریق اصوال براثر عوامل مختلف به وجود مى آید. گاهى یک جرقه آتش درجنگل خصوصا در فصلى که 
برگ درختان خزان کرده یا علوفه یک مرتع که در اواخر تابستان کامال خشک شده و سطح زمین را پوشانیده است، به ویژه هنگامى 
که باد با آن همراه باشد، ممکن است حریق وحشت انگیزى پدیدآورد و دامنه آن به نقاط دور دست بکشد و خسارات هنگفت درست 

آمریکا  اروپا،  اتحادیه  کشورهاى 
سوزى  آتش  حاضر  حال  در  کانادا  و 
جنگل ها را با استفاده از ابزار گوناگونى 
شامل ایستگاه هاى هواشناسى خودکار 
و کنترل شونده از راه دور پیش بینى و 
ایستگاه ها  این  البته  مى کنند.  ردیابى 
نواحى  ولى  هستند  قیمت  گران 
قرار  خود  پوشش  تحت  را  گسترده اى 

مى دهند.
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کند. کبریت، ته سیگار و بقایاى آتشى که از یک کوره زغال باقیمانده یا رهگذران 
درجنگل فراهم مى کنند و براثر بى احتیاطى آن را خاموش نمى کنند، ممکن است 
رفته رفته برگهاى خشک اطراف خود را مشتعل سازد و حریقى دامنه دار را ایجاد 
کند. براى کنترل و مهار آتش سوزى ابتدا ما باید از وقوع حریق به سرعت آگاه 
شویم. مهار آتش سوزى در لحظات اولیه بسیار ساده تر از زمان گسترش و تقویت 
آن است. براى اطالع از وقوع آتش سوزى مى توان از برجهاى دیدبانى و امکانات 
ماهواره اى استفاده نمود و نیز هوشیارى ساکنان عرصه هاى مجاور جنگل ها یکى 
از عوامل آگاهى از وقوع آتش سوزى است. با استفاده از بى سیم و تلفن مى توان 
قرار  سوزى  آتش  درجریان  را  اى  منطقه  مسئوالن  و  انتظامى  اجتماعى،  نهادهاى 
داد تا از وجود نیروهاى امداد و نجات و آتش نشان براى اطفاء حریق استفاده کرد.

اما بهترین راه کنترل و کاهش خسارت، اقدام ساکنان نزدیک محل آتش سوزى براى خاموش کردن آتش است. درلحظات اولیه 
آتش سوزى چند نفر مى توانند با امکاناتى از قبیل سرشاخه هاى درختان، شعله هاى آتش را مهار کنند و یا جهت آن را به سوى نقاط 
کم تراکم و لخت جنگل یا به طرف صخره ها و کانال ها و نهرها هدایت کنند. باید توجه داشت که یکى از عوامل گسترش آتش سوزى 

وجود باد است. بنابراین خالف جهت باد به هیچ وجه نمى توان آتش را مهار کرد.

حفاظت از جنگل با فن آورى
ایستگاه هاى  شامل  گوناگونى  ابزار  از  استفاده  با  را  جنگل ها  سوزى  آتش  حاضر  حال  در  کانادا  و  آمریکا  اروپا،  اتحادیه  کشورهاى 
نواحى  ولى  هستند  قیمت  گران  ایستگاه ها  این  البته  مى کنند.  ردیابى  و  بینى  پیش  دور  راه  از  کنترل شونده  و  خودکار  هواشناسى 
گسترده اى را تحت پوشش خود قرار مى دهند. حس گرهاى الکترونیکى مى توانند با فراهم آوردن اطالعات آب و هوایى محلى بهتر، 
در مدلهاى پیش بینى آتش سوزى ها و تهدیدهاى اولیه، نقش مهمى ایفا کرده و درختان را از خطر آتش سوزى حفظ کنند. از آن 
جایى که دسترسى به این حس گرها اغلب خیلى دشوار است، بنابراین شارژ دوباره یا تعویض دستى باترى هاى آنها، انجام این پروژه 
را غیرعملى و گران قیمت مى کند. سیستم حس گر جدید با جاسازى حس گرها در درختان که خودشان تغذیه خودشان را برعهده 
مشکل خوددارى مى کند. این حس گرها به باتریهایى مجهز شده اند که مى توانند با استفاده از برق تولیدى از  دارند، از بروز این 
انرژى درختان به آهستگى خودشان را دوباره شارژ کنند. سیستم جدید، برق را به میزان کافى تولید مى کند تا به حس گرهاى دما و 
حس گرهاى رطوبتى این اجازه را بدهد تا آنها بتوانند در هر روز چهار بار سیگنال ها را به طور بى سیم ارسال کنند و یا در صورت 
وقوع آتش سوزى، سیگنال ها را به سرعت ارسال کنند. هر سیگنال از یک حس گر به حس گر بعد جهش مى کند تا زمانى که به یک 
ایستگاه هواشناسى موجود برسد. سپس این سیگنال ها توسط ماهواره به مرکز کنترل و مدیریت جنگل واقع در شهر، مخابره مى شود.

استفاده از مردم محلى
در مواردى که گستردگى حریق و وزش باد، کار مهار را دشوار نماید باید از نیروهاى سازمان یافته امداد و نجات و امکانات هوایى 
استفاده نمود و یا با قطع درختان و پاکسازى مسیر آتش سوزى براى ادامه آن، محدودیت ایجاد کرد. در مجموع ما در وضعیتى قرار 
داریم که بیشترین تالش خود را در راه جلوگیرى از ایجاد و وقوع آتش سوزى به کار گیریم. همچنین با جلوگیرى از قطع درختان که 
سبب تبدیل تنه هاى تنومند و تنک به بوته هاى پراکنده مى شود مى توان از امکان آتش سوزى در جنگل جلوگیرى کرد. کنترل رفتار 
مردمى که در عرصه هاى جنگلى زندگى مى کنند و آموزش آنان براى اجتناب از روشن کردن آتش در جنگل و جلوگیرى از آتش زدن 
مزارع حاشیه جنگل و یا کنترل چنین آتش سوزى هایى با شخم زدن اطراف مزرعه و ایجاد دیوارهاى سنگ چین در حاشیه این مزارع، 
مهم ترین راه پیشگیرى حریق است. همچنین با اطالع رسانى و انتشار پیامهاى هشداردهنده به گردشگران، کوهنوردان و شکارچیان و 
بهره برداران عرصه هاى جنگلى مى توان خطرات ایجاد شعله در جنگل ها را به صورت جدى برایشان بیان کرد. تجربه نشان مى دهد در 
صورتى که باتمام این مسایل، در منطقه اى حریق ایجاد شود، تالش براى محدود کردن خسارت و جلوگیرى از گسترش و در نهایت 
اقدام براى مهار و اطفاى آن با مشارکت مردم محلى و نیروهاى امداد و پس از آن نیز براى احیا و بازسازى منطقه سوخته و رویش 

مجدد و یا جنگل کارى دوباره، از اصول اساسى حفظ و پایدارى محیط زیست به حساب مى آید.
                 منبع: آفتاب

کنترل رفتار مردمى که در عرصه هاى 
جنگلى زندگى مى کنند و آموزش آنان 
آتش  روشن کردن  از  اجتناب  براى 
زدن  آتش  از  جلوگیرى  و  جنگل  در 
مزارع حاشیه جنگل و یا کنترل چنین 
آتش سوزى هایى با شخم زدن اطراف 
چین  سنگ  دیوارهاى  ایجاد  و  مزرعه 
راه  مهم ترین  مزارع،  این  حاشیه  در 

پیشگیرى حریق است. 
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تولید هندوانه مکعبى در شهرستان قلعه گنج 

به نقل از عصر ایران با نوآورى و همت یک کشاورز قلعه گنجى، نخستین برداشت هندوانه مکعبى کشور آغاز و به کشورهاى حوزه 
خلیج فارس صادر شد.با تالش یک کشاورز نمونه قلعه گنجى براى نخستین بار در کشور هندوانه تزئینى مکعبى و مخصوص صادرات به 

کشورهاى حوزه خلیج فارس در بازار عرضه شده است.
هندوانه قلعه گنج (از شهرستان هاى استان کرمان) در چند سال گذشته به تسخیر بازارهاى اروپایى و کشورهاى حوزه خلیج فارس 
پرداخته و اکنون یکى از کشاورزان پیشرو این شهرستان در یک نوآورى جدید توانسته است از جدیدترین مدل هاى فروش هندوانه 
بهره ببرد. کشاورزان قلعه گنجى و غیربومى در بیش از  هزار هکتار از اراضى حاصلخیز شهرستان هرساله هندوانه خطى تولید و ساالنه 
بیش از 4 هزار تن به کشورهاى اتریش، روسیه و اوکراین و کشورهاى حوزه خلیج فارس صادر مى کنند. اما اکنون فصل تازه اى در 
کشت هندوانه به وقوع پیوسته و با تالش یک کشاورز نمونه قلعه گنجى براى نخستین بار در کشور هندوانه تزئینى مکعبى و مخصوص 

صادرات به کشورهاى حوزه خلیج فارس در بازار عرضه شده است. 
با توجه به بحران آب و تمهیدات دولت در راستاى کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزى به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب هاى 
زیرزمینى، سطح زیر کشت هندوانه نیز در شهرستان قلعه گنج کاهش یافت؛ اما با این شیوه جدید در کاشت و قیمت خوب هندوانه 
تزئیناتى در سایر کشورها مى توان بسیار امیدوار بود تا بهره ورى از این سرزمین حاصلخیز بیشتر و بهتر شود. ناصر جهانگیرى کشاورز 
قلعه گنجى در کنار کشت 50 هکتار هندوانه خطى و میکادو توانست هندوانه مربع شکل را تولید و روانه بازار کند. وى اظهار کرد: با 
توجه به مسافرت هاى خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه هاى کشاورزى با این روش جدید آشنا شدم و براى نخستین  بار این روش 
را در منطقه جنوب کرمان پیاده کردم. جهانگیرى بیان کرد: این محصول بسیار خوش خرید و زیباست و مشتریان زیادى در خارج 
از کشور دارد و امیدواریم بتوانیم سطح زیر کشت این نوع هندوانه را افزایش دهیم. وى ضمن اشاره به اشتغال بیش از 50 کارگر 
به صورت مستقیم در مزرعه هندوانه عنوان کرد: این هندوانه به  شکل مربع در حمل و نقل بسیار مرتب و از ضرب خوردگى کمترى در 
مسیر برخوردار است و طعم هندوانه قلعه گنج تا مدت ها دل را خنک مى کند. جهانگیرى با استفاده از دو موتور پمپ کشاورزى، 300 
هکتار زمین را به زیر کشت انواع محصوالت کشاورزى برده که آبیارى قطره اى و تحت فشار از مزیت این کشاورزى است.وى در ارتباط 
با اشتغال نیز گفت: در این مزرعه بیش از 50 کارگر به صورت مستقیم کار مى کنند تا بهترین میوه و صیفى جات به دست مردم برسد.

کشاورز قلعه گنجى افزود: با اشتغال این تعداد نیروى کار حدود 500 نفر نیز به صورت غیرمستقیم وارد این عرصه مى شوند که 
امیدواریم با حمایت مسئوالن این اشتغالزایى ادامه پیدا کند. وى خاطرنشان کرد: منطقه چاه دادخدا از آب و زمین هاى حاصلخیز بسیار 

خوبى برخوردار است و با مدیریت آب، مى توان جوانان متخصص را پاى کار کشید و با تجربه و تخصص، نوآورى و اشتغالزایى کرد.
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پرورش مرغ خزك در راستاي اقتصاد مقاومتی

یک جوان با تالش، پشتکار و هزینه شخصی خود در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی که همان تکیه بر 
تولیدات داخلی و استفاده از توان و فکر بومی براي برطرف کردن مشکالت اقتصادي است، 

گامی هرچند کوچک برداشته است و اقدام به پرورش مرغ خزك کرده است 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادى، اجراى این طرح با همکارى بسیج سازندگى ناحیه مقاومت بسیج سپاه خاش و جهادکشاورزى 
و توسط فرهاد حوران یکى از جوانان این شهرستان به صورت الگویى در روستاى شکارى به مرحله اجرا در آمده که در فاز نخست 
مجرى طرح تعداد 500 عدد تخم مرغ خزك و تبدیل به جوجه در هر دوره را اجرایى کرده و در حال حاضر تعداد 500 عددتخم مرغ 
دیگر نیز جهت دستگاه جوجه کشى خریدارى شده و نیز 200 قطعه مرغ بالغ جهت تخمگذارى و مابقى در سنین 2 ماه به باال به 

بازار با توجه به نیاز منطقه عرضه مى شود. 
امان اهللا طوقى مدیر جهادکشاورزى شهرستان خاش در این خصوص اظهار کرد: مرغ خزك(kazahk) یکى از گونه هاى بومى 
استان پهناور سیستان و بلوچستان(منطقه سیستان) است که با پرورش این مرغ در هر مقیاس، عالوه بر نجات آن -که در معرض 
انقراض قرار دارد- مى توان به دلیل نیاز نداشتن به تکنولوژى باال موجبات اشتغال تعداد زیادى از افراد جامعه را فراهم کرد. وى با بیان 
اینکه این گونه محلى کمک شایانى به تولید در راستاى اقتصاد مقاومتى خواهد کرد، تصریح کرد: تهیه و تدوین الگوى مناسب در 
قالب دستورالعمل هاى مختلف و ترویجى مربوط به تغذیه، بهداشت و بهبود جایگاه ها، پرروش و اصالح نژاد یکى از ضروریات حفظ این 
گونه ارزشمند است. طوقى گفت: توجه به مرغ خزك و مرغ دشتیارى در کنار پرورش گاو سیستانى، گاو دشتیارى، گوسفند بلوچى 
و نر بومى تاثیر زیادى در تامین گوشت سفید و قرمز استان و بلکه کشور خواهد داشت. وى خاطرنشان کرد: مرغ خزك داراى قدى 
کوتاه با پاهاى کوچک و پر دار است و میزان تخمگذارى آن در سال بین 80-70 و حتى 100 عدد است. وى با بیان اینکه این مرغ 
محلى داراى رنگ هاى قرمز یا سفید و یا مخلوطى از رنگها است، ادامه داد: سن بلوغ آن 6 یا 7 ماهگى بوده و اندازه تخم بین 35 تا 
50 گرم و به رنگ سفید است. مدیر جهادکشاورزى شهرستان خاش اذعان کرد: وزن این مرغ بین 5/1 تا 5/2 کیلوگرم متغیر است و 
تخم هاى آن استعداد زیادى در تبدیل جوجه در دستگاه جوجه کشى را دارد و درصد بارورى تخم مرغ بسیار زیاد است. طوقى اظهار 
کرد: به دلیل کوچک بودن پاهاى این مرغ و شباهت آن به خزندگان، به آن خزك گفته مى شود و مى توان به ارزش خوراکى آن 
در جهت بهبود بیمارى ها و جلوگیرى از سرطان و الزایمر به دلیل داشتن عناصرى در گوشت آن از جمله آهن و نیاسین اشاره کرد. 
وى مقاومت در برابر بیمارى ها و شرایط نامساعد، باالبودن تعداد تخم در هر دوره، کمک به بهود و تغذیه روستاییان و عشایر، ایجاد 
اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم، تولید محصول سالم و ارگانیک در صورت رعایت مسایل مختلف و تغذیه اى و راه اندازى 

واحد پرورش مرغ خزك با امکانات و اعتبار کمتر را از مهمترین دالیل توجه به این گونه مرغ بومى  دانست. 
 منبع: سازمان بسیج سازندگى  

اخبار و 
رویدادها
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تولید هندوانه مکعبى در شهرستان قلعه گنج 

به نقل از عصر ایران با نوآورى و همت یک کشاورز قلعه گنجى، نخستین برداشت هندوانه مکعبى کشور آغاز و به کشورهاى حوزه 
خلیج فارس صادر شد.با تالش یک کشاورز نمونه قلعه گنجى براى نخستین بار در کشور هندوانه تزئینى مکعبى و مخصوص صادرات به 

کشورهاى حوزه خلیج فارس در بازار عرضه شده است.
هندوانه قلعه گنج (از شهرستان هاى استان کرمان) در چند سال گذشته به تسخیر بازارهاى اروپایى و کشورهاى حوزه خلیج فارس 
پرداخته و اکنون یکى از کشاورزان پیشرو این شهرستان در یک نوآورى جدید توانسته است از جدیدترین مدل هاى فروش هندوانه 
بهره ببرد. کشاورزان قلعه گنجى و غیربومى در بیش از  هزار هکتار از اراضى حاصلخیز شهرستان هرساله هندوانه خطى تولید و ساالنه 
بیش از 4 هزار تن به کشورهاى اتریش، روسیه و اوکراین و کشورهاى حوزه خلیج فارس صادر مى کنند. اما اکنون فصل تازه اى در 
کشت هندوانه به وقوع پیوسته و با تالش یک کشاورز نمونه قلعه گنجى براى نخستین بار در کشور هندوانه تزئینى مکعبى و مخصوص 

صادرات به کشورهاى حوزه خلیج فارس در بازار عرضه شده است. 
با توجه به بحران آب و تمهیدات دولت در راستاى کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزى به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب هاى 
زیرزمینى، سطح زیر کشت هندوانه نیز در شهرستان قلعه گنج کاهش یافت؛ اما با این شیوه جدید در کاشت و قیمت خوب هندوانه 
تزئیناتى در سایر کشورها مى توان بسیار امیدوار بود تا بهره ورى از این سرزمین حاصلخیز بیشتر و بهتر شود. ناصر جهانگیرى کشاورز 
قلعه گنجى در کنار کشت 50 هکتار هندوانه خطى و میکادو توانست هندوانه مربع شکل را تولید و روانه بازار کند. وى اظهار کرد: با 
توجه به مسافرت هاى خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه هاى کشاورزى با این روش جدید آشنا شدم و براى نخستین  بار این روش 
را در منطقه جنوب کرمان پیاده کردم. جهانگیرى بیان کرد: این محصول بسیار خوش خرید و زیباست و مشتریان زیادى در خارج 
از کشور دارد و امیدواریم بتوانیم سطح زیر کشت این نوع هندوانه را افزایش دهیم. وى ضمن اشاره به اشتغال بیش از 50 کارگر 
به صورت مستقیم در مزرعه هندوانه عنوان کرد: این هندوانه به  شکل مربع در حمل و نقل بسیار مرتب و از ضرب خوردگى کمترى در 
مسیر برخوردار است و طعم هندوانه قلعه گنج تا مدت ها دل را خنک مى کند. جهانگیرى با استفاده از دو موتور پمپ کشاورزى، 300 
هکتار زمین را به زیر کشت انواع محصوالت کشاورزى برده که آبیارى قطره اى و تحت فشار از مزیت این کشاورزى است.وى در ارتباط 
با اشتغال نیز گفت: در این مزرعه بیش از 50 کارگر به صورت مستقیم کار مى کنند تا بهترین میوه و صیفى جات به دست مردم برسد.

کشاورز قلعه گنجى افزود: با اشتغال این تعداد نیروى کار حدود 500 نفر نیز به صورت غیرمستقیم وارد این عرصه مى شوند که 
امیدواریم با حمایت مسئوالن این اشتغالزایى ادامه پیدا کند. وى خاطرنشان کرد: منطقه چاه دادخدا از آب و زمین هاى حاصلخیز بسیار 

خوبى برخوردار است و با مدیریت آب، مى توان جوانان متخصص را پاى کار کشید و با تجربه و تخصص، نوآورى و اشتغالزایى کرد.
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که البته برخى دیگر معتقدند باید استاندارد هاى اتحادیه اروپا 
را که 50 نانوگرم در لیتر تعیین شده، مالك سنجش و ارزیابى 
غذایى  کدکس  اگر  اما  داد.  قرار  شیر  در  «مایکوتوکسین» 
بین المللى را معیار قرار دهیم هیچ مشکلى در شیر از این نظر 
وجود ندارد و کمتر از حداکثر مجاز تعیین شده است. البته از 
سازمان  رییس  هستیم.  پایین تر  کمى  اروپا  اتحادیه  استاندارد 
استانداران  همه  از  راستا  این  در  اظهارکرد:  کشور  دامپزشکى 
با  را  شیرخام  بهداشتى  کیفیت  ارتقاى  کمیته  تا  شده  تقاضا 
ریاست معاونان استاندار و دبیرکلى سازمان دامپزشکى تشکیل 
دانشکده  دامداران،  اتحادیه  کشاورزى،  جهاد  سازمان  و  دهند 
علوم پزشکى و غیره در این کمیته عضویت پیدا کنند که از 
مبدأ تولید تا مراکز جمع  آورى شیر و قبل از فرآورى شدن، 
این محصول را پایش و نظارت کنیم. وى افزود: 3141 مجوز 
بهداشتى براى صادرات 69 نوع کاالى مربوط به دام، فرآورده 
خام دامى، آالیش دامى، دارو و غیره صادر شده است که حدود 
رکورد  این  و  است  شده  صادر  نیز  سبک  دام  رأس  هزار   829
محسوب  دامى  فرآورده هاى  محصوالت  صادرات  در  جدیدى 
مى شود. اما سازمان دامپزشکى به عنوان متولى تضمین کننده 
سالمت و بهداشت محصوالت و فرآورده هاى خام دامى، همواره 
کرده  رعایت  را  بهداشتى  الزام آور  شرط  واردات  و  صادرات  در 
زمینه  در  داد:  ادامه  کشور  دامپزشکى  سازمان  رییس  است. 
غذایى  امنیت  مساله  به  باید  غذایى  مواد  بهداشت  و  سالمت 
توجه کرد؛ بنابراین سازمان دامپزشکى معتقد است اگر خوراك 
بهداشتى دام را ارتقا ندهیم نمى توانیم زنجیره هاى بعدى تولید 

را از این نظر تضمین کنیم.

حیوانات کشاورز
اگر تنها یک ویژگى وجود داشته باشد که انسان را از حیوانات 
متمایز سازد، آن مى تواند توانایى پرورش مواد غذایى باشد. اما 
شاید شگفت زده شوید اگر بدانید انسان ها نخستین کشاورزان 
از  پیش   انگیز  شگفت  حیوانات  از  تعدادى  نبوده اند.  جهان 
انسان، کشاورزى را کشف کرده بودند. در ادامه با برخى از این 

کشاورزان دنیاى حیوانات بیشتر آشنا مى شویم.

مورچه هاى برگ بُر
آورى  جمع  و  بریدن  به  برگ بر  مورچه هاى  که  آنجایى  از 
از  آنها  که  بود  بر این  باور  زمانى  دیر  هستند  عالقمند  برگ ها 
برگ هاى جمع آورى شده تغذیه مى کنند. اما در سال 1874 و 

با انتشار کتاب «یک طبیعت گرا در نیکاراگوئه» نوشته «توماس 
بلت»، مهندس معدن، همه چیز تغییر کرد. وى در این کتاب 
عنوان کرد مورچه ها از برگ ها به عنوان کود براى رشد گونه اى 
قارچ و تغذیه از آن استفاده مى کنند. در حقیقت، مورچه هاى 
برگ بر، قارچ پرورش مى دهند و از آن تغذیه مى کنند. حق با 
بلت بود زیرا مورچه هاى برگ بر، برگ هاى جمع آورى شده را 
نمى خورند و براى کشت قارچ روى آنها و تغذیه از قارچ ها مورد 

استفاده قرار مى دهند.
 

موریانه ها
گرفته  نظر  در  خانگى  آفات  عنوان  به  موریانه ها  اگرچه 
حیوانات  قلمرو  در  جوامع  پیچیده ترین  از  برخى  اما  مى شوند 
قارچ  باغبانان  موریانه  گونه هاى  از  بسیارى  مى دهند.  شکل  را 
برخى  توسط  که  پیکرى  غول  پشته هاى  حقیقت،  در  هستند. 
کلنى هاى موریانه ساخته مى شوند سازه هایى پیچیده با دماى 
براى منابع  کنترل شده به منظور حفظ محیط رشد  ایده آل 

غذایى یعنى قارچ ها هستند.

دوشیزه ماهى
حوزه  در  که  هستند  ماهى هایى  تنها  چابک  کشاورزان  این 
پرورش  جلبک  ماهى،  دوشیزه  دارند.  دست  نیز  کشاورزى 
محافظت  خود  کشاورزى  محصوالت  از  خوبى  به  و  مى دهد 
موجودات  حتى  که  است  حدى  به  محافظت  میزان  مى کند. 
دیگرى که بیش از اندازه به مزرعه نزدیک شده باشند، مورد 
حمله قرار مى گیرند. جلبک مورد عالقه آنها براى پرورش در 
مقایسه با گونه هاى دیگر از رقابت پذیرى کمترى برخوردار است 
و اگر چنین محافظان وفادارى وجود نداشته باشند یافتن این 
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ردپاى سرطان در قزل آال 
و فلزات سنگین در مرغ

ایران  عصر  از  نقل  به  کشور  دامپزشکى  سازمان  رییس 
منظر 39  از  دامى  خام  فرآورده  هفت  پایش  مجموع  از  گفت: 
برخى  در  تنها  و  نشده  دیده  آنها  در  خاصى  مشکل  آالینده، 
در  سرطان زا  رنگى  ماده  پاى  رد  شده  انجام  نمونه بردارى هاى 
در  سنگین  فلزات  و  شیر  در  «مایکوتوکسین»  قزل آال،  ماهى 
مرغ دیده شده که میزان آن ها نگران کننده نیست و هشدارهاى 
شده  داده  تولیدکنندگان  به  مخاطرات  این  کاهش  براى  الزم 
است. مهدى خلج در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن تاکید 
و  محصوالت  بهداشت  و  سالمت  ارتقاى  و  حفظ  ضرورت  بر 
غذاى  به  مى خواهیم  اگر  کرد:  اظهار  دامى  خام  فرآورده هاى 
مزرعه  از  که  نداریم  این  جز  راهى  کنیم  پیدا  دسترسى  سالم 
سازمان  شاید  که  کنیم  بهداشتى  نظارت  را  مردم  سفره  تا 
دامپزشکى تنهاترین دستگاهى باشد که این وظیفه را برعهده 

داشته باشد.
اخیر  سال هاى  طى  دامپزشکى  سازمان  اینکه  بیان  با  وى 
را  دامى  خام  فرآورده هاى  و  محصوالت  سالمت  پایش  طرح 
محصوالت  سالمت  پایش  طرح  در  افزود:  است،  داده  انجام 
هفت  از  بسیارى  نمونه بردارى هاى  اخیر،  سال  چند  طى  دامى 
تخم مرغ،  مرغ،  گوشت  جمله  از  دامى  فرآورده هاى  و  محصول 
گوشت قرمز، شیر، عسل، خوراك دام وغیره انجام شده که این 
محصوالت از نظر 93 آالینده گوناگون مورد آنالیز و ارزیابى قرار 
گرفته اند. رییس سازمان دامپزشکى کشور ادامه داد: براساس 
محصوالت  این  شده،  انجام  آزمایشات  از  آمده  به دست  نتایج 
تقریبا بدون مشکل بوده اند. البته در مورد مرغ و شیرخام هنوز 

به جمع بندى کامل نرسیده ایم. 

اخطار به مزارع پرورش ماهى و رصد محصوالت 
قبل از خروج از مزرعه 

مزارع  از  شده  انجام  نمونه بردارى هاى  در  کرد:  تصریح  خلج 
برخى  در  کلین»  «ماالشیت   پاى  رد  قزل آال،  ماهى  پرورش 
موارد دیده شده است. «ماالشیت کلین» یک ماده رنگى است 
و  سرطان زاست  که  برود  کار  به  رنگ ریزى  صنایع  در  باید  و 
برخى  اما  شود  دیده  دامى  فرآورده هاى  در  نباید  دلیل  این  به 
انگل هاى  با  مبارزه  براى  غیرمجاز  صورت  به  پرورش دهندگان 
با  وى  مى کردند.  استفاده  آن  از  سطحى  قارچ هاى  یا  خارجى 
صورت  به  که  شده  گزارش  مورد  چند  معدوم سازى  به  اشاره 
گفت:  بودند،  کرده  استفاده  سرطان زا  ماده  این  از  قانونى  غیر 
سازمان دامپزشکى پس از نمونه بردارى و آزمایشات خود، ماده 
از  اساس  همین  بر  و  کرد  معرفى  آبزى پروران  به  را  جایگزین 
سال گذشته اعالم شد که هیچ ماهى قزل آالیى اجازه عرضه به 
بازار را ندارد مگر آنکه سازمان دامپزشکى پس از نمونه گیرى از 

آن مزرعه، عرضه این محصول را مجاز اعالم کند.

رد پاى فلزات سنگین در گوشت مرغ 
از  دیگر  یکى  کرد:  اظهار  کشور  دامپزشکى  سازمان  رییس 
سنگین  فلزات  میزان  پایش  زمینه  در  شد  انجام  که  کارهایى 
در گوشت مرغ بود، چراکه در برخى موارد، تشویشى در اذهان 
فلزات  داخلى،  شده  تولید  مرغ  در  که  بود  شده  ایجاد  عمومى 
سنگین وجود دارد، البته سازمان دامپزشکى آن را تایید کرد اما 
میزان آن از حداکثر مجاز بیشتر نیست و تنها اسید فسفریکى 
قرار  استفاده  مورد  فسفات  کلسیم  استخراج  دى  براى  که 
مجاز  حداکثر  از  سنگینش  فلزات  و  داشت  ناخالصى  مى گیرد 
باالتر بود که هشدار دادیم مشکل باید حل شود یا این که اسید 
فسفریک فود گرید باید به جاى آن در بازار عرضه شود. خلج با 
بیان اینکه آزمایشگاه هاى مرجع اجرا کننده طرح پایش سالمت 

محصوالت دامى در سال جارى دقیق تر و مجهز تر نسبت به 
گذشته  تجربیات  اساس  بر  و  هستند  گذشته  سال هاى 
کرد:  عنوان  مى شوند،  برطرف  نیز  گذشته  سال هاى  نقایص 
جواب آزمایش هاى انجام شده روى شیر در قالب طرح پایش 
محصوالت و فرآورده هاى دامى هنوز تجمیع نشده است اما در 
گذشته مطرح مى شد که «مایکوتوکسین» در شیر وجود دارد 

و میزان آن باالست.

شیر، مورد تایید در کدکس غذایى بین المللى و 
مردود در استانداردهاى اتحادیه اروپا 

وى اعالم کرد: میزان مجازى که در کدکس غذایى بین المللى 
براى «مایکوتوکسین» مشخص شده 005 نانوگرم در لیتر است 
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که البته برخى دیگر معتقدند باید استاندارد هاى اتحادیه اروپا 
را که 50 نانوگرم در لیتر تعیین شده، مالك سنجش و ارزیابى 
غذایى  کدکس  اگر  اما  داد.  قرار  شیر  در  «مایکوتوکسین» 
بین المللى را معیار قرار دهیم هیچ مشکلى در شیر از این نظر 
وجود ندارد و کمتر از حداکثر مجاز تعیین شده است. البته از 
سازمان  رییس  هستیم.  پایین تر  کمى  اروپا  اتحادیه  استاندارد 
استانداران  همه  از  راستا  این  در  اظهارکرد:  کشور  دامپزشکى 
با  را  شیرخام  بهداشتى  کیفیت  ارتقاى  کمیته  تا  شده  تقاضا 
ریاست معاونان استاندار و دبیرکلى سازمان دامپزشکى تشکیل 
دانشکده  دامداران،  اتحادیه  کشاورزى،  جهاد  سازمان  و  دهند 
علوم پزشکى و غیره در این کمیته عضویت پیدا کنند که از 
مبدأ تولید تا مراکز جمع  آورى شیر و قبل از فرآورى شدن، 
این محصول را پایش و نظارت کنیم. وى افزود: 3141 مجوز 
بهداشتى براى صادرات 69 نوع کاالى مربوط به دام، فرآورده 
خام دامى، آالیش دامى، دارو و غیره صادر شده است که حدود 
رکورد  این  و  است  شده  صادر  نیز  سبک  دام  رأس  هزار   829
محسوب  دامى  فرآورده هاى  محصوالت  صادرات  در  جدیدى 
مى شود. اما سازمان دامپزشکى به عنوان متولى تضمین کننده 
سالمت و بهداشت محصوالت و فرآورده هاى خام دامى، همواره 
کرده  رعایت  را  بهداشتى  الزام آور  شرط  واردات  و  صادرات  در 
زمینه  در  داد:  ادامه  کشور  دامپزشکى  سازمان  رییس  است. 
غذایى  امنیت  مساله  به  باید  غذایى  مواد  بهداشت  و  سالمت 
توجه کرد؛ بنابراین سازمان دامپزشکى معتقد است اگر خوراك 
بهداشتى دام را ارتقا ندهیم نمى توانیم زنجیره هاى بعدى تولید 

را از این نظر تضمین کنیم.

حیوانات کشاورز
اگر تنها یک ویژگى وجود داشته باشد که انسان را از حیوانات 
متمایز سازد، آن مى تواند توانایى پرورش مواد غذایى باشد. اما 
شاید شگفت زده شوید اگر بدانید انسان ها نخستین کشاورزان 
از  پیش   انگیز  شگفت  حیوانات  از  تعدادى  نبوده اند.  جهان 
انسان، کشاورزى را کشف کرده بودند. در ادامه با برخى از این 

کشاورزان دنیاى حیوانات بیشتر آشنا مى شویم.

مورچه هاى برگ بُر
آورى  جمع  و  بریدن  به  برگ بر  مورچه هاى  که  آنجایى  از 
از  آنها  که  بود  بر این  باور  زمانى  دیر  هستند  عالقمند  برگ ها 
برگ هاى جمع آورى شده تغذیه مى کنند. اما در سال 1874 و 

با انتشار کتاب «یک طبیعت گرا در نیکاراگوئه» نوشته «توماس 
بلت»، مهندس معدن، همه چیز تغییر کرد. وى در این کتاب 
عنوان کرد مورچه ها از برگ ها به عنوان کود براى رشد گونه اى 
قارچ و تغذیه از آن استفاده مى کنند. در حقیقت، مورچه هاى 
برگ بر، قارچ پرورش مى دهند و از آن تغذیه مى کنند. حق با 
بلت بود زیرا مورچه هاى برگ بر، برگ هاى جمع آورى شده را 
نمى خورند و براى کشت قارچ روى آنها و تغذیه از قارچ ها مورد 

استفاده قرار مى دهند.
 

موریانه ها
گرفته  نظر  در  خانگى  آفات  عنوان  به  موریانه ها  اگرچه 
حیوانات  قلمرو  در  جوامع  پیچیده ترین  از  برخى  اما  مى شوند 
قارچ  باغبانان  موریانه  گونه هاى  از  بسیارى  مى دهند.  شکل  را 
برخى  توسط  که  پیکرى  غول  پشته هاى  حقیقت،  در  هستند. 
کلنى هاى موریانه ساخته مى شوند سازه هایى پیچیده با دماى 
براى منابع  کنترل شده به منظور حفظ محیط رشد  ایده آل 

غذایى یعنى قارچ ها هستند.

دوشیزه ماهى
حوزه  در  که  هستند  ماهى هایى  تنها  چابک  کشاورزان  این 
پرورش  جلبک  ماهى،  دوشیزه  دارند.  دست  نیز  کشاورزى 
محافظت  خود  کشاورزى  محصوالت  از  خوبى  به  و  مى دهد 
موجودات  حتى  که  است  حدى  به  محافظت  میزان  مى کند. 
دیگرى که بیش از اندازه به مزرعه نزدیک شده باشند، مورد 
حمله قرار مى گیرند. جلبک مورد عالقه آنها براى پرورش در 
مقایسه با گونه هاى دیگر از رقابت پذیرى کمترى برخوردار است 
و اگر چنین محافظان وفادارى وجود نداشته باشند یافتن این 
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به نقل از عصر ایران پدر و پسرى استرالیایى موفق شدند کندویى خودکار اختراع کنند که در آن براى برداشتن عسل نیاز به کار 
خاصى نیست و از آن مهمتر هیچ آسیبى به زنبورهاى عسل وارد نمى شود. به گزارش مجله مهر، با این اختراع تمام زنبورهاى عسل 
در سراسر جهان مى توانند نفس راحتى بکشند. این اختراع به پرورش دهندگان زنبور اجازه مى دهد که عسل را برداشت کنند؛ بدون 

اینکه هیچ مزاحمتى براى زنبورهاى عسل ایجاد شود.
 این وسیله از زنبورها و یک کندوى نیم ساخته تشکیل شده که نیمه دیگر آن توسط خود زنبوها و با موم آنها کامل مى شود. پس 
از اینکه زنبورها خانه هاى کندو را با عسل پر کردند و آن را پوشش دادند، پرورش دهندگان زنبور مى توانند در آن را باز کنند تا عسل 
با وسیله اى مانند شیر آب از آن خارج شود. بدون اینکه هیچ اختاللى براى این زنبورها ایجاد شود. آن ها مى توانند دوباره وارد این 
سلول ها بشوند و باز آن را پر کنند. این اختراع به زنبورها اجازه مى دهد که به راحتى از گیاهان تغذیه کنند و به گرده افشانى بپردازند 

و همچنین بازدیدکنندگان فضول خود را ادب کنند!

آیا کشاوزى ارگانیک سودآورد 
است؟

سئوالى که در زمینه پذیرش کشاورزى ارگانیک مطرح است 
این است که آیا کشاورزى ارگانیک سودآور است؟ سوال دیگر 
کشاورزى  که  بگیریم  نظر  در  را  احتمال  این  اگر  حتى  اینکه 
هم  هنوز  آیا  است  الزم  کارایى  فاقد  مالى  لحاظ  از  ارگانیک 
دلیل  دو  حداقل  باشد؟  موجه  اقتصادى  لحاظ  از  است  ممکن 
قابل  اقتصادى  ازلحاظ  را  ارگانیک  کشاورزى  که  دارد  وجود 
عبارت  که  باشد)  سودآورى  فاقد  اگر  (حتى  سازد  مى  توجیه 

است از:
• از لحاظ تاثیر بر محیط زیست ممکن است بر کشاورزى 

رایج ترجیح داده شود.
• تاثیر آن در بهبود وضعیت روستاییان و جامعه روستایى 

ممکن است بسیار عمیق تر از کشاورزى رایج باشد.

سود آورى کشاورزى ارگانیک
به طور کلى براى بحث سودآورى کشاورزى ارگانیک مى توان 
مقایسه اى بینسیستم هاى کشت رایج و کشت ارگانیک انجام 

داد. درکشاورزى ارگانیک:
• میزان عملکرد قطعى کمتر است، اما تفاوت عملکرد نسبت 
بهسیستم هاى رایج، بسته به نوع فعالیت و فشردگى سیستم 

رایج فرق مى کند.
به  مربوط  هاى  هزینه  بخصوص  نهاده،  متغیر  هزینه هاى   •

مواد شیمیایى کشاورزى کمتر است.
قیمت هاى  پرداخت  سیستم  که  صورتى  در  تامینى  بازده   •
اضافى براى محصوالت ارگانیک برقرار باشد، مشابه یا بیشتر از 
بازده تامینى سیستم هاى رایج هستند، اما در غیر این صورت 
زیر  و  جزئى  فعالیت هاى  از  حاصل  تامینى  بازده  و  بوده  کمتر 
مجموعه اى، باید با در نظرگرفتن مجموعه سیستم مزرعه مورد 

توجه قرار گیرند.
• استفاده از نیروى کار، بیشتر صورت مى گیرد اما این امر 
بیشتر از آنکه مربوط به فعالیت بر روى یک گیاه زراعى خاص 
بازارهاى  ایجاد  و  مزرعه  در  فعالیت ها  دامنه  و  تعداد  به  باشد، 
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جلبک دشوار است. در حقیقت، این جلبک در قلمرو حفاظتى 
دوشیره ماهى مى تواند به بقاى خود ادامه دهد.

سوسک هاى امبروزیا
درخت هاى  درون  را  خود  محصوالت  امبروزیا  سوسک هاى 
که  بود  رایج  این  غلط  تصور  مى دهند.  پرورش  پوسیده 
حقیقت  در  اما  مى کنند  تغذیه  چوب  از  امبروزیا  سوسک هاى 
مى کنند.  پاك  خود  زندگى  محیط  از  را  اره  خاك  تمام  آنها 
دقیق  مراقبت  سوسک ها  مى شود  ساخته  اتاقکى  که  هنگامى 
از قارچ هاى خود که هم الروها و هم سوسک هاى بالغ از آنها 

تغذیه مى کنند را انجام مى دهند.

مورچه هاى کشاورز
با  مشابه  روشى  به  شته  گله هاى  از  مورچه  گونه هاى  برخى 
نگهدارى گله هاى گاو و استفاده از شیر آنها توسط انسان بهره 
مى برند. به جاى شیر، شته ها شهد شیرینى تولید مى کنند که 
مورچه ها از آنها تغذیه مى کنند. مورچه ها مسافت هاى طوالنى 
را براى مراقبت از شته هاى خود طى مى کنند و اغلب، آنها را 
به گونه اى براى تولید شهد آموزش مى دهند که جمع آورى و 
شته هاى  معمول  طور  به  مورچه ها  باشد.  آسان تر  آن  خوردن 
خود را به مکان هاى جدید مى برند و از آنها در برابر شکارچیان، 
محافظت مى کنند. همچنین، مورچه ها بال هاى شته هاى اهلى 

خود را براى جلوگیرى از پرواز آنها قطع مى کنند.

حلزون باتالقى
حلزون هاى باتالقى به طور معمول در جنوب شرقى آمریکا 
یافت مى شوند و عالقمند به تغذیه از قارچى هستند که روى 
حلزون هاى  کند.  مى  رشد  ریسمانى،  علف  خشک  برگ هاى 
باتالقى با قطع برگ هاى علف ریسمانى محیطى مطلوب براى 
از  استفاده  با  مى کنند.  فراهم  را  خود  عالقه  مورد  قارچ  رشد 
خود  زمین  کوددهى  بر  باهوش  حلزون هاى  خود،  این  مدفوع 

نظارت داشته و به رشد قارچ ها کمک مى کنند. 

عروس دریایى خالدار
شاید غیر قابل باور باشد اما حتى عروس دریایى نیز مى تواند 

کشاورز باشد. عروس دریایى خالدار که به نام عروس دریایى 
بافت هاى  درون  را  جلبکى  غذاى  شود  مى  شناخته  نیز  تاالب 
خود پرورش مى دهد. طى روز، عروس دریایى خالدار به طور 
معمول در جهتى قرار مى گیرد تا بیشترین میزان نور خورشید 
اطمینان  فتوسنتزکننده  محصوالت  رشد  از  و  کند  دریافت  را 
نور  کردن  دنبال  صرف  را  خود  وقت  بیشتر  آنها  شود.  حاصل 

خورشید و رسیدگى به باغ داخلى خود مى کنند

به جاى شیر، شته ها شهد شیرینى تولید مى کنند که 
مورچه ها از آنها تغذیه مى کنند. مورچه ها مسافت هاى 
طوالنى را براى مراقبت از شته هاى خود طى مى کنند 
آموزش  شهد  تولید  براى  گونه اى  به  را  آنها  اغلب،  و 

مى دهند که جمع آورى و خوردن آن آسان تر باشد. 

ریسمانى  علف  برگ هاى  قطع  با  باتالقى  حلزون هاى 
خود  عالقه  مورد  قارچ  رشد  براى  مطلوب  محیطى 
خود،  این  مدفوع  از  استفاده  با  مى کنند.  فراهم  را 
نظارت  خود  زمین  کوددهى  بر  باهوش  حلزون هاى 

داشته و به رشد قارچ ها کمک مى کنند. 

در  معمول  طور  به  خالدار  دریایى  عروس  روز،  طى 
خورشید  نور  میزان  بیشترین  تا  مى گیرد  قرار  جهتى 
فتوسنتزکننده  محصوالت  رشد  از  و  کند  دریافت  را 
صرف  را  خود  وقت  بیشتر  آنها  شود.  حاصل  اطمینان 
دنبال کردن نور خورشید و رسیدگى به باغ داخلى خود 

مى کنند.
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به نقل از عصر ایران پدر و پسرى استرالیایى موفق شدند کندویى خودکار اختراع کنند که در آن براى برداشتن عسل نیاز به کار 
خاصى نیست و از آن مهمتر هیچ آسیبى به زنبورهاى عسل وارد نمى شود. به گزارش مجله مهر، با این اختراع تمام زنبورهاى عسل 
در سراسر جهان مى توانند نفس راحتى بکشند. این اختراع به پرورش دهندگان زنبور اجازه مى دهد که عسل را برداشت کنند؛ بدون 

اینکه هیچ مزاحمتى براى زنبورهاى عسل ایجاد شود.
 این وسیله از زنبورها و یک کندوى نیم ساخته تشکیل شده که نیمه دیگر آن توسط خود زنبوها و با موم آنها کامل مى شود. پس 
از اینکه زنبورها خانه هاى کندو را با عسل پر کردند و آن را پوشش دادند، پرورش دهندگان زنبور مى توانند در آن را باز کنند تا عسل 
با وسیله اى مانند شیر آب از آن خارج شود. بدون اینکه هیچ اختاللى براى این زنبورها ایجاد شود. آن ها مى توانند دوباره وارد این 
سلول ها بشوند و باز آن را پر کنند. این اختراع به زنبورها اجازه مى دهد که به راحتى از گیاهان تغذیه کنند و به گرده افشانى بپردازند 

و همچنین بازدیدکنندگان فضول خود را ادب کنند!

آیا کشاوزى ارگانیک سودآورد 
است؟

سئوالى که در زمینه پذیرش کشاورزى ارگانیک مطرح است 
این است که آیا کشاورزى ارگانیک سودآور است؟ سوال دیگر 
کشاورزى  که  بگیریم  نظر  در  را  احتمال  این  اگر  حتى  اینکه 
هم  هنوز  آیا  است  الزم  کارایى  فاقد  مالى  لحاظ  از  ارگانیک 
دلیل  دو  حداقل  باشد؟  موجه  اقتصادى  لحاظ  از  است  ممکن 
قابل  اقتصادى  ازلحاظ  را  ارگانیک  کشاورزى  که  دارد  وجود 
عبارت  که  باشد)  سودآورى  فاقد  اگر  (حتى  سازد  مى  توجیه 

است از:
• از لحاظ تاثیر بر محیط زیست ممکن است بر کشاورزى 

رایج ترجیح داده شود.
• تاثیر آن در بهبود وضعیت روستاییان و جامعه روستایى 

ممکن است بسیار عمیق تر از کشاورزى رایج باشد.

سود آورى کشاورزى ارگانیک
به طور کلى براى بحث سودآورى کشاورزى ارگانیک مى توان 
مقایسه اى بینسیستم هاى کشت رایج و کشت ارگانیک انجام 

داد. درکشاورزى ارگانیک:
• میزان عملکرد قطعى کمتر است، اما تفاوت عملکرد نسبت 
بهسیستم هاى رایج، بسته به نوع فعالیت و فشردگى سیستم 

رایج فرق مى کند.
به  مربوط  هاى  هزینه  بخصوص  نهاده،  متغیر  هزینه هاى   •

مواد شیمیایى کشاورزى کمتر است.
قیمت هاى  پرداخت  سیستم  که  صورتى  در  تامینى  بازده   •
اضافى براى محصوالت ارگانیک برقرار باشد، مشابه یا بیشتر از 
بازده تامینى سیستم هاى رایج هستند، اما در غیر این صورت 
زیر  و  جزئى  فعالیت هاى  از  حاصل  تامینى  بازده  و  بوده  کمتر 
مجموعه اى، باید با در نظرگرفتن مجموعه سیستم مزرعه مورد 

توجه قرار گیرند.
• استفاده از نیروى کار، بیشتر صورت مى گیرد اما این امر 
بیشتر از آنکه مربوط به فعالیت بر روى یک گیاه زراعى خاص 
بازارهاى  ایجاد  و  مزرعه  در  فعالیت ها  دامنه  و  تعداد  به  باشد، 
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جدید و فعالیت هاى مربوط به فرآیند سازى محصوالت مربوط 
مى شود.

• سایر هزینه هاى ثابت شامل مواردى از قبیل نیروى برق، 
و  دارایى ها  ارزش  کاهش  ماشین آالت،  استهالك  و  تعمیرات 

امالك و هزینه هاى سرمایه اى معموال مشابه هستند.
کشاورزى  تفاوت  که  مى یابیم  در  فوق  موارد  بررسى  با   
میزان  بودن  پایین تر  سودآورى،  زمینه  در  رایج  و  ارگانیک 
عملکرد کشاورزى ارگانیک و استفاده بیشتر کشاورزى ارگانیک 
از نیروى کار است. مصرف کنندگان از طریق پرداخت قیمت 
را  خود  تمایل  اندازه اى  تا  ارگانیک،  محصوالت  براى  بیشتر 
نسبت به ایجاد تغییر و لزوم انجام تولیدات کشاورزى به گونه اى 
که براى محیط زیست زیانى در بر نداشته باشد، ابراز مى دارند.
قیمت  بودن  باالتر  طریق  از  عملکرد  بودن  پایین تر  بنابراین 
بیشتر  استفاده  مورد  در  مى شود.  جبران  ارگانیک  محصوالت 
از نیروى کار در کشاورزى ارگانیک این نکته قابل توجه است 
که کشاورزان، بیشتر از نیروى کار خانوادگى براى انجام امور 
به  نیاز،  صورت  در  و  مى کنند  استفاده  مزرعه  هاى  فعالیت  و 
به  منجر  موضوع  این  مى ورزند.  مبادرت  کار  نیروى  استخدام 
جلوگیرى مهاجرت جوانان روستایى و اشتغال آنها در مزرعه یا 
فعالیت هاى مرتبط با آن از قبیل فرآورى و بازار یابى محصوالت 
کشاورزى ارگانیک مى شود. در کشورهاى جهان سوم که اندازه 
قطعات بهره بردارى کوچک است و در صورت یکپارچه سازى 
کشاورزى  مى شوند،  بیکار  کشاورزان  از  زیادى  تعداد  اراضى 
ارگانیک که یکى از الزامات آن کشت در اراضى کوچک است 
مى تواند راه نجاتى براى جلوگیرى از بیکار شدن این کشاورزان 
باشد. به دلیل کمتر بودن هزینه هاى متغیر نهاده، یکسان بودن 
هزینه هاى ثابت و باالتر بودن قیمت محصوالت ارگانیک نسبت 
کشاورزى  انجام  که  گرفت  نتیجه  مى توان  رایج،  کشاورزى  به 

ارگانیک مقرون به صرفه خواهد بود.  
www.saba-organic.com                                                           

تجزیه سریع ماده سبز
 امتیازى در بهره گیرى از کود سبز

تبریز  دانشگاه  کشاورزى  دانشکده  خاك  علوم  گروه  استاد 
از  زمین  تقویت  منظور  به  سبز  کود  گفت:  ایانا  با  گفتگو  در 
بدین  که  مى گیرد  قرار  استفاده  مورد  غذایى  آلى  مواد  لحاظ 
منظور گیاهان براى مدت زمانى معین در مزرعه کاشته شده 
على  ناصر  شوند.  مى  برگردانده  زمین  به  کافى  رشد  از  بعد  و 
اصغر زاد تصریح کرد: کود سبز در ازدیاد فعالیت هاى زیستى، 
موثر  خاك  غذایى  عناصر  نگهداشتن  جذب  قابل  و  نگهدارى 
است. وى با اشاره به نقش کود سبز در کاهش تلفات آب ادامه 
داد: کود سبز از دو طریق بر میزان تلفات ناشى از آب شویى 
تاثیر مى گذارد، یکى از طریق انتقال آب از خاك به اتمسفر بر 
اثر تعرق و دیگرى از طریق جذب عناصر غذایى از محلول خاك 
و جلوگیرى از انتقال آن به زه آب ها. در صورتى که محصول 
داراى سایه انداز گسترده باشد و سطح خاك را به طور کامل 
بپوشاند، تعرق، سازوکار اصلى اتالف رطوبت خاك خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان این که ترکیب جو و شنبلیله یا 
جو و شبدر بهترین انتخاب براى کود سبز است، از محدودیت 
استفاده از کود سبز گفت و افزود: زارعان نداشتن تاثیر آنى و 
سریع همچون کودهاى شیمیایى را محدودیتى در استفاده از 
کود سبز عنوان مى کنند. على اصغر زاد، کود سبز را در افزایش 
با  سبز  کود  کرد:  تاکید  و  دانست  تاثیرگذار  خاك  نفوذپذیرى 
مى شود  دانه ها  خاك  تشکیل  باعث  هوموس،  به  شدن  تبدیل 
و  تهویه  و  شده  بیشتر  خاك  مویین  لوله هاى  حالت  این  در  و 

نفوذپذیرى خاك را افزایش مى دهند.    
 






