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ـــداد  ـــاری، دو روی ـــال ج ـــاه س ـــاورزی در دی م ـــش کش بخ
ـــن دو  ـــرد. ای ـــه ک ـــان تجرب ـــه طـــور همزم مهـــم کشـــاورزی را ب
رویـــداد ملـــی عبارتنـــد از برگـــزاری مراســـم معرفـــی و تجلیـــل 
ــنواره  ــز جشـ ــاورزی و نیـ ــی بخـــش کشـ ــای ملـ از نمونه هـ
ـــر  ـــی و تقدی ـــایی، معرف ـــه شناس ـــران. برنام ـــاورزی ای ـــی کش مل
ــپری  ــود را سـ ــن دوره خـ ــی و یکمیـ ــه سـ ــا کـ از نمونه هـ
کـــرد، بـــرای همـــگان شناخته شـــده اســـت؛ امـــا جشـــنواره 
ملـــی کشـــاورزی، بـــرای نخســـتین بـــار برگـــزار می شـــود 
و نـــه تنهـــا از ســـوی یـــک ســـازمان، بلکـــه بـــا مشـــارکت 
جمعـــی مراجعـــی شـــامل فرهنگســـتان علـــوم جمهـــوري 
ـــاورزي  ـــاد کش ـــاورزي(، وزارت جه ـــروه کش ـــران )گ ـــامي ای اس
)ســـازمان تحقیقـــات، آمـــوزش و ترویـــج کشـــاورزي(، 
ــت پژوهـــش و  ــاوري )معاونـ ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ وزارت علـ
ـــوري،  ـــت جمه ـــاوري ریاس ـــي و فن ـــت علم ـــاوري( و معاون فن
ـــا  ـــت. ب ـــه اس ـــرار گرفت ـــر ق ـــد نظ ـــاوت، م ـــردی متف ـــا رویک ب
ـــی  ـــه معرف ـــتار ب ـــن نوش ـــوع، ای ـــودن موض ـــو ب ـــه ن ـــه ب توج
ـــه  ـــه اســـت. در مقدم ـــنواره اختصـــاص یافت ـــن جش ـــی ای اجمال
شـــیوه نامه جشـــنواره آمـــده اســـت: متاســـفانه هویـــت 
ــه نوعـــی کم رنـــگ شـــده  ــران بـ ــاورزی در ایـ حرفـــه کشـ
ــادی و  ــی، اقتصـ ــی، اجتماعـ ــیب های فنـ ــتخوش آسـ و دسـ
زیســـت  محیطـــی فراوانـــی شـــده اســـت و ایـــن آســـیب ها 
عمدتـــاً ناشـــی از فقـــدان تعریـــف هدفمنـــد و قانونمنـــدی 
بـــرای ایـــن حرفـــه اســـت کـــه در شـــرایط فعلـــی، فاقـــد 
ـــده  ـــاورز" نامی ـــه "کش ـــوده و آنچ ـــخصی ب ـــز مش ـــتانه و رم آس
می شـــود، دامنـــه گســـترده ای از همـــه طبقـــات اجتماعـــی 
را در بـــر دارد کـــه بخـــش قابـــل ماحظـــه ای از آنهـــا بـــه 
ــر  ــه از نظـ ــه چـ ــن حرفـ ــا ایـ ــوده و بـ ــازی بـ ــی مجـ نوعـ
پیشـــینه خانوادگـــی و چـــه از نظـــر مهارت هـــای فنـــی نـــا 
ـــان  ـــی، بنی ـــرایط کنون ـــال در ش ـــر ح ـــه ه ـــند. ب ـــنا می باش آش
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ـــف  ـــاد مختل ـــی از ابع ـــاز مهندس ـــه ب ـــاز ب ـــور نی ـــاورزی کش کش
ســـاختاری و محتوایـــی دارد و الزم اســـت مفاهیـــم کشـــاورزی، 
ـــده  ـــف ش ـــر، بازتعری ـــته دیگ ـــر وابس ـــر و عناص ـــاورز، برزگ کش
ـــه  ـــود. ب ـــی ش ـــه طراح ـــن حرف ـــرای ای ـــدی ب ـــت جدی و هوی
ـــه  ـــه حرف ـــت ب ـــیدن هوی ـــم بخش ـــرای تحکی ـــد ب ـــر می رس نظ
کشـــاورزی الزم اســـت بهره بـــرداران بـــه عنـــوان صاحبـــان 
ــته  ــران وابسـ ــگران، صنعتگـ ــان و پژوهشـ ــی، متخصصـ اصلـ
بـــه کشـــاورزی، نـــوآوران عرصه هـــای اقتصـــادی و تجـــارت، 
ـــق  ـــتمر از طری ـــن و مس ـــی نهادی ـــر در قالب ـــی همه گی جنبش
ــه  ــه جامعـ ــی بـ ــنواره های دائمـ ــم و جشـ ــزاری مراسـ برگـ
معرفـــی شـــوند و از برگزیـــدگان آنهـــا تقدیـــر بـــه عمـــل 
ـــن  ـــوان اولی ـــه عن ـــران ب ـــاورزی ای ـــی کش ـــنواره مل ـــد. جش آی
ــه، می توانـــد  همایـــش جامـــع دســـت اندرکاران ایـــن حرفـ
ـــن  ـــرای ای ـــود. ب ـــی ش ـــی تلق ـــن جنبش ـــن چنی ـــه آغازی نقط
ـــده کـــه از  ـــی ش ـــده گانـــه ای طراح ـــداف هج جشـــنواره، اه

جملـــه می تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره کـــرد: 
ــه  � ــبت ب ــای آن نس ــاورزي و ارتق ــش کش ــگاه بخ ــن جای تبیی

ــي. ــرایط فعل ش
کمــک بــه توســعه علــوم و فنــون کشــاورزي و ارتقــای ســطح  �

علمــی و فرهنگــی کشــور.
توســعه اقتصــاد دانش بنیــان از طریــق ارائــه فرصت هــاي  �

جدیــد ســرمایه گذاري و ترغیــب بخــش خصوصــی بــرای 
کشــاورزي. نویــن  فناوري هــاي  حــوزه  در  ســرمایه گذاری 

ــاي  � ــه یافته ه ــي و عرض ــرای معرف ــب ب ــتر مناس ــاد بس ایج
پژوهشــي، فناوري هــا، دانش هــاي فنــي و توانمندي هــاي 
ــي  ــاورزي و منابع طبیع ــش کش ــر بخ ــاي برت ــه و برند ه فناوران
ــان  ــرداران و صاحب ــه نیازهــای بهره ب ــه منظــور پاســخگویي ب ب

ــرمایه بخــش.  ــع و س صنای
ــه  � ــده ورود بخــش صنعــت و ســرمایه ب راهگشــا و شــتاب دهن

حــوزه کشــاورزي و تجاري ســازي پژوهش هــاي کشــاورزي.
بــه  � مربــوط  کالن  مباحــث  طــرح  فرصت هــاي  ایجــاد 

ــرداران، بنگاه هــاي اقتصــادي و صاحبــان صنایــع مرتبــط  بهره ب
بــا بخــش کشــاورزي و منابع طبیعــي.

ــي  � ــاي فن ــا و دانش ه ــي محصــوالت حاصــل از فناوري ه معرف
نویــن بخــش.

جشــنواره ملــی کشــاورزی ایــران  در نوبــت اول، دوســاالنه و در 
ــن  ــد شــد. ای ــزار خواه ــه صــورت ســاالنه برگ ــدي ب ــاي بع نوبت ه
ــات،  ــه اي دائمــي در محــل ســازمان تحقیق جشــنواره داراي دبیر خان
ــار  ــنواره داراي چه ــود. جش ــد ب ــاورزي خواه ــج کش ــوزش و تروی آم

بخــش، یــازده محــور و پانــزده موضــوع مي باشــد. در ایــن جشــنواره، 
از فنــاوری و نــوآوری، پژوهــش، پژوهشــگر، فنــاور، کارگــزار، 
ــده  ــعه اي، تولیدکنن ــد توس ــان/ واح ــرکت دانش بنی ــرمایه گذار، ش س
برتــر )داخلــی یــا خارجــی(، مجلــه علمــی و پژوهشــی برتــر و نشــریه 

ــود. ــر می ش ــزی تقدی ــدای جوای ــا اه ــاورزی، ب ــر کش برت
ــه  ــود. در مرحل ــام مي ش ــه انج ــا در دو مرحل ــاب برگزیده ه انتخ
اســتاني، فرآینــد انتخــاب و معرفــي برترین هــا بــا توجــه بــه  
موضوعــات اعــالم شــده، در ســطح اســتان طــي مي شــود و ســپس 
ــاي  ــرای رقابت ه ــتاني، ب ــر اس ــده برت ــوان برگزی ــه عن ــان، ب منتخب
ــنواره  ــط داوران جش ــه و توس ــوري راه یافت ــنواره کش ــه جش ــي ب مل
مــورد ارزیابــي، انتخــاب و معرفــي قــرار مي گیرنــد. در هــر نوبــت از 
برگــزاری جشــنواره )بــه جــز نوبــت اول(، حــد اقــل شــش مــاه قبــل 
ــانی  ــام و اطالع رس ــا انج ــم، برنامه ریزی ه ــزاری مراس ــروع برگ از ش
ــی  ــطح مل ــی در س ــانه های جمع ــق رس ــی از طری ــو مقتض ــه نح ب

انجــام خواهــد شــد.

جشنواره از بخش هایی تشکیل شده که عبارتند از:
ـــگر  ـــر، پژوهش ـــش برت ـــامل پژوه ـــر؛ ش ـــدگان برت ـــف( برگزی ال
ـــال  ـــزار انتق ـــر، کارگ ـــاور برت ـــر، فن ـــروج برت ـــر، م ـــدرس برت ـــر، م برت
فنـــاوري برتـــر، ســـرمایه گذار برتـــر، شـــرکت دانش بنیـــان برتـــر/ 
واحـــد تحقیـــق و توســـعه برتـــر )کنسرســـیوم، تعاونـــي، ســـهامي 
ـــاي  ـــاورزي، واحد ه ـــوالت کش ـــدگان برتر)محص ـــاص ...(، تولیدکنن خ
ـــر،  ـــی برت ـــی و پژوهش ـــه علم ـــي(، مجل ـــرآوري و تکمیل ـــي، ف صنعت

ـــاورزی ـــر کش ـــي برت ـــي و ترویج ـــریه آموزش نش
ـــه  ـــات فناوران ـــاالر خدم ـــاوري، ت ـــازار فن ـــامل ب ـــازار ش ب( فن ب

ـــه ـــای فناوران ـــی نیازه ـــاالر هم اندیش و ت
ج( نمایشگاه محصوالت حاصل از بکارگیري دانش فني

د( برگزاری کارگاه های آموزشی.
در بخــش برگزیــدگان برتــر کــه موضوعــات آن توســط 
ــه  انتخــاب  ــن محور هــاي یازده گان ــی جشــنواره از بی کمیته هــای فن
ــپس در  ــام و س ــتانی انج ــطح اس ــدا در س ــاب ابت ــوند، انتخ مي ش
ــود. از  ــي مي ش ــاب و معرف ــته، انتخ ــت گذاش ــه رقاب ــی ب ــطح مل س
ــان های  ــداي نش ــا اه ــب، ب ــده منتخ ــرکت کنن ــد ش ــده واح نماین
ــط  ــر توس ــوح تقدی ــز و ل ــه 1، 2 و 3(، جوای ــاورزی )درج ــی کش مل
مســئوالن تــراز اول کشــور، طــي جشــني، تقدیــر و تشــکر بــه عمــل 
ــر  ــاری ب ــه تنهــا ب ــن جشــنواره ن ــد اســت برگــزاری ای ــد. امی مي آی
بخــش کشــاورزی تحمیــل نکنــد کــه بــا عــزم راســخ مســئوالن در 
ــه اهــداف متعالــی تعریف شــده، بخــش کشــاورزی را در  دســتیابی ب
توســعه متــوازن بــا ســایر بخش هــای اقتصــاد، مســتمرا یــاری کنــد.
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برنامه تحولی ترويج برای مشاركت پايدار 
كشاورزان و بخش كشاورزی در احیای

درياچه ارومیه
محمد شریفی مقدم1 

مقدمه 
از منظـر  اصـول زیسـت محیطـی، پایدارتریـن راهـکار بـرای نجـات دریاچـه ارومیـه، تامیـن آب کافـی از منابع داخلـی حوضه آبریز اسـت 
کـه ایـن مهـم بـه عنـوان مصوبـه اصلـی  سـتاد ملی احیـای دریاچـه ارومیـه به عنـوان اقـدام حیاتی بـرای احیـای دریاچـه ارومیه مدنظـر قرار 
گرفتـه اسـت. براسـاس مصوبـات سـتاد ملـی احیـای دریاچـه ارومیه، بـا توجه به تـداوم خشکسـالی و عدم جریـان آب کافـی به داخـل دریاچه 
ارومیـه در سـال های اخیـر و هم چنیـن مـدت زمـان طوالنـی مـورد نیـاز جهـت انتقـال آب از حوضه هـای مجـاور بـه دریاچـه، تنهـا راهـکار 
تثبیـت شـرایط کنونـی دریاچـه و جلوگیـری از خشـکی کامـل آن، تامیـن آب کافـی از منابـع داخلـی حوضـه بـه عنوان محـور اصلـی اقدامات 
بـرای احیـای دریاچـه ارومیـه مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه مصرف حـدود نـود درصـدی منابـع آب حوضـه دربخش کشـاورزی و 
بهـره وری پاییـن آب درایـن بخـش، یکـی از مهم تریـن راهکارهـا و اولویت هـای نجـات دریاچه ارومیـه، انجام اقدامـات الزم درراسـتای کاهش 
مصـرف آب در ایـن بخـش می باشـد. لـذا کاهـش 40 درصـدی مصـرف آب در بخـش کشـاورزی به عنـوان  کلیـدی ترین مصوبه  باال دسـتی 
در بخـش کشـاورزی بـرای کمـک بـه حیـای دریاچـه ارومیـه اسـت که بـا توجه بـه شـاخص های مدیریـت توسـعه پایدارکاهـش 40 درصدی 
مصـرف آب کشـاورزی در سـطح حوضـه مدنظـر قـرار گرفته اسـت. ایـن هدف درطی یـک برنامه پنج سـاله )متوسـط کاهش هشـت درصدی 
سـاالنه در مصـرف آب بخـش کشـاورزی کل حوضـه( بـا انجـام سیاسـت گذاری ها و برنامه ریزی هـای الزم و بـا مجموعـه ای از راهکارهـای 
حاکمیتـی، سـازه ای و مدیریتـی در جهـت افزایـش بهـره وری و درراسـتای پایـداری کاهـش مصـرف آب در بخـش کشـاورزی تحقـق خواهـد 
یافـت. در اجـرای ایـن مصوبـه، چگونگـی پذیـرش و مشـارکت کشـاورزان درتحقـق کاهـش 40 درصـدی مصـرف آب در بخـش کشـاورزی 
در حـوزه آبریـز دریاچـه ارومیـه مهمتریـن و حساسـترین محـور اجـرای ایـن مصوبـه اسـت. بـرای ایـن منظـور برنامـه ویـژه ترویجـی، بـرای 
مشـارکت کشـاورزان و جوامـع محلـی در کاهـش 40 درصـدی مصـرف آب در بخـش کشـاورزی طراحی و مصوب شـده اسـت. ایـن برنامه  با 
IPCM عنـوان "برنامـه جامـع ترویـج برای اسـتقرار کشـاورزی پایدار مبتنـی برراهبرد مدیریت مشـارکتی جامع محصـول با عالمت اختصـاری 

)Integrated Participatory Crop Managment( در حـوزه دریاچـه ارومیـه" بـا هدف کلیدی مشـارکت سیسـتمی کشـاورزان درکمک 
بـه احیـای دریاچـه ارومیـه از طریـق مدیریت مصـرف آب دربخش کشـاورزی )کاهش 40درصدی( تدوین شـده اسـت.   

1- مجری برنامه ملی ترویج وتوسعه کشاورزی پایدار

گزارش
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ایـن راهبـرد  براسـاس نتایج حاصـل از بررسـی 60 مولفه کلیدی 
در محـدوده مطالعاتی1، بررسـی تجـارب بین المللـی و همچنین نتایج 
حاصـل از پایلوت هـای متعـدد میدانـی در250 منطقـه کشـور کـه از 
سـال 2002 میـالدی تاکنـون کـه با پشـتیبانی فنـی و اجرایی بخش 
بیـن المللـی از جملـه بخـش محیـط زیسـت برنامـه عمران سـازمان 
ملـل متحـد و سـازمان خواروبارکشـاورزی ملـل متحـد  بـا تاکیـد بر 

تحقـق سـه هـدف کلیدی ذیـل طراحی شـده اسـت   :
1- مشـارکت پایـدار کشـاورزان در اسـتقرار راهکار های سـه گانه 
حاکمیتـی، سـازه ی و مدیریتـی کاهـش 40 درصـد مصـرف آب در 

بخش کشـاورزی .
2- توانمنـد سـازی گروهی کشـاورزان در مدیریت صحیح مزرعه 
براسـاس اصـول کشـاورزی پایـدار  درجهت کاهش تقاضـای مصرف 
آب ؛ همـراه بـا افزایـش 20 درصـدی شـاخص درآمـد – هزینـه در 
واحدسـطح و کاهش 40 درصدی مواد شـیمیای صنعتی در کشاورزی.
محلـی  سـامانه  در  دیـده  امـوزش  کشـاورزان  سـازماندهی   -3
اسـتقرار  و  برنامـه  اهـداف  توسـعه  و  تثبیـت  بـرای  آب  مدیریـت 
راهکار هـای حاکمیتـی و مردمی کـردن برنامه احیای دریاچـه ارومیه.

مرور ادبیات 
در معاونــت ترویــج کشــاورزی،  براســاس تجربیــات حاصــل از  
ــه کمــک  ــی از جمل ــن الملل ــای بی ــا بخش ه ــکاری مشــترک ب هم
هــای کوچــک جهانــی محیــط زیســت ، پــروژه مدیریــت مشــارکتی  
ــارکت  ــوان " مش ــا عن ــژه ای ب ــرد وی ــو  و...، راهب ــکا، فائ آب جای
کشــاورزان در اســتقرار کشــاورزی پایــدار بــا مــدل مدیریــت 
مشــارکتی جامــع محصــول " بــا هــدف کلیــدی کمــک بــه احیــای 

1 - مطالعات مهندسین مشاور یکم در سال 1395 

دریاچــه ارومیــه از طریــق مدیریــت مصــرف آب در بخش کشــاورزی 
ــاز  ــت.  ف ــده اس ــی ش ــی و عملیات ــدی ( طراح ــش 40درص )کاه
اجرایــی  ایــن برنامــه  از ســال 1390 تاکنــون بــه صــورت همزمــان 
در  حوضــه آبخیــز زاگــرس مرکــزی )اســتان فــارس – چهارمحــال 
ــتان های  ــان ( و  اس ــد – اصفه ــه وبویراحم ــاری – کهکیلوی بختی
ــز  ــوزه آبری ــتان ) ح ــرقی  وکردس ــی، آذربایجــان ش ــان غرب آذربایج
دریاچــه ارومیــه( و چنــد منطقــه دیگــر، بــا هــدف ظرفیــت ســازی و 
الگــوی ســازی، بــا پشــتیبانی مالــی کمــک هــای کوچــک جهانــی 
محیــط زیســت ، ســازمان محیــط زیســت، برنامــه عمــران ســازمان 
ــت ژاپــن، ســتاد ملــی احیــای دریاچــه ارومیــه  و  ملــل متحــد، دول
منابــع  ســتادی و اســتانی  ترویــج جهــاد کشــاورزی، توســط ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان های مذکــور شــروع شــده و ادامــه دارد. ایــن 
برنامــه براســاس درســهای آموختــه شــده، نتایــج وتجربیــات متنــوع 
ــای  ــط کمک ه ــون توس ــال 2002 تاکن ــه از س ــت ک ــور اس درکش
کوچــک تســهیالت محیــط زیســت جهانــی و در ادامــه فائو، ســازمان 
ــه  ــج وزارت جهــاد کشــاورزی ب ــر تروی همکاری هــای آســیایی ودفت
عنــوان یــک مــدل بومــی بــرای اســتقرار کشــاورزی پایــدار توســط 
ایــران درنوامبــر 2008 در کنفرانــس بیــن المللــی" تحقیــق و ترویــج 
ــال توســعه"در  ــدار درکشــورهای درح ــرای توســعه کشــاورزی پای ب
ــق کشــاورزی  ــرای تحق ــی ب ــدل اجرای ــک م ــوان ی ــه عن ــروت ب بی
ــوان یــک خــط  ــه عن ــه و ب پایداردرکشــورهای در حــال توســعه ارائ
اقــدام در بیانیــه نهایــی ارایــه گردیــد. در ســال 2014 نیــز بــه عنــوان 
مقالــه منتخــب وزارت جهــاد کشــاورزی درکنفرانــس بهــره وری ســبز 
ســازمان همکاری هــای آســیایی در تهــران پذیــرش و ارایــه گردیــد. 
بــه دلیــل کارایــی ایــن مــدل در اســتقرار کشــاورزی پایــدار در ســطح 
جامعــه محلــی و مشــارکت پایدارمــردم، ایــن مــدل در قالــب برنامــه 
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محــوری معاونــت ترویــج بــرای کمــک بــه احیــای دریاچــه ارومیــه 
اجرایــی شــده اســت. در نیمــه دوم ســال )1394(، براســاس مصوبــات 
کارگــروه ملــی احیــای دریاچــه ارومیــه و براســاس مطالعــات جامــع و 
طراحی هــای  انجــام شــده توســط مهندســین مشــاور یکــم، طــرح 
ــه  ــرای اجــرا در ســطح وســیع )حــوزه زرین ــن برنامــه ب ــی ای عملیات
ــا  ــت . ب ــه اس ــرا در منطق ــاده اج ــن و ام ــیمینه رود ( تدوی رود و س
توجــه بــه ماهیــت تحولــی،  ایــن راهبــرد، نقــش بســیار موثــری در 
اجرایــی کــردن راهکار هــای  احیــای دریاچــه ارومیــه خواهــد داشــت 
و الگــوی مناســبی بــرای مشــارکت بهــره بــردارن در مدیریــت آب در 

کشــور خواهــد بــود . 

روش شناسی و  روش کار
ــرد  ــه، برراهب ــن برنام ــی در ای ــه ترویج ــی برنام ــوا ومبان   محت
ــتوار  ــول اس ــع محص ــارکتی جام ــت مش ــی مدیری ــی ترویج تحول
اســت. ایــن راهبــرد بــر انســجام ســازمانی، افزایــش مهارتهــا مبتنــی 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــاوری، مدیری ــش، توســعه مشــارکتی فن ــر دان ب
ــی  ــازی محل ــبکه س ــات و ش ــه اطالع ــر چرخ ــی ب ــارکتی مبتن مش
ــی   ــع محل ــه جوام ــت آگاهان ــازی و دخال ــد س ــد دارد . توانمن تاکی
ــوب  ــتایی و کشــاورزان کوچــک در چارچ ــژه در بخــش روس ــه وی ب
اســتقرار برنامــه مدیریــت موثــر آب در ســطح مــزارع، ســازماندهی و 
بســتر ســازی قبــل و بعــد از اســتقرار بســته مدیریــت موثــر، مســتند 
ــه  ــن برنام ــدام ای ــن اق ــد مهمتری ــانی هدفمن ــالع رس ــازی و اط س
ــارت  ــای مه ــن سیســتم ترویجــی، ارتق ــی ای ــت اصل اســت .  ماهی
کشــاورزان در مدیریــت صحیــح مــزارع بــرای کاهــش مصــرف آب 
کشــاورزی  بــا تاکیــد بــر تثبیــت درآمــد در واحــد ســطح، مدیریــت 
ــود  ــط زیســت و بهب ــظ محی ــرژی، حف ــی و ان ــع طبیع ــح مناب صحی
ــی،  ــیل های محل ــازی پتانس ــق فعالس ــوالت  از طری ــت محص کیفی
دخالــت اگاهانــه ذینفعــان و بــه کارگیــری دانــش و آگاهی کشــاورزی 
اکولوژیــک، تجربیــات بهــره بــردارن و یافته هــای تحقیقاتــی اســت 
ــرف  ــطح مص ــای در س ــش تقاض ــد کاه ــاس فراین ــن اس ــا برای ت
ــن  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــه و ب ــات بهزراعــی صــورت گرفت ــای عملی برمبن

ــتقرار  ــردم در اس ــارکت م ــرای مش ــی ب ــازماندهی محل ــوع، س موض
ــرد . ــورت گی ــت آب ص ــای جاکمی راهکاره

ــه صــورت یــک برنامــه بیــن بخشــی )نیــرو و   ایــن برنامــه، ب
ــات به هم پیوســته  ــه اقدام ــاد کشــاورزی ( و متشــکل از مجموع جه
اطــالع رســانی- آموزشــی- ترویجــی- مشــارکتی- فنــی و اجرایــی 
ــی،  ــی ترویج ــی تخصص ــته تلفیق ــک بس ــب ی ــه در قال ــت ک اس
بــرای مدیریــت آب در کشــاورزی، طراحــی شــده اســت. اقدامــات و 
تاکتیک هــای ترویجــی درایــن برنامــه شــامل مجموعــه ای از فنــون 
ــهای  ــارکتی و روش ــه ای مش ــج مزرع ــای تروی ــیک، روش ه کالس
تســهیلگری حرفــه ای )تاکتیکهــا و ابزارهــای مشــارکتی بــرای 
ــت  ــال مدیری ــی، اعم ــای محل ــازماندهی گروه ه ــازی، س ــاد س اعتم
مشــارکتی سیســتمی، تحقــق انســجام ســازمانی بیــن دولــت– مــردم 
ــه  ــت ک ــی( اس ــای کاری مردم ــازماندهی گروه ه ــکلها و س – تش
بــرای اســتقرار راهکارهــای فنــی شــامل مجموعــه ای از روشــهای 
ــاورزی  ــول کش ــوب اص ــی در چارچ ــی و حاکمیت ــازه ای، مدیریت س
ــاورزی  ــول کش ــای اص ــرایط پایداربرمبن ــرای ایجادش ــئوالنه )ب مس
پایــدار( بــا اتــکا بــر امکانــات موجــود صــورت مــی گیــرد. اســتقرار 
ــازماندهی  ــازمانی، س ــجام س ــق انس ــه ازطری ــی برنام ــداف فن اه
ــی  ــارت و کارگروه ــای مه ــوزش، ارتق ــازی، آم ــان، توانمندس ذینفع
ــک  ــوب ی ــاوری در چارچ ــعه فن ــات و توس ــه اطالع ــی برچرخ مبتن
مــدل مدیریــت مشــارکتی سیســتمی براســاس شــرایط هــر 
ــی(،  ــه آب ــون مدیریتی)حوض ــطح کان ــه س ــی درس ــه( آب زون )پهن
ــایتهای  ــی( و س ــی آب ــای اصل ــی )زونه ــات ترویج ــای عملی پهنه ه
اجرایــی )زیرزونهــای آبــی ( براســاس تــوان و ظرفیت هــای موجــود 
ــک  ــه صــورت ی ــه، ب ــن برنام ــاده می شــود.  ای ــی پی درســطح محل
بســته جامــع ترویجــی و در قالــب یــک برنامــه عملیاتــی و شــامل 
تلفیــق سیســتمی از مجموعــه اقدامــات مشــترک وزارت نیــرو و جهاد 
کشــاورزی اســت. از جملــه  اقدامــات کلیــدی  تحولــی در ایــن برنامه 

ــد از: ترویجــی عبارتن
پهنه بنـدی ترویجـی منطبـق بـر زونهای آبـی در قالـب کانون ها 

و سـایت های عملیـات یکپارچـه مدیریتی
سـازماندهی وساختارسـازی برای ایجاد انسـجام سـازمانی )دولت 

"تشـکلها" مردم( درپهنه هـای مدیریتی 
فنـی  دراسـتقرارراهکارهای  محلـی  گروه هـای  توانمندسـازی 
درسـطح مـزارع بـه صـورت گروهـی و یکپارچـه بـرای ایفـای نقش 
موثـر ومشـارکت پایدارکشـاورزان در اسـتقرار راهکارهـای حاکمیتـی، 

سـازه ای ومدیریتـی درزونهـای آبـی. 
"مدیریـت موثـر آب  فنـی  ترویجـی–  بسـته تحولـی  اسـتقرار 
" برمبنـای تاکتیـک مدیریـت تلفیقـی آب- خـاک –گیـاه بـا مـدل 
ترویجـی مدیریـت مشـارکتی سیسـتمی جامـع تولید در شـبکه درون 
مزرعـه ای بـرای کاهـش تقاضـای مصـرف تـا 40 درصـد از سـطح 
تفـاوت نیاز واقعـی و مصرف فعلی و همچنین تثبیت معیشـت و درامد 
کشـاورزان بـا اسـتقرار  نظـام مدیریت صحیـح مزرعه بـرای بهره وی 

برمبنـای مصـرف آب.
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سـازماندهی تشـکل های آب بـران بـرای تثبیت و توسـعه محلی 
و مردمـی کـردن برنامه اسـتقرا سـامان جامع مسـتند سـازی فرایندی 

و ارزیابی اثربخشـی 

مراحل و گام های اجرایی 
جزئیـات کامـل گام هـای اجرایی  برنامه در جدول یک نشـریح  و 

درادامه به صورت کلی تشـریح شـده اسـت 
گام 1 )قبل از مزرعه (: 

مدیریـت  کانونهـای  قالـب  در  هـدف  محـدوده  بنـدی  "پهنـه 
ترویجـی برمبنـای زون های آبی "که براسـاس  منابـع و مصارف آب، 
کاربـری کشاورزی،سـاختار اجتماعـی و ...پهنـه بندی شـده  تا ضمن 
سـازماندهی شـبکه ترویجـی در هر پهنه، بـا تطبیق منابـع و مصارف 
آب وسـایر مولفـه هـا در هـر پهنه، خطوط اقـدام برنامه هـای ترویجی 
در هـر پهنـه تبییـن گـردد. در ایـن گام، بعـد از زون بندی حـوزه آبی 
)براسـاس معیارهـاي اصلـی اگـرو اکولوژیکـی، هیدرولـوژی، کاربری 
اراضـی و ..(، فراینـد پهنـه بنـدی ترویجـی منطقه مطالعاتـی، صورت 
مـی گیـرد. درمرحله بعـد، فرایند گروه بندی کشـاورزان ومـزارع داخل 
هـر سـایت، براسـاس شـاخص گـروه بنـدی مبتنـی برمـدل مدیریت 
مشـارکتی جامـع محصول صـورت می گیرد. کشـاورزان درهرسـایت 
در قالب گروه های کاری )با دسـته بندی کشـاورزان مرجع،کشـاورزان 
اصلـی با ضریب مشـمولیت 25 درصدی و کشـاورزان تابعی با ضریب 

مشـمولیت 75درصدی از کشـاورزان( در هر سـایت صورت می گیرد. 

گام 2)قبل از مزرعه (: 
استقرار "سیستم مدیریت یکپارچه ترویجی مبتنی بردانش و اطالع 

رسانی موثر"2 در پهنه های اجرایی برای : 
1- ایجاد سازمان کار منسجم و انسجام سازمانی از ستاد تا صف 

)دولت – غیردولتی- مردم(،
2- آموزش، توانمند سازی و ظرفیت سازی گروه های کاری محلی،
3- مدیریــت اقــدام و برنامــه ریــزی برمبنــای اطالعــات در هــر 

، پهنه
ــز  ــر و متمرک ــانی موث ــالع رس ــع اط ــامانه جام ــتقرار س 5-اس

ــی، محل

گام 3 )قبل مزرعه(:
1-تطبیــق اطالعــات کلیــدی وتدویــن برنامــه اقــدام محلــی در 

هــر پهنــه 
2-ظرفیــت ســازی و بســتر ســازی بــرای اســتقرار راهکارهــا و 

ــت آب ــرل و مدیری ــازه های کنت س
 3-اجــرای برنامه هــای ترویجــی خــاص  مدیریــت منابــع 

ــه. ــر حوض ــی  در ه طبیع
گام 4 )درمزرعه (:

2  :ILMS

جدول1- جزئیات گام های اجرایی برنامه جامع ترویج

زمان اجراییگام های اجراییبسته مدیریتی ترویجیماهیتردیف

ول
ز ا

قبل از فا
مزرعه

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه 
ترویجی مبتنی بردانش 

   

1- پهنه بندی ترویجی برمبنای زون آبی

سه ماهه قبل از 
فصل زراعی

2-  ساختار سازی و انسجام سازمانی در هر پهنه
3- استقرار سیستم اطالع رسانی یکپارچه  ترویجی

4- آموزش و توانمند سازی عوامل اجرایی
5- برنامه ریزی مشارکتی برمبنای تطبیق وتدقیق 

اطالعات هر پهنه
6- ترویج استقرار برنامه های مدیریت منابع 

وم
ز د

فا

استقرار مدیریت موثر آب در درون مزرعه
شبکه درون مزرعه ای

1- استقرار مدیریت تلفیقی آب- خاک - گیاه
2- استقرار برنامه مدیریت مشارکتی حفاظت از محصول

3-ا ستاندارد سازی فرایند تولید
4- مدیریت پشماندهاو ضایعات 

5- مدیریت بهداشت حرفه ای کشاورزی

فصل زراعی

وم
 س

فاز

بعد از مزرعه
استقرار سامانه های مشارکتی 

محلی مدیریت آب طراحی شده 
که 

1- استقرار سامانه مستند سازی و ارزیابی اثربخشی

سه ماهه بعد از 
فصل زراعی

2- ایجاد سامانه های مردمی مدیریت مشارکتی آب
3- بستر سازی سامانه های زراعی مدیریت یکپاچه آب

4- برنامه تثبیت و توسعه 
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اســتقرار " بســته فنــی – ترویجــی مدیریــت موثــر آب" برمبنای  
تاکتیکهــای راهبــرد مدیریــت مشــارکتی جامــع تولیــد  بــرای 
مدیریــت مصــرف آب در شــبکه درون مزرعــه و ســطوح تقاضــای آب 
بــا اثربخشــی 40 درصــدی از فاصلــه  نیــاز واقعــی بــا میــزان مصرف 

موجــود، بــه عنــوان الــزام قطعــی بــرای:
ــطح  ــا س ــرف آب )ت ــش مص ــی در کاه ــی کم ــف ( اثربخش  ال
ــای  ــه ای برمبن ــبکه درون مزرع ــود ( در ش ــرایط موج ــد ش 40 درص
ــر در  ــای موث ــازی راهکاره ــق س ــه و تطبی ــح مزرع ــت صحی مدیری

ــرف آب . ــدی مص ــش 24 درص کاه
 ب( ارتقــای بهــره وری برمبنــای واحــد ســطح، تثبیــت معیشــت 
و درآمدکشــاورزان در شــرایط کاهــش 40 درصــدی آب بــا عملیــات 
بهزراعــی )مدیریــت تلفیقــی آب- خــاک- گیــاه(، مدیریــت حفاظــت 
ــت پســماندها و  ــد، مدیری ــد تولی از محصــول ، استاندارد ســازی فراین

ضایعــات 
ج( توانمند ســازی بــرای مشــارکت آگاهانــه کشــاورزان در 

ــی  ــی و حاکمیت ــای فن ــرای راهکاره اج

گام 5 )بعد از مزرعه (:
"ســازماندهی مــردم )انجمن هــای آب بــران ( و مــزارع )یکپارچــه 
ــاد  ــرای ایج ــد و ...( ب ــی تولی ــرکت های تعاون ــب ش ــازی در قال س
ســامانه های محلــی مدیریــت آب"  براســاس ظرفیــت ســازی انجــام 
ــداری  ــت و پای ــرای تثبی ــر آب ب ــت موث ــه  مدیری ــه در برنام گرفت
ــدار  ــارکت پای ــش و مش ــای نق ــج و ایف ــردن نتای ــی ک ــه، محل برنام

ــی وســازه ای.  کشــاورزان در اســتقرار راهکارهــای حاکمیت

گام 6 )در طول فرایند  (:
ــی،  ــدی، ترویج ــازی فراین ــع" مستند س ــامانه جام ــتقرار س "اس

ــر بخشــی   ــی اث فنــی و ارزیاب

جمع بندی : 
ـــا  ـــدار احی ـــکار پای ـــا راه ـــدار، تنه ـــعه پای ـــی توس ـــر مبان   از منظ
ــری از  ــه و جلوگیـ ــه ارومیـ ــک دریاچـ ــرایط اکولوژیـ ــت شـ وتثبیـ
خشـــکی آن، تامیـــن آب کافـــی از منابـــع داخلـــی حوضـــه اســـت. 
راه حـــل تامیـــن آب  از منابـــع درون حوضـــه ای، تعـــادل بخشـــی 
بیـــن منابـــع و مصـــارف آب بـــر مبنـــای شـــاخص هـــای توســـعه 
ـــیل  ـــد از کل پتانس ـــدود 70 درص ـــر ح ـــال حاض ـــت. در ح ـــدار اس پای
ـــی  ـــرف م ـــه  مص ـــه ارومی ـــز دریاچ ـــه آبری ـــر در حوض آب تجدیدپذی
شـــود، بـــا توجـــه بـــه مصـــرف 87 درصـــدی منابـــع آب حوضـــه 
ـــن  ـــن آب درای ـــان پایی ـــاورزی و راندم ـــش کش ـــه دربخ ـــز ارومی آبری
ـــع درون  ـــی مناب ـــادل بخش ـــرای تع ـــکار ب ـــن راه ـــی تری ـــش، اصل بخ
ـــه، کاهـــش 40 درصـــدی  ـــای دریاچـــه ارومی حوضـــه ای در جهـــت احی
ـــاده  ـــی، پی ـــر عملیات ـــت. از منظ ـــاورزی اس مصـــرف آب در بخـــش کش
ـــاورزی ،  ـــش کش ـــد آب در بخ ـــش 40 درص ـــای کاه ـــازی راهکاره س
ـــی  ـــه )یعن ـــاورزی حوضـــه ارومی ـــومی کش ـــوع س ـــاختار ن ـــل س ـــه دلی ب

ـــرض ریســـک  ـــی، در مع ـــرده مالک ـــرداری معیشـــتی، خ ـــره ب ـــام به نظ
ـــده  ـــوع، پیجی ـــوار، متن ـــاه خان ـــت و رف ـــات معیش ـــدم ثب ـــادی و ع اقتص
ـــی،  ـــرش اجتماع ـــه پذی ـــدت ب ـــتایی (، به ش ـــدات روس ـــی برتولی و مبتن

ـــت . ـــته اس ـــی وابس ـــع محل ـــش جوام ـــای نق ـــارکت و ایف مش
ـــارکت  ـــرای مش ـــه ب ـــن مولف ـــی ، مهمتری ـــوم اجتماع ـــر عل از منظ
ـــت  ـــوار و تثبی ـــد خان ـــود درآم ـــروژه، بهب ـــی در پ ـــان محل ـــدار ذینفع پای
معیشـــت کشـــاورزان در شـــرایط کاهـــش 40 درصـــدی آب در 
ـــش 40  ـــه کاه ـــط ب ـــات مرتب ـــی اقدام ـــت. یعن ـــاورزی اس ـــش کش بخ
ـــه  ـــارکت اگاهان ـــرش ومش ـــا پذی ـــی ب ـــرف آب ، درصورت ـــدی مص درص
کشـــاورزان همـــراه اســـت کـــه در آن معیشـــت و در آمـــد خانـــوار 
ـــتغال در  ـــت و اش ـــل از مالکی ـــی حاص ـــهای اجتماع ـــاورزان و ارزش کش
ـــه  ـــی در برنام ـــق مشـــارکت مردم ـــذا تحق ـــد. ل ـــت باش کشـــاورزی تثبی
ـــت  ـــه تثبی ـــوط ب ـــاورزی، من ـــش کش ـــه در بخ ـــه ارومی ـــای دریاچ احی
ـــت.  ـــاورزی اس ـــدی آب کش ـــش 40 درص ـــرایط  کاه ـــت در ش معیش
ـــت،  ـــت معیش ـــرای تثب ـــه ب ـــم هزین ـــن و ک ـــل ممک ـــن، راه ح بنابرای
نـــه از راه جایگزینـــی، بلکـــه ازطریـــق توانمندســـازی ذینفعـــان در 
ـــد  ـــادی در واح ـــودمندی اقتص ـــای س ـــبز )ارتق ـــره وری س ـــای به ارتق
ـــی( در  ـــی واجتماع ـــت محیط ـــای زیس ـــه ه ـــا مولف ـــو ب ـــطح همس س
ـــرای  ـــاص ب ـــرد خ ـــازی راهب ـــاده س ـــی و پی ـــت. معرف ـــاورزی  اس کش
ـــا مشـــارکت  ـــبز ب ـــره وری س ـــای به ـــدار و ارتق ـــتقرار کشـــاورزی پای اس
جوامـــع محلـــی بـــرای تثبیـــت معیشـــت خانـــوار کشـــاورزی در شـــرایط 
ـــه  ـــروژه  اســـت ک ـــن پ ـــی در ای کاهـــش 40 درصـــدی آب، هـــدف اصل
ـــاده  ـــده و ام ـــی  ش ـــدون طراح ـــی م ـــه عملیات ـــک برنام ـــه صـــورت ی ب

ـــرا . اج
ـــه ای  ـــایت های منطق ـــازی " س ـــاده س ـــوان پی ـــا عن ـــرد ب ـــن راهب ای
ـــاورزان در  ـــارکت کش ـــرای مش ـــد ب ـــع تولی ـــارکتی جام ـــت مش مدیری
ـــای  ـــتمی از تاکتیک ه ـــه سیس ـــدار" مجموع ـــاورزی پای ـــتقرار کش اس
فنـــی، آموزشـــی و مشـــارکتی  بـــرای تحقـــق فراینـــد مشـــارکت  پایـــدار 
ـــک  ـــدار اســـت کـــه طـــی ی ـــی در اســـتقرار کشـــاورزی پای ـــع محل جوام
ـــت  ـــرا و  تثبی ـــی مشـــخص اج ـــک دوره زمان ـــد سیســـتمی و در ی فراین
ـــاري  ـــود ی ـــوه خ ـــوان بالق ـــاي ت ـــرد، ارتق ـــن راهب ـــای ای ـــی شـــود. مبن م
ـــده  ـــه عه ـــراي ب ـــان ب ـــردن ایش ـــد ک ـــق توانمن ـــي از طری ـــردم محل م
گرفتـــن نقـــش فعـــال در برنامه ریـــزي و تصمیم گیـــري مي باشـــد. 
ـــد  ـــش مي یاب ـــروژه افزای ـــر پ ـــاع ب ـــت اجتم ـــق حـــس مالکی ـــن طری بدی
ـــن  ـــی  ســـازد. ای ـــروژه را ممکـــن م ـــداري پ ـــق و  پای ـــر، تحق ـــن ام و ای
ـــاورزان در  ـــارکت کش ـــرای مش ـــی ب ـــدل اجرای ـــوان م ـــه عن ـــرد ب راهب
ـــی ، در  ـــرده مالک ـــاورزی خ ـــرایط کش ـــدار در ش ـــاورزی پای ـــتقرار کش اس
نوامبـــر 2008 میـــالدی در کنفرانـــس" تحقیـــق و ترویـــج بـــرای توســـعه 
کشـــاورزی پایـــدار در کشـــورهای در حـــال توســـعه "کـــه توســـط  فائـــو 
ـــوان  ـــه عن ـــه و ب ـــدم ارای ـــریفی مق ـــط ش ـــد، توس ـــزار ش ـــروت برگ در بی
ـــز  ـــال 2014 نی ـــد. در س ـــه گردی ـــی ارای ـــدام در بیانیه نهای ـــط اق ـــک خ ی
ـــبز  ـــره وری س ـــس به ـــران در کنفران ـــب ای ـــه منتخ ـــوان مقال ـــه عن ب

ـــد .  ـــه گردی ـــران ارای ـــیایی در ته ـــای آس ـــازمان همکاریه س
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گزارش

نظام نوين ترويج 
ضرورت، جايگاه والزامات

ستاد نظام نوین ترویج

مقدمه
 طـرح نظـام نویـن  بـه منظـور مشـارکت فعـال ترویج در بخـش تولیـدی کشـاورزی و منابع طبیعـی و افزایـش دانش فنـی و تخصصی و 
کاربـردی کارشناسـان تدویـن شـده اسـت. در این طـرح بهره گیـری از رویکردهای ترویجـی مطلوب برای ارتقـای مهارت های فنـی و مدیریتی 
بهره بـرداران شـاغل بـه فعالیـت کشـاورزی و منابـع طبیعـی نیـز مدنظر می باشـد. همچنیـن اسـتفاده بهینـه بهره بـرداران از منابع پایـه تولید و 
نهاده هـای کشـاورزی و حمایـت آنـان در بهره گیـری کارآمـد از فناوری هـای توصیه شـده مـورد تأکیـد اسـت. در ایـن راسـتا بسترسـازی جهت 
فعالیـت مشـارکتی و توسـعه و تقویـت تشـکل ها و در کل تقویـت مدیریـت پایـدار فنـی و اجتماعی بـا بهره گیـری از آخرین توصیه هـای فنی و 

کاربـردی در پهنه هـای تولیـدی نیـز اهمیت ویـژه ای دارد. 
 اقدامـات پایـه ای طـرح مشـتمل بـر سـاماندهی و تجهیـز مراکز جهاد کشـاورزی دهسـتان بـه عنوان نقطـه تماس بـا بهره بـرداران، تعیین 
پهنـه بـرای کارشناسـان بـه منظور پاسـخگویی بـه نیازهـای بهره برداران پهنه توسـط کارشناسـان مسـئول هر پهنـه و اسـتقرار مدیریت دانش 
بـه منظـور به روزسـازی دانـش تخصصـی ایـن کارشناسـان می باشـد. فعالیت هـای ترویجی این طـرح نیز شـامل بخش های متنوعی بـه منظور 

توانمندسـازی و ظرفیت سـازی در بهره بـرداران کشـاورزی و منابـع طبیعـی مسـتقر در پهنه های تولیدی اسـت. 
 مجریـان اصلـی فعالیت هـا در ایـن طـرح، کارکنـان و کارشناسـانی می باشـند کـه در مراکز جهادکشـاورزی دهسـتان ها به فعالیت اشـتغال 
داشـته و بـا عنـوان مروجـان مسـئول پهنـه از آنهـا یـاد می شـود. بخـش تحقیقـات یکـی از مولفه های اساسـی طـرح در نظـام مدیریـت دانش 
اسـت، کـه در حـوزه تولیـد دانش و انتشـار آن مشـارکت خواهـد نمود. اسـتفاده از توانمندی های شـرکت های خدمـات مشـاوره ای، کلینیک های 
گیاه پزشـکی، مـددکاران و تسـهیلگران، شـرکت های تولیدکننـده ادوات و نهاده هـا و ... بـه منظـور ارایـه خدمـات مناسـب بـه بهره بـرداران هـر 
پهنـه تولیـدی از دیگـر رویکردهـای طـرح می باشـد. محوریـت اقدامـات ترویجـی موردنظـر در طـرح، مبتنـی بـر ایجـاد سـایت های الگویی و 
کانون هـای یادگیـری، کارگاه هـا و جلسـات توجیهـی، ترویجـی و نظارتـی، بازدیدهـای ترویجی  آموزشـی، تهیه و انتشـار بروشـورها و نشـریات 
ترویجـی- آموزشـی می باشـد. از طـرف دیگر توانمندسـازی و ظرفیت سـازی، بهره بـرداران پیرامونی و همچنین اعضای شـبکه ترویـج )دولتی و 

خصوصـی( نیز مـد نظر قـرار گرفته اسـت. 
 بدیهـی اسـت کـه اقدامـات ترویجـی ارائه شـده در این طرح در راسـتای سیاسـت های بخش های اجرایـی وزارت جهاد کشـاورزی و مبتنی 
بـر جهت دهـی و بهره ورسـازی نظام هـای تولیـد و حرکـت بـه سـمت اسـتقرار نظـام مناسـب بهره بـرداری اسـت. بـه بیانـی دیگر در ایـن نظام 
توانمندسـازی بهره بـرداران و کارشناسـان شـاغل در مراکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان و توسـعه قابلیت هـای آنان، بـه پایداری تولید در کشـور 

کمـک موثری خواهـد نمود.
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ضرورت اجرای طرح 
الف( پاسخگویی به مسایل و مشکالت کشاورزان

     امــروزه بخــش عمــده ای از بهره بــرداران کــه در نواحــی روســتایی 
ــدی  ــای تولی ــت واحده ــد و مدیری ــوزه تولی ــد در ح ــی می کنن زندگ
ــتند. وزارت  ــه هس ــی مواج ــکالت متنوع ــایل و مش ــا مس ــود ب خ
جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان متولــی اصلــی توســعه کشــاورزی بایــد 
ــذب  ــا ج ــن خصــوص وزارت ب ــد. در ای ــان باش ــاز آن پاســخگوی نی
ــالن بخــش کشــاورزی پتانســیل  ــر از فارغ التحصی ــدود 8000 نف ح
جدیــدی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا و مســایل کشــاورزان ایجــاد 
نمــوده اســت، ایــن کارشناســان در مراکــز جهاد کشــاورزی دهســتان 

مســتقر هســتند.
     در ایــن طــرح بــر اســاس شــرایط منطقــه بــرای هــر یــک از ایــن 
ــف  ــه تعری ــف می شــود. پهن ــدی تعری ــه تولی ــک پهن کارشناســان ی
ــرار  ــرداران  را تحــت پوشــش ق ــره ب ــتاها و  به ــی روس ــده تمام ش
می دهــد. مروجــان بــه عنــوان مســئول هــر پهنــه بایــد پاســخگوی 
کشــاورزان مســتقر در پهنــه باشــند. در واقــع پهنه بنــدي عرصه هــاي 
ــه کارشناســان مســتقر در  ــا ب ــدي و ســپردن مســئولیت پهنه ه تولی
حــوزه دهســتان بــا مدیریــت مراکــز جهــاد کشــاورزي دهســتان و بــا 
رویکــرد اســتفاده از تمامــی ظرفیت هــای بخــش غیردولتــی نظیــر؛ 
تشــکل های تولیــدی و شــرکت های خدمــات مشــاوره ای و .... 

یکــی از محورهــای اصلــی طــرح نظــام نویــن ترویــج اســت. 
ــی از  ــای تحقیقات ــی و یافته ه ــش فن ــال دان ب( انتق

ــش ــت دان ــبکه مدیری ــق ش طری
ــد کشــف، کســب، توســعه و  ــش کشــاورزی فراین ــت دان      مدیری

ایجــاد، تســهیم، نگهــداري، ارزیابــي و بــه کارگیــري دانــش مناســب 
در زمــان مناســب توســط فــرد مناســب در بخــش کشــاورزی اســت. 
ــع انســاني،  ــن مناب ــد بی ــق ایجــاد پیون ــوارد مطــرح شــده از طری م
ــراي  ــاوري اطالعــات و ارتباطــات و ایجــاد ســاختاري مناســب ب فن
ــرد. نظــام  ــه اهــداف بخــش کشــاورزی صــورت مي پذی دســتیابي ب
مدیریــت دانــش، رهیافــت نوینــی اســت کــه از تفکــر نظــام ملــی 
ــوزه  ــری در ح ــتاورد بش ــن دس ــده و آخری ــج ش ــانی منت اطالع رس
معمــاری جامعــه دانش مــدار اســت. هم ا کنــون مدیریــت دانــش، بــا 
ــاز بخــش کشــاورزی و حجــم انبــوه دانــش  ــه احســاس نی توجــه ب
تولیــد شــده در موسســات و مراکــز تحقیقاتــی بخــش، یــک ضرورت 
جــدی در وزارت محســوب می شــود. از طرفــی همــه ســاله مقادیــر 
زیــادی مقالــه در نشــریات معتبــر علمــي جهــان، کتــاب در انتشــارات 
ــري در  ــد و دکت ــي ارش ــاله هاي کارشناس ــان، رس ــگاهي جه دانش
ــتفاده  ــت اس ــع قابلی ــن مناب ــوند. ای ــد مي ش ــاورزی تولی ــه کش زمین
در بخــش کشــاورزی را دارنــد کــه اســتقرار شــبکه مدیریــت دانــش 

ــد. ــا باش ــوص راهگش ــن خص ــد در ای می توان
ــات در بخــش  ــش و اطالع ــت دان ــردن نظــام مدیری ــی ک    عملیات
ــه  ــان ب ــی ذینفع ــور دسترس ــه منظ ــی ب ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ــد  ــوع بن ــاس موض ــر اس ــی ب ــای تحقیقات ــی و یافته ه ــش فن دان
ــون افزایــش بهــره وری بخــش کشــاورزی یکــی  "ج" مــاده 22 قان
از مباحــث اصلــی نظــام نویــن ترویــج اســت. بــا اســتقرار ایــن نظــام 
تمامــی کارشناســان بخــش کشــاورزی، محققــان و حتــی کشــاورزان 
ــات  ــایر اطالع ــش بخــش کشــاورزی و س ــه دان ــوان دسترســی ب ت

ــد داشــت. ــاز را خواهن ــورد نی م
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ــی  ــری از عوامــل دولت ج( انســجام ســازمانی و بهره گی
و غیردولتــی

در وزارت جهــاد کشــاورزی زیربخش هــای اجرایــی بــا وظایــف 
مربوطــه بــه فعالیــت اشــتغال دارنــد. هــر یــک از ایــن زیربخش هــا 
بــرای عملیاتــی شــدن برنامه هــای خــود در ســطوح صفــی 
رویکردهــای متفاوتــی را انتخــاب می کننــد. ایــن رویکردهــای 
ــاد  ــکالتی را ایج ــی مش ــای عملیات ــد در عرصه ه ــاوت می توان متف
ــه اینکــه ســطح عملیــات در بخــش کشــاورزی  ــا توجــه ب نمایــد. ب
واحدهــای تولیــدی بهره بــرداران اســت، تعامــل مطلــوب زیربخش هــا 
ــد.  ــی باش ــیار حیات ــد بس ــترک می توان ــای مش ــن برنامه ه و تدوی
ــت های  ــا و سیاس ــه اولویت ه ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــر ب ــرح حاض ط
ــج  ــرا، تروی ــات، اج ــق مشــارکت تحقیق ــی از طری ــای اجرای بخش ه
ــه؛  ــه ب ــن توج ــن طــرح ضم ــده اســت. در ای ــن ش و کشــاورز تدوی
اســتفاده بهینــه و مطلــوب از منابــع و نهاده هــای پایــه )آب، خــاک، 
کــود، بــذر، ســم و ...(، ارتقــاء میانگیــن تولیــد در واحــد ســطح، تولیــد 
بــه ازاء متــر مکعــب آب، تولیــد محصــول ســالم و .... پایــداری تولیــد 
ــر ایــن  ــا تغییــر رفتــار حرفــه ای کشــاورز نیــز مدنظــر می باشــد. ب ب
اســاس کلیــه نیروهــای شــاغل در مراکــز جهــاد کشــاورزی دهســتان 
در یــک راســتا و بــا هــدف امنیــت غذایــی و حفاظــت از منابــع پایــه 
ــت  ــا فعالی ــه زیربخش ه ــی کلی ــارکت و هماهنگ ــا مش ــد و ب تولی

خواهنــد نمــود. 
     رویکــرد طــرح حاضــر عــالوه بــر تعامــل و مشــارکت بــا 
ــی  ــل غیردولت ــع عوام ــری از جمی ــی، بهره گی ــای اجرای زیربخش ه

ــل  ــت. عوام ــرداران اس ــه بهره ب ــر ب ــات مطلوب ت ــه خدم ــرای ارائ ب
غیردولتــی شــامل؛ شــرکت های خدمــات فنــی و مهندســی و 
ــی،  ــگاه خاکشناس ــکی، آزمایش ــای گیاه پزش ــاوره ای، کلینیک ه مش
ــب  ــند. جل ــا و .... می باش ــده ادوات و نهاده ه ــرکت های تولیدکنن ش
مشــارکت بخــش غیردولتــی بــرای انجــام فعالیت هــای قابــل 
واگــذاری و حرکــت بخــش دولتــی بــه ســمت، حمایــت، هدایــت و 
نظــارت در راســتای ترویــج تکثرگــرا نیــز در ایــن نظــام از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــژه-ای برخ وی

د( ســاماندهی و تجهیــز مراکــز جهــاد کشــاورزی 
دهســتان

مراکـــز جهـــاد کشـــاورزی دهســـتان بـــه عنـــوان اولیـــن نقطـــه 
تمـــاس بـــا عرصه هـــای تولیـــدی در ســـطحی پایین تـــر از 
ـــت  ـــاً مدیری ـــز، عمدت ـــف مراک ـــند. وظای ـــتقر می باش ـــتان مس شهرس
ـــاورزی  ـــش کش ـــی بخ ـــدی و خدمات ـــای تولی ـــری فعالیت ه و راهب

در حـــوزه تحـــت پوشـــش اســـت. 
ـــنهاد  ـــه پیش ـــا ب ـــورخ 1360/4/3 بن ـــه م ـــران در جلس ـــأت وزی      هی
مشـــترک شـــماره 40232.900 مـــورخ 1359/11/19 ســـازمان برنامـــه 
ــه  ــتایی آیین نامـ ــران  روسـ ــاورزی و عمـ ــه و وزارت کشـ و بودجـ
اجرایـــی قانـــون ایجـــاد مراکـــز خدمـــات کشـــاورزی، روســـتایی 
و عشـــایری را تصویـــب  نمـــود. هـــدف از تشـــکیل ایـــن مراکـــز 
عشـــایری،  و  روســـتایی  کشـــاورزی،  فعالیت هـــای  توســـعه 
ـــی،  ـــی، آموزش ـــی، رفاه ـــاری، زیربنای ـــی، اعتب ـــات فن ـــه خدم عرض
ـــوازم  ـــایل و ل ـــع وس ـــز و توزی ـــه و تجهی ـــی، تهی ـــی و ترویج تحقیق
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ـــی و  ـــات بازرگان ـــهیالت خدم ـــه تس ـــاورزی و ارای ـــای کش و نهاده ه
ـــی  ـــاس  نیازهای ـــور براس ـــور مذک ـــا ام ـــط ب ـــای مرتب ـــایر فعالیت ه س
ـــکاری  ـــب هم ـــا جل ـــود و ب ـــالم می ش ـــوراها اع ـــق ش ـــه از طری ک
ــز  ــال 1382 نیـ ــد. در سـ ــردم می باشـ ــتمر مـ ــارکت مسـ و مشـ
ـــاد  ـــر جه ـــط وزی ـــتان توس ـــز دهس ـــاماندهی مراک ـــتورالعمل س دس
ــرای  ــژه ای بـ ــد ویـ ــه در آن تأکیـ ــد کـ ــاورزی ابـــالغ گردیـ کشـ
ــن  ــطح بندی ایـ ــن سـ ــنل و همچنیـ ــداری پرسـ ــز و نگهـ تجهیـ

ـــود.  ـــه ب ـــورت گرفت ـــز ص مراک
ـــاد  ـــز جه ـــتر مراک ـــج بیش ـــن تروی ـــام نوی ـــالغ نظ ـــل از اب ـــا قب      ت
ـــد.  ـــزات بودن ـــات و تجهی ـــرو، امکان ـــد نی ـــتان، فاق ـــاورزی دهس کش
ـــی  ـــت نامطلوب ـــه وضعی ـــر ابنی ـــز از نظ ـــز نی ـــادی از مراک ـــداد زی تع
داشـــتند. بـــا توجـــه بـــه شـــرایط خـــاص مراکـــز بـــرای ارتبـــاط 
بـــا بهره بـــرداران بـــه عنـــوان اولیـــن نقطـــه تمـــاس و ضـــرورت 
ـــی،  ـــز تحقیقات ـــدگان و مراک ـــن تولیدکنن ـــجم بی ـــاط منس ـــاد ارتب ایج
ـــه  ـــی ب ـــی و تخصص ـــات فن ـــه خدم ـــرای ارائ ـــی ب ـــی و ترویج آموزش
ـــود. از  ـــاد ش ـــز ایج ـــاعدی در مراک ـــرایط مس ـــد ش ـــدگان بای تولیدکنن
ـــع  ـــه مراج ـــرداران ب ـــکالت بهره ب ـــایل و مش ـــکاس مس ـــی انع طرف
ـــز  ـــاماندهی و تجهی ـــرورت س ـــز ض ـــی نی ـــری و تحقیقات تصمیم گی
ـــوان  ـــه عن ـــو ب ـــک س ـــز از ی ـــد. مراک ـــر می کن ـــد براب ـــا را چن آن ه
ـــوزش  ـــای آم ـــوان فض ـــه عن ـــر ب ـــوی دیگ ـــای اداری و از س واحده

ـــوند. ـــز ش ـــازی و تجهی ـــد بازس بای

هــــ( جایـــگاه و کارکردهـــای تحقیقـــات در نظـــام نویـــن 
ـــج تروی

حصـــول توأمـــان پایـــداري، ســـودآوري و بهـــره وري در بخـــش 
کشـــاورزي، ثمـــره تلفیـــق و کاربســـت معقوالنـــه علـــم، فـــن و 
ــب،  ــاي مناسـ ــه فناوري هـ ــت کـ ــح اسـ ــت. پرواضـ ــه اسـ تجربـ
ـــند.  ـــي دارا مي باش ـــن اهداف ـــق چنی ـــد تحق ـــي در فرآین ـــهم مهم س
ـــش و  ـــعه دان ـــاظ توس ـــه لح ـــاورزي ب ـــات کش ـــن، تحقیق ـــن بی در ای
فناوري هـــاي مناســـب از جایـــگاه قابـــل مالحظـــه اي برخـــوردار 
ــوز  ــر هنـ ــای وافـ ــارب و تالش هـ ــم تجـ ــا علي رغـ ــت. امـ اسـ
ـــه  ـــا ب ـــج یافته ه ـــش و نتای ـــه دان ـــرای ارائ ـــد الزم ب ـــت و تعه ظرفی
ـــاورزي  ـــات کش ـــوزه تحقیق ـــاورزان در ح ـــع آن کش ـــه تب ـــج و ب تروی
ـــکارات  ـــا و ابت ـــود نوآوري ه ـــا وج ـــی ب ـــت. یعن ـــه اس ـــامان نیافت س
نهـــادي صـــورت گرفتـــه در عرصـــه تحقیقـــات کشـــاورزي، 
معضـــالت و مســـایل مزمـــن نظام هـــاي تحقیقـــات کشـــاورزي 
ــده اي از  ــش عمـ ــت و بخـ ــي اسـ ــود باقـ ــوت خـ ــه قـ ــوز بـ هنـ
ــاي  ــدی جریان هـ ــدي و نظام منـ ــدم نهادمنـ ــه عـ ــر بـ ــن امـ ایـ
پویـــاي پژوهـــش، فنـــاوري، نـــوآوري و انتشـــار و بهره بـــرداری از 
آن برمي گـــردد. در نظـــام نویـــن ترویـــج تـــالش می شـــود تـــا 
ـــد.  ـــدا کن ـــوری پی ـــا مح ـــری تقاض ـــي، جهت گی ـــاي تحقیقات برنامه ه
ـــاورزان  ـــج و کش ـــبکه تروی ـــر ش ـــازی عناص ـــان در توانمندس محقق
ـــدی  ـــای تولی ـــور در عرصه ه ـــا حض ـــان ب ـــد. محقق ـــارکت کنن مش
ـــرده  ـــارکت ک ـــاله یابی مش ـــم مس ـــن در تی ـــق معی ـــوان محق ـــه عن ب

تـــا مســـایل و مشـــکالت مبتالبـــه تولیدکننـــدگان را از نزدیـــک 
ـــن  ـــود را از ای ـــی خ ـــن تحقیقات ـــده عناوی ـــد و در آین ـــاهده کنن مش

ـــد. ـــاب نماین ـــن انتخ بی
ــش  ــوان بخـ ــه عنـ ــات بـ ــج، تحقیقـ ــن ترویـ ــام نویـ     در نظـ
ـــی از  ـــی یک ـــای تحقیقات ـــده یافته ه ـــش و ارائه کنن ـــده دان تولیدکنن
ـــن  ـــق معی ـــوان محق ـــه عن ـــان ب ـــت. محقق ـــی اس ـــای اصل مولفه ه
ـــکاری  ـــام هم ـــا نظ ـــو ب ـــق مدع ـــوان محق ـــه عن ـــرایطی ب و در ش
ــتان  ــاورزی دهسـ ــاد کشـ ــز جهـ ــات مراکـ ــد. در جلسـ می-کننـ
مشـــارکت می کننـــد و در جهـــت حـــل مســـایل پهنه هـــای 

ــد.  ــکاری می نماینـ ــان همـ ــا مروجـ ــدی بـ تولیـ
    تحقیقـــات ضمـــن ارتبـــاط بـــا ترویـــج کشـــاورزي بایـــد بـــا 
دانشـــگاه ها، بخش هـــای اجرایـــي، کشـــاورزان و تشـــکل هاي 
ـــته  ـــر داش ـــاط موث ـــز ارتب ـــی نی ـــاورزي و بخـــش غیردولت بخـــش کش

ـــد.  باش

ــی و  ــای اجرایـ ــای بخش هـ ــگاه و کارکردهـ و( جایـ
غیردولتـــی در نظـــام نویـــن ترویـــج

     نظـــام نویـــن ترویـــج بـــا توجـــه بـــه شـــرح وظایـــف کلـــی 
ــي  ــت ها و خط مشـ ــن سیاسـ ــی؛ تعییـ ــی یعنـ ــای اجرایـ بخش هـ
ـــب  ـــدی مناس ـــوی تولی ـــن الگ ـــاورزي، تدوی ـــوالت کش ـــد محص تولی
ـــت ها  ـــن سیاس ـــردن ای ـــی ک ـــتای عملیات ـــد در راس ـــد بتوان و ... بای
در عرصه هـــای تولیـــدی مشـــارکت و اقـــدام نمایـــد. بخش هـــای 
اجرایـــی هـــر کـــدام متولـــی موضـــوع یـــا محصولـــی خـــاص هســـتند، 
ـــری  ـــا پیگی ـــود را در عرصه ه ـــش خ ـــا بخ ـــط ب ـــایل مرتب ـــه مس ک
می نماینـــد. بـــا توجـــه بـــه حضـــور مروجـــان مســـئول پهنـــه در 
مراکـــز و انجـــام کلیـــه امـــور وزارتـــی توســـط آنهـــا، ضـــروری 
ــای  ــوص حمایت هـ ــی در خصـ ــای اجرایـ ــه بخش هـ ــت کـ اسـ
ــن  ــند. تدویـ ــکاری داشته باشـ ــام همـ ــا نظـ ــاری بـ ــی و اعتبـ فنـ
برنامـــه عملیاتـــی مشـــترک در پهنـــه و نظـــارت بـــر پیشـــرفت 
کار از مهمتریـــن وظایـــف بخش هـــای اجرایـــی در نظـــام نویـــن 
ـــتان،  ـــطح شهرس ـــد در س ـــی بای ـــای اجرای ـــت. بخش ه ـــج اس تروی
ـــناس  ـــتان کارش ـــطح اس ـــی و در س ـــص موضوع ـــناس متخص کارش
ـــر  ـــرح، پیگی ـــا ط ـــکاری ب ـــن هم ـــا ضم ـــد ت ـــی نماین ـــن را معرف معی

ـــند.   ـــز باش ـــش نی ـــی زیربخ ـــایل تخصص مس
     در نظـــام نویـــن ترویـــج بهره گیـــری از ظرفیـــت بخش هـــای 
غیردولتـــی بـــرای افزایـــش ضریـــب پوشـــش فعالیت هـــای 
ــون  ــل 44 قانـ ــتای اصـ ــت در راسـ ــن حرکـ ــی و همچنیـ ترویجـ
ـــای  ـــت. بخش ه ـــده اس ـــی ش ـــرا پیش بین ـــج تکثرگ ـــی  و تروی اساس
ـــد  ـــب می توانن ـــی مناس ـــی و محصول ـــوع موضوع ـــا تن ـــی ب غیردولت
بـــا مدیریـــت بخـــش ترویـــج نســـبت بـــه اجـــرای برنامه هـــای 
عملیاتـــی مشـــارکت نماینـــد. بـــا ورود ایـــن بخش هـــا می تـــوان 
ـــکالت  ـــایل و مش ـــل مس ـــتای ح ـــم در راس ـــت عظی ـــن ظرفی از ای

بهره بـــرداران اقدامـــات موثرتـــری انجـــام داد.
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ذینفعــان )اســتفاده کننــدگان و مخاطبیــن( 
ح طر

ــرح 	� ــک ط ــرای ی ــه از اج ــتند ک ــانی هس ــان کس ذی نفع
ــرای حــل مســایل و مشــکالت  ــد و طــرح ب نفــع می برن
آن هــا در حوزه هــای مختلــف تدویــن شــده اســت. نظــام 
نویــن ترویــج کشــاورزی بــا توجــه بــه جامعیت و انســجام 
در نظــر دارد، تــا همــه نهادهــا و افــرادی کــه بــه نوعــی 
ــد را  ــاط دارن ــد در بخــش کشــاورزی ارتب ــوزه تولی ــا ح ب
ــن  ــد. عمده تری ــی نمای ــود معرف ــان خ ــوان ذینفع ــه عن ب

ذینفعــان طــرح عبارتنــد از:  
مختلــف 	� حوزه هــاي  تولیدکننــدگان  و  بهره بــرداران 

کشــاورزي 
کارشناســان وزارت جهــاد کشــاورزي از ســطوح دهســتان 	�

تــا ســتاد وزارت
تــا 	� تحقیقاتــي  ایســتگاه هاي  ســطوح  از  محققــان 

مــادري موسســات 
ــات 	� ــرکت هاي خدم ــي )ش ــش خصوص ــان بخ کارشناس

کلینیک هــاي  کشــاورزي،  مشــاوره اي  و  فنــي 
)...... و  خاکشناســي  آزمایشــگاه  گیاهپزشــکي، 

تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ادوات و نهاده ها	�
سربازان سازندگي	�
اعضاي بسیج سازندگي	�
زنان روستایي و عشایري	�

اهداف طرح
ــج  ــن تروی ــام نوی ــه نظ ــت ک ــرایطی اس ــت و ش ــدف وضعی     ه
می خواهــد در آینــده بــدان دســت یابــد. هــر نظامــی بــرای 
ــی  ــود اهداف ــرای خ ــد ب ــرات محیطــی بای ــل اث ــا تعدی ــری ی جلوگی
ــن  ــای تدوی ــی از ضرورت ه ــدف، یک ــاب ه ــد. انتخ ــن نمای را تدوی
ــه  ــبت ب ــی نس ــناخت کاف ــا ش ــه و ب ــد آگاهان ــه بای ــت ک ــرح اس ط
ــا  ــز ب ــج نی ــرای نظــام نویــن تروی ــرد. ب حــوزه مربوطــه صــورت گی
ــده اســت:  ــن ش ــر تدوی ــداف زی ــی اه ــی و فن ــیهای کارشناس بررس

ــاي - 1 ــعه فناوریه ــد توس ــی در فرآین ــتگی عملیات انســجام و پیوس
ــاورزی؛ ــدي کش ــاي تولی ــن در عرصه ه نوی

ــوب - 2 ــهیالت در چارچ ــات و تس ــع، امکان ــب مناب ــق مناس تلفی
توســعه کشــاورزي دانش بنیــان؛

ــا - 3 ــردي ب ــاي عملک ــردن خالءه ــا و پرک ــذف موازی کاری ه ح
ــازماني؛ ــجام س ــاد انس ایج

ــاني - 4 ــي در خدمات رس ــر دولت ــش غی ــت بخ ــتفاده از ظرفی اس
ــي و  ــات فن ــرکت هاي خدم ــت ش ــا اولوی ــرداران ب ــه بهره ب ب

مشــاوره اي مســتقر در پهنه هــاي تولیــدي؛
در - 5 کشــاورزي  بخــش  فعالیت هــاي  اثربخشــي  افزایــش 

ــاي مشــارکتي  ــق انجــام فعالیت ه ــدي از طری ــاي تولی عرصه ه
ــایت  ــردار )س ــج و بهره ب ــرا، تروی ــات، اج ــکاري تحقیق ــا هم ب

ــري(؛ ــون یادگی ــي و کان الگوی
ــه کارشناســان مراکــز جهــاد کشــاورزي - 6 ــکان دسترســي کلی ام

دهســتان بــه دانــش  فنــي و تخصصــي و یافته هــاي تحقیقاتــي 
بــا اســتقرار نظــام مدیریــت دانــش؛

افزایــش قــدرت پاســخگویي وزارت جهــاد کشــاورزي بــه تمامي - 7
ــک از  ــر ی ــراي ه ــدي ب ــدي تولی ــق پهنه بن ــاورزان از طری کش
کارشناســان مراکــز جهاد کشــاورزي دهســتان و دادن مســئولیت 

پهنــه بــه ایــن کارشناســان؛
دسترســي مدیــران و برنامه ریــزان بــه اطالعــات دقیــق و کیفــي - 8

پهنه هــاي تولیــدي از طریــق ســامانه ذیربــط؛ 
ایجــاد فضــاي مناســب کاري بــراي کارشناســان مراکــز جهــاد - 9

کشــاورزي دهســتان از طریــق ســاماندهي و تجهیــز مراکــز؛ 
ــا  ــق آن ب ــه و تلفی ــال یافت ــد انتق ــودن فرآین ــد نم 10-نظام من

ــه. ــری آن در عرص ــی و بکارگی ــش بوم دان

الزامات اجرایی طرح
ــج  ــن تروی ــام نوی ــه نظ ــت ک ــرایطی اس ــت و ش ــدف وضعی     ه
می خواهــد در آینــده بــدان دســت یابــد. هــر نظامــی بــرای 
ــی  ــود اهداف ــرای خ ــد ب ــرات محیطــی بای ــل اث ــا تعدی ــری ی جلوگی
ــن  ــای تدوی ــی از ضرورت ه ــدف، یک ــاب ه ــد. انتخ ــن نمای را تدوی
ــه  ــبت ب ــی نس ــناخت کاف ــا ش ــه و ب ــد آگاهان ــه بای ــت ک ــرح اس ط
ــا  ــز ب ــج نی ــرای نظــام نویــن تروی ــرد. ب حــوزه مربوطــه صــورت گی
ــر تدویــن شــده اســت:  بررســی های کارشناســی و فنــی اهــداف زی

انســجام و پیوســتگی عملیاتــی در فرآینــد توســعه فناوري هــاي . 1
نویــن در عرصه هــاي تولیــدي کشــاورزی؛

ــوب . 2 ــهیالت در چارچ ــات و تس ــع، امکان ــب مناب ــق مناس تلفی
توســعه کشــاورزي دانش بنیــان؛

ــا . 3 ــردي ب ــاي عملک ــردن خالءه ــا و پرک ــذف موازی کاری ه ح
ایجــاد انســجام ســازماني؛

ــاني . 4 ــي در خدمات رس ــر دولت ــش غی ــت بخ ــتفاده از ظرفی اس
ــي و  ــات فن ــرکت هاي خدم ــت ش ــا اولوی ــرداران ب ــه بهره ب ب

ــدي؛ ــاي تولی ــتقر در پهنه ه ــاوره اي مس مش
در . 5 کشــاورزي  بخــش  فعالیت هــاي  اثربخشــي  افزایــش 

عرصه هــاي تولیــدي از طریــق انجــام فعالیت هــاي مشــارکتي 
ــایت  ــردار )س ــج و بهره ب ــرا، تروی ــات، اج ــکاري تحقیق ــا هم ب

ــري(؛ ــون یادگی ــي و کان الگوی
امــکان دسترســي کلیــه کارشناســان مراکــز جهــاد کشــاورزي . 6

دهســتان بــه دانــش  فنــي و تخصصــي و یافته هــاي تحقیقاتــي 
بــا اســتقرار نظــام مدیریــت دانــش؛

افزایــش قــدرت پاســخگویي وزارت جهاد کشــاورزي بــه تمامي . 7
ــک از  ــراي هــر ی ــدي ب ــدي تولی ــق پهنه بن کشــاورزان از طری
کارشناســان مراکز جهاد کشــاورزي دهســتان و دادن مســئولیت 

پهنــه بــه ایــن کارشناســان؛
دسترســي مدیــران و برنامه ریــزان بــه اطالعــات دقیــق و . 8
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ــط؛  ــامانه ذیرب ــق س ــدي از طری ــاي تولی ــي پهنه ه کیف
ایجــاد فضــاي مناســب کاري بــراي کارشناســان مراکــز جهــاد . 9

کشــاورزي دهســتان از طریــق ســاماندهي و تجهیــز مراکــز؛ 
نظام منــد نمــودن فرآینــد انتقــال یافتــه و تلفیــق آن بــا دانــش . 10

بومــی و بکارگیــری آن در عرصــه.

شــاخص هاي ارزیابي)ســنجه هاي کمــي و 
کیفي(تحقــق اهــداف طــرح

کنتــرل و ارزیابــی جــز الینفــک هــر گونــه فعالیــت و کار اجرایــی بــه 
شــمار مــی رود. ایــن فعالیــت بــر اســاس یــک سیســتم بازخــور کــه 
ــرح  ــداف ط ــا اه ــب ب ــوب و متناس ــاخص های مطل ــر ش ــتمل ب مش
ــی دو  ــرای ارزیاب ــن شــده ب ــن می شــود. در طــرح تدوی باشــد، تدوی
ــه شــده  ــه برخــی از شــاخص های ارائ ــه مدنظــر می باشــد، ک مرحل
ــا  ــط ب ــز مرتب ــوده و برخــی نی ــتقرار طــرح ب ــه اس ــا مرحل ــط ب مرتب
ارزیابــی اثربخشــی می باشــد. شــاخص های اســتقرار طــرح در 
ــی  ــاخص های ارزیاب ــا ش ــش را دارد، ام ــت پای ــوت قابلی ــه پایل مرحل
ــت  ــری و گذش ــرای سراس ــم و اج ــس از تعمی ــاً پ ــی عمدت اثربخش
حداقــل دو فصــل زراعــی کامــل پــس از اســتقرار قابلیــت ســنجش 
را خواهــد داشــت. بــر ایــن اســاس بــرای ارزیابــی طــرح نظــام نویــن 

ــده اســت:  ــن ش ــر تدوی ــاخص های زی ــج ش تروی
ــراي 	� ــد از اج ــل و بع ــش قب ــت پوش ــرداران تح ــداد بهره ب تع

طــرح
ــط 	� ــدي توس ــوالت تولی ــي در محص ــي و کیف ــرات کم تغیی

تولیدکننــدگان
ــد 	� ــه در تولی ــاي پای ــرف نهاده ه ــوه مص ــزان و نح ــوع، می ن

ــم و ...( ــود، س ــذر، ک ــرف ب ــزان مص ــول )می محص
صرفه جویي در مصرف منابع پایه تولید)آب و خاک(  	�
نسبت کارشناسان به بهره برداران پهنه	�
واحد هــاي 	� وســعت  و  حجــم  بــه  کارشناســان  نســبت 

پوشــش تحــت  بهره بــرداري 
میــزان بهره گیــري از بخــش غیردولتــي قبــل و بعــد از  	�

ــرح  ــرای ط اج
میــزان تعامــل بیــن بخش هــاي اجرایــي، تحقیقاتــي و 	�

ترویجــي
ــاي 	� ــرداران عرصه ه ــان و بهره ب ــي کارشناس ــب دسترس ضری

ــه دانــش فنــي و یافته هــاي تحقیقاتــي تولیــدي ب
در 	� مبتالبــه  مســایل  حــل  از  تولیدکننــدگان  رضایــت 

پهنــه مســئول  مروجــان  توســط  تولیــدي  عرصه هــاي 
و 	� کارشناســان  فعالیت هــاي  پایــش  و  نظــارت  ضریــب 

تولیدکننــدگان توســط مدیــران ســتادي
ــه 	� ــده ب ــل ش ــي منتق ــاي تحقیقات ــمار یافته ه ــا ش ــداد ی  تع

عرصه هــاي تولیــدي
دانش فني و تخصصي تولیدکنندگان بخش کشاورزي	�

نتیجه گیری
ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــد بس ــج می توان ــن تروی ــام نوی ــتقرار نظ      اس
مدیریــت عرصه هــای تولیــدی و نظــارت بــر فعالیت هــای کشــاورزان 
در راســتای سیاســت ها و راهبردهــای وزارت جهــاد کشــاورزی ایجــاد 
ــر بســیاری از کشــورها، متوجــه ضــرورت  ــد. در ســال های اخی نمای
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ــوب و  ــاط مطل ــه منظــور ارتب ــج کشــاورزی ب ــات تروی ــای خدم احی
ــب  ــال مناس ــتای انتق ــرداران در راس ــاورزان و بهره ب ــا کش ــر ب موث
نقــش  شــده اند.  نویــن  فناوری هــای  و  تحقیقاتــی  یافته هــای 
ــار  ــعه، انتش ــال توس ــورهای در ح ــاورزی در کش ــج کش ــده تروی عم
فن آوری هــای تولیــد شــده توســط ســازمان های تحقیقاتــی بخــش 
دولتــی از طریــق رویکردهــای مناســب ماننــد نمایشــات، بازدیدهــای 
ــوده  ــره ب ــانه و غی ــتفاده از رس ــاورزان، اس ــات کش ــه ای، جلس مزرع

 اســت. 
     در کشــاورزی امــروز نــوآوری می توانــد حاصــل کار کشــاورزان و 
دیگــر ذینفعــان بخــش کشــاورزی باشــد، یعنــی کشــاورزان نیــز ارائه 
دهنــده نــوآوری هســتند. در همیــن خصــوص مشــارکت کشــاورزان 
ــکل  ــارکتی ش ــی مش ــای ترویج ــوژی و رهیافت ه ــعه تکنول در توس
گرفته انــد. همچنیــن رهیافت هــای جدیــد ماننــد مــدارس مزرعــه ای 
ــعه  ــز توس ــاورزی نی ــش کش ــات و دان ــام اطالع ــاورزان و نظ کش
ــد، کــه در آنهــا پیونــد مســتقیم بیــن محققــان و کشــاورزان  یافته ان
در ســطح مزرعــه مــورد تاکیــد قــرار می گیــرد. حاصــل فعالیت هــای 
ــج،  ــق و تروی ــه نظامــی اســت کــه شــامل؛ تحقی ــوق دســتیابی ب ف
ــی و  ــازمان های غیردولت ــی، س ــرکت های خصوص ــرداران، ش بهره ب
ــع اعتبــاری می باشــد.  ســاختارهای حمایتــی ماننــد؛ بازارهــا و مناب

ــر؛  ــه عنص ــر س ــی ب ــد ترویج ــت  جدی ــاس رهیاف ــن اس ــر ای      ب
1( توســعه نظام هــای نــوآوری کشــاورزی، 2( کثرت گرایــی در 
ارائه دهنــدگان خدمــات و 3( توســعه خدمــات تقاضــا محــور؛ تأکیــد 
ــدود 8000  ــذب ح ــه ج ــه ب ــا توج ــج ب ــن تروی ــام نوی دارد . در نظ
نفــر از فارغ التحصیــالن بخــش کشــاورزي پتانســیل جدیــدي بــراي 

پاســخگویي بــه نیازهــا و مســایل کشــاورزان ایجــاد شــده اســت. از 
ــد  ــود دارن ــی وج ــي فراوان ــتاوردهاي تحقیقات ــا و دس ــی یافته ه طرف
کــه می-تواننــد در افزایــش کمیــت و کیفیــت تولیــد بــه کشــاورزان 
ــر  ــا اســتقرار نظــام نویــن ترویــج ب کمــک کننــد. انتظــار مــی رود ب
ــد: ــر بدســت آی اســاس رویکردهــای مطــرح شــده فــوق نتایــج زی

افزایش ضریب پوشش فعالیت هاي ترویجي  	
انتقــال مناســب و مطلــوب یافته هــاي تحقیقاتــي بــه واحدهــاي  	

لیدي تو
توانمندســازي تولیدکننــدگان بــا توجــه بــه فعالیــت تخصصــي  	

و عرصــه اي
مشخص شدن متولي براي هر پهنه تولیدي 	
افزایــش ضریــب پاســخگویي بــه تولیدکننــدگان در عرصه هاي  	

لیدي تو
تجهیزمراکز براساس استانداردتدوین شده  	
استقرار و راه اندازي مدیریت دانش در بخش کشاورزي 	
ــج و  	 ــات، تروی ــاي تحقیق ــز در حوزه ه ــات متمرک ــه خدم ارائ

ــدگان ــه تولیدکنن ــرا ب اج
افزایــش بهــره وري در حــوزه کلیــه عوامــل موثــر بــر تولیــد بــا  	

تأکیــد بــر منابــع آب و خــاک
ــی  ــارکت تمام ــل و مش ــا تعام ــج و ب ــن تروی ــام نوی ــایه نظ در س
وزارت جهــاد کشــاورزی می تــوان  بــرون  و  درون  بخش هــای 
ضمــن اســتقرار ایــن نظــام بــه اهــداف ترســیم شــده بــرای بخــش 
ــت. ــع و منســجم دســت یاف ــام جام ــک نظ ــب ی کشــاورزی در قال
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گزارش

نگاهی به نقش كم آبیاری در 
بهره وری آب

در مصاحبه با اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی 
و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی طرح شد:
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ــعه،  ــد و توس ــای رش ــر بن ــات و زی ــاء حی ــوان منش ــه عن آب ب
بــه رغــم ارزش و اهمیتــش، در بســیاری مــوارد بــه طــور بیهــوده و 
ندانســته تلــف مــی شــود؛ امــا محدودیــت منابــع آب، ازدیــاد جمعیت 
ــازده و  ــاورزی کم ب ــم کش ــا ترمی ــذف ی ــتای ح ــالش در راس و ت
همچنیــن تعالــی و تکویــن مهندســی کشــاورزی نویــن ســبب شــده 
اســت تــا ارزش نهــاده هــای تولیــد و جایــگاه تحقیقــات بهینه ســازی 
ــودن  ــدود ب ــه مح ــه ب ــا توج ــد. ب ــود یاب ــی و بهب ــرف آب، ترق مص
ــه  ــکاری ب ــر راه ــری ه ــاورزی، بکارگی ــش کش ــع آب در بخ مناب
منظــور صرفــه جویــی در آب و نیــز افزایــش ســطح زیــر کشــت از 
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. یکــی از ایــن راهکارهــا کــم آبیاری 
ــه  ــت ک ــه الزم اس ــاری بهین ــم آبی ــزی ک ــه ری ــرای برنام ــت. ب اس
مراحــل حســاس گیــاه بــه تنــش کمبــود آب مشــخص شــوند. دکتــر 
ابوالفضــل ناصــری عضــو هیــات علمــی بخــش تحقیقــات فنــی و 
مهندســی مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی آذربایجــان 
شــرقی گفــت: کــم آبیــاری یــک روش مدیریــت آبیــاری اســت کــه 
آبیــاری گیــاه در زمــان کمبــود آب، منحصــر بــه دوره هــای حســاس 
رشــد بــه نبــود آب می شــود. ابوالفضــل ناصــری در گفــت و گــو بــا 
ــاه در دوره هــای رشــد حســاس  ــاری گی ــزود: آبی ــگار مــرّوج اف خبرن
بــه تنــش کمبــود آب صــورت می گیــرد. وی از روش هــای اعمــال 
کــم آبیــاری گفــت و اظهــار داشــت: روش هــای اعمــال کــم آبیــاری 
ــاری  ــه آبی ــبت ب ــاری نس ــم آبی ــرات در دور و حج ــیله تغیی ــه وس ب
کامــل قابــل اعمــال اســت. ناصــری ادامــه داد: گیاهــان در مراحــل 
مختلــف رشــد واکنش هــای متفاوتــی بــه کــم آبــی دارنــد، بنابرایــن 
الزم اســت بــا شــناخت کامــل رفتــار گیــاه، بــه گونــه ای کــه تأثیرات 
منفــی بــه حداقــل برســد زمــان آبیــاری تنظیــم شــود.  ایــن محقــق 
صاحــب نظــر و فعــال در حــوزه آبیــاری، رعایــت مالحظات مهندســی 
در بــه کارگیــری فــن کم آبیــاری را ضــروری دانســت و یــادآور شــد: 
در بــه کارگیــری فــن کــم آبیــاری، رعایــت مالحظــات مهندســی از 
ضروریــات رســیدن بــه موفقیــت اســت و بایــد توجــه داشــت فقــط 
بــا کــم آب دادن بــه گیــاه بــدون توجــه بــه زمــان، مقــدار و کیفیــت 
ــه تنهــا ســود بیشــتری حاصــل نشــود  آب آبیــاری ممکــن اســت ن

ــد  ــز بشــود. ناصــری تاکی ــادی نی ــروز خســارات زی بلکــه موجــب ب
کــرد: گرچــه عملکــرد گیــاه در چنیــن شــرایطی حداکثــر نیســت ولی 
می  تــوان عملکــرد بهینــه را متناســب بــا زمــان آبیــاری پیــدا نمــود.
همچنیــن رســول احمــدی عــدل عضــو هیــات علمــی بخــش 
تحقیقــات خــاک و آب مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ــم  ــه در ک ــی ک ــت: آب ــرّوج گف ــگار م ــه خبرن ــرقی ب ــان ش آذربایج
آبیــاری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، الزم اســت از کیفیــت خوبــی 
ــا تنــش آبــی در معــرض تنــش  ــا گیــاه همــراه ب برخــوردار باشــد ت
شــوری و تأثیــرات منفــی آن قــرار نگیــرد. وی بــا اشــاره بــه هــدف 
اصلــی از اجــرای کــم آبیــاری افــزود: هــدف اصلــی از اجــرای کــم 
آبیــاری، افزایــش راندمــان کاربــرد آب از طریــق کاهــش میــزان آب 
ــت  ــی اس ــذف آبیاری های ــق ح ــا از طری ــت و ی ــر نوب ــاری در ه آبی
کــه کمتریــن بازدهــی را دارنــد. وی کــم آبیــاری را مصــرف عالمانــه 
ــت از  ــارت اس ــاری عب ــم آبی ــرد: ک ــار ک ــت و اظه ــر آب دانس کمت
ــه منظــور افزایــش تولیــد  ــه کمتــر آب، ب ــه و عالمان مصــرف عامدان
ــاده تر  ــارت س ــه عب ــا ب ــش و ی ــت پوش ــی تح ــه اراض در مجموع
ــتر و  ــتفاده بیش ــت از اس ــارت اس ــاری عب ــم آبی ــت ک ــوان گف می ت
ــادآور شــد:  ــت علمــی ی ــن عضــو هیئ ــر از واحــد حجــم آب. ای بهت
ــاال و  ــرف ب ــان مص ــاه، راندم ــد کوت ــه دارای دوره رش ــی ک گیاهان
مقــاوم بــه خشــکی هســتند در عملیــات کــم آبیــاری بهتــر نتیجــه 
ــر روی پشــته  ــه ب ــای کاشــت بوت ــد. احمــدی عــدل از مزای می دهن
ــته ها و  ــر روی پش ــا ب ــت بوته ه ــرد: کاش ــد ک ــت و تاکی ــا گف ه
فاصلــه آنهــا تأثیــر بســزایی در موفقیــت کم آبیــاری دارد. بــر اســاس 
ایــن گــزارش، کاهــش هزینه هــای تولیــد و هزینه هــای مربــوط بــه 
ــای کــم  ــد از مهمتریــن مزای ــع آب را بای اســتحصال، انتقــال و توزی

آبیــاری قلمــداد کــرد.
تهیه و تنظیم: مهندس امیر مسعود طایفه سلطانخانی
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اصول صحیح كشت و كار 
ماشك علوفه اي در زراعت ديم 

مناطق سردسیر كشور
جلیل اصغري میدانی1 

عضو هیئت علمي موسسه تحقیقات کشاورزي دیم. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- 1

مقدمه
کشــور مــا بــراي تامیــن احتیاجــات غذایــي مــردم بــه ناچــار قســمتي از غــالت، گوشــت و لبنیــات را از خــارج وارد مي  کند.بــرای تامیــن 
احتیاجــات فرآورده هــاي دامــي و متعــادل ســاختن تولیــد علوفــه و غــالت، الزم اســت بخشــي از اراضــي دیــم بــه تولیــد علوفــه اختصــاص 
یابــد. کشــت و کار علوفــه بــه روش هــاي اصولــي اخیــراً در ایــران مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، امــا تاکنــون مســائل به زراعــي ایــن 
محصــول مخصوصــاً نحــوه تهیــه زمیــن و کاشــت کــه مي توانــد نقــش شــایانی در بــاال بــردن عملکــرد محصــول داشــته باشــد بــه طــور 
جــدي بررســي نشــده اســت. از طرفــي ماشــک علوفــه اي یکــي از گیاهــان لگومینــوز و تثبیــت کننــده ازت هــوا در خــاک مي باشــد، از ایــن 
رو تاثیــر و کاربــرد اســتفاده از گیاهــان لگومینــوز در تنــاوب زراعــي دیــم چــه بــه صــورت اســتفاده تــوام مرتــع ـ  غلــه  و چــه بــه صــورت 
اســتفاده از محصــول دانــه قابــل انــکار نیســت و در کشــورهاي پیشــرفته سالهاســت کــه ایــن روش هــا در شــرایط دیــم بــه کارگرفتــه 
شــده و نتایــج فوق العــاده مطلوبــي نیــز داشــته اســت و هــدف آن کاهــش ســطح اراضــي آیــش، بــه حداقــل ممکــن و یــا بــه طــور کلــي 
ــه  صــورت کــود  ــوان علوفــه ر اب ــز اهمیــت اســت و مي ت حــذف آیــش اســت. علوفــه تولیــدي در اراضــي دیــم از جهــات مختلــف حائ
ســبز، چــراي مزرعــه اي، برداشــت علوفــه ســبز، علوفــه خشــک بــراي ذخیــره زمســتانه و دانــه تولیــدي مــورد اســتفاده قــرار داد. در هــر 
یــک از حالت هــاي فــوق، عــالوه بــر ایجــاد پوشــش گیاهــي در مزرعــه و جلوگیــري از فرســایش هاي آبــي و بــادي بــا برجــاي مانــدن 
ته ســاقه ها و ریشــه ماشــک علوفــه اي کــه سرشــار از کپســول یــا گره هــاي ازت مي باشــد، در تثبیــت ازت خــاک و افزایــش مــواد آلــي 
ــز رواج پیــدا می کنــد و کــود  ــر حاصلخیــزي خاک هــا، دامــداري منطقــه نی ــا ایــن اقدامــات عــالوه ب ــر اســت. ب آن نیــز فوق العــاده موث

ــد.  ــدا مي کن ــز ســرعت پی ــم فراهــم می شــود و افزایــش حاصلخیــزي خــاک نی ــراي تقویــت خاک هــاي اراضــي دی حیواني کافــي ب

عوامل محدود کننده تولید علوفه
ــه  ــد علوف ــن، تولی ــه زمی ــوه تهی ــي از نح ــي کاف ــدان آگاه فق
ــوردار  ــورت برخ ــت. در ص ــرده اس ــکل ک ــار مش ــا را دچ در دیم زاره
ــز  نبــودن زمیــن از آماده ســازي مناســب، کاشــت ایــن محصــول نی
گریبانگیــر مشــکالت عدیــده مي شــود. در حــال حاضــر کشــاورزان 

ــه  ــه روش هــاي ســنتي نســبت ب ــده و ب ــه صــورت پراکن ــه ب منطق
ــه  ــه از تهی ــد؛ در حالي ک ــدام مي کنن ــا اق ــه در دیم زاره کاشــت علوف
ــده و  ــر ش ــوارد ذک ــل هســتند. م ــزه آن غاف ــن و کاشــت مکانی زمی
ســایر عوامــل ســبب مي شــود کــه کشــت و کار علوفــه از موفقیــت 

چندانــي برخــوردار نشــود.      

زراعت و 
باغبانی
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اقدامات انجام گرفته در جهان و ایران
در کنتاکـــي اثـــرات روش بي خـــاک ورزي و خـــاک ورزي 
ـــه بررســـي  ـــرق در محصـــول  علوف ـــر و تع ـــزان تبخی ـــر می ـــداول ب مت
و چنیـــن گـــزارش شـــده اســـت کـــه میـــزان تبخیـــر ماهیانـــه 
ـــزان  ـــوده و  می ـــر ب ـــاک ورزي کمت ـــاک در روش بي خ ـــت از خ رطوب
متوســـط تبخیـــر ســـالیانه  15 ســـانتي مترکاهش نشـــان داده؛ در 
ـــرار  ـــاه ق ـــترس گی ـــرق در دس ـــراي تع ـــتري ب ـــدار آب بیش ـــه مق نتیج
گرفتـــه اســـت. عملیـــات کم خـــاک ورزي در ســـال هاي اخیـــر و 
ـــر  ـــر از نظ ـــن ام ـــده و ای ـــع ش ـــه واق ـــورد توج ـــي م ـــطح جهان در س
ــي  ــت. در آزمایشـ ــر اسـ ــادي امکان پذیـ ــر اقتصـ ــي و از نظـ عملـ
عملکـــرد علوفـــه بـــا شـــخم حداقـــل در ســـال هاي کـــم بـــاران 
ـــن  ـــت. چنی ـــوده اس ـــراوان ب ـــي ف ـــا بارندگ ـــال هایي ب ـــتر از س بیش
ـــت  ـــاک، مقاوم ـــي خ ـــرایط فیزیک ـــود ش ـــا بهب ـــه ب ـــي در رابط نتایج
ـــوده  ـــه نفـــوذ آب و فشـــردگي کمتـــر خـــاک ب کمتـــر خـــاک نســـبت ب
ـــد  ـــر، رش ـــرز کمت ـــاي ه ـــامل علف ه ـــتقیم آن ش ـــرات غیرمس و اث
بیشـــتر ریشـــه ها، رشـــد رویشـــي بهتـــر و عـــدم ورس گیاهـــان 
ــاي بي خـــاک ورزي و خـــاک ورزي  ــد. در آمریـــکا روش هـ مي باشـ
ـــاده  ـــردن م ـــاال ب ـــاک، ب ـــازي ازت در خ ـــور آزادس ـــه منظ ـــداول ب مت
ـــور  ـــه منظ ـــي ب ـــاي گیاه ـــیمیایي بقای ـــه ش ـــدي و تجزی خشـــک تولی

ـــورد  ـــوز م ـــان لگومین ـــا گیاه ـــه ب ـــش مزرع ـــه و پوش ـــد علوف تولی
ـــده از کل ازت  ـــزان ازت آزاد ش ـــه می ـــت. در نتیج ـــرار گرف ـــي ق بررس
ـــتفاده از  ـــا اس ـــد و ب ـــار ش ـــرم در هکت ـــاک 126 کیلوگ ـــود در خ موج
روش بي خـــاک ورزي 13 درصـــد و در روش خـــاک ورزي متـــداول 
ــا روش  ــه بـ ــت علوفـ ــر کشـ ــن در اثـ ــود. همچنیـ ــد بـ 43 درصـ
ــش  ــدي افزایـ ــه تولیـ ــاي علوفـ ــت برگ هـ ــاک ورزي کیفیـ بي خـ
ـــز  ـــاک نی ـــایش خ ـــب از فرس ـــي مناس ـــش گیاه ـــاد پوش ـــا ایج و ب
جلوگیـــري بـــه عمـــل آمـــد. در ایالـــت میشـــیگان آمریـــکا روش 
ـــه  ـــورد مقایس ـــه م ـــد علوف ـــاي تولی ـــایر فاکتوره ـــا س ـــاک ورزي، ب خ
ـــچ  ـــا مال ـــاک ورزي ب ـــه خ ـــد ک ـــه ش ـــه گرفت ـــت و نتیج ـــرار گرف ق
کلشـــي اقتصادي تریـــن سیســـتم خـــاک ورزي بـــراي تولیـــد 
ـــري،  ـــاي کارگ ـــاک ورزي هزینه ه ـــتم خ ـــن سیس ـــوده و ای ـــه ب علوف
ــش داده  ــد کاهـ ــین ها را 30  درصـ ــتهالک ماشـ ــوخت و اسـ سـ
ــاه  ــک دوره کوتـ ــاورزي را در یـ ــات کشـ ــع عملیـ ــام بموقـ و انجـ
ــاي  ــي روش هـ ــتان بررسـ ــت. در بلغارسـ ــاخته اسـ ــر سـ امکانپذیـ
ـــه  ـــان داد ک ـــه نش ـــدم - علوف ـــاوب گن ـــاک ورزي در تن ـــف خ مختل
اســـتفاده از هـــرس بشـــقابي بعـــد از انجـــام شـــخم اصلـــي در 
ـــه  ـــرز را ب ـــاي ه ـــت علف ه ـــتقیم، جمعی ـــت مس ـــا کش ـــه ب مقایس
انـــدازه 20-10  درصـــد کاهـــش داده و مـــاده خشـــک تولیـــدي 

علوفـــه را 8-7  درصـــد افزایـــش داد. 
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اقدامــات و توصیه هــاي الزم بــراي کاشــت 
اصولــي علوفــه

ــاورزي  ــات کش ــه تحقیق ــته در موسس ــال گذش ــول ده س در ط
دیــم بررســي هاي زیــادي در مــورد کشــت مخلــوط ماشــک بــا جــو، 
عمــق کشــت علوفــه و روش تهیــه زمیــن در تنــاوب علوفــه گنــدم 
و بالعکــس انجــام گرفتــه اســت. ارقــام مختلــف ماشــک علوفــه اي 
بــراي کاشــت در اراضــي دیــم توســط موسســه تحقیقــات کشــاورزي 
دیــم معرفــي و در زمینــه اصــول صحیــح تهیــه زمیــن و کاشــت آن 
اقدامــات موثــري انجــام گرفتــه اســت. از ارقــام معرفــي شــده علوفــه 
ــام رقــم مراغــه و ماشــک  ــه ن مي تــوان ماشــک علوفــه اي بهــاره ب

علوفــه اي پاییــزه بــه نــام  رقــم گل ســفید را نــام بــرد.
 مناســب ترین روش خــاک ورزي بــراي تولیــد ماشــک، اســتفاده 
از گاوآهــن قلمــي در پاییــز و اســتفاده از هــرس بشــقابي )دیســک( 
و ســپس کاشــت مکانیــزه توســط بذرکارهــاي رایــج در کشــور اســت. 
ماشــک علوفــه اي پاییــزه را مي تــوان در اوایــل پاییــز هماننــد گنــدم 
ــه اي  ــه لطم ــه هیچگون ــا اینک ــود ت ــت نم ــک، کاش ــت خش در حال
ــت و کار  ــود. روش کش ــاک وارد نش ــي خ ــات فیزیک ــه خصوصی ب
فوق الذکــر در منطقــه مراغــه، هــم در شــرایط تحقیقاتــي و هــم در 

شــرایط زارعــان منجــر بــه افزایــش رطوبــت 
ــو  ــد و نم ــف رش ــل مختل ــده در مراح ــري ش ــاک، اندازه گی خ
ماشــک گردیــد، بــه طــوري کــه میــزان رطوبــت وزنــي موجــود در 
خــاک در روش مــورد اشــاره و در مرحلــه گل دهــي ماشــک در اعماق 
15 – 0، 30 – 15 و 45 – 30 ســانتي متر بــه ترتیــب 24/90، 26/67 
و 28/04 درصــد بــود و از نظــر تولیــد علوفــه تــر و علوفــه خشــک، 
بــه ترتیــب داراي عملکــرد 5393 و 3190 کیلوگــرم در هکتــار بــود. 
ــا 3245 و 1121   ــه ترتیــب ب ــه تولیــدي ب کاه و کلــش نهایــي و دان
کیلوگــرم در هکتــار نســبت بــه روش هــاي دیگــر بیشــترین عملکــرد 

را داشت.

پیشنهادها
1- در تناوب قرار گرفتن ماشک با غالت

ــتفاده از  ــز و اس ــي در پایی ــن قلم ــا گاوآه ــاک ورزي ب ــام خ 2- انج
ــقابي ــرس بش ه

3- کاشت مکانیزه ماشک توسط بذرکارهاي رایج در کشور
ــح کشــت و  ــا اصــول صحی ــرداران کشــاورزي ب ــوزش بهره ب 4- آم

کار ماشــک علوفــه اي
ــزه توســط مراجــع  ــاره و پایی ــذور ماشــک به ــن ب ــر و تامی 5- تکثی

ــذر ــع ب ــد و توزی تولی
6- اجرای روش توصیه شده براي مناطق سردسیر کشور 

کاشت مکانیزه ماشك با بذرکار مناسب و رایج در کشور

گاوآهن قلمي مناسب براي خاک ورزي اولیه و تهیه 
بستر براي کاشت ماشك علوفه اي

در حال حاضر كشاورزان منطقه به 
صورت پراكنده و به روش هاي سنتي 
نسبت به كاشت علوفه در ديم زارها 
اقدام مي كنند؛ در حالي كه از تهيه زمين 
و كاشت مكانيزه آن غافل هستند.



21 شماره 154-155
بهار و تابستان 1395

زراعت و 
باغبانی

استفاده از نهال گواهی شده 
الزمه گذر از باغداری

سنتی به صنعتی
مسعود نادرپور1

چکیده
نهــال یکــی از اولیــن نهاده هــای کشــاورزی در ایجــاد باغ هــای میــوه اســت کــه ســالها تیمــار، نگهــداری و رســیدگی بــه آن بــرای داشــتن 
ــه ویــژه بیماری هــای گیاهــی از جملــه مهمتریــن  ــه آفــات و ب ــازده اقتصــادی باشــد، ضــروری اســت. آلودگــی ب ــاغ میــوه کــه دارای ب ب
ــاغ منتهــی می شــود. تعــدادی از ایــن عوامــل بیمــاری زا  ــودی کامــل ب ــه ناب ــوده و در برخــی مــوارد ب دالیــل کاهــش تولیــد در باغ هــا ب
از طریــق ادوات کشــاورزی، خــاک، بــاد، حشــرات، پرنــدگان، حیوانــات و انســان بــه باغ هــا منتقــل می شــوند کــه در بســیاری از مــوارد در 
صــورت اســتفاده از ســموم شــیمیایی یــا روش هــای به باغــی و به زراعــی قابــل درمــان بــوده و خســارات آنهــا قابــل جبــران اســت؛ امــا تعــداد 
دیگــری از عوامــل بیمــاری زای مســری بــه دلیــل فقــدان اطالعــات کافــی تولیــد کننــدگان نهــال و  باغــداران در مــورد اهمیــت و نحــوه 
انتقــال آنهــا، از طریــق نهــال بــه بــاغ منتقــل می شــوند کــه در بســیاری از مــوارد قابــل درمــان نبــوده و تنهــا راه مقابلــه بــا آنهــا اســتفاده از 
نهــال ســالم و گواهــی شــده اســت. چنیــن بیماری هایــی مهمتریــن عامــل زوال باغ هــا در دنیــا بــوده و بــه همیــن دالیــل، در کشــورهای 
پیشــرفته و تعــدادی معــدودی از کشــورهای در حــال توســعه دنیــا، سیســتم های کنتــرل و گواهــی نهــال بــرای ســاماندهی بــه تولیــد نهــال 
گواهــی شــده ســالم، اصیــل و اســتاندارد، توســعه یافتــه اســت. مقالــه حاضــر بــه اهمیــت ایــن نــوع بیمــاری هــا در صنعــت باغــداری مدرن، 
چالش هــای موجــود در تهیــه و توزیــع نهــال گواهــی شــده و نیــز فعالیت هــای انجــام شــده در ایــن زمینــه در دنیــا و کشــورمان می پــردازد.

مقدمه
   پایـداری باغ هـای میـوه و بهره دهـی اقتصـادی آنها متاثـر از عوامل 
مختلفـی ماننـد خـاک و شـرایط آب و هوایـی بهینـه، تغذیـه کافی و 
مدیریـت علمی آفات کشـاورزی، عوارض و بیماری های گیاهی اسـت. 
بدیهـی اسـت که در صورت نامسـاعد بـودن خاک و شـرایط محیطی 
و عـدم اسـتفاده از ارقـام و پایه هـای سـازگار بـا شـرایط هـر منطقـه، 
بـارآوری ناکافـی و زوال درختـان در کوتـاه مـدت یـا میـان مـدت و 
بـه ثمر نرسـیدن سـرمایه های مـادی و معنوی بـه کار گرفته شـده در 
توسـعه باغ هـا را بـه همـراه خواهـد داشـت که شـاید مجـال پرداختن 

بـه جزئیـات آنهـا در حیطه مـورد بحث در ایـن مقاله نباشـد. اما آنچه 
کـه نگارنـده را بـه نگاشـتن ایـن مقالـه تشـویق کـرده اسـت، نقـش 
بـارز و شـناخته شـده بیماری هـای گیاهـی مـورد نظـر در برنامه های 
گواهـی نهـال در کاهـش بازدهی اقتصـادی باغ های میوه اسـت. تاثیر 
آفـات، عـوارض و بیماری هـای گیاهـی حتـی توسـط باغداران ناآشـنا 
یـا کم آشـنا به مسـائل گیاهپزشـکی بـه وضـوح در باغ های کشـور با 
کاهـش کمیت و کیفیت محصـوالت باغی، افزایـش هزینه های تولید 
و نگهـداری باغ هـا، زوال تدریجی یـا ناگهانی درختان میـوه و باالخره 
کاهـش اشـتغال فعـاالن در بخـش باغبانـی کشـور بـروز می کنـد. بر 

1- عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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جبالف

وهـد

طحز

ملک
شکل 1( نمایی از برخی عالئم بیماری های گیاهی عامل زوال باغ های میوه در روی درختان مختلف باغی.
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اسـاس یکی از آخرین آمار منتشـر شـده، فقط 
میـزان خسـارت ناشـی از بیماری هـای گیاهی 
در جهـان بین 12-10 درصد کل تولید اسـت. 
هـر چند که ایـن میزان خسـارت در جای خود 
بسـیار معنـی دار اسـت ولـی در برخـی مواقـع 
بـه ویـژه در کشـورهای در حال توسـعه که از 
زیـر سـاخت های کافـی در زمینـه کشـاورزی 
صنعتـی برخوردار نیسـتند، ممکن اسـت میزان 
خسـارت بـه صـد در صـد محصـول نیـز ارتقا 

یابد.
تعـداد بسـیار زیـادی از بیماری هـای گیاهـی 
عوامـل  از  ناشـی  بیماری هـای  هماننـد 

سـفیدک های دروغـی، سـفیدک های پـودری، زنـگ هـا،  لکـه برگی 
هـا، پوسـیدگی های میـوه، ...، آفـات کشـاورزی و عـوارض ناشـی از 
تغذیـه غیر بهینه، بـا بکارگیری روش های مختلف از جمله اسـتفاده از 
سـموم و کود های شـیمیایی یا غیر شـیمیایی، عملیات بـه زراعی و به 
باغـی و ... قابل درمان هسـتند به شـرطی که باغـداری ارگانیک مورد 
انتظـار نباشـد. امـا برای تعـداد معـدودی از بیماری هـای گیاهی، هیچ 
نـوع روش درمانـی به جز اسـتفاده از مواد تکثیری سـالم )نهال، قلمه، 
پاجـوش، ...( وجـود نـدارد. جالب اسـت کـه همین گـروه از بیماری ها 
در اکثـر مواقـع حتـی فاقد عالئـم بیماری هسـتند ولی کلیـدی ترین 
نقـش را در کاهـش بهـره اقتصـادی باغ های میـوه بر عهده داشـته و 
بـه عنـوان مهمتریـن عوامل زوال و نابـودی باغ ها به ویـژه در باغبانی 

سـنتی مطرح هسـتند.
ایـن گـروه از بیمـاری هـا به طـور عمـده توسـط عوامل بیمـاری زای 
ویروسـی، ویروئیـدی، شـبه ویروسـی، فایتوپالسـمایی، باکتریایـی و 
تعـداد معـدودی از عوامـل قارچـی ایجاد می شـوند و به دلیـل ماهیت 
بیمـاری زایـی تعـداد زیـادی از آنهـا، بـا هیـچ کـدام از روش هـای 
شـناخته شـده قابل درمان نیسـتند. بیماری های موسـوم به تریسـتزا، 
اگزوکورتیس، کاچکسـیا، پسـوروز، کیسـه صمغی، میوه سبز، استابورن 
و ... در مرکبـات، شـارکا، بافـت مردگـی حلقـوی بـرگ، کوتولگـی،  
موزائیـک، پژمردگـی، شـانکر )زخـم( همـراه با شـیره گیاهـی، و ... در 
هسـته داران و دانـه داران، گال انگـور، جـاروی جادوگـر درختان میوه 
و... )شـکل 1( نمونه هـای بـارز ایـن بیمـاری هـا هسـتند کـه تاریـخ 
مـدون و نانوشـته کشـاورزی دنیا، مـوارد بسـیاری از نابـودی باغ های 
میـوه را بـه دلیـل آلودگـی بـه این بیمـاری ها به یـاد دارد )شـکل 2(. 
بنـا بـه دالیـل ذکـر شـده، اسـتفاده از نهال گواهی شـده کـه تضمین 
عـاری بـودن آن از بیماری هـای همـان گـروه محصولـی بـوده و بـر 
اسـاس اسـتانداردهای ملی یا بین المللی تولید شـده و از نظر سـالمت 
از ارگان هـای معتبـر گواهـی الزم را کسـب نمـوده اسـت، در توسـعه 
باغ هـای مـدرن میـوه امری حیاتی اسـت. بـه همین خاطـر و به دلیل 
اهمیـت موضـوع اسـتفاده از نهـال سـالم و گواهـی شـده،  ارگان های 
تحقیقاتی-اجرایـی زیـادی در دنیـا مانند سـرویس بازرسـی حیوانات و 
گیاهـان در آمریـکا، دپارتمـان کشـاورزی در اسـترالیا، سـازمان حفـظ 

نباتـات در اتحادیـه اروپـا و  غیـره، و باالخـره 
موسسـه تحقیقات ثبـت و گواهی بـذر و نهال 
در ایـران بـرای سـاماندهی تولیـد و توزیع بذر، 
نهـال و سـایر مـواد تکثیری بخش کشـاورزی 
بر اسـاس اسـتانداردهای موجود ایجاد شده اند.

)ل(  تـا  )الـف(  از  ترتیـب  بـه   1 شـکل  در 
عالئـم بیماری ویروسـی تریسـتزای مرکبات، 
ویروئیـد اگزوکورتیـس مرکبـات بـه صـورت 
زخـم روی ریشـه، ویـروس پسـوروز مرکبات، 
ویروس هـای مرتبـط با پیچیدگی بـرگ انگور، 
ویـروس آبلـه هسـته داران، ویـروس موزائیک 
سـیب در هسـته داران، فایتوپالسـمای عامـل 
شـانکر  لیموتـرش،  جادوگـر  جـاروی  فایتوپالسـمای  گالبـی،  زوال 
باکتریایـی هسـته داران،  پژمردگـی ناشـی از قـارچ ورتیسـیلیوم در 
هسـته داران، پژمردگـی ناشـی از قـارچ فوزاریوم در مـوز و نماتد عامل 

ریشـه گرهـی نشـان داده شـده اند. 
 نابـودی باغ هـا مرکبـات )الـف-ب( در اثـر آلودگی به ویـروس عامل 
بیمـاری تریسـتزا  و ویروئیدهـای مرکبـات، باغ های انگـور )ج( در اثر 
آلودگـی بـه ویروس های مرتبـط با پیچیدگی بـرگ انگـور، باغ ها دانه 
دار )د( و هسـته دار )ه( در اثـر آلودگـی به فایتوپالسـمای دانه داران  و 

داران. هسته 

سیستم کنترل و گواهی نهال در ایران
تـا قبـل از سـال 1382 امـور مربـوط بـه گواهـی نهـال در کنار سـایر 
امـور اجرایـی مرتبـط در کشـور از نظرآفـات کشـاورزی و بیماری های 
گیاهـی غیـر قرنطینـه ای، قرنطینـه ای و قرنطینه ای قابـل کنترل بر 
عهـده سـازمان حفـظ نباتـات بود. امـا بنا بـه دالیلی از جملـه اهمیت 
موضـوع و سـایر دالیـل اشـاره شـده در قسـمت مقدمـه، قانـون ثبت 
ارقـام گیاهـی و کنتـرل و گواهـی بـذر و نهـال کشـور- کـه از این به 
بعـد بـه نـام "قانـون" از آن یاد خواهد شـد- توسـط مجلس شـورای 
اسـالمی در تیـر مـاه سـال 1382تصویـب شـده و بـرای اجـرای آن 
موسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهی بذر و نهال )موسسـه( حسـب ماده 
دو همـان قانـون شـکل گرفـت. بـر اسـاس بنـد )ب( مـاده 4 قانـون، 
گواهـی سـالمت مـواد تکثیـری در کنـار سـایر فاکتورهـای مرتبط با 
ایـن نهاده هـای کشـاورزی از جملـه کیفیـت و اصالت، بـه عنوان یک 
وظیفـه حاکمیتی موسسـه تلقی شـده اسـت. بـه منظـور جلوگیری از 
تداخـل وظایـف حاکمیتـی به ویـژه در زمینه گواهی سـالمت با سـایر 
ارگان هـای مرتبط از جمله موسسـه تحقیقات گیاهپزشـکی، موسسـه 
تحقیقـات علـوم باغبانـی و بـه ویژه سـازمان حفـظ نباتـات، تبصره 4 
مـاده 2 قانـون اشـعار مـی دارد کـه کلیه واحـد ها و تشـکیالت موازی 
بـا موسسـه )تحقیقـات ثبـت و گواهـی بـذر و نهـال( در وزارت جهـاد 
کشـاورزی از تاریـخ تصویـب ایـن قانون منحـل و امکانـات و وظایف 
آنهـا بـه ایـن موسسـه منتقل می شـود. امـا همچنـان که در قسـمت 
مقدمـه نیـز اشـاره شـد، گواهـی نهـال و سـایر مـواد تکثیـری بخش 

در كشورهای پيشرفته 
و تعدادی معدودی از 

كشورهای در حال توسعه 
دنيا، سيستم های كنترل و 

گواهی نهال برای ساماندهی 
به توليد نهال گواهی شده 
سالم، اصيل و استاندارد، 

توسعه يافته است
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شکل 2( نمونه هایی از نابودی باغ ها میوه در اثر آلودگی به تعدادی از عوامل بیماری زای درختان میوه در دنیا.
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قرنطینـه ای  مسـائل  رعایـت  بـا  کشـاورزی 
کشـور )بنـد ج مـاده 7 و مـاده 10 قانـون( و 
اسـتعالم از سـازمان حفـظ نباتـات، صرفـا بـر 
اسـاس اسـتانداردهای ملی تعیین شـده توسط 
موسسـه یـا اسـتانداردهای بیـن المللـی )بنـد 
ج مـاده 4 قانـون( بـا نمونه بـرداری و انجـام 
آزمون هـای الزم  )مـاده 11 آئیـن نامه اجرائی 

قانـون( انجـام می گیرد.
بـه منظـور رعایـت مـواد قانونـی فـوق و آیین 
نامه هـای اجرایـی مرتبـط بـا سـالمت نهـال، 
اسـتانداردهای سـالمت مـواد  ابتـدا  موسسـه 
تکثیـری بخـش باغبانـی کشـور1 را بـا بهـره 
تمـام  علمـی و اجرایـی  تجربیـات  از  گیـری 
ارگانهای تحقیقاتی و اجرایی در سـاختار وزارت 
متبـوع تعییـن و پس از تصویـب و ابالغ، معیار 

فعالیت هـای خـود در ارزیابی و صدور گواهی سـالمت قرار داده اسـت. 
بدیهـی اسـت در اسـتانداردهای مذکور، فقط بیماری هایـی مدنظر قرار 
گرفته انـد کـه همچنان که قبال نیز اشـاره شـد،  عامـل زوال و کاهش 
بـازده اقتصـادی باغ هـای میوه بـوده و از طریق نهال بـه باغ ها منتقل 
شـده و راه درمانـی بـه جـز اسـتفاده از نهال سـالم در مـورد آنها وجود 
نـدارد. بـه همیـن دلیل از بیـن بیماری هـای متعـدد درختان میـوه در 
مجمـوع گروه هـای مختلـف محصولی دانـه داران، هسـته داران، دانه 
ریـز، دانه خشـک، معتدل، نیمه گرمسـیری و گرمسـیری، صرفا از 38 
ویـروس، ویروئید، شـبه ویروس، 11 فایتوپالسـما و باکتـری، 18 قارچ 
و 11 نماتد یاد شـده و تصمیم گیری در خصوص سـایر بیماری ها به 
ارگان های دیگر از جمله سـازمان حفظ نباتات محول شـده اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه تعـداد بیماری های اشـاره شـده در اسـتانداردهای 
مذکـور بـرای نهال برخـی از گیاهان بـه دلیل ماهیـت پرعارضه بودن 
طبیعـی آنهـا مانند مرکبـات، هسـته داران و دانه داران، بیشـتر از بقیه 
بـوده و بـرای برخی دیگر شـاید تعـداد بیماری های مـورد نظر به 1-4 
مـورد نیـز برسـد. در اسـتانداردهای مذکـور بـرای تهیه مـواد تکثیری 
باغبانـی بـر اسـاس اسـتانداردهای بیـن المللـی، چهار طبقـه تکثیری 
هسـته های اولیـه، پیـش تکثیـر، باغ های مـادری و نهال تعیین شـده 
اسـت. هسـته های اولیـه سـالم و اصیـل، عـاری از ویـروس )و تمـام 
عوامـل بیمـاری زا( بـوده و معمـوال حاصـل فعالیت هـای تحقیقاتـی 
به نـژادی، معرفـی رقـم، کشـت مریسـتم و گرمادرمانـی بـرای عاری 
سـازی از عوامـل بیماری زا اسـت. در ایـن طبقه معمـوال از هر رقم به 
تعـداد 10-1 گیاه در اسـکرین هاوس نگهداری می شـود. هسـته های 
اولیـه منبـع تامیـن مواد تکثیـری )بذر، پایـه، پیوندک، قلمـه، ...( برای 
تکثیـر محدودتـر در فضـای اسـکرین هاوس اسـت که به ایـن طبقه، 
مـواد پیـش تکثیـر اطالق می شـود. طبقـه پیش تکثیـر به نوبـه خود، 
مـواد اولیـه بـرای ایجاد باغ هـای مـادری تامین کننـده پایـه، پیوندک 
و ... را در صنعـت تهیـه نهـال گواهـی شـده تامین می نمایـد. باغ های 

1  (http://www.spcri.ir/Pages/estandard.aspx)

مـادری بـا توجه بـه برخـی امکانات یـا موانع، 
ممکـن اسـت در فضـای باز یا بسـته تاسـیس 
ملـی  اسـتانداردهای  در   .)3 )شـکل  شـوند 
سـالمت بـه شـرایط هـر کـدام از طبقه هـای 
مذکـور در فرآینـد تولیـد نهـال گواهـی شـده 

اشاره شـده است.
در بخـش عملیاتی، آزمایشـگاه سـالمت نهال 
و مـواد تکثیری موسسـه که آزمایشـگاه مرجع 
کشـور در زمینه بررسـی سـالمت نهال اسـت، 
بـا بهـره گیـری از پرسـنل زبـده، روش هـای 
مختلـف سـنتی و پیشـرفته را بـرای ردیابـی 
تمـام عوامـل فـوق در کشـور در قالـب دههـا 
پـروژه تحقیقاتی، بهینه سـازی کرده و توسـعه 
داده و از پروتکل هـای مذکـور بـرای اسـتفاده 
نمـوده  اسـتفاده  اجرایـی  کالن  سـطح  در 
اسـت )نادرپـور، 1394وb 1395(. بـا توجـه بـه ضـرورت بازنگـری 
اسـتانداردهای سـالمت نهـال، آزمایشـگاه مذکـور بـه طـور مرتـب 
بیماری هـای موجـود در کشـور را در قالـب پروژه هـای تحقیقاتـی و 
نیـز مطالعاتـی رصـد نمـوده و آنهـا را بـرای اسـتفاده های بهینه تـر با 
بهر ه گیـری از داشـته های تحقیقاتـی و تجربـی تیمـی از ارگان هـای 

تحقیقاتـی و اجرایـی کشـور بـه روز می کنـد.
شـکل3: هسـته های اولیـه موجود در اسـکرین هاوس مربـوط به بادام 
در شـکل )الـف(، بـاغ مـادری دانـه دار در شـکل )ج(، باغ مـادری پایه 
رویشـی GF677 در شـکل )د( و نمونه های از نهالسـتان استاندارد در 

شـکل )ب( نشـان داده شده است. 

چالش های موجود 
گواهـی سـالمت نهـال و سـایر مـواد تکثیـری بخش هـای زراعـی و 
باغبانـی در کشـور بسـیار جوان بـوده و از نظـر عملیاتی کمتـر از یک 
دهـه از عمر آن سـپری می شـود؛ بنابراین از نظر زیرسـاخت های فنی 
و اجرایـی، قابـل مقایسـه بـا سیسـتم های مشـابه در دنیـا به ویـژه در 
کشـورهای پیشـرفته کـه قدمتی بیشـتر از پنجاه سـال دارند، نیسـت. 
امـا بـا ایـن وجـود،  مسـتندات موجـود در موسسـه کـه شـاید مجـال 
پرداختـن بـه جزئیـات آنهـا در قالـب ایـن مقالـه نگنجد، از شناسـایی 
عوامـل بیمـاری زای گـزارش نشـده در کشـور و ردیابـی آلودگـی بـه 
چندیـن بیمـاری عامـل زوال درختـان میوه در هسـته های اولیـه وارد 
شـده برخـی از محصوالت باغی از کشـورهایی که داعیه پیشکسـوت 
بـودن را در زمینـه تهیـه مواد گیاهی عـاری از ویـروس دارند، حکایت 
دارد. ایـن مهم در خوشـبینانه ترین حالت نشـانگر توان باالتر موسسـه 
و آزمایشـگاه مرجـع آن در ردیابـی آلودگی هـای مذکور اسـت. یکی از 
مهمتریـن چالش هـای موجـود در زمینه گواهی سـالمت مواد تکثیری 
از بعـد آزمایشـگاهی، نیاز شـدید کشـور بـه برخی از اقـالم بیولوژیکی 
اسـت کـه متاسـفانه در صـد باالیـی از آنهـا وارداتـی بـوده و نـه تنها 
تهیـه آنهـا بـرای کشـور بـه ویـژه از طریق شـرکت های ثالـث، گران 

استفاده از نهال گواهی شده 
كه تضمين عاری بودن آن 
از بيماری های همان گروه 
محصولی بوده و بر اساس 

استانداردهای ملی يا 
بين المللی توليد شده و از 
نظر سالمت از ارگان های 
معتبر گواهی الزم را كسب 

نموده است، در توسعه 
باغ های مدرن ميوه امری 

حياتی است
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تمـام می شـود، بلکـه در برخی از شـرایط خاص سیاسـی، تامین آنها با 
مشـکالتی همـراه اسـت. به عـالوه، برخی از مـواد بیولوژیکـی تامین 
شـده از منابـع خارجـی برای شناسـایی همان عوامل در کشـور کارایی 

ندارند.
خوشـبختانه خیـز بزرگـی در کشـور و در موسسـه متبـوع بـرای تهیه 
بخشـی از ایـن مـواد در داخل شـروع شـده و بـا موفقیت هایـی همراه 
بـوده اسـت کـه امیدواریـم ایـن فعالیـت هـا که قطعـا در میـان مدت 
و طوالنـی مـدت در راسـتای منافـع ملـی و منطقـه ای کشـور اسـت، 
بـا حمایت هـای بیـش از پیـش ادامـه یابنـد. از طـرف دیگـر، ردیابـی 
آلودگی هـای موجـود در مـواد تکثیـری نهـال نسـبت به بذور جنسـی 
بـه دلیـل اهمیـت موضوع، نـوع روش هـای مـورد اسـتفاده در ردیابی 
و پیچیدگی هـای خـاص در ردیابـی عوامـل بیمـاری زای متعلـق بـه 
تاکسـون های مختلـف میکروبی و حتـی نوع گـروه محصولی معموال 
چالـش برانگیـز اسـت. تجربه عملـی و تخصـص فنـی بومی باالتری 
بـرای ردیابـی ایـن عوامـل بویـژه در نهـال نیـاز اسـت. بسـیاری از 
پروتکل هـای گـزارش شـده در دنیـا بـرای ردیابـی عوامل بیمـاری زا 

بـه ویـژه عوامـل بیمـاری زای ویروسـی و ویروئیدی بـرای جدایه های 
همـان عوامـل بـه دلیـل جهش هـای موجـود در سـاختار ژنومی قابل 
ردیابـی  بـرای  جدیـد  بیولوژیکـی  ابـزار  طراحـی  و  نبـوده  اسـتفاده 

جدایه هـای کشـور ضـروری اسـت .
ــای  ــان و کلینیک ه ــش بنی ــرکت های دان ــود ش ــا کمب ــدان ی  فق
گیاهپزشــکی فعــال در زمینــه ارزیابــی ســالمت مــواد تکثیــری کــه 
ــی عوامــل بیمــاری  ــاالی فنــی و تجهیزاتــی در ردیاب ــوان ب دارای ت
زای موجــود در اســتانداردهای ملــی ســالمت باشــند، چالــش دیگری 
اســت کــه سیســتم گواهــی نهال کشــور بــا آن مواجــه اســت. بدیهی 
اســت کــه موسســه هــم از نظــر قانونــی )مــاده 17 آئیــن نامــه اجرائی 
قانــون(، هــم از نظــر تعهــد ملــی بــرای حمایــت از بخــش خصوصــی 
و هــم بــه دلیــل کثرت ســالیانه تعــداد نهــال تولیــدی در کشــور )بالغ 
بــر بیســت میلیــون نهــال رســمی در شــرایط فعلــی( نیازمنــد واگذاری 
ــارت  ــظ نظ ــا حف ــه بخــش خصوصــی ب ــال ب ــی ســالمت نه ارزیاب
عالیــه اســت بــه شــرطی کــه زیــر ســاخت های الزم فــوق در ایــن 
بخــش مهیــا باشــند. تعــداد زیــادی از کلینیک هــای گیاهپزشــکی از 

الف

ج

ب

د

شکل 3( نمونه از طبقات مختلف تکثیری نهال در کشور.
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امکانــات آزمایشــگاهی و توان پرســنلی الزم 
ــی آلودگــی در نهــال برخــوردار  ــرای ردیاب ب
نیســتند. شــاید در هنــگام آماردهــی، تعــداد 
ایــن کلینیــک هــا بــه حــدی زیــاد باشــد که 
واقعــا دل هــر انســان منصفــی را بــه دلیــل 
ــرای  ــنل، ب ــات و پرس ــودن امکان ــده ب پراکن
ــه درد  ــر، ب ــی ت ــداف عال ــه اه ــیدن ب رس
آورد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه متاســفانه 
ــه در  ــکی ک ــای گیاهپزش ــداد کلینیک ه تع
ــط را  ــی مرتب ــور فن ــام ام ــوان انج ــل ت عم
ــتان  ــداد انگش ــه تع ــاید ب ــند، ش ــته باش داش

یــک دســت نیــز نرســد.
ــده،  ــی ش ــال گواه ــد نه ــتم های تولی سیس
ــاز  ــری نی ــی تر دیگ ــاخت های اساس ــر س زی
دارد کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا کــه قبــال 
ــات  ــود طبق ــد، وج ــاره ش ــا اش ــه آنه ــز ب نی
)هســته های  اصیــل  و  ســالم  تکثیــری 

ــواد  ــه م ــمی برای تهی ــادری( رس ــا م ــر و باغ ه ــش تکثی ــه، پی اولی
تکثیــری ماننــد پایــه، پیونــدک، قلمــه و ... در تهیــه نهــال گواهــی 
شــده اســت کــه بــه نوبــه خــود یکــی از بزرگتریــن چالــش هــا در 
سیســتم تولیــد نهــال گواهــی شــده محســوب می شــود. خوشــبختانه 
شــرایط عمومــی و اختصاصــی الزم بــرای احــداث و نگهــداری چنیــن 
زیرســاخت هایی در دســتورالعمل هــا و اســتانداردهای ملــی توصیــف 
شــده و بــرای برخــی محصــوالت )هــر چنــد در مقیــاس کــم( ماننــد 
دانــه داران، هســته داران و مرکبــات نیــز تاســیس شــده یــا در شــرف 
ــال و  ــه گواهــی نه ــل ب ــرای نی ــن ب ــرداری هســتند. بنابرای ــره ب به
اســتفاده از نهــال گواهی شــده بــرای توســعه باغبانــی مــدرن و گــذر 
از باغبانــی ســنتی بــه صنعتــی در کشــور، اســتفاده از مــواد تکثیری از 
چنیــن منابعــی بســیار الزم و ضــروری اســت. بــا برنامــه ریزی هــای 
ــل  ــرای نی ــازوکارهای الزم ب ــده در موسســه و کشــور، س انجــام ش
ــه ایــن هــدف مهــم در راســتای افزایــش چنیــن زیرســاخت هایی  ب
ــایر  ــورد س ــم در م ــوق و ه ــی ف ــای محصول ــورد گروهه ــم در م ه

محصــوالت باغبانــی در حــال برنامــه ریــزی اســت.
رغبـت بـه ایجـاد تغییـرات بنیادیـن در صنعـت باغبانـی، پذیـرش 
کاسـتی های موجود، توانایی ریسـک پذیـری، افزایـش اطالعات فنی 
و حقوقـی مرتبـط و باالخـره فرهنگ سـازی/بهبود فرهنـگ باغداری 
هـم از طـرف مسـئوالن و هـم از طرف فعـاالن بخش باغبانی شـاید 
مهمتریـن چالـش موجـود بـرای گـذر از باغـداری سـنتی بـه صنعتی 
باشـد. گام هایی که تاکنون در این مسـیر برداشـته شـده است، ناکافی 
هسـتند. هنـوز در مـورد ضرورت تولید و اسـتفاده از نهال گواهی شـده 
فرهنـگ سـازی کافـی انجـام نشـده اسـت. هنـوز بسـیاری از تولیـد 
کننـدگان کشـور و حتـی باغـداران سرشـناس بـه نقش نهـال گواهی 
شـده در توسـعه باغداری صنعتـی، آگاهی کافـی پیدا نکرده انـد. تعداد 
قابـل توجهی از تولید کنندگان و اسـتفاده کنندگان نهال رسمی کشـور 

و حتـی کارشناسـان رسمی دادگسـتری از قانون 
ثبـت ارقـام گیاهـی و کنتـرل و گواهـی بـذر و 
نهـال کـه ضامـن حمایـت از حقـوق قانونـی 
مرتبـط بـا بـذر، نهـال و سـایر مـواد تکثیـری 
اسـت، آگاهـی کافی ندارنـد. به جـرات می توان 
از بدنـه  اظهـار داشـت کـه هنـوز در بخشـی 
کارشناسـی و فنـی وزارت متبـوع، بنـا به دالیل 
غیـر فنـی، اعتقـاد الزم در مورد ضـرورت تولید 
و اسـتفاده از نهـال گواهی شـده وجود نـدارد.... 
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه مادامـی که بـازده 
اقتصـادی، فعالیـت هدفمند در صنعـت باغبانی، 
رقابـت سـالم و سـازنده،  تفکـر اشـتغال زایی و 
... در احـداث باغ هـای میـوه مدنظـر نبـوده و 
صرفـا بـا اتـکا بـه داشـته های موجـود و عـدم 
اسـتفاده همزمـان از یافته هـای سـایر کشـورها 
بـه توسـعه باغ هـا میـوه مبـادرت شـود، قطعا تا 
گـذر از سـنت بـه صنعـت در این حرفـه فاصله 
هـا بیشـتر و بیشـتر هـم خواهد بـود که ایـن قانـون طبیعت اسـت....

نتیجه گیری نهایی
بحثــی کــه بــا فعــاالن بخــش باغبانــی کشــور و مســئوالن امــر بــه 
اشــتراک گذاشــته شــد، مــروری بــود بــر اهمیــت تولیــد و اســتفاده از 
نهــال گواهــی شــده بــرای گــذر از باغبانی ســنتی کــم در آمــد، بدون 
صرفــه اقتصــادی، بــدون امــکان رقابــت یــا مولــد رقابــت ناســالم و 
مایــوس کننــده بــه باغبانــی صنعتــی دارای بــازده اقتصــادی منطقــی 
و رقابتــی ســالم و اشــتغال زا درکشــور. بــه عــالوه به زیرســاخت های 
حقوقــی ایجــاد شــده و فنــی در حــال پیشــرفت، کــه جــزء الینفــک 
ماهیــت توســعه در کشــورهای در حــال پیشــرفت اســت، اشــاره شــد. 
چالش هایــی کــه حاصــل ســال هــا تجربــه اجرایــی و تحقیقاتــی در 
ــه بحــث  ــه ب ــن مقال ــه گواهــی ســالمت نهــال هســتند، در ای زمین
ــه  ــی ب ــع علمــی- اجرائ ــر در مجام ــه شــاید کمت کشــیده شــدند ک
ــورمان  ــه کش ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــت. اعتق ــده اس ــاره ش ــا اش آنه
ــب  ــه قط ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــی ب ــر فن ــای الزم از نظ ظرفیت ه
اقتصــادی تولیــد و گواهــی نهــال را حداقــل در منطقــه دارد. تولیــد 
نهــال گواهی شــده یــا طبقــات باالتــر تکثیــری )هســته های اولیــه، 
پیــش تکثیــر، پایــه، پیونــدک و ...( بــرای مصــارف داخلی در راســتای 
احــداث باغ هــا صنعتــی، صــادرات نهــال گواهــی شــده و یافته هــای 
تحقیقاتــی و اجرایــی بــه کشــورهای منطقــه و باالخــره تبدیل شــدن 
بــه قطــب علمــی و فنــی بــرای صــدور گواهــی ســالمت بــه مــواد 
ــاد هــم بعیــد  تکثیــری ایــن کشــورها، افــق روشــنی اســت کــه زی
بــه نظــر نمی رســد. امیــد اســت کــه در نــگارش آتــی شــاهد مرتفــع 
شــدن حداقــل بخشــی از موانــع فــوق بــر ســر راه تولیــد و اســتفاده از 

نهــال گواهــی شــده باشــیم، انشــاء ا...

فقدان يا كمبود 
شركت های دانش بنيان و 
كلينيک های گياهپزشكی 
فعال در زمينه ارزيابی 

سالمت مواد تكثيری كه 
دارای توان باالی فنی 
و تجهيزاتی در رديابی 

عوامل بيماری زای موجود 
در استانداردهای ملی 
سالمت باشند، چالش 

ديگری است كه سيستم 
گواهی نهال كشور با آن 

مواجه است
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زراعت و 
باغبانی

اصول و فوايد اجرای 
تناوب زراعي در سیستم هاي 

كشاورزي
سید حسین محسنی1 

     مقدمه 
     کاربــرد ســموم شــیمیایي بــرای کنتــرل علفهــاي هــرز، آفــات و بیماریهــاي گیاهــي و نیــز ســهولت دسترســي بــه کودهــاي شــیمیایي به 
منظــور حاصلخیــزي خــاک باعــث شــده تنش هایــي کــه درگذشــته از طریــق کاربــرد تناوب هــاي زراعــي برطــرف مي شــدند، امــروزه از 
طریــق مصــرف ایــن مــواد رفــع شــوند کــه مشــکالتی نظیــر بــروز علف هــاي هــرز جدیــد، افزایــش مقاومــت در برابرکنتــرل شــیمیایي در 
بســیاري از آفــات، بیماریهــا و علف هــاي هــرز و آلودگــي شــیمیایي محیــط زیســت و بــه خطــر افتــادن ســالمتي انســان و ســایر جانــداران 
ناشــي از ایــن جایگزینــي نامطلــوب را در پــی داشــته اســت. کاشــت پــي در پــي یــک نــوع گیــاه  یــا حتــي یــک خانــواده گیاهــي در مزرعــه 
موجــب نقصــان تدریجــي عملکــرد محصــول طــي ســالهاي متوالــي مي  شــود. از دالیــل ایــن کاهــش تولیــد، خســتگي زمیــن اســت کــه در 
نتیجــه مجموعــه عواملــي نظیــر کــم شــدن حاصلخیــزي و بــاروري خــاک در اثــر برداشــت زیــاد مــواد غذایــي از یکســو و افزایــش و توســعه 
آفــات و بیماري هــاي گیاهي،کاهــش ذخایــر آب در خــاک، افزایــش جمعیــت علف هــاي هــرز و ســایر عوامــل از ســوی دیگــر می باشــد. 
کشــت متنــاوب گیاهــان مختلــف در یــک قطعــه زمیــن در ســال هاي مختلــف را تنــاوب زراعــي گوینــد. اجــراي تنــاوب زراعــي یکــي از 
روش هــاي مهــم در جهــت افزایــش تولیــد محصــوالت کشــاورزي، بهبــود کیفیــت آنهــا، کاهــش خســتگي زمیــن، کاهش ریســک ســرمایه 

و در نهایــت کاهــش هزینــه تولیــد و افزایــش درآمــد مي باشــد.

کارشناس ارشد زراعت جهاد کشاورزي شهرستان سوادکوه  -1

فواید اجراي تناوب زراعي 
     مهمتریــن فوایــد اجــراي تنــاوب زراعــي را می تــوان درمــوارد ذیــل 

خالصــه کــرد  :
- جلوگیری از زیاد شدن مواد سمی در خاک 

- کاهش گسترش علف هاي هرز و کنترل آفات و بیماري  هاي گیاهي
- استفاده بهینه از منابع سرمایه، زمین و نیروی کار

- افزایش حاصلخیزي خاک 
- افزایش بهره  برداری مناسب از منابع
- کاهش خطر پذیری درآمد کشاورزان

ــاوب زراعــي در اراضــی  اصــول اجــرای تن
ــاورزی  کش

    تنــاوب زراعــی مطلــوب آن اســت کــه باعــث افزایــش 
کاشــت  بــه  )نســبت  کاشــت  مــورد  محصــوالت  عملکــرد 
و  آب  از  حفاظــت  و  زمیــن(  قطعــه  یــک  در  مســتمر آنهــا 
ــد. ــش ده ــرمایه را افزای ــادی کار و س ــازده اقتص ــده و ب ــاک ش  خ
در انتخــاب تنــاوب زراعــی در بیــن محصــوالت وکشــت  های 

ــرد: ــرار می  گی ــه ق ــورد توج ــر م ــل زی ــف عوام مختل
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مقدار آب موجود در منطقه
      نیــاز گیاهــان مختلــف بــه آب یکســان نبــوده، همچنین نیــاز آبی 
ــالف  ــم اخت ــا ه ــاوت رشــد ب ــای متف ــا و دوره ه ــان در زمان ه گیاه
ــرای کاشــت تمــام اراضــی  ــی کــه کل آب موجــود ب دارد. در صورت
یــک مزرعــه کفایــت نداشــته و یــا از طریــق انتخــاب محصــوالت 
نتــوان بــا کمبــود آب در ماه هــای خاصــی )کــه اکثرمحصــوالت بــه 
آب آبیــاری احتیــاج دارنــد( مقابلــه نمــود، الزم اســت بــا برنامه ریــزی 

مناســب از آیــش یکســاله در تنــاوب زراعــی اســتفاده کــرد.

کنترل فرسایش خاک
    مــواد آلــی پوســیده شــده یعنــی هومــوس، در خصوصیــات فیزیکی 
خــاک تاثیــر مهمــی دارد. ایــن مــواد بــا بهبــود ســاختمان خاک ســبب 
افزایــش ظرفیــت جــذب و حفــظ رطوبــت در خــاک می شــود و بــه 
ایــن ترتیــب آبشــویی و فرســایش مــواد غذایــی بــا ارزش در خــاک 
ــاک در  ــده خ ــوالت حفظ کنن ــت محص ــا کش ــد. ب ــش می یاب کاه
ــواد  ــن م ــن ای ــی از هــدر رفت ــه طــور کل ــاً ب ــوان تقریب ــاوب می ت تن
جلوگیــری کــرد . بدیــن منظــور کشــت گیاهانــی در تنــاوب کــه بــا 
مقــدار زیــادی بقایــای گیاهــی، ریشــه  گســترده  ســطحی و یــا رشــد 
رویشــی وســیع، پوشــش مناســبی بــر ســطح خــاک ایجــاد می کننــد 
و خــاک را نگــه می دارنــد )بخصــوص گیاهــان علوفــه ای و غــالت 
دانه ریــز( در جلوگیــری یــا نقصــان فرســایش خــاک اهمیــت زیــادی 

دارنــد.

 کنترل علف های هرز ، آفات و امراض 
     هــر چنــد اجــرای تنــاوب زراعــی، علف هــای هــرز و بیماری هــا 
ــیوع  ــردن ش ــم ک ــی در ک ــد ول ــرل نمی کن ــی کنت ــور کل ــه ط را ب
آنهــا تــا حــد زیــادی تاثیــر دارد" بــه طــوری کــه مزرعــه ای کــه هــر 
ــرای کشــت یــک محصــول مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد  ســاله ب
ــوده می شــود. بعضــی  اغلــب شــدیداً بــه علف هــای هــرز معینــی آل
از آفــات و بیماری هــا فقــط بــه گونــه ای معیــن یــا گــروه محــدودی 
از گیاهــان حملــه می کنــد و بــا تکــرار کشــت هــر ســاله یــک گیــاه 
ــه  ــالی ب ــات از س ــن آف ــان ای ــودن میزب ــترس ب ــا در دس ــن و ب معی
ســال دیگــر زنــده مانــده و ســرانجام ایــن آفــات تــا حــدی افزایــش 
ــان اقتصــادی خســارت  ــه دلیــل زی می یابندکــه کشــت محصــول ب
ــد  ــی بای ــاوب زراع ــود .در تن ــد ب ــه نخواه ــه صرف ــرون ب ــت، مق آف
ــر  ــبی ب ــرل مناس ــه کنت ــوند ک ــور ش ــان، منظ ــه ای از گیاه مجموع
علف هــای هــرز، آفــات و امــراض بــه عمــل آورنــد؛ مثــال چنانچــه 
ــروه باشــند علف هــای  ــک گ ــر محصــوالت انتخــاب شــده از ی اکث
هــرز خاصــی توســعه یافتــه و کنتــرل آنهــا مشــکل می  شــود. هــر 
چــه اختــالف بیــن گیاهــان انتخــاب شــده از نظــر میزبانــی بیشــتر 
باشــد، احتمــال توســعه  یــک آفــت، علــف هــرز یــا بیمــاری کمتــر 

خواهــد شــد. 
  

   محصوالت قابل برنامه ریزی در تناوب زراعی

بررسی نوع محصول قابل کشت و برنامه ریزی برای تهیه نقشه 
تناوب زراعی در مزارع

اجـرای تناوب گندم و جـو با کلزا در منطقه 
سـوادکوه شمالی طی دو سال متفاوت

توزیع نیروی انسانی و ماشین آالت در طول سال
     در تنـاوب صحیـح، نیـروی کار مزرعـه بـه طـور یکنواخت تـری 
توزیـع می شـود. اسـتفاده کارآمد تـر از نیـروی کار یکـی از مهمتریـن 
مسـائل در کشـاورزی امـروزی اسـت. زمانـی کـه در مزرعـه ای یـک 
محصـول یـا چند محصول مشـابه کشـت می شـوند تعداد نیـروی کار 
مـورد نیـاز بـه خصـوص در روزهای آماده کـردن زمین، موقع کاشـت 
یـا زمـان برداشـت زیـاد اسـت و در باقیمانـده فصـل رشـد ایـن نیـاز 
کـم اسـت. بنابرایـن در دوره هایـی بـه کارگر اضافـی نیـاز خواهد بود 
و در دوره هایـی کار کافـی و موثـر بـرای کارگـران در مزرعـه وجـود 
نـدارد. بـر این اسـاس یـک تناوب خـوب باید طوری طراحی شـود که 
محصـوالت مختلفی را شـامل شـود تا کار، یکنواخت تقسـیم شـده و 

تناوب زراعی مطلوب آن است كه 
باعث افزايش عملكرد محصوالت مورد 
كاشت )نسبت به كاشت مستمرآنها 
در يک قطعه زمين( و حفاظت از آب 
و خاک شده و بازده اقتصادی كار و 
سرمايه را افزايش دهد.
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اجرای تناوب گندم و جو با کلزا در منطقه سوادکوه شمالی طی دو سال متفاوت

چنانچه اكثر محصوالت انتخاب شده 
از يک گروه باشند علف های هرز 
خاصی توسعه يافته و كنترل آنها مشكل 
می شود. هر چه اختالف بين گياهان 
انتخاب شده از نظر ميزبانی بيشتر باشد، 
احتمال توسعه يک آفت، علف هرز يا 
بيماری كمتر خواهد شد.

احتیـاج بـه اسـتخدام کارگر اضافی نباشـد. هر چه وسـعت یک مزرعه 
کمتـر و سـطح کاشـت هـر محصـول کوچکتـر باشـد، عوامـل توزیع 
نیـروی انسـانی و ماشـین آالت نقش مهمتری در انتخـاب محصوالت 
از  مجموعـه ای  منظور سـازی  امـکان  صـورت  در  می کننـد.  پیـدا 
محصـوالت پاییـزه، بهـاره سرمادوسـت و بهـاره  گرمادوسـت در یک 
سـیکل تناوبـی از لحـاظ توزیع نیـروی کار، مطلوب اسـت. در صورتی 
کـه مسـاحت مزرعـه بیش از تـوان کاری باشـد، الزم اسـت از طریق 
آیش گـذاری زمیـن نسـبت بـه ایجادتعـادل بیـن سـطح عملیـات و 

نیـروی کار اقـدام کرد.

عوامل اقتصادی و افزایش درآمد
     خطـرات زیـادی در زراعـت وجـود دارد؛ به طور مثال ممکن اسـت 
قبـل از فرارسـیدن زمـان برداشـت محصـول، شـرایط نامسـاعد آب و 
هوایـی، بیماری هـا یـا حشـرات زیـان آور بـه مزرعـه حملـه نمـوده و 
میـزان محصـول را کاهـش داده یـا کل محصـول از بین بـرود. وقتی 
یـک کشـاورز فقـط یـک محصـول کشـت می کنـد، ریسـک بزرگی 
کـرده و همـه شـانس درآمـد خود را بـه زمـان برداشـت آن محصول 
و بهـای آن موکـول کـرده؛ بنابرایـن هر چـه تنوع محصوالت کاشـته 
شـده بیشـتر باشـد، ریسـک تولید کمتر بوده و شکسـت در تولید یک 
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محصـول ممکن اسـت تا حـدی با موفقیت در تولید سـایر محصوالت 
جبـران شـود. در انتخاب مجموعـه ای از محصوالت بـرای یک تناوب 
زراعـی بایـد آسـیب پذیری اقتصـادی و حساسـیت هـر محصـول را 
نسـبت بـه عوامل نامسـاعد محیطـی در نظر داشـت. بـازده   اقتصادی 
عملیـات زراعـی انجـام شـده در تنـاوب نیز بایـد در نظر گرفته شـود.

نتیجه گیری
بـه طورکلـي هر چـه تفاوت هاي موجـود میان گیاهـان زراعي در 
کشـت متناوب بیشـتر باشـد احتمـال کنترل بهتـر بیماري هـا، آفات و 
علف هـاي هـرز و افزایـش حاصلخیـزي زمین بیشـتر اسـت. بـا توجه 
بـه مطالـب فـوق مهمترین اصول عملـی در  تناوب زراعـي به صورت 

ذیـل قابل ذکر اسـت:
- کشـت گیاهـان با ریشـه هاي عمـودي و عمیق بعـد از گیاهان 

با سیسـتم ریشـه افشـان انجام گیرد.
- گیاهـان خانـواده لگومینوز)بقـوالت( بعـد از گیاهـان غیـر لگوم 
)از جملـه غـالت( قـرار داده شـود؛ چـرا کـه بقـوالت نیتـروژن خـاک 
را بـراي کشـت بعـدي تثبیـت مي کننـد، در حالـي که غـالت گیاهان 

تخلیه کننـده حاصلخیـزي خـاک بـه شـمار مي آینـد.
- گیاهـان علوفـه اي، سـیب زمینـي و  ذرت کـه نیـاز باالتري به 
نهـاده هـاي کشـاورزي مثل کـود و عملیـات تهیـه زمین بهتـر دارند 
قبـل از گیاهـان زراعـي کـه بـه نهاده هـاي کمتـري  محتاجنـد قـرار 
گیرنـد؛ نظیـر حبوبـات و دانه هـاي روغني کـه در تنـاوب زراعي با هم 

می گیرند. قـرار 
- تناوب گیاهان یک سـاله تابسـتانه با یکسـاله زمسـتانه، گیاهان 
چنـد سـاله بـا گیاهـان یکسـاله، بقـوالت بـا غـالت، گیاهـان زراعي 
زودرس بـا گیاهـان دیـررس به طور معمول رایج اسـت. بـه طورنمونه 
در اراضی خشـکه زاری در سـال اول گندم سـال دوم سـویا، سال سوم 
جوسـال چهارم سـویا و یا در صورت کشـت یونجه پس از سـه سـال 

متوالـي در سـال هاي بعـدي یوالف، ذرت و گندم کشـت شـود. 
تهیـه  عملیـات  دشـواري  دلیـل  بـه  شـالي زاري  درمناطـق   -
دیگـر  طـرف  از  و  و  یکسـو  از  غیـره(  و  مرز کشـي  زمین)تسـطیح، 
افزایـش حاصلخیـزي خـاک بـا کاربـرد کودهـاي دامـي و معدنـي، 
بـرگ و سـاقه هاي گیاهـان جنگلـي و جبـران کمبـود عناصـر غذایي 

از ایـن روش هـا و کنتـرل آسـان ترآفات، علف هـای هـرز و بیماری ها 
بـا بکارگیـری روش هـای زراعـی و فیزیکـی بـه دلیل شـرایط خاص 
زراعـت برنـج و در نهایـت کسـب درآمـد بیشـتر، کشـت متوالـي این 
محصـول رواج دارد. امـا چنانچه مشـکل آفـات، بیماري ها و علف هاي 
هـرز مزرعـه افزایـش داشـته و هزینه های مبـارزه را باال بـرد یا زمین 
اصطالحـا دچـار کمبـود گروهـی از عناصـر غذایی)گرسـنگي( گـردد، 
تنـاوب ایـن اراضـی بـا کاشـت بقـوالت مفیـد اسـت، در غیـر ایـن 
صـورت کشـت گیاهانـي نظیـر کلزا و شـبدر کـه بیماري مشـترک با 
برنـج نداشـته و باعث جلوگیري از فرسـایش خاک، ایجـاد درآمد برای 
کشـاورز و تقویـت زمیـن در زمـان پـس از برداشـت تـا کشـت بعدي 

مي گردنـد، بـه عنـوان کشـت دوم مفیداسـت. 

پیشنهادها
     اجـرای تنـاوب زراعـی با تلفیق مسـائل پایداری محیـط، اقتصاد و 
تولیـد بهینـه در دراز مـدت، دانـش تنـاوب را از توالـی سـادة چند گیاه 
زراعـی بـه طراحـی آگاهانـه و علمی حضـور متوالـی گیاهان مناسـب 
سـوق داده اسـت. از این رو آشـنا سـاختن کشـاورزان با این روش به 
صـورت علمـی و عملـی از سـوی کارشناسـان و حمایـت از طرح های 
تحقیقاتـی در ایـن زمینـه و اسـتفاده از نتایـج آن در سـطح اراضـی 
می توانـد عـالوه بـر پایـداری در تولید سـالم تر محصوالت کشـاورزی 
بـا کاهش مصرف سـموم و کودهای شـیمیایی،  با کاهـش هزینه ها و 
احتمـال بروز ریسـک اقتصـادی، نقش مهمی در بهبـود وضعیت درآمد 

و معیشـت کشـاورزان داشـته باشد. 

منابع
ــول و  ــرد محص ــر عملک ــی ب ــاوب زراع ــش تن ــری زاده، م.ح. 8831. نق 1- بصی
کاهــش آفــات و بیمــاری هــا. فصلنامــه مدیریــت آب. شــماره 411. صفحــه 86.
2- شــیروانی، ح. 9631. تنــاوب و تقویــم زراعــی مناطــق مختلــف کشــور. وزارت 

کشــاورزی.
ــده.  ــه آین ــبز رو ب ــیری س ــک مس ــاورزی ارگانی ــنی، س.ح. 5831. کش 3- محس

ــه8 . ــماره56. صفح ــروج. ش ــه م ماهنام
4- مظاهــری، د. و ن. مجنــون حســینی. 4831. مبانــی زراعــت عمومــی. انتشــارات 
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مزرعه ای كه هر ساله برای كشت 
يک محصول مورد استفاده قرار 

می گيرد اغلب شديداً به علف های 
هرز معينی آلوده می شود
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زراعت و 
باغبانی

نکاتی پیرامون زراعت پايیزه 
نخود و عدس ديم
بخش دوم: عملیات زراعی

داود صادق زاده اهری1

     مقدمه 
ـــی الزم  ـــات زراع ـــمت عملی ـــن قس ـــد. در ای ـــه ش ـــم ارای ـــدس دی ـــود و ع ـــزه نخ ـــت پایی ـــورد زراع ـــتارکلیاتی در م ـــن نوش ـــش اول ای در بخ
ـــت  ـــی وضعی ـــور کل ـــرد. به ط ـــرار می گی ـــث ق ـــورد بح ـــزه م ـــت پایی ـــخ کش ـــم در تاری ـــدس دی ـــود و ع ـــق نخ ـــت و کار موف ـــرای کش ب
ـــرز  ـــاورزی، ط ـــین آالت و ادوات کش ـــتفاده از ماش ـــاوب، اس ـــت تن ـــاک، رعای ـــت خ ـــن رطوب ـــع تأمی ـــی، مناب ـــزان بارندگ ـــوا و می آب و ه
تهیـــه زمیـــن به منظـــور ذخیره ســـازی رطوبـــت در خـــاک و اســـتفاده ی صحیـــح و به موقـــع از نهاده هـــا )بـــذر اصـــالح شـــده، کـــود، 
ـــود  ـــرای بهب ـــدی ب ـــر و کلی ـــل موث ـــن عوام ـــب از مهم تری ـــی مناس ـــت زراع ـــر مدیری ـــان دیگ ـــه بی ـــب و ...( و ب ـــین آالت مناس ـــم، ماش س
ـــرد  ـــر کارب ـــکاری از نظ ـــش دیم ـــارت و دان ـــتن مه ـــور داش ـــل مذک ـــار عوام ـــت. در کن ـــم اس ـــات دی ـــت حبوب ـــد در زراع ـــش تولی و افزای
ـــده در  ـــام ش ـــات انج ـــج تحقیق ـــل از نتای ـــي حاص ـــول فن ـــت اص ـــت. رعای ـــده گرف ـــد نادی ـــز نبای ـــه را نی ـــی در مزرع ـــای تحقیقات یافته ه
ـــوص  ـــن خص ـــر در ای ـــل ذک ـــل قاب ـــن عوام ـــود. مهمتری ـــم می ش ـــات دی ـــزه حبوب ـــت پایی ـــت زراع ـــب موفقی ـــور موج ـــف کش ـــق مختل مناط
ـــده در  ـــه ش ـــذر توصی ـــزان ب ـــتفاده از می ـــت، اس ـــان کاش ـــت زم ـــان، رعای ـــی گیاه ـــود ده ـــه و ک ـــاک، تغذی ـــازی خ ـــاده س ـــد از آم عبارتن

ـــزارع.  ـــرز در م ـــای ه ـــا علف ه ـــارزه ب ـــت و مب ـــق کاش ـــذر(، روش و عم ـــم ب ـــطح )تراک ـــد س واح

1- عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی                  

آماده سازی خاک
ــاز  ــورد نی ــت م ــده رطوب ــن کنن ــل تامی ــا عام ــم تنه ــت دی در زراع
بــرای رشــد و نمــو گیــاه، آب حاصــل از بارندگی هــا اســت و خــاک 
ــن  ــه همی ــود و ب ــوب می ش ــره آن محس ــزن ذخی ــوان مخ ــه عن ب
ــه افزایــش ذخیــره و  ــه عملیــات زراعــی کــه منجــر ب دلیــل هرگون
حفــظ رطوبــت در خــاک دیمزارهــا گــردد موجــب موفقیــت بیشــتر 
ــي  ــول فن ــت اص ــتا رعای ــن راس ــد. در ای ــد ش ــم خواه ــت دی زراع
ــج  ــد. نتای ــم مي باش ــیار مه ــه بس ــاک مزرع ــازي خ ــرای آماده س ب
ــتفاده از   ــه اس ــد ک ــان می ده ــده نش ــل آم ــه عم ــی های ب بررس

گاو آهــن برگردنــدار در اراضــی دیــم موجــب از بیــن رفتــن رطوبــت 
ذخیــره شــده در خــاک مي  شــود )شــکل 1( ولــی اســتفاده از گاو آهــن 
قلمــي و یــا پنجــه غــازي بــراي آماده ســازي زمیــن کشــت حبوبــات 
ــاک  ــده در خ ــره ش ــات آب ذخی ــش تلف ــه کاه ــد ب ــم مي توان دی
ــر باشــد و از  ــت خــاک بســیار مؤث ــظ رطوب ــوده و در حف کمــک نم
ایــن طریــق ســبب افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح می شــود. بــر 
ایــن اســاس، بهتریــن گزینــه بــرای آمــاده ســازی زمیــن زیــر کشــت 
حبوبــات دیــم در پاییــز عبارتســت از اســتفاده از گاوآهــن قلمــی بــه 
عمــق 20 ســانتیمتر و یک بــار دیســک زنی خــاک  قبــل از کاشــت. 
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میزان بذر)تراکم کاشت(
ــذر  ــزان ب ــه مناســب ترین می ــات نشــان داده اســت ک ــج تحقیق نتای
ــب 30  ــه ترتی ــوب ب ــد مطل ــراي تولی ــم ب ــدس دی ــاه نخــود و ع گی
ــاس وزن  ــر اس ــد ب ــه بای ــد ک ــع می باش ــر مرب ــه در مت و 200 بوت
صددانــه رقــم مــورد کاشــت و بــا یک تناســب ســاده محاســبه شــود. 
بــه عنــوان مثــال اگــر وزن صددانــه یــک رقــم نخــود ســفید 35 گرم 
باشــد بــرای یــک هکتــار زراعــت دیــم نیــاز بــه  105کیلوگــرم بــذر 
ــه  ــوه نامی ــر اســاس ق ــزان ب ــن می ــه ذکــر اســت ای میباشــد. الزم ب
ــر از 100  ــذر کمت ــه ب ــوه نامی ــر ق ــبه شــده و اگ 100 درصــد محاس
درصــد باشــد بــه تناســب آن بایــد بــه میــزان بــذر الزم بــرای کشــت 

در یــک هکتــار اضافــه شــود: 

X= ) 30×35 ( ÷100=10/5
وزن بذرالزم برای یک 

تعداد بذرمتر مربع )گرم(
35100
X30

یعنــی بــرای یــک متــر مربــع زمیــن بــه 10/5 گــرم بــذر نیــاز اســت. 
ــع(  ــر مرب ــم)10000 مت ــل کنی ــار تبدی ــه هکت ــدار را ب ــن مق ــر ای اگ
میــزان بــذر الزم بــرای بــذرکاری برابــر 105 کیلوگــرم خواهــد شــد.   

زمان کاشت
ــر در دســتیابي   ــان کاشــت یکــي از عوامــل بســیار مهــم و مؤث  زم
بــه عملکــرد بــاال در زراعــت حبوبــات دیــم اســت. تأخیــر در کاشــت 
ــردد.  ــرد مي گ ــش عملک ــد و کاه ــول دوره رش ــش ط ــبب کاه س

ــق  ــه در مناط ــت ک ــان داده اس ــده نش ــام ش ــات انج ــج مطالع نتای
معتــدل ســرد )بخشــهایی از اســتان کرمانشــاه، لرســتان و ...(، نیمــه 
گرمســیري و گرمســیري )بخشــهایی از اســتان کرمانشــاه، ایــالم و 
لرســتان( مناســب ترین زمــان بــرای کشــت پائیــزه نخــود و عــدس 

دیــم  از 15 آبــان تــا 15 آذر مــاه اســت. 

عمق و روش کاشت
یکــی از روش هایــی کــه متاســفانه بــه غلــط در بیــن زارعــان مناطق 
مختلــف کشــور رایــج اســت کشــت نخــود و عــدس دیــم بــه روش 
ــتفاده از  ــا اس ــذور ب ــاندن روی ب ــعی در پوش ــپس س ــی و س دستپاش
ادواتــی ماننــد گاوآهــن برگردانــدار و نیمــه برگردانــدار و یــا دیســک 
ــذر الزم  ــزان ب ــن روش می ــه در ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب و ... اس
بــرای واحــد ســطح غیــر قابــل کنتــرل بــوده و نیــز بــه دلیــل عــدم 
یکنواختــی پاشــش بــذر در ســطح خــاک، امــکان وجــود نقاطــی بــا 
پوشــش گیاهــی زیــاد و نقاطــی با پوشــش گیاهی بســیار کــم )تنک( 
در مزرعــه وجــود دارد )غیــر یکنواختــی(، زراعــت بــا موفقیــت همــراه 
نخواهــد بــود. همچنیــن در صــورت اســتفاده از گاوآهــن برگردانــدار 
ــاد  ــاق زی ــذور در اعم ــن ب ــکان دف ــذور، ام ــانیدن روی ب ــرای پوش ب
ــادی از  ــدرت زی ــا ق ــد شــد ت ــر موجــب خواه ــن ام ــود دارد و ای وج
بــذر در حیــن جوانــه زنــی در داخــل خــاک تــا ســبز کــردن گیــاه در 
ســطح خــاک تلــف شــده و گیاهــان حاصلــه بســیار ضعیــف خواهنــد 
بود)شــکل 2(. بــر اســاس نتایــج تحقیقــات انجــام شــده در موسســه 

شکل1- استفاده از گاوآهن برگرداندار به دلیل معایب زیاد از جمله تلفات بیشتر رطوبت ذخیره شده در خاک در زراعت حبوبات دیم توصیه 
نمی شود )عکس از منطقه ورزقان آذربایجان شرقی(.
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بنابرایـن در ایـن مرحلـه  کاربـرد 30-20 کیلـو گرم نیتـروژن خالص 
در هکتـار در زمـان کشـت نخـود و عـدس دیـم بـه عنـوان آغازگـر) 
Starter ( توصیـه مي شـود.  الزم به ذکر اسـت کـه مصرف هرگونه 
کـود نیتروژنـه اضافـی مخصوصـا در مراحـل بعـد از دو یـا سـه برگی 
گیـاه نـه تنها اثرات مفیـدی در افزایـش عملکرد نخواهد داشـت بلکه 
موجـب کاهـش فعالیـت همزیسـتی باکتریهـای تثبیت کننـده ازت با 

ریشـه گیاه خواهد شـد. 
در مـورد نیـاز گیاهـان نخـود و عـدس دیـم بـه فسـفر نیـز نتایـج 
تحقیقـات انجـام شـده در موسسـه تحقیقـات کشـاورزی دیم کشـور 
نشـان داده اسـت که هرگاه میزان فسـفر خاک کمتر از 6 قسـمت در 
میلیون )ppm ( باشـد مصرف کودهای فسـفره ضـرورت دارد و الزم 
اسـت کـه میزان فسـفر خاک به مـرز 6  قسـمت در میلیون رسـانیده 
شـود. بـا توجـه بـه مـوارد ذکـر شـده توصیـه می شـود با مشـورت و 
راهنمایـی کارشناسـان خاکشناسـی و تغذیه گیاهـی از مناطق مختلف 
مزرعـه نمونه بـرداری شـده و میـزان فسـفر خاک توسـط آزمایشـگاه 
اندازه گیـری شـده و بـر اسـاس نتایـج حاصلـه اقـدام بـه مصـرف 

کودهای فسـفره شـود.

کنترل علف هاي هرز
در کشــت های پاییــزه نخــود و عــدس دیــم، تراکــم علف هــای هــرز 
مزرعــه در مقایســه بــا تاریــخ کشــت بهاره، بیشــتر اســت. در مقایســه 
بــا غــالت کــه بــه گیاهــان خفــه کننــده علف هــای هــرز مشــهورند 
ــای  ــر علف ه ــتیال ب ــت و اس ــبی در رقاب ــی مناس ــدرت و توانای و ق
هــرز دارنــد، نخــود و عــدس در مقابلــه بــا علــف هــای هــرز، گیاهان 
ــب بررســی ها نشــان داده  ــج اغل ــوند. نتای ــی محســوب می ش ضعیف
اســت کــه بــر حســب نــوع علف هــرز و تراکــم آن ، امــکان کاهــش 
70 درصــدی محصــول و یــا بیشــتر از آن در مزرعــه نخــود و عــدس 

شــکل 2- یــك مزرعــه عــدس دیــم در منطقــه ورزقــان آذربایجان 
شــرقی کــه بذرپاشــی آن با دســت انجــام شــده )تراکــم نامطلوب 
گیــاه در واحــد ســطح( و بــه دلیــل اســتفاده از گاوآهــن برگردانــدار 
بــرای پوشــاندن روی بــذور عمــق کشــت بــذور بیشــتر از میــزان 
توصیــه شــده بــوده و گیاهــان ســبز شــده در ســطح خــاک بســیار 

ــند. ــف می باش ضعی

 شــکل 3- یــك مزرعــه نخــود دیــم در منطقــه کرمانشاه)ایســتگاه 
ــم  ــده )تراک ــت ش ــالت کش ــی کار غ ــط خط ــه توس ــرارود( ک س
ــق  ــذور طب ــت ب ــق کش ــطح( و  عم ــد س ــاه در واح ــب گی مناس
میــزان توصیــه شــده بوده)5ســانتی متر( و گیاهــان ســبز شــده در 

ــد ــبی برخوردارن ــت مناس ــاک از وضعی ــطح خ س

تحقیقــات کشــاورزی دیــم کشــور مناســب تریــن عمــق کاشــت بــذر 
ــن  ــه همی ــت و ب ــانتي متر اس ــن 7- 5 س ــم بی ــدس دی ــود و ع نخ
ــرای  ــک ب ــاي پنوماتی ــا خطي کاره ــف کار و ی ــتفاده از ردی ــل اس دلی
کشــت بــذر در عمــق مناســب توصیــه می شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
ــم  ــت تراک ــه رعای ــزه از جمل ــت مکانی ــای کش ــر فایده ه ــالوه ب ع
ــب  ــق مناس ــت عم ــز رعای ــطح و نی ــد س ــی در واح ــوب گیاه مطل
کشــت، در صــورت اســتفاده از بــذرکار و یــا خطــی کار بــرای کشــت 
حبوبــات دیــم امــکان مبــارزه مکانیکــی بــا علف هــای هــرز مزرعــه 

ــز فراهــم خواهــد شــد )شــکل های3 و 4(.  نی
بـا توجـه بـه این که بر اسـاس نتایـج تحقیقـات، مناسـب ترین فاصله 
بیـن ردیف های کشـت در نخود دیـم  25 تا 30 سـانتیمتر و در عدس 
20-25 سـانتی متر اسـت لذا در صورت کشـت با ماشـین های بذر کار 
غـالت رایـج در ایـران )خطی کارهـا( می توان بر حسـب نوع وسـیله و 
فاصلـه ردیف هـای آن از ترکیبـات مختلفی نظیر دوخط کاشـت+ یک 
خـط نکاشـت یا یـک خط کاشـت + یک خط نکاشـت اسـتفاده نمود 

)شـکل های 3 و 4(.

مصرف کود هاي شیمیایي )تغذیه گیاهی( 
گیاهـان متعلـق بـه خانـواده لگومینـوزه)و از جملـه نخـود و عـدس( 
توانایـی تثبیـت نیتـروژن آزاد هـوا بـه وسـیله همزیسـتی ریشـه آنهـا 
بـا باکتری هـای مخصـوص را دارنـد و ایـن امـر سـبب می شـود کـه 
عـالوه بـر تامیـن نیاز به نیتـروژن مورد نیـاز گیاه در طول فصل رشـد 
قسـمتی از آن نیـز بـرای زراعت بعـدی که معموال غالت می باشـد در 
خـاک ذخیـره شـود. به همین دلیل نخـود و عدس دیم احتیـاج زیادي 
بـه مصـرف کودهـاي ازتـه ندارنـد؛ ولـی چـون در اوایل مرحله رشـد 
گیـاه )مخصوصـا تا مرحلـه دو برگـی( فرآیند همزیسـتی باکتری های 
تثبیـت کننـده نیتـروژن و ریشـه گیـاه چنـدان تکمیـل نشـده اسـت 
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دیــم وجــود دارد. مهمتریــن دلیــل ایــن امــر رقابــت علف هــای هــرز 
بــر ســر مــواد غذایــی و رطوبــت خــاک بــا محصــول اصلــی )نخــود و 
عــدس دیــم( می باشــد کــه در نهایــت ســبب مغلــوب شــدن نخــود 
و عــدس شــده و باعــث کاهــش عملکــرد می شــود. همچنیــن ثابــت 
شــده اســت کــه دوره بحرانــی رقابــت علف هــای هــرز بــا محصــول 
ــی و ســبز  ــس از کشــت )جوانه زن ــا 50 روز پ ــی در طــول 40 ت اصل
ــا علفهــای هــرز مزرعــه  کــردن گیــاه( اســت و اگــر در ایــن دوره ب
مبــارزه شــود بــه میــزان قابــل توجهــی از خســارت وارده بــر عملکــرد 
ــرز  ــای ه ــا علف ه ــارزه ب ــرل و مب ــن کنت ــت. بنابرای ــد کاس خواه
ــد نخــود و  ــت در تولی ــدی موفقی ــل کلی ــز یکــی از عوام ــه نی مزرع
ــه  ــا توجــه ب ــه توجــه کافــی دارد. ب ــاز ب ــم اســت کــه نی عــدس دی
ــرل  ــکان کنت ــتپاش( ام ــزه )دس ــر مکانی ــت های غی ــه در کش این ک
ــارزه  ــا راه مب ــدارد تنه ــود ن ــه وج ــرز مزرع ــای ه ــی علف ه مکانیک
ــاال  ــل ب ــه دلی ــه ب ــت ک ــتی آنهاس ــن دس ــرز وجی ــای ه ــا علف ه ب
بــودن هزینه هــای کارگــری مقــرون بــه صرفــه نیســت. بــر همیــن 
اســاس توصیــه مــی شــود کــه بــرای کاهــش هزینه هــای مبــارزه بــا 
علف هــای هــرز نســبت بــه کشــت مکانیــزه اقــدام شــده و در ایــن 
صــورت بــه یکــی از ســه روش کنتــرل مکانیکــی، کنتــرل شــیمیایی 
و نیــز روش تلفیقــی مــی تــوان بــا صــرف هزینه هــای نســبتا کمــی، 
ــق  ــدام گــردد. مطاب ــرل علف هــای هــرز مزرعــه اق ــه کنت نســبت ب
نتایــج حاصــل از بررســی های انجــام شــده در ایــن زمینــه در 

موسســه تحقیقــات کشــاورزی دیــم کشــور روش هــای توصیــه شــده 
در خصــوص هــر مــورد بــه شــرح زیــر اســت:      

کنترل مکانیکي 
ــرای  ــف  کشــت ب ــه ردی ــبترین فاصل ــه مناس ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
کشــت گیــاه نخــود 30-25 ســانتي متر اســت، از ایــن رو در صــورت 
کشــت بــا ماشــین های بــذرکار غــالت رایــج در ایــران )خطی کارهــا( 
ــا  ــای آن ب ــه ردیف ه ــیله و فاصل ــوع وس ــب ن ــر حس ــوان ب می ت
ــیله  ــر وس ــا ه ــور و ی ــک وکولتیوات ــرخ باری ــور چ ــتفاده از تراکت اس
مناســب دیگــر علف هــاي هــرز را در فاصلــه خطــوط 50 ســانتي متر 
ــاه  ــرای گی ــت ب ــف کش ــه ردی ــکل 5 و 6(. فاصل ــود )ش ــرل نم کنت
عــدس 25 ســانتي متر اســت کــه در زمــان کشــت توصیــه مي شــود 
بــا بســتن یــک لولــه ســقوط پــس از دو لولــه ســقوط در ردیــف کار 
ــانتي متري  ــاي50 س ــه ردیف ه ــه فاصل ــتر ک ــا کشت گس ــیا ی هاس
ایجــاد نمایــد و ســپس بــا اســتفاده از تراکتــور چرخ باریــک و 
کولتیواتــور علف هــاي هــرز را در فاصلــه خطــوط 50 ســانتي متر بــه 

ــرل نمــود. ــزه کنت روش مکانی
 

روش کنترل شیمیایي علف های هرز  
ــر در  ــک لیت ــت )ی ــوپر گاالن ــي س ــش  انتخاب ــتفاده از علف ک ــا اس ب
هکتــار( یــا گاالنــت )دو لیتــر در هکتــار( مي تــوان علف هــاي 

شــکل4- یــك مزرعــه نخــود دیــم در منطقــه مراغــه کــه توســط خطــی کار غــالت کشــت شــده )تراکــم مناســب گیــاه در واحــد ســطح( 
و بــا اســتفاده از کولتیواتورزنــی در بیــن ردیف هــای کاشــت بــا علف هــای هــرز آن مبــارزه شــده اســت. 
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ــا اســتفاده از  ــازک  بــرگ در مــزارع نخــود را کنتــرل کــرد. ب هــرز ن
علف کــش انتخابــي لنتاگــران )3/5 یــا 2/5 لیتــر در هکتــار( مي تــوان 
ــرل  ــود کنت ــزارع نخ ــاله را در م ــرگ یکس ــرز پهن ب ــاي ه علف ه
نمــود. در مــورد گیــاه عــدس نیــز بــا اســتفاده از علف کــش انتخابــي 
ســوپر گاالنــت )1 لیتــر در هکتــار( یــا گاالنــت )2 لیتــر در هکتــار( 
ــا اســتفاده از علف کــش  ــرگ و ب ــازک ب ــوان علف هــاي هــرز ن مي ت
ــرز  ــاي ه ــوان علف ه ــار( مي ت ــر در هکت ــران )2 لیت ــي لنتاگ انتخاب

ــود. ــرل نم ــاله را کنت ــرگ یکس پهن ب

روش کنترل تلفیقی علف های هرز  
ــای  ــی از روش ه ــتفاده از ترکیب ــا اس ــوان ب ــی ت ــق م ــن طری در ای
ــرز  ــای ه ــف ه ــا عل ــارزه ب ــه مب ــبت ب ــیمیایی نس ــی و ش مکانیک
ــه  ــک مرحل ــتفاده از ی ــال اس ــوان مث ــه عن ــود. ب ــدام نم ــه اق مزرع
کنتــرل مکانیکــی و یــک مرحلــه کنتــرل شــیمیایی می توانــد تاثیــر 
ــد.    ــته باش ــرز داش ــای ه ــا علف ه ــارزه ب ــری در مب ــیار مطلوبت بس

توصیه های ترویجی
اعمــال مدیریــت زراعــی مناســب و توصیــه شــده در مــزارع نخــود 
و عــدس یکــی از مهم تریــن عوامــل موثــر و کلیــدی بــرای بهبــود 
ــاده  ــه اصــول آم ــم اســت. توجــه ب ــد در زراعــت دی و افزایــش تولی
ــده  ــه ش ــب و توصی ــخ مناس ــت در تاری ــاک، کاش ــه خ ــازی بهین س

در منطقــه، اســتفاده از  تراکــم مطلــوب کاشــت، کشــت مکانیــزه بــا 
اســتفاده از بــذرکار یــا خطــی کار مناســب، تامیــن نیــاز غذایــی گیــاه 
)رعایــت فرمــول کــودی توصیــه شــده( و مبــارزه بــا علف هــای هــرز 
موجــب افزایــش تولیــد نخــود و عــدس دیــم در کشــت های پاییــزه 

می شــوند.     

 

شکل 5- کنترل مکانیکی علف های هرز مزرعه نخود دیم با استفاده از تراکتور چرخ باریك و کولتیواتور
)عکس از ایستگاه تحقیقات دیم سرارود کرمانشاه(

شکل 6- تراکتور چرخ باریك و کولتیواتورجهت مبارزه مکانیکی با 
علف های هرز مزارع نخود و عدس دیم

)عکس از ایستگاه تحقیقات دیم سرارود کرمانشاه(
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زراعت و 
باغبانی

وجین مکانیزه
حلقه مفقوده مکانیزاسیون برنج كشور

حمید آقاگل زاده1  غالمرضا رعیت پناه 2 

     مقدمه 
ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــد ب ـــر تولی ـــگاه دوم را از نظ ـــدم جای ـــد از گن ـــه بع ـــت ک ـــا اس ـــاورزی دنی ـــوالت کش ـــن محص ـــي از مهم تری ـــج یک برن
ـــن در  ـــدود 3/2 ت ـــی آن ح ـــرد جهان ـــن عملک ـــار و میانگی ـــون هکت ـــر 150 میلی ـــغ ب ـــا بال ـــج در دنی ـــت برن ـــر کش ـــطح زی ـــت. س داده اس
ـــول  ـــن محص ـــت ای ـــر کش ـــطح زی ـــد. س ـــکیل می ده ـــان را تش ـــت جه ـــی از جمعی ـــی نیم ـــذای اصل ـــول غ ـــن محص ـــد. ای ـــي باش ـــار م هکت
ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــار ب ـــن در هکت ـــرد آن 4/5  ت ـــن عملک ـــار و میانگی ـــزار هکت ـــه 600 ه ـــک ب ـــل نزدی ـــال های قب ـــران در س ـــردی در ای راهب
ـــج  ـــاد کشـــاورزی کشـــت برن ـــرم جه ـــر محت ـــه وزی ـــرو ابالغی ـــی در کشـــور و پی ـــی ســـطحی و زیرزمین ـــع آب ـــت مناب ـــه محدودی ـــه ب ـــا توج ب
ـــن  ـــت ای ـــه کش ـــار ب ـــزار هکت ـــا 450 ه ـــادل 400 ت ـــطحی مع ـــاالنه س ـــه س ـــت ک ـــده اس ـــالن ش ـــدران و گی ـــتان های مازن ـــه اس ـــدود ب مح

محصـــول اختصـــاص دارد.
ـــي  ـــاني فراوان ـــاي انس ـــا تالش ه ـــد ت ـــب ش ـــی،  موج ـــواد غذای ـــه م ـــع ب ـــزون جوام ـــاز روز اف ـــال آن نی ـــه دنب ـــان و ب ـــت جه ـــش جمعی افزای
ـــرای  ـــاز ب ـــورد نی ـــرژی م ـــی ان ـــع اصل ـــوان منب ـــه عن ـــه ب ـــرد ک ـــورت پذی ـــتر ص ـــاورزي بیش ـــاي کش ـــت آوردن فرآورده ه ـــه دس ـــراي ب ب
ـــش  ـــامل افزای ـــه دو روش ش ـــاورزی ب ـــوالت کش ـــد محص ـــش تولی ـــواٌل افزای ـــود. معم ـــي ش ـــي م ـــانها تلق ـــدن انس ـــاز ب ـــوخت و س س
ـــت  ـــر کش ـــطح زی ـــش س ـــت، افزای ـــی اس ـــت. بدیه ـــر اس ـــکان پذی ـــطح ام ـــد س ـــرد در واح ـــزان عملک ـــش می ـــت و افزای ـــر کش ـــطح زی س
ـــن  ـــت، بنابرای ـــرو اس ـــدیدی روب ـــت ش ـــا محدودی ـــد ب ـــي باش ـــه م ـــع آب مواج ـــدید مناب ـــود ش ـــا کمب ـــه ب ـــران ک ـــون ای ـــوری همچ در کش

ـــد.  ـــمار می آی ـــه ش ـــد ب ـــزان تولی ـــش می ـــرای افزای ـــن راه ب ـــی تری ـــطح، منطق ـــد س ـــرد در واح ـــزان عملک ـــردن می باال ب
ـــوب،  ـــذر مرغ ـــری از ب ـــرو بهره گی ـــج در گ ـــون برن ـــمندی همچ ـــول ارزش ـــرای محص ـــد ب ـــزان تولی ـــش می ـــیون، افزای ـــدگاه مکانیزاس از دی
ـــب،  ـــای مناس ـــین آالت و فن آوری ه ـــی از ماش ـــتفاده اصول ـــه، اس ـــح مزرع ـــت صحی ـــیمیایی، مدیری ـــموم ش ـــا و س ـــه از کوده ـــتفاده بهین اس

ـــت.  ـــاک اس ـــع آب و خ ـــه از مناب ـــری بهین ـــره گی ـــات و به ـــش ضایع کاه

 اهمیت وجین در مزارع شالیزاری
 علف هــای هــرز، گیاهــان ناخواســته ای هســتند کــه در جــذب نــور، 
ــی  ها  ــد. بررس ــت می نماین ــج رقاب ــاه برن ــا گی ــی ب ــواد غذای آب و م
ــک  ــوان ی ــه عن ــواره ب ــرز هم ــای ه ــه علف ه ــد ک ــان می دهن نش
عامــل محدودکننــده و تهدیــد جــدی بــرای تولیــد برنــج بــه شــمار 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــی تح ــی  و کیف ــاظ کم ــد آن را از لح ــده و تولی آم

می دهنــد. 
علف هــای هــرز در ابتــدای مراحــل رشــد برنــج رقابــت چندانــی بــا 

ــارت های  ــد، خس ــی رش ــی و پایان ــل میان ــی در مراح ــد ول آن ندارن
زیــادی بــه آن وارد می نماینــد. بنابرایــن، اقــدام بموقــع بــرای مبــارزه 
ــا کنتــرل آنهــا( کــه اصطالحــاٌ وجیــن  ــا علف هــای هــرز )دفــع ی ب

نامیــده می شــود، امــری ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر اســت. 
انجـام بـه موقـع وجین در اراضـی شـالیزاری می تواند بسـیار کارآمد و 
اقتصـادی باشـد. در حالی کـه اقدام زود هنـگام و دیرهنگام آن ممکن 
اسـت از لحـاظ اقتصـادی یا اثربخشـی توجیه پذیر نباشـد. اقـدام زود 
هنـگام بـرای وجیـن، به خاطر رقابت بسـیار کـم با گیـاه برنج ممکن 

1-مدرس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز )کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی(
2-معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژ ی هراز
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اسـت سـبب صـرف هزینه اضافی شـود. در حالی که اقـدام دیر هنگام 
بـرای وجین، به خاطر وارد آمدن بخشـی از خسـارتها بـه گیاه، ممکن 

اسـت کارآیی مطلوب را نداشـته باشد. 
علف هـای هـرز عـالوه بـر رقابـت بـا گیـاه برنـج در جـذب آب، 
عناصـر غذایـی و نـور بـه عنـوان پناهگاهـی بـرای آفـات عمـده و 
تاخیـر در کنتـرل  بـه همیـن دلیـل  بیماری هـای گیاهـی هسـتند. 
علف هـای هـرز، عملکرد برنج را شـدیداً کاهش خواهد داد. بر اسـاس 
گـزارش تحقیقـات بـه عمل آمـده، کاهش عملکـرد برنـج در اثر ابتال 
بـه علف هـای هرز در کشـت نشـایی برنج حـدود 30 الـی 40 درصد و 

در کشـت مسـتقیم حـدود 70 الـی 80 درصـد می باشـد. 

ــا علفهــای هــرز ممکــن اســت منجــر  ــارزه ب ــد مب ــه نمان ناگفت
بــه دفــع یــا کنتــرل آنهــا شــود، بدیــن صــورت کــه در فراینــد دفــع 
ــا خــارج نمــودن  ــود ســازی ی ــر ریشــه کنــی، ناب علف هــای هــرز ب
ــرل  ــد کنت ــه در فراین ــی ک ــود. در حال ــد می  ش ــه تاکی ــا از مزرع آنه
ــد  ــا تاکی ــد آنه ــان رش ــر در زم ــاد تاخی ــر ایج ــرز، ب ــای ه علف ه
ــداف  ــالیزاری اه ــزارع ش ــن در م ــگام وجی ــواٌل هن ــود. معم می ش
جانبــی دیگــری بــه غیــر از دفــع یــا کنتــرل علف هــای هــرز دنبــال 
می  شــود کــه از جملــه آنهــا بــه هوادهــی خــاک، اختــالط کــود بــا 

ــود.  ــاره نم ــوان اش ــره می ت ــاک و غی خ
ــدر  ــت عمــل هوادهــی خــاک در اراضــی شــالیزاری آن ق اهمی
زیــاد اســت کــه گاهــی اوقــات از لحــاظ اهمیــت بــر عمــل مبــارزه 
بــا علفهــای هــرز پیشــی می گیــرد. در شــرایط کشــت غرقابــی، بــه 
خاطــر اشــباع بــودن خــاک از آب، در اثــر تجزیــه تدریجــی بقایــاي 
گیاهــي و علف هــای هــرزی کــه بــه هنــگام خــاک ورزی و تســطیح 
نهایــی در زیــر خــاک دفــن می گردنــد، گازهایــي در اطــراف ریشــه 
ــاه  ــراي گی ــبب ایجــاد مســمومیت ب ــه س ــوند ک ــد می  ش ــاه تولی گی
ــتفاده از  ــا اس ــژه ب ــه وی ــن ب ــات وجی ــام عملی ــا انج ــوند. ب ــي ش م
وجین کن هــای مکانیکــی، در اثــر بهــم زدن یــا ایجــاد شــکاف هایی 

در ســطح خــاک، شــرایط بــرای خــروج ایــن گازهــا و نفــوذ اکســیژن 
ــه  جــای آنهــا فراهــم می  شــود.  ب

بدیهــی اســت، ضــرورت هوادهــی خــاک در شــرایط نشــاکاری 
مکانیــزه بــه مراتــب بیشــتر از شــرایط نشــاکاری دســتی اســت. چــرا 
کــه در شــرایط کشــت مکانیــزه، بــه خاطــر افزایــش شــدت خــاک 
ــود  ــا کمب ــدن ب ــه ش ــاک و مواج ــوا از خ ــروج ه ــال خ ورزی، احتم

اکســیژن افزایــش خواهــد یافــت. 
روشهای وجین در مزارع شالیزاری

 روشــهای متــداول دفــع یــا کنتــرل علف هــای هــرز در 
مــزارع شــالیزاری شــامل روش هــای دســتی، مکانیکــی، شــیمیایی، 

ــد.  ــا می باش ــن روش ه ــی از ای ــا تلفیق ــی ی ــی، زراع بیولوژیک
وجین دستي

ــه کنــدن و  ــا دســت اقــدام ب در ایــن روش، نیروهــای کارگــر ب
دفــن علفهــای هــرز در دل خــاک می نماینــد. بــرای افزایــش بــازده 
وجیــن و حصــول اثــر بخشــی مطلــوب، معمــواٌل وجیــن دســتی در دو 
مرحلــه و بــا فاصلــه زمانــی بیــن یــک تــا دو هفتــه اجــرا می گــردد. 
نیــاز بــه نیــروی کارگــری در ایــن روش بــرای دو مرحلــه وجیــن بین 

150 تــا 200 نفــر – ســاعت متغیر اســت. 
مزایای وجین به روش دستی 

شکل 1  - تصویری از مزرعه شالیزاری مبتال به علف های هرز

شکل 2  - نحوه هوادهی به خاک با ایجاد شکاف در سطح خاک

مبارزه با علفهای هرز ممكن 
است منجر به دفع يا كنترل آنها 
شود، بدين صورت كه در فرايند 
دفع علف های هرز بر ريشه كنی، 
نابودسازی يا خارج نمودن آنها از 
مزرعه تاكيد می  شود. در حالی كه 
در فرايند كنترل علف های هرز، 
بر ايجاد تاخير در زمان رشد آنها 
تاكيد می شود
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ــچ ( 1 ــف کش هــای شــیمیایی، هی ــدم اســتفاده از عل ــه خاطــر ع ب
ــد.  ــان نمی ده ــت نش ــن روش مقاوم ــر ای ــرزی در براب ــف ه عل
زیــرا در هنــگام وجیــن، هــر نــوع علــف هــرز )از یــک ســاله تــا 
دائمــی  پهــن بــرگ یــا نــازک بــرگ( توســط دســت جمــع آوری 

ــا مدفــون می شــود. و ی
بــه خاطــر عــدم اســتفاده از علــف کش هــای شــیمیایی، ( 2

آلودگی هــای زیســت محیطــی )آلودگــی آب هــای ســطحی و زیــر 
زمینــی، خــاک و محصــول( بــه مراتــب کمتــر بــوده، بــه همیــن 
ــج  ــد برن ــا تولی ــک ی ــرای کشــت ارگانی ــي ب خاطــر روش متداول

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــالم ب س
معایب وجین به روش دستی 

ــیب ( 1 ــال آس ــش احتم ــرایط کار و افزای ــودن ش ــا ب ــت فرس طاق
دیدگی هــای جســمی جدی نیروهــای کارگــر؛

ــه ( 2 ــودن هزین ــاال ب ــودن هزینــه کارگــری و در نهایــت ب ــاال ب ب
تولیــد؛ 

زمان بر بودن کار؛ به خاطر پایین بودن بازده کاری افراد ( 3

عملیات وجین  به روش شیمیایي
در ایــن روش، بــا اســتفاده از ســموم شــیمیایي مختلــف اقــدام به 

از بیــن بــردن یــا کنتــرل علف هــاي هــرز مي گــردد. 
در ایـن روش، 3 تـا 5 روز پـس از نشـاکاری، اقـدام به توزیع سـم 
علـف کـش در مزرعـه می گـردد. بـرای ایـن کار، ابتدا مزرعـه آبیاری 
گردیـده، راه هـای خـروج آب از کرت ها بسـته می شـود، بـه طوری که 
حدود 3-5 سـانتیمتر از سـطح مزرعه را آب بپوشـاند. سپس سم علف 
کـش در مزرعـه پخـش می شـود، اجـازه داده می شـود کـه این سـم 
حداقـل سـه روز در مزرعـه باقی بماند. پـس از آن با تعویض آب داخل 

کرتهـا، سـم از مزرعه خارج خواهد شـد. 
مزایا

کاهـش هزینـه وجین، کاهش شـدید زمان اجرای وجین و اثر بخشـی 

بـاال )در صورت اسـتفاده از سـموم مناسـب( از مزایای عمـده وجین به 
روش شـیمیایی در مزارع شـالیزاری به شـمار می آیند.

معایب 
ــه افزایــش  ــوان ب ــه روش شــیمایی می ت ــن ب از معایــب عمــده وجی
ــش  ــی از آن، کاه ــب ناش ــت و عواق ــط زیس ــی محی ــدید آلودگ ش
ــواع آفــات و بیماریهــا و افزایــش میــزان  ــر ان ــاه در براب مقاومــت گی

ــود.  ــاره نم ــاه( اش ــدن گی ورس )خوابی
وجین به روش مکانیکي

 در ایــن روش، عملیــات وجیــن  بــا اســتفاده از انــواع ماشــینهاي 
ــن  ــت در بی ــن حرک ــینها ضم ــرد. ماش ــورت مي گی ــن ص وجین ک
ــد.  ــن مي نماین ــا را وجی ــن ردیف ه ــاي بی ــت، فض ــاي کاش ردیف ه
از مزایـای وجیـن بـه روش مکانیکـی می تـوان بـه کاهـش هزینـه 
تولیـد، کاهش زمـان اجرای عملیـات، کاهش مصـرف علف کش های 
شـیمایی، هوادهـی کامـل بـه خاک و خـروج گازهـای خفه کننـده از 
اطـراف ریشـه، کاهـش مصرف کودهای شـیمیایی )بـه خاطر اختالط 
کامـل خـاک و کـود و افزایـش بهـره وری از کـود(،  افزایـش میـزان 
عملکـرد محصـول )بیـن 4 تـا 10 درصـد( و کاهـش طول دوره رشـد 

گیـاه )بیـن 2 تـا 7 روز( اشـاره نمود. 

وجین به روش بیولوژیک
ــارزی از شــیوه  ــه ب ــزارع شــالیزاری، نمون اســتفاده از اردک در م
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــک ب ــه روش بیولوژی ــرز ب ــای ه ــرل علفه کنت
ــای  ــه، علف ه ــل مزرع ــت در داخ ــن حرک ــا ضم ــه اردک ه جوج
ــی  ــع غذای ــوان منب ــه عن ــد را ب ــد نموده ان ــازه رش ــه ت ــرزی را ک ه
ــارو زدن  ــر پ ــر آن، در اث ــالوه ب ــد. ع ــرار می دهن ــتفاده ق ــورد اس م
ــده  ــای حبس ش ــروج گازه ــاک و خ ــه خ ــی ب ــل هواده ــا، عم ــا پ ب
ــتفاده از  ــه اس ــد ک ــه نمان ــند. ناگفت ــهیل می بخش ــاک را تس در خ
ــی  ــن، بلکــه حت ــا عمــل وجی ــه تنه ــزارع، ن ــای اردک در م جوجه ه
کنتــرل آفــات و تغذیــه گیــاه )بــه خاطــر رهــا نمــودن فضــوالت در 

ــد.  ــام می دهن ــز انج ــه( را نی ــل مزرع داخ

روش مدیریت مزرعه
همــان گونــه از نــام آن پیداســت، ایــن روش از کنتــرل 
ــا  ــه )ب ــح مزرع ــت صحی ــال مدیری ــر اعم ــرز، در اث ــای ه علف ه
رعایــت برخــی نــکات فنــی و اصولــی در زمــان آمــاده ســازی زمیــن، 
ــازی  ــگام آماده س ــه هن ــود. ب ــرا می ش ــره( اج ــه و غی ــاری، تغذی آبی
ــژه در زمــان گل – آب کــردن )پادلینــگ( و تســطیح  ــه وی ــن ب زمی
نهایــی، در صــورت اســتفاده از ادوات مناســب همچــون تیلــر مجهــز 
بــه چرخهــای فلــزی اســتوانهاي، میتــوان تــا حــدود زیــادی علفهــاي 
هــرز واقــع در ســطح مزرعــه را بــه زیــر کشــید و در دل خــاک دفــن 
نمــود. از طــرف دیگــر، در صــورت اعمــال تســطیح دقیــق ســطح هر 

شکل 3-  تصویری از انجام وجین دستی در مزارع شالیزاری
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یــک از کرتهــا، می تــوان توزیــع آب در ســطح هــر کــرت را یکســان 
نمــود و در نتیجــه از بــروز ناهمواری هــا کــه زمینــه رشــد علفهــاي 
هــرز در داخــل مزرعــه را فراهــم می نماینــد، بــه طــور قابــل توجهــی 
جلوگیــری نمــود. آبیــاری بــه موقــع و نگهداشــتن ســطح آب در حــد 
ــادی در رشــد  ــا حــدود زی ــد ت ــوب در داخــل هــر کــرت میتوان مطل

علفهــای هــرز تاخیــر ایجــاد نمایــد. 
روش تلفیقی

ــر  ــی و اث ــزان بازده ــش می ــور افزای ــه منظ ــن روش، ب در ای
بخشــی وجیــن، روشــهای مختلــف وجیــن بــا هــم تلفیــق خواهنــد 
شــد. روش هــای تلفیقــی شــیمایی – دســتی، شــیمایی – مکانیکــی 
و مکانیکــی – دســتی از جملــه روش هــای تلفیقــی وجیــن در اراضــی 

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــالیزاری ب ش
از بیــن روش هــای تلفیقــی مذکور، روش شــیمایی – دســتی )که 
در آن عمــل پخــش علــف کــش در مزرعــه در روزهــای اولیــه پــس 
از نشــاکاری و عمــل وجیــن بــا دســت چنــد روز پــس از پخــش علف 
کش هــای شــیمایی انجــام می گیــرد(، کاری بســیار خطرنــاک بــوده، 

بــه همیــن خاطــر اســتفاده از ایــن روش هرگــز توصیــه نمي شــود. 

آشنایی با وجین کن های مکانیکی
الف( وجین  کن  هاي نوع دستي بدون موتور 

 ایـن ماشـین ها از نـوع مکانیکـی سـاده بـوده، اغلـب در انـواع یـک یا 
دو  ردیفـه یافـت مي شـوند. ایـن ادوات فاقـد موتـور یا نیـروي محرکه 
بـوده، در اثـر حرکـت رفـت و برگشـتي در بیـن ردیف هـاي کاشـت، 
علف هـاي هـرز موجـود را از بیـن مي برنـد. عمـل دفـع یـا کنتـرل 
علف هـای هـرز بـا اسـتفاده از ایـن گونـه ماشـینها ممکـن اسـت بـه 
صـورت ریشـه کني و اختـالط آن بـا خاک یـا به صورت  قطع ریشـه، 
بـرگ و سـاقه علف هاي هـرز و اختـالط آن با خاک صـورت گیرد. به 
هـر حـال ایـن عمل بیشـتر به صـورت کنترل رشـد علف هـای هرز و 

نـه از بیـن بـردن کامـل آنهـا صـورت مي گیرد.
ــا  ــک ی ــامل ی ــتگاهها ش ــن دس ــده در ای ــای وجین کنن عامل ه
دو عــدد روتــور فلــزی اســت کــه مجهــز بــه چنگه هــای دندانــه دار 
می باشــند. روتورهــا نیــز از لحــاظ شــکل بــه دو صــورت منشــوري و 
مخروطــي یافــت می  شــوند.کاربر ضمــن پیشــروی در داخــل مزرعــه، 
دســتگاه را بیــن ردیف هــای کشــت، بــه ســمت عقــب و جلــو حرکت  
می دهــد. روتورهــا نیــز حیــن غلتیــدن روی ســطح گل، عمــل برهــم 
زدن خــاک، ضربــه زدن بــه علفهــای هــرز و اختــالط آنهــا بــا خــاک 

ــد.  ــام می ده را انج
ــاده و  ــیار س ــاختماني بس ــاظ س ــا، از لح ــوع وجین کن ه ــن ن ای
ــه خاطــر  ــوده، قیمــت آنهــا نیــز بســیار پاییــن مي باشــد. ب ســبک ب
نیــاز بــه نیــروی بدنــی نســبتاٌ بــاال و خســته کننــده بــودن بــرای کار 
طوالنــی مــدت، اســتفاده از آنهــا صرفــاٌ در اراضــي کوچــک و مــزارع 

ــه می شــود.  ــی توصی آزمایشــی و تحقیقات
ب( وجین کن  هاي نوع موتوردار

 در ایــن نــوع وجین کن هــا، اصــول کار عاملهــاي وجین کننــده 
)روتورهــا( مشــابه  نــوع دســتي بــوده، ولــي نیــروي مــورد نیــاز بــرای 
ــود.  ــن می ش ــور تامی ــک موت ــط ی ــا توس ــت درآوردن آنه ــه حرک ب
وجین کن هــای موتــوردار در انــواع راه رونــده و پشــتی وجــود دارنــد. 
در نــوع راه رونــده، کاربــر در داخــل مزرعــه حیــن راه رفتــن در پشــت 
ــواع  ــا در ان ــد. ام ــرل می نمای ــت و کنت ــتگاه آن را هدای ــر، دس س
پشــتی، بخــش از وزن دســتگاه )قســمت موتــور( بــر روی شــانه های 
کاربــر حمــل می شــود و بخــش دیگــر )عاملهــای وجیــن کننــده( بــر 

ــرد.  ــرار می گی ــن ق روی زمی

ــا  ــالٌ در آنه ــه قب ــی ک ــك در مزارع ــتفاده از ماس ــدون اس ــه و ب ــای برهن ــت و پ ــا دس ــتی ب ــن دس ــل وجی عم
ــه  ــیدن چکم ــه پوش ــت و در نتیج ــاک اس ــیار خطرن ــت،کاری بس ــده اس ــع ش ــیمیایی توزی ــهای ش علف کش

ــت.  ــری الزامی اس ــب، ام ــك مناس ــتکش و ماس ــالیزاری، دس ــوص ش مخص

 هشدار

شکل 4- نحوه كار با دستگاه وجین كن مکانیکی نوع دستي
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 وجین کن هــای موتــوردار، در مقایســه بــا انــواع دســتی، دارای 
ظرفیــت مزرعــه اي بــه مراتــب بیشــتری بــوده، همچنیــن عمــل بــر 
هــم زدن خــاک، ضربــه زدن و دفــن علف هــای هــرز در دل خــاک 
ــرآن، کار کــردن  ــد. عــالوه ب ــه مراتــب شــدیدتر انجــام می دهن را ب
بــا آنهــا نیــز آســانتر اســت. الزم بــه یــادآوری اســت، هنــگام کار بــا 
ــرای هدایــت صحیــح  ــوع وجین کن هــا رعایــت دقــت الزم ب ایــن ن
ماشــین در بیــن ردیفهــاي کاشــت از اهمیــت زیــادی برخوردار اســت. 
ظرفیــت مزرعــه اي و کیفیــت کار ایــن گونــه وجین کن هــا متاثــر از 
شــرایط زراعــی، عوامــل ماشــینی و انســانی همچــون بافــت خــاک، 
عمــق قرارگیــری الیــه ســخت خــاک، شــکل هندســی مزرعــه، ابعاد 
ــاکاری،  ــت نش ــر، کیفی ــه کارب ــا تجرب ــارت ی ــزان مه ــا، می کرت ه
رعایــت فواصــل بیــن ردیفهــای کاشــت، میــزان پنجــه زنــی، میــزان 

عمــق آب داخــل مزرعــه و قــد گیــاه می باشــد. 
ــوردار  ــای موت ــه ای وجین کن ه ــت مزرع ــزان ظرفی ــوع، می در مجم
دو ردیفــه )پشــتی و راه رونــده( بیــن 8/. تــا 1 و بــرای ســه ردیفه  هــا 

ــرآورد می شــود.  ــار در روز ب ــا 2  هکت بیــن 1/5 ت
وجین کن های نوع پشت تراکتوری )سوار شونده(

ــونده  ــوار ش ــیله س ــک وس ــوان ی ــه عن ــا ب ــوع وجین کن  ه ــن ن    ای
بــر روي تراکتورهــا نصــب مي شــوند. عامل هــاي وجین کــن، کامــاًل 
ــای  ــداد ردیف ه ــوده، تع ــوري ب ــوع موت ــاي ن ــه وجین کن ه ــبیه ب ش
ــوده،  ــا تعــداد روتورهــا معمــواٌل بیــش از ســه ردیــف ب وجین کــن ی
کار بــا آنهــا بــه مراتــب آســان تر از انــواع دیگــر اســت. ناگفتــه نمانــد 
ــه وجین کن هــا منحصــراٌ در اراضــي  شــالیزاري  اســتفاده از ایــن گون
ــر اســت؛  ــا الگــوي تســطیح و یکپارچــه ســازی خــاص امکان پذی ب
ــي  ــل کرت های ــردد در داخ ــه ت ــادر ب ــینها ق ــوع ماش ــن ن ــرا ای زی
هســتند کــه از هــر دو انتهــا بــه جــاده دسترســي داشــته  باشــند، تــا 

عمــل دور زدن ماشــین بــر روي جــاده صــورت گیــرد؛ در غیــر ایــن 
صــورت ماشــین بــه هنــگام دور زدن در حاشــیه کرت  هــا، بوته  هــا را 

لگــد نمــوده یــا زیــر خواهــد گرفــت.
بومی سازی وجین کن  ها

 از آنجایــی کــه وجین کن هــاي موتــوردار وارداتــی بــر اســاس 
ــاخته  ــی و س ــازنده طراح ــود در کشــورهاي س ــی موج ــرایط زراع ش
شــده انــد، بــا شــرایط زراعــی )شــرایط خــاک و گیــاه برنــج( موجــود 
ــه  ــدام ب ــر اق ــن خاط ــه همی ــد، ب ــوده ان ــازگار نب ــا س ــور م در کش

ــت.  ــده اس ــا ش ــازی آنه بومی س
در  بومی ســازی شــده  برجســته وجین کن هــای  از ویژگی هــای 

ــود.  ــاره نم ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــور، می ت کش
ــای دو ( 1 ــای موتوره ــه ج ــه ب ــار زمان ــای چه ــی موتوره جایگزین

نکته: دستگاه وجین کن نوع پشتی، برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده است.

شکل 5– تصاویری از وجین کن موتوردار نوع پشتی )سمت چپ( و نوع راه رونده )سمت راست(

شکل 6 : تصویری از وجین كن پشت تراكتوری )سوار شونده(
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زمانــه؛ ایــن اقــدام در راســتای کاهــش ســر و صــدا و دود حاصل 
از آن و همچنیــن در راســتای کاهــش آلودگــی محیــط زیســت 

صــورت پذیرفتــه اســت.  
ــیب های ( 2 ــزان آس ــش می ــت کاه ــا؛ جه ــر روتوره ــش قط افزای

ــاه ــه گی وارده ب
ســبک نمــودن وزن کل دســتگاه جهــت ســهولت جابجــا نمودن ( 3

دســتگاه در حاشــیه کرتها؛
افزایش سهولت و ایمنی کار با دستگاه؛( 4
ــک از ( 5 ــرض کار هری ــش ع ــا افزای ــن؛ ب ــازده وجی ــش ب افزای

ــده،  ــازی ش ــتگاه های بومی س ــده در دس ــن کنن ــای وجی عامل ه
ــه 85  ــرز( از 65 ب ــای ه ــع علفه ــا دف ــرل ی ــن )کنت ــازده وجی ب

درصــد رســیده اســت. 

از  اســتفاده  خصــوص  در  فنــی  نــکات 
موتـــــوردار مکانیکــــــی  وجین کن هــای 

ــت  ــوردار، رعای ــی موت ــاي مکانیک ــا وجین کن ه ــگام کار ب ــه هن  ب
ــه شــرایط مزرعــه اي و گیاهــي از اهمیــت  ــوط ب ــکات خــاص مرب ن
خاصــي برخــوردار اســت کــه در زیــر بــه برخــي از ایــن مــوارد اشــاره 

می شــود: 
متناســب بــا شــرایط خــاک مزرعــه، بیــن 10 تــا 20 روز از زمــان ( 1

نشــاکاری بگــذرد تــا نشــا بتوانــد در دل خــاک بــه طــور کامــل 
اســتقرار یابــد؛ یــا بــه عبارتــي شــروع بــه ریشــه زنــي نمایــد.   

ــا دو ( 2 ــن ، عمــق آب ســطح مزرعــه حــدود یــک ت ــگام وجی به هن
ــر از ایــن  ســانتیمتر باشــد. چنانچــه ســطح آب مزرعــه پاییــن ت
مقــدار باشــد، گل بــه روتورهــا و اجــزای دســتگاه می چســبد. ایــن 
ــروز  ــبب ب ــت س ــتگاه و در نهای ــش وزن دس ــبب افزای ــل س عم
ــرت  ــیه ک ــتگاه در حاش ــودن دس ــا نم ــرای جابج ــکالتی ب مش
ــبب  ــطح آب، س ــودن س ــر ب ــر آن، پایین ت ــالوه ب ــود. ع می ش
ــاه  ــد گی ــکالتی در رش ــروز مش ــاه و ب ــر روی گی ــاب گل ب پرت
خواهــد شــد. در مقابــل، باالتــر بــودن میــزان ســطح آب مزرعــه،  
ســبب کاهــش کیفیــت برهــم زدن خــاک و عدم حصــول اختالط 

ــن آنهــا می شــود.  ــا دف ــا خــاک ی مناســب علفهــای هــرز ب
مصــرف کودهــای شــیمیایی بــه ویــژه کود ســرک را بایــد کاهش ( 3

داد و حتمــاٌ بــر اســاس نیــاز کــودی توصیــه شــده صــورت گیرد. 
ــا ( 4 ــه را ب ــوان مزرع ــار مي ت ــن ب ــت، چندی ــه داش ــي مرحل در ط

ــود.  ــن  نم ــین، وجی ــتفاده از ماش اس
ــه ( 5 ــه طوري ک ــد، ب ــده باش ــاد بلندش ــاه زی ــد گی ــه ق در صورتي ک

ــا  ــه ســاقه هاي آن آســیب وارد شــود، از کار ب ــن  ب ــن وجی در حی
ماشــین بایــد خــودداري نمــود.

شکل 7- طرز کار با وجین کن نوع دستي موتوردار

از مزايای وجين به روش مكانيكی 
می توان به كاهش هزينه توليد، كاهش 
زمان اجرای عمليات، كاهش مصرف 
علف كش های شيمايی، هوادهی كامل 
به خاک و خروج گازهای خفه كننده 
از اطراف ريشه، كاهش مصرف 
كودهای شيميايی )به خاطر اختالط 
كامل خاک و كود و افزايش بهره وری 
از كود(،  افزايش ميزان عملكرد 
محصول )بين 4 تا 10 درصد( و 
كاهش طول دوره رشد گياه )بين 2 تا 
7 روز( اشاره نمود.
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آب ، خاک 
و صنايع

راهکارهای توسعة 
مکانیزاسیون كشاورزی در 
نظام های بهره برداری  خرد

نیکروز باقری1 

     مقدمه 
خــرده مالکــي و پراکندگــي اراضــي یکــي از تبعــات ســاختار ســنتي کشــاورزي کشــور اســت. چنیــن آرایشــي از اراضــي کشــاورزي تنهــا 
ــا نســبت هاي کــم و بیــش وجــود دارد. امــروزه پژوهشــگران،  ــران نبــوده و در نظــام زمیــن داري اغلــب کشــورها ب ــه کشــور ای متعلــق ب
کارشناســان و سیاســت گذاران کشــاورزي بــا توجــه بــه تحــوالت بــه وجود آمــده در نظــام بهره بــرداري از زمیــن، معتقدنــد کــه پراکندگــي 
و خــردي اراضــی کشــاورزی یکــي از مســائل و مشــکالت اساســي کشــاورزي در کشــور محســوب می شــود. از جملــه مشــکالت ناشــی از 
نظــام خــرده مالکــی در کشــور می تــوان بــه عــدم توجیــه اقتصــادی کاربــرد فنــاوری در مرحلــة تولیــد محصــول، انگیــزة کــم ســرمایه گذاری 

در ایــن حــوزه، پاییــن بــودن بهــره وری تولیــد و ســود اقتصــادی کــم کشــاورزان اشــاره کــرد. 
ــا هــدف اصــالح ســاختار نظــام  بــه رغــم اقدامــات گســترده اي کــه در طــول برنامه هــاي توســعة پنــج ســاله از ســال 1369 تــا 1384 ب
بهره بــرداري کشــاورزي و اســتقرار و نهادمنــدي انــواع نظــام بهره بــرداري مطلــوب، کارآمــد و متناســب بــا شــرایط اجتماعــي و اقتصــادي 
و ظرفیت هــای کشــاورزي موجــود در مناطــق مختلــف کشــور بــه انجــام رســیده اســت، بخــش کشــاورزي کشــورمان در مســیر توســعة 
خــود همچنــان بــا ایــن چالــش جــدی مواجــه اســت. قطعــه قطعــه شــدن مــزارع در مناطــق روســتایي کــه بــه دالیــل متعــددی از جملــه: 
اصالحــات اراضــي، ضعــف قانــون ارث، تبدیــل اراضــي کشــاورزي بــه مســکوني و تجــاري بــه وجــود آمــده اســت بــه عنــوان ســرطان 
کشــاورزي ایــران معرفــی شــده اســت. همچنیــن یکــي از چالش هــاي اساســي مکانیزاســیون کشــاورزي ایــران کوچــک بــودن مزارع اســت.

از دیگــر آثــار خــرد بــودن اراضــی می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
- عــدم امــکان توســعه راه هــاي ارتباطــي؛ حــدود نیمــي از واحدهــاي دهقانــي فاقــد ســاختمان، تأسیســات خــاص کشــاورزي و وســایل 

نقلیه اســت.
ــي همچــون کوچــک  ــه دالیل ــي ب ــرداري خــرد و دهقان ــاي بهره ب ــرد ماشــین هاي کشــاورزي در واحد ه ــودن کارب ــدم اقتصــادی ب - ع

بــودن اراضــي، عــدم آشــنایي کشــاورزان بــا ماشــین های کشــاورزی جدیــد و بــاال بــودن اســتهالک ماشــیني
- محدود بودن فعالیت هاي کشاورزي در نظام بهره برداري دهقاني به امکانات مجموعه عوامل تولیدي در اختیار کشاورز

- باالتــر بــودن میــزان اتــالف منابــع، نیــروي انســاني و نهاده هــا در واحدهــاي بهره بــرداري کوچــک نســبت بــه واحدهــاي بهره بــرداري 
بــزرگ چالش هــای نظــام بهره بــرداري خــرد و دهقانــي در کشــور

- بي سواد یا کم سواد بودن اغلب بهره برداران خرد و عدم بهره گیری کافی از دانش و فناوري نوین 
- سنتي و تجربي بودن عمده تولید و مبتني نمودن آن بر برنامه و بودجه ساالنه مدون

- پایین بودن میزان بهره وري عوامل تولید و فقدان برنامة خاص برای توسعه فعالیت ها.

1عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی
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ــن در  ــرداری از زمی ــام بهره ب ــت نظ وضعی
کشــور 

ـــرای هـــر کشـــاورز  ـــن ب ـــت زمی ـــزان مالکی ـــه طـــور متوســـط می      ب
ـــي  ـــاورزان در اراض ـــد کش ـــوده و 84 درص ـــار ب ـــا دو هکت ـــی تنه ایران
کمتـــر از 10هکتـــار، مشـــغول بـــه فعالیـــت هســـتند. همچنیـــن، 
ســـاالنه 200 هـــزار هکتـــار از اراضـــي کشـــاورزي در کشـــور بـــا 
ـــه  ـــز ب ـــدار نی ـــن مق ـــده و همی ـــه ش ـــه قطع ـــون ارث، قطع ـــراي قان اج
واحدهـــاي مســـکوني و تجـــاري، تبدیـــل مي شـــود کـــه عمـــدة 
ـــاق  ـــزرگ اتف ـــا حواشـــي شـــهرهاي ب ـــتایي و ی ـــا در مناطـــق روس آنه
ـــي  ـــي ط ـــرد و دهقان ـــرداري خ ـــام بهره ب ـــی نظ ـــار بررس ـــد. آم مي افت
ســـال هاي 1339 تـــا 1382 بـــا اســـتفاده از نظـــرات کارشناســـي، 
مطالعـــات اســـنادي و کتابخانـــه اي نشـــان می دهـــد کـــه از 
ــدود  ــور حـ ــرداري درکشـ ــد بهره بـ ــون واحـ ــوع 3/47 میلیـ مجمـ
86/7 درصـــد را واحدهـــاي زیـــر10 هکتـــاري تشـــکیل مي دهـــد 
ـــال هاي  ـــي س ـــاري ط ـــر10 هکت ـــاي زی ـــدازه واحد ه ـــط ان و متوس
ـــن  ـــي ای ـــور ط ـــن کل کش ـــه و میانگی ـــش یافت ـــي کاه ـــورد بررس م
ـــای  ـــدازه واحده ـــه ان ـــت. مقایس ـــیده اس ـــه 5/07 رس دوره از 6/05 ب
ـــان داده  ـــک نش ـــدول ی ـــران در ج ـــا ای ـــور ب ـــد کش ـــرداری چن بهره ب

ـــده است. ش

     

جدول 1- مقایسه اندازه واحدهاي بهره برداري چندکشور

ف
متوسط اندازه مزارعنام كشورردي

)هكتار(
14/8بلژيك1

16/8آلمان2

4يونان3

13/8اسپانيا4

28/6فرانسه5

22/7ايرلند6

5/6ايتاليا7

15/3هلند8

5/2پرتغال9

64/4انگلستان10

5/07ايران11
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ــن در  ــرداری از زمی ــام بهره ب ــت نظ وضعی
چنــد کشــور

بـه منظـور مقایسـه بهتـر وضعیـت مکانیزاسـیون ایران با کشـورهای 
مختلـف، وضعیت مکانیزاسـیون کشـاورزی چند کشـور مورد بررسـی 

قرار گرفته اسـت: 

هلند
در سـال هاي 1935-1914 میانگیـن انـدازة مزرعـه 55 هکتـار بـود 
و امـکان مـدرن نمـودن مـزارع بـه وجـود آمـد. در ایـن دوره افزایش 
سـطح مـزارع، از برنامه هـاي اصلـي بـوده و پایـه مدرنیـزه کـردن 
تولیدکشـاورزي بـه ویـژه در زمین هـاي کوچـک گذاشـته شـد. در 
سـال هاي 1945-1935 صنایع کوچک توسـعه یافـت. مدرنیزه کردن 
زمین هـاي کشـاورزي بـه ویـژه زمین هـاي آبـي شـروع بـه افزایـش 
یافـت. در سـال هاي 1960-1945 خـرده مالک هـا بـه دنبـال یافتـن 
انـدازه اقتصادی مزارع براي کاربرد ماشـین بودنـد. نتایج پژوهش های 
محققـان نشـان مي دهـد که حتـي براي مـزارع به اندازه شـش هکتار 
نیـز کاربـرد تراکتـور قابـل توجیـه اسـت. در کنـار آن بـراي جبـران 
هزینه هـا مي تـوان از پرورش حیوانات اسـتفاده کـرد. همچنین در این 
دوره بـه مـرور زمان به اشـتراک گذاشـتن ماشـین هاي کشـاورزي در 
هلنـد مرسـوم شـد. در سـال هاي 1980-1960 تالش بـرای افزایش 
ابعـاد مـزارع ادامه یافـت. در بعضي مناطق هلند مکانیزاسـیون تنها در 

مـزارع بزرگ متمرکز شـد.

ترکیه
در کشـور ترکیـه متوسـط اندازه مـزارع کشـاورزی 5-2 هکتار اسـت. 
تقریبـاً 70 درصد مالکان زمین هاي کشـاورزي کمتـر از 5 هکتار دارند. 
کشـاورزاني کـه بـاالي 20 هکتـار زمیـن دارند پنـج درصد مالـکان را 
تشـکیل مـي دهنـد. در سـال 1988 انـدازه تراکتور در هر هـزار هکتار 
در کشـور ترکیـه 27/08 بود. میانگین این عدد در کشـورهاي توسـعه 
یافته 28 و براي کشـورهاي در حال توسـعه 4/4 و متوسـط جهانی آن 
15/0 بـود. در کشـور ترکیـه اجـاره تراکتور و ماشـین هاي کشـاورزي 

)از کشـاورزان محلـي( به ویژه در زمان برداشـت بسـیار رایج اسـت.

چین
   در کشـور چیـن، در سـال 1966 برنامـه توسـعة مکانیزاسـیون بـه 
صـورت جدی دنبال شـد. در سـال 1980 سیاسـت سـرمایه گـذاري و 
اعطـای وام بـدون بهـره و کنتـرل قیمت هـا در کشـور براي تشـویق 
خریـد ماشـین، بـه کار رفـت. همـه انـواع ماشـین در چیـن تولید مي 
شـد تـا جایي که ظرفیـت تولید تراکتـور، تراکتور دسـتي و کمباین در 
سـال 1980 بـه ترتیب 138 هـزار،350 هزار و 6000 هزار بوده اسـت. 
در بیـن سـال هاي 1994-1978 دولـت چین به کشـاورزان اجـازه داد 
تـا تراکتورهـا و ماشـین هاي کوچـک را خریـداري کنند. ایـن در حالي 
بـود کـه دولت، خرید ماشـین هاي بـزرگ را ممنـوع نکرده بـود. تعداد 

ماشـین هاي بـزرگ، کمتر شـده و تولید ماشـین هاي کوچـک افزایش 
یافـت. بـه عنـوان مثـال تعـداد تراکتورهـاي بـزرگ در سـال 1994 
نسـبت بـه سـال 1980 به میـزان 7/2 درصـد کاهش یافـت؛ در حالي 

کـه تعـداد تراکتورهـاي کوچـک 340 درصد افزایـش یافت.
از آنجـا کـه هـر خانـواده توانایـي خریـد همـه انواع ماشـین را نـدارد، 
بنابرایـن آنهـا از سـرویس هاي مکانیـزه بـه صـورت امانـی اسـتفاده 
می کننـد. کشـاورزان غني تر ماشـین ها را خریـده و وزارت کشـاورزي 
بـه آن هـا اطمینـان مـي داد کـه مي توانـد آ هـا را مطمئن حمـل و نقل 
کنـد تـا در نقاط دیگر مورد اسـتفاده کشـاورزان قـرار گیرند. همچنین 
تعـداد تراکتورهـای بـزرگ- متوسـط برابـر بـا 1/4 میلیـون دسـتگاه، 
تعـداد تراکتور کوچک 15/4 میلیون دسـتگاه و کمبایـن 0/48 میلیون 
دسـتگاه بـود. همچنین، میانگین مـزارع برنج در اسـتان زجیانگ چین 

بـه طـور متوسـط 0/3 هکتـار و براي سـبزیجات 0/2 هکتار اسـت.

عمان
از سـال 1992 پس از آمارگیري مشـخص شـد که بیشـتر کشـاورزان 
عمـان داراي مـزارع 2 هکتـاري یـا کمتـر هسـتند. بنابرایـن وزارت 
کشـاورزي و شـیالت عمـان شـروع بـه توزیـع تراکتورهاي سـبک و 

نمود. متوسـط 

کنیا
   همچنیـن در کشـور کنیـا  17 درصـد کشـاورزان، زمین هـاي کمتر 
از پنـج هکتـار، 7 درصـد بیـن 10-5 هکتـار و 76 درصـد کشـاورزان 
زمین هـاي بیـش از 10 هکتـار دارنـد. به طـور کلي درصـد زمین هاي 

کوچـک، متوسـط و بـزرگ به ترتیـب 43، 23 و 34 درصد اسـت.

تایوان
   بـا وجـود اینکـه اغلب زمین هـای کشـاورزی تایوان کوچک اسـت، 
بـا ایـن حـال، درجـه مکانیزاسـیون آن  98 درصـد اسـت. معمـوال 
کشـاورزان خرده پا ماشـین های کشـاورزی مورد نیاز خـود را از طریق 
سـرویس های مشـتری یـا اجـاره دهندگان ماشـین که عمدتـا مالکان 
مـزارع بـزرگ هسـتند تأمیـن کـرده و نیازی بـه خرید ماشـین ندارند. 
معمـوال تـوان ماشـین های مـورد نیـاز 40 تـا 150 اسـب بخار اسـت. 

کشـاورزان معمـواًل از ماشـین های کوچـک اسـتفاده مـی کنند.

بـرای  مختلـف  کشـورهای  برنامـه 
در  کشـاورزی  مکانیزاسـیون  توسـعه 

خـرد بهره برداری هـای 
    از آن جـا کـه خـرده مالکـی همـواره از دغدغه هـای اصلی توسـعه 
کشـاورزی صنعتـی بـوده اسـت، بنابرایـن متخصصـان ایـن حـوزه 
روش هـای متفاوتـی را بـرای رفع این مشـکل مطـرح نموده اند که به 

بررسـی برخـی از ایـن اقدامـات پرداختـه می شـود:
الف- توسعه ماشین های کشاورزی کوچك
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   سـوان در سـال 2006 افزایش قابلیت فني ماشـین هاي کشـاورزي 
کوچـک را از اقدامـات اساسـی برای توسـعه مکانیزاسـیون در کشـور 
اندونـزی خوانـد. همچنیـن اظهار داشـت آینده مکانیزاسـیون اندونزي 
بـه وسـیله ماشـین هاي کشـاورزي و صنایـع غذایـي کوچـک تحقق 
توسـعه  برنامه هـای  از  یکـی  اندونـزی  همچنیـن  یافـت.  خواهـد 
مکانیزاسـیون را در طی سـال های 2010-2005 توسـعه ماشـین های 
کوچـک متناسـب با مـزارع کوچک بـه منظـور بهبود توسـعه فناوری 

کشـاورزی و مدیریـت سیسـتم عنـوان کرد.

بـه  دولـت  طـرف  از  بانکـی  تسـهیالت  اعطـای  ب- 
کشـاورزان

   کوچـک بـودن مقیـاس واحدهـای بهره بـرداری خـرد و سـنتی از 
عوامـل مهـم کاهـش بهـره وري معرفـی شـده اسـت. از آن جـا کـه 
به کارگیـري  در  ناتوانـي  پـا،  خـرده  کشـاورزان  مشـکل  مهم تریـن 
فناوری هـای نویـن کشـاورزي و متحول نشـدن میزان تولیـد و درآمد 
آنهـا اسـت، بنابراین اعطاي تسـهیالت بانکـي ارزان قیمـت به عنوان 
یـک رهیافت سـنتي برای حل این مشـکل مـورد توجه اقتصـاد دانان 
قـرار گرفتـه اسـت. طبـق ایـن نظریـه دولتهـا بـا اعطـاي وام بانکـي 
ارزان قیمـت بـه کشـاورزان خرده پا، عـالوه بر کاهش فقر روسـتایي، 
اغلـب  افزایـش مي دهنـد. در  را  میـزان تولیـد محصـوالت غذایـي 
کشـورها بـراي حـل مشـکل کشـاورزان خرده پا مبـادرت به تأسـیس 

صندوق هـاي اعتبـاري در روسـتاها نموده انـد.

ج- استفاده امانی از ماشین ها و ادوات کشاورزی
   ریجک در راهبرد مکانیزاسـیون کشـاورزي آورده اسـت: به کاربردن 
ماشـین هاي کشـاورزي به این معني نیسـت که کشـاورز مجبور است 
مالـک آن باشـد. خرده مالک ها توانسـته اند در بسـیاري از کشـورها با 

اجـاره کـردن خدمات ماشـیني با موفقیت، مکانیزه شـوند.

د- توسعه تعاونی ها
   چوی و کانگ بهترین راه توسـعه مکانیزاسـیون در کشـور کره را با 

توجـه بـه کوچک بودن مـزارع، توسـعه تعاونی ها دانسـته اند. در قانون 
توسـعه مکانیزاسـیون کـره آمـده اسـت با توجه بـه کوچکـی زمین ها 
بایـد ماشـین های کوچـک توسـعه یابند؛ امـا صنعت به شـدت از تولید 

ماشـین های کوچـک به علـت مزایای پاییـن آن، رنـج می برد.  
راهکارهـای مناسـب توسـعة مکانیزاسـیون کشـاورزی در نظام هـای 

بهره بـرداری خـرد در کشـور
اسـتفاده از شـرکت هاي سـهامي زراعـي کـه در امـر یکپارچـه 	 

نمـودن اراضـي از کارایـي کافـي برخـوردار اسـت. 
اجـرای قانـون یکپارچـه سـازي اراضـي و تعاوني نمـودن تولید با 	 

تشـکیل شـرکت هاي تعاونـي تولید.
توجـه جـدي بـه قوانین مالکیـت و کاربـري اراضي کشـاورزي به 	 

نحـوي کـه با حفـظ منافـع کشـاورزان و روسـتاییان، یکپارچگي الزم 
بـراي ارتقـاي بهـره وري از واحد سـطح فراهـم آید.  

تدوین قانون جامع نظام بهره برداری از زمین در کشور	 
تقویت تشـکل های توانمند از جمله باشـگاه جوانان روسـتایي که 	 

بسـتر سـاز افزایش سـرمایه اجتماعي باشد.   
ترویـج دسـتاوردها و فوایـد عمده مالکـي و یکپارچگـي اراضي از 	 

طریـق رسـانه ها و برنامه هـاي بازدید از مـزارع یکپارچه بـراي ارتقای 
آگاهي کشـاورزان. سطح 

توسعه فناوري اطالعات.	 
هدایت بخشي یارانه ها به سمت یکپارچه سازي اراضي.	 
بیمـه 	  جهـت  اقـدام  کشـاورزان،  بیمـه  اسـتقرار  بـا  همزمـان 

گیـرد. صـورت  نیـز  بازنشسـتگي 
تخصیـص بخشـي از سـرمایه گذاري بـه واحدهـاي انفـرادي و 	 

خانوادگـي براي ارتقـای اندازه این واحدها در حـد واحدهاي اقتصادي.
به منظور اعمال سیاسـت هاي تشـویقي در سـرمایه گـذاري، نرخ 	 

سـود اعتبارات تخصیصـي کاهش یابد.

نتیجه گیری
رونـد اقداماتـی که تا کنـون در زمینـه یکپارچه سـازی اراضی صورت 
گرفتـه، نشـان مي دهـد چنانچـه بـا افزایـش اعتبـارات و تأمیـن همه 
بسـترهاي قانونـي امـکان تسـریع در اقدامـات مربوطـه فراهم شـود، 
بـاز هـم سـال هاي متمـادي- شـاید حداقـل دو دهـه- الزم اسـت تا 
چالـش مذکـور تحـت کنتـرل در آیـد. ایـن در حالی اسـت کـه حذف 
کامـل اراضـی کشـاورزی خـرد از بخـش کشـاورزي کشـورمان بعید 
بـه نظـر می رسـد. بـه عنـوان نمونـه مي تـوان بـه توسـعه روزافـزون 
گلخانه هـا- کـه با مسـاحت حـدود 3000 مترمربع هم، واحـد تولیدي 
اقتصـادي ارزیابـي مـي شـود- به عنـوان نوعـي از بهـره برداري هاي 

خـرد اشـاره نمود. 
بنابرایـن بـه نظـر مـی رسـد کـه بـه رغـم نیـاز بـه برنامه ریـزی بلند 
مـدت بـرای افزایـش قابـل توجـه سـطح بهره برداری هـا- بـه طوری 
کـه منجـر بـه تولیـد اقتصـادی شـود- الزم اسـت بـه دنبـال کاربرد 
فناوري هـاي مناسـب برای تولیـد اقتصادي محصوالت کشـاورزي در 

عرصه هـاي خـرد باشـیم.

به طور متوسط ميزان مالكيت زمين 
برای هر كشاورز ايرانی تنها دو هكتار 
بوده و 84 درصد كشاورزان در اراضي 
كمتر از 10هكتار، مشغول به فعاليت 
هستند. همچنين، ساالنه 200 هزار 
هكتار از اراضي كشاورزي در كشور با 
اجراي قانون ارث، قطعه قطعه شده و 
همين مقدار نيز به واحدهاي مسكوني 
و تجاري، تبديل مي شود
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آب ، خاک 
و صنايع

مديريت آبیاری تکمیلی در 
باغ های چای

کوروش مجد سلیمی1

1-عضو هیات علمی پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، الهیجان، ایران

ضرورت آبیاری در باغ های چای
عملیات  برای  که  است  سبز  همیشه  درختچه ای  یا  بوته  چاي،  گیاه 
برداشت، سطح تاج آن در ارتفاع 0/6 تا 1/2 متر باالتر از سطح زمین 
لطیف  شاخساره های  چای،  عملکرد  یا  محصول  می شود.  نگهداری 
این  باالی  در  تولید شده  انتهایی  جوانه ی  و یک  برگ  یا 3  شامل 2 
سطح است که به طور متوالی در فواصل زمانی مختلفی )10 تا 30 روز(، 
برداشت )برگ  چینی( می شوند. حداقل بارندگی مورد نیاز ساالنه برای 
است.  گزارش شده  میلی متر  تا 1400  بین 1150  مناسب چای  رشد 
در مناطقی که میزان بارندگی و توزیع آن در دوره بهره برداری )رشد( 
مناسب نباشد، استفاده از آبیاري تکمیلي به منظور جبران کمبود آب 

مورد نیاز باغ های چای امري اجتناب ناپذیر است. 
برداشت متوالی برگ سبز چای در ایران از اوایل اردیبهشت تا آبان ماه 
در سه فصل بهار، تابستان و پاییز انجام می شود. با توجه به طول دوره 
بهره برداری و شرایط آب و هوایی تقریباً مناسب در ماه های گرم، انتظار 
می رود که بیشترین عملکرد و مرغوب ترین چای در این دوره  به دست 
آید اما در برخی از ماه ها )اواسط خرداد تا اوایل شهریور(، میزان بارندگی 
کمتر از نیاز آبی بوته های چای است و میزان و کیفیت محصول در اثر 
تنش ناشي از کم آبي، به مقدار بسیار زیادی کاهش می یابد که این 
مساله، معیشت کشاورزان و اقتصاد منطقه را با تهدید مواجه می سازد. 

تحقیقات نشان داده است که در شرایط بدون آبیاری )دیم( میانگین 
تولید برگ سبز چای در ایران حداکثر 4000 کیلوگرم در هکتار است 
که استفاده از آبیاری تکمیلی می تواند باعث تولید محصول به میزان 
12000 تا 16000 کیلوگرم در هکتار شود. میزان تاثیر آبیاری تکمیلی بر 
عملکرد چای به عوامل مختلفی مانند شدت و مدت خشکسالی، شرایط 

آب و هوایی، برنامه ریزی آبیاری و نوع سامانه آبیاری بستگی دارد.

به  ایران  در شمال  باغ های چای  درصد  از 95  بیشتر  حال حاضر  در 
صورت دیم بهره برداری می شوند که بیش از 70 درصد آنها در مناطق 
کوهپایه ای و با شیب زیاد قرار دارند. بنابراین تامین آب مورد نیاز گیاه 
چای با استفاده از آبیاری تکمیلی و اصول صحیح بهره برداری، مهم ترین 
مساله در افزایش کمیت و کیفیت این محصول و بازدهی اقتصادی آن و 

دستیابی به کشاورزی پایدار در منطقه است. 

تعریف آبیاری تکمیلی
آبیاری تکمیلی را می توان چنین تعریف کرد: تامین بخشی از کمبود 
آب مورد نیاز گیاهان دیم با هدف بهبود و تثبیت عملکرد و دارای سه 

اصل است:
1ـ آب مصرفی باید افزایش عملکرد قابل قبول به همراه داشته باشد.

2ـ بارش، منبع اصلی تامین رطوبت برای محصوالت دیم است؛ از این 
رو آبیاری تکمیلی فقط زمانی به  کار می رود که میزان بارش کفایت 

نکند و با تأمین رطوبت مورد نیاز، عملکرد بهبود پیدا می کند.
3ـ زمان بندی و برنامه ریزی مقدار و زمان آبیاری تکمیلی باید به نحوی 
باشد که در فصل رشد، شرایط تنش رطوبتی به  وجود نیاید )قابل تحمل 
و گذرا باشد یا گیاه بتواند از آن فرار کند( تا امکان دستیابی به عملکرد 

بیشتر و درصورت امکان حداکثر عملکرد میسر شود.

در  اســتفاده  مــورد  آبیــاری  روش هــای 
چــای باغ هــای 

الف( آبیاری بارانی
در آبیاری به روش بارانی، آب با فشـار در داخل یک شـبکه لوله کشـی 
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شـده جریـان پیدا کـرده و سـپس از خروجی هایی که روی این شـبکه 
تعبیـه شـده و آبپـاش نامیـده می شـوند، خارج می شـود. پخـش آب از 
آبپاش هـا به صـورت قطـرات ریـز و یکنواخـت مانند بـاران بـوده و به 
منظـور تأمیـن نیاز آبـی گیاه، خنک کـردن گیاه یا اهـداف دیگر انجام 

می شـود )شکل1(.

شکل1. آبیاری بارانی بوته های چای

سـامانه  آبیـاری بارانـی دارای انـواع مختلفـی اسـت. بـرای باغ هـای 
چـای بهتریـن روش، اسـتفاده از سـامانه  آبیـاری بارانـی کالسـیک 
اسـت. اصـول طراحـی سـامانه آبیـاری بارانـی کالسـیک در باغ های 
چـای کامـاًل تبیین یافته و بـرای اسـتفاده در اراضی همـوار و ناهموار 
)بـا شـیب کـم( کفایـت می کنـد، ولـی بـرای طراحـی آبیـاری بارانی 
دراراضـی با شـیب بسـیار تنـد )بیش از 15 درصد( و در سـطح وسـیع، 
تاکنـون پـروژه ای مطالعـه و اجـرا نشـده و راهکارهای مواجهـه با این 

مسـاله کافی نیسـت.
مزایـای کاربـرد آبیـاری بارانی کالسـیک در 

چای باغ هـای 
1- صرفه جویـی در مصـرف آب و سـایر نهادهـای کشـاورزی ماننـد 

. کود
2- بـه صـورت چشـم گیری موجـب افزایـش تولید محصول می شـود 

)بیشـتر از 200 درصـد افزایش محصول(.
3- بـا افزایـش رطوبت در اطـراف بوته ها و شستشـوی برگ ها، باعث 

افزایـش لطافت برگ هـا و بهبود کیفیت چای می شود)شـکل2(. 

4- کودهـای شـیمیایی را می تـوان در آب حـل کرد و همزمـان با آب 
آبیـاری در اختیـار بوته ها قـرار داد.

5- در هـوای گـرم ماه هـای تیـر و مـرداد می تـوان بـرای خنک کردن 
هـوای اطـراف بوته هـا )تعدیـل دمـا( و جلوگیـری از سـوختگی 

برگ هـا و شاخسـاره های چـای اسـتفاده نمـود )شـکل2(.
6- اسـتفاده از آن بـا توجـه بـه شـرایط خـاص بوته های چـای، برای 

کشـاورزان آسـان تر است.

 

 

 

 

 

شکل2. سوختگی شاخساره های چای و تاثیر آبیاری بر بهبود 
عملکرد و کیفیت چای

محدودیت هــای اســتفاده از روش آبیــاری 
بارانــی در باغ هــای چــای 

1ـ محدودیـت کاربـرد در باغ هـای بـا شـیب زیـاد و توپوگرافی هـای 
نامنظـم )کوهپایه ها و مناطق مرتفع( به دلیل مشـکالت دسترسـی 

بـه منابـع آبی مطمئـن و با کیفیت مناسـب.
2ـ یکنواختـی آبیـاری پاییـن )کمتـر از 55درصـد( و راندمـان کاربـرد 
پاییـن )کمتـر از 40 درصـد( در سـامانه های بارانـی قدیمـی مـورد 
اسـتفاده در باغ هـای چـای بـه دلیل سـرعت نسـبتا زیاد باد، فشـار 

کـم سـامانه، طراحـی و اجـرای ضعیـف و غیره.
3ـ محدودیت هـای فنـی نظیر مشـکالت مربوط به تامین بـرق و نیاز 
بـه فشـار زیاد، مسـاحت کـم باغ های چـای و مشـکالت مربوط به 
طراحـی، اجـرا و بهره بـرداری از سـامانه بارانـی در باغ هـای چـای 

باشـیب زیـاد و توپوگرافی نامنظـم و غیره.
4ـ محدودیت هـای اقتصـادی و اجتماعـی ماننـد خـرد مالکـی و عدم 
تمایـل مـردم بـرای ایجـاد تشـکل های آبیـاری  بارانـی گروهـی، 
قیمـت پایین برگ سـبز چای و مشـکالت فـروش افزایش عملکرد 
حاصـل از آبیـاری تکمیلی )نداشـتن انگیزه الزم برای تولید بیشـتر( 

غیره. و 
5ـ ایجاد فرسایش و رواناب به خصوص در اراضی شیب دار.

6ـ آبیـاری غیر یکنواخـت و بیش از اندازه )آبشـویی( و کاهش کارآیی 
مصرف آب و کود )شـکل3(.

 بهترين و اقتصادی ترين روش برای 
آبياری بارانی در مناطق چای كاری 
ـ آبپاش  ايران، روش كالسيک ثابت 

متحرک است.
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شکل3. آبیاری غیر یکنواخت و بیش از مقدار مورد نیاز

انواع مختلف آبیاری بارانی کالسیک
روش آبیــاری بارانــی در محصــوالت مختلــف بــه وســیله تجهیــزات 
و دســتگاه های متنــوع و متعــددی انجــام می شــود. بــا توجــه 
ــا  ــن روش ه ــای، اســتفاده از بیشــتر ای ــاه چ ــه شــرایط کشــت گی ب
ــواع  ــر از ان ــال حاض ــت. در ح ــر نیس ــای امکان پذی ــای چ در باغ ه
ــر روش تمــام متحــرک،  ــی کالســیک نظی ــاری باران روش هــای آبی
نیمــه متحــرک بــا جابه جایــی دســتی )شــکل4(، روش ثابــت 
ــکل5( در  ــتی )ش ــی دس ــا جابه جای ــرک  ب ــاش متح ــت ـ آبپ و ثاب

باغ هــای چــای اســتفاده می شــود.

شکل4. آبیاری بارانی نیمه متحرک

شکل5ـ شیر خودکار، پایه ی آبپاش و آبپاش در سامانه آبیاری 
بارانی ثابت ـ  آبپاش متحرک 

بـا توجـه به پژوهش های انجـام یافته، بهتریـن و اقتصادی ترین روش 
بـرای آبیـاری بارانـی در مناطـق چـای کاری ایـران، روش کالسـیک 
ثابت ـ آبپـاش متحـرک اسـت. در ایـن روش، تمـام اجـزای سـامانه 
در جـای خـود ثابـت هسـتند و فقـط آبپاش هـا همـراه بـا پایه هـای 
خـود جابه جـا می شـوند. بـرای آبیـاری، آبپـاش همـراه بـا پایـه ی آن 
در محل هـای نصـب شـیرخودکار قـرار گرفتـه و عمـل آبیـاری انجام 
می شـود )شـکل5(. هزینـه ی اولیه اجـرای این سـامانه زیاد اسـت اما 
بـا توجـه بـه عمـر بـاالی ایـن سـامانه و سـایر مزایـای آن، در حـال 
حاضـر بـه عنـوان بهتریـن روش آبیـاری بـرای آبیاری باغ هـای چای 
توصیـه می شـود. از مزایـای ایـن روش آبیـاری می توان به مـوارد زیر 

کرد:  اشـاره 
ـ نسـبت بـه سـایر روش هـای بارانـی کالسـیک بـه نیـروی کارگری 

نیـاز دارد. کمتری 
ـ بـرای هرنـوع توپوگرافی و همه مسـاحت ها )کوچـک و بزرگ( قابل 

است. استفاده 
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ـ عمـر تجهیـزات و بـه طـور کلی عمر این نوع سـامانه  آبیاری بیشـتر 
از سـایر روش ها است

بهتـری  بـه نحـو   و  ایـن روش آسـان تر  آبیـاری در  برنامه ریـزی  ـ 
انجـام می شـود و تداخـل کمتری با سـایر عملیات داشـت و برداشـت 

کشـاورزان ایجـاد می نمایـد.

ب( آبیاری قطره ای
دراین روش آبیاري، آب با فشار کم )حدودیک اتمسفر(پس از گذشت 
محلول(  کود  با  همراه  نیاز،  )درصورت  مرکزي  کنترل  دستگاه  از 
به وسیله لوله های یک هدر سطح زمین پخش شده، پس از عبور از 
قطره چکان هاي یک هدر محل هاي مناسب در مجاورت گیاه قرار داده 
شده اند، به  صورت قطره قطره و به  طور ممتد به اندازه  نیاز گیاه به خاک 

داده مي شود)شکل6(.
به خصوص  میکرو  و  قطره ای  آبیاری  کاربرد  چای،  شیبدار  اراضی  در 
نیاز  تامین  برای  بهترین گزینه  تنظیم کننده  فشار،  نوارهای قطره ای 
آبی بوته های چای است ولی باور عمومی چای کاران و حتی بسیاری 
از کارشناسان بر این اصل می باشد که آبیاری بارانی با افزایش رطوبت 
در اطراف بوته ها و شستشوی برگ ها، باعث افزایش لطافت برگ ها و 

کیفیت چای می  شود. 
دلیل اصلی نتایج موفقیت آمیز کاربرد این روش آبیاری در تولید چای، 
مناسب  پاسخ  نتیجه  در  و  برگ ها و شاخساره ها  متوالی  رشد رویشی 
داد که  نشان  نتایج تحقیقات  است.  مواد غذایی کودی  و  کاربرد آب 
موجب  چای  باغ های  در  )کود ـ آبیاری(  کود  و  آب  همزمان  مصرف 
افزایش محصول به میزان دو برابر در مقایسه با روش آبیاری بارانی 
می شود )با کاربرد 50 درصد آب مصرفی کمتر نسبت به روش بارانی(. 
در این روش، هزینه  انرژی، نیروی انسانی و مقدار کود و آب مصرفی 
کاهش می یابد در نتیجه منافع حاصل از کاربرد این روش آبیاری برای 

کاهش خسارات ناشی از خشکسالی بسیار زیاد است. 
نتایج ارزیابی روش های آبیاری قطره ای و بارانی و شرایط دیم )بدون 
آبیاری( نشان داد که عملکرد چای فرآور ی شده در شرایط دیم، آبیاری 
بارانی و قطره ای به ترتیب برابر 500، 4200 و 8500 کیلوگرم در هکتار 

شکل6. آبیاری قطره ای در باغ های چای

كاربرد آبياری قطره ای در باغ های 
چای نه تنها باعث افزايش عملكرد 
می شود بلكه موجب ذخيره آب و 
نيروی كارگری به ترتيب به ميزان 
50 و 85 درصد می  شود. بهره وری 
آب در اين روش تا 9/5 كيلوگرم 
چای به ازای هر ميلی متر آب مصرفی 
افزايش داشت.آزمايش نشان داد 
كه استفاده از آبياری قطره ای به جای 
آبياری بارانی می تواند باعث ذخيره 
70 ليتر آب به ازای هر كيلوگرم 
چای فرآوری شده گردد.
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به دست آمد. برای دستیابی به چنین عملکرد باالیی در شرایط آبیاری 
بارانی و قطره ای به ترتیب 1200 و 600  میلی متر آب آبیاری به کار برده 
شد. عملکرد حاصل از کاربرد روش آبیاری قطره ای 17 برابر عملکرد در 
شرایط بدون آبیاری بود. با مقایسه مقدار آب کاربردی و عملکرد به دست 
آمده، کارآیی مصرف آب آبیاری در روش قطره ای، 4 برابر روش بارانی 

به دست آمد. 
کاربرد آبیاری قطره ای در باغ های چای نه تنها باعث افزایش عملکرد 
می شود بلکه موجب ذخیره آب و نیروی کارگری به ترتیب به میزان 50 
و 85 درصد می  شود. بهره وری آب در این روش تا 9/5 کیلوگرم چای 
به ازای هر میلی متر آب مصرفی افزایش داشت.آزمایش نشان داد که 
استفاده از آبیاری قطره ای )با آموزش های صحیح بهره برداری( به جای 
آبیاری بارانی می تواند باعث ذخیره 70 لیتر آب به ازای هر کیلوگرم 

چای فرآوری شده، گردد.

باغ های  در  قطره ای  آبیاری  کاربرد  مزایای 
چای

1ـ ایجاد شرایط تهویه  هوا در منطقه ی ریشه ی گیاه و جذب موثرتر آب 
و مواد غذایی به وسیله ریشه ها.

2ـ قابلیت کاربرد در هر نوع توپوگرافی و شیب )بیشتر باغ های چای در 
مناطق کوهپایه ای و با شیب زیاد قرار دارند(. 

و  داشت  عملیات  سایر  با  همزمان  به طور  قطره ای  آبیاری  انجام  3ـ 
برداشت.

با تجهیزات ساده برای باغ های  آبیاری قطره ای  از روش  4ـ استفاده 
کوچک به خصوص آنهایی که در اراضی شیبدار و نامنظم قرار دارند 

موجب بهبود معیشت کشاورزان در این مناطق می شود.
5ـ شیوع کمتر آفات و بیماری ها و رشد علف های هرز.

قابلیت  و  تغذیه  و  آبیاری  مدیریت  در  انعطاف پذیری  و  سهولت  6ـ 
هوشمند سازی سامانه آبیاری.

7ـ قابلیت برنامه ریزی و تامین آب و مواد غذایی )کود( مورد نیاز گیاه بر 
اساس رشد رویشی متناوب برگ ها و شاخساره های چای )عملکرد( 

در کل فصول رشد. 
8ـ افزایش عملکرد و بهبود کیفیت برگ سبز چای و در نتیجه تولید 

چای فرآوری شده مرغوبتر در کل دوره بهره برداری.
9ـ صرفه جویی بیشتر در مصرف و ذخیره کود، نیروی کارگری و انرژی.
زیست  آلودگی  و  کود  مصرف  کاهش  و  آب  منابع  از  حفاظت  10ـ 

محیطی.
11ـ مصرف بهینه آب و کود و در نتیجه افزایش کارآیی مصرف آب 

و کود.

آبیـاری  ازروش  اسـتفاده  محدودیت هـای 
قطـره ای در باغ هـای چـای

سـامانه.  نگهـداری  هزینـه  افزایـش  و  قطره چکان هـا  گرفتگـی  1ـ 
چـون خروجـي قطـره چکان هـا بسـیار ریزهسـتند، ذرات معدنـي 

یـا آلـي موجـب گرفتگـي آنهـا مي شـوند. گرفتگـي باعـث کاهش 
دبـي تخلیـه، غیریکنواختـي پخـش آب و در نتیجه صدمـه به گیاه 
مي شـود. در ایـن وضعیـت، تصفیه شـیمیایي آب منجر بـه حذف یا 

کاهـش مشـکل گرفتگـي قطـره چکان هـا می شـود.
2ـ احتمـال جویدگـی اتصـاالت توسـط جونـدگان. در بیشـتر مناطـق 
اتصـاالت  از  برخـی  و  پلي اتیلـن  فرعـي  لوله هـای  جونـدگان، 
رامي جونـد. بـراي رفـع ایـن مشـکل و کنتـرل جونـدگان، بایـد از 

اسـتفاده کـرد. از جنـس پي ــوي ـ سي  فرعـي  لوله هـاي 
3ـ هزینـه ی اولیـه زیـاد بـه خصـوص در مناطقـی کـه دارای آب بـا 

نامناسـب هسـتند. کیفیت 

استفاده از روش آبیاری قطره ای کم فشار 
در باغ های چای

حـدود 75 درصـد باغ های چـای در ایران دارای مسـاحت کمتر از 0/5 
هکتـار هسـتند. عملکـرد پایین ناشـی از خشـکی سـاالنه در چند ماه 
از دوره ی رشـد چای، مهم ترین مشـکلی اسـت که معیشـت و اقتصاد 
ایـن کشـاورزان دارای باغ های کوچـک را با مخاطره مواجه می سـازد. 
بنابراین چالش اصلی در این شـرایط، اجرا و توسـعه روش های آبیاری 
موثـر و کـم هزینـه ای اسـت کـه دارای کارآیـی مصـرف آب باالیـی 
هسـتند تـا بـرای  کشـاورزان مقـرون بـه صرفـه باشـد. روش آبیاری 
قطـره ای کم فشـار ثقلـی )بدون اسـتفاده از پمـپ( بهتریـن گزینه در 
ایـن شـرایط اسـت. در ایـن روش می تـوان با قـرار دادن منبـع ذخیره 
آب در ارتفـاع مشـخصی از سـطح زمیـن )2 تـا 3 متـر( یـا در خـط 
االرس باغ هـای چـای در مناطـق شـیب دار، بـا کمتریـن تجهیـزات و 
هزینـه اقـدام به تامیـن آب مورد نیـاز بوته های چای نمـود. این روش 
بـه خصـوص بـرای تامیـن آب و مـواد غذایـی مـورد نیـاز نهال هـای 
چـای در باغ هـای تـازه احداث شـده، بسـیار کاربردی اسـت. اسـتفاده 
از ایـن روش، احتمال خشـک شـدن )درصـد تلفات( نهال هـای جوان 
چـای را کاهـش می دهـد و درصـد گیرایـی و ریشـه زایی نهال هـا را 
افزایـش و هزینه هـای مربـوط بـه واکاری نهال هـا )کشـت جایگزین( 
را کاهـش می دهـد. بـا اسـتفاده از ایـن روش، مـدت زمان رسـیدن و 
تبدیـل نهـال جـوان بـه بوته  بالـغ بـارده، کوتاه می شـود؛ زیـرا آبیاری 
قطـره ای شـرایط مناسـبی منطبـق بـا مراحل رشـد از کشـت نهال تا 

اولیـن برداشـت را فراهـم می کند.

مدیریت آبیاری
در مدیریـت و برنامه ریـزی آبیـاری سـه سـوال اساسـی زیـر مطـرح 

می شـود:
ـ چه زمانی باید آب به گیاه داده شود؟  

 ـ چه مقدار آب باید به گیاه داده شود؟       
ـ بهترین روش برای تامین آب مورد نیاز گیاه کدام است؟

)اواخر  ماه  شش  حدود  چای  مفید  رشد  دوره  اینکه  به  توجه  با 
فروردین تا اوایل آبان( است، می توان گفت که با توجه به بارندگی، دما 
و رطوبت نسبی مناسب در حدود نیمی از آن )اردیبهشت تا اواسط خرداد 
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و نیمه دوم شهریور تا اوایل آبان( نیازی به آبیاری چای وجود ندارد )در 
سال های نرمال(. دوره  بحرانی یا کم آبی چای از اواسط خرداد شروع و 
تا اوایل شهریور ماه ادامه می یابد. در این دوره، بوته های چای عالوه بر 
تنش کمبود رطوبت خاک، از تنش ناشی از دمای باال و رطوبت پایین 
هوای اطراف خود رنج می برند و خسارت های زیادی به کشاورزان وارد 
می آید )شکل2(. بنابراین تامین نیاز آبی بوته های چای و تعدیل هوای 
از برنامه ریزی و مدیریت  با استفاده  اقلیم اطراف شاخساره های چای 

صحیح آبیاری ضروری است. 
در برنامه ریزی صحیح آبیاری باید دور آبیاری، میزان آب مصرفی 
هر  در  نیاز  مورد  آبیاری  آب  مقدار  و  بارندگی  میزان  تعرق(،  )تبخیرـ 
منطقه مشخص شود. همچنین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و 
کیفیت آب آبیاری باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت با استفاده از این 
اطالعات و طراحی سامانه آبیاری توسط افراد متخصص و شرکت های 
مجاز، می توان مدیریت قابل قبولی را برای آبیاری باغ چای ارائه نمود. 
نکته بسیار مهم در مدیریت آبیاری این است که میزان پاشش آب 
توسط آبپاش ها همیشه باید کمتر از میزان نفوذپذیر نهایی خاک باشد 
تا رواناب به وجود نیاید. نفوذپذیری خاک باغ های چای معموال بین 7 
تا 12 میلی متر در ساعت است. هرچه بافت خاک سنگین تر باشد میزان 
با دبی و فشار کمتر  آبپاش های  از  باید  نفوذپذیری آن کمتر است و 
استفاده نمود. همچنین در باغ هایی که در اراضی شیبدار قرار دارند، باید 
از آبپاش های کوچک و با آبدهی کم استفاده نمود. کاربرد آبپاش هایی 
که میزان پخش آب در آنها از میزان نفوذپذیری خاک بیشتر باشد سبب 
ایجاد رواناب و شستشوی عناصر غذایی خاک و در نتیجه کاهش تولید 

محصول می شود. 
نحوه  کارکرد مناسب آبپاش ها در هنگام آبیاری بسیار حائز اهمیت 
است. عملکرد نامناسب آبپاش ها )در فشار پایین یا باال( سبب افزایش 
هزینه های انرژی و تولید و کاهش محصول و سودآوری تولید می  شود. 
برای کنترل طرز کار آبپاش ها می توان از کنترل فشار آنها با استفاده از 

فشار سنج استفاده نمود، یا بدون استفاده از وسیله ای و با مشاهده سه 
حالت زیر در مورد کارکرد آنها قضاوت نمود:  

1- اگر فشار کارکرد آبپاش ها مناسب باشد آب خروجی از آن به صورت 
یک خط ممتد پرتاب می شود.  

2- اگر فشار کم باشد، آب خروجی به صورت قطرات درشت بوده و 
شعاع پرتاب کمتر از مقدار واقعی است.

3- اگر فشار کارکرد زیاد باشد، آب خروجی به صورت قطرات ریز در 
آمده و در امتداد خط پرتاب نمی شود.

دور و زمان مناسب آبیاری
با توجه به اینکه سیستم پمپاژ آب در شبکه آبیاری، نیاز به تعمیرات 
و استراحت دارد، بهترین برنامه آبیاری آن است که زمان استراحت در 
ساعات گرم روز در نظر گرفته شود. از طرفی نامناسب ترین زمان برای 
آبیاری در طی شبانه روز در ساعات گرم روز یعنی بین ساعت 11 صبح تا 
4 عصر است. انجام آبیاری در این ساعات، موجب افزایش هدررفت آب 
و عدم یکنواختی پخش آب )کاهش بازده آبیاری( و در نتیجه افزایش 

انرژی و هزینه های تولید می شود.
تعیین بهترین دور آبیاری بارانی به عوامل زیادی بستگی دارد. در 
حالت کلی بهترین و عملی ترین دور آبیاری برای آبپاش های متوسط، 
دور 6 تا 10 روز و برای آبپاش های بزرگ دور 4 تا 6 روز می باشد. گیاه، 
رطوبت خاک را از نقطه ای به نام ظرفیت زراعی شروع به جذب می کند 
و در نقطه ای دیگر به نام نقطه  پژمردگی، دیگر قادر به جذب رطوبت 
خاک نبوده و از بین می رود. باتوجه به حساسیت گیاه چای به کمبود 
آب و عمق توسعه  ریشه آن، آبیاری زمانی باید انجام گیرد که حداکثر 
40 درصد کل رطوبت قابل دسترس خاک تخلیه شده باشد. بنابراین 
با مشاهده ی خشک شدن الیه ی سطحی یا تخلیه ی مقدار کمی از 

رطوبت خاک، نیازی به آبیاری نیست.
برای مدیریت علمی آبیاری باغ های چای می توان از سیستم های 
کنترل رطوبت خاک و هوشمند استفاده نمود. برای نزدیک شدن به 
این اهداف، باید اطالعات دقیقی از خصوصیات خاک محل در اختیار 
فیزیکی  تمامی مراحل، خصوصیات  باشیم. توصیه می شود در  داشته 
خاک مانند بافت خاک، جرم مخصوص ظاهری، رطوبت قابل دسترس 
و میزان نفوذپذیری خاک مورد آزمایش قرار گیرد. استفاده از وسیله ای 
به نام تانسیومتر و نصب آن در خاک می تواند کمک زیادی به اجرای 
از  می توان  زیاد  مساحت  با  باغ های  در  نماید.  آبیاری  برنامه  صحیح 
وسیله ای به نام تشت تبخیر همراه با باران سنج برای برنامه ریزی آبیاری 

استفاده نمود. 

نتیجه گیری
توسط  باید  چای  باغ های  برای  مناسب  آبیاری  روش  انتخاب 
کارشناسان مجرب و متخصص، با توجه به شرایط و موقعیت منطقه 
چای کاری و میزان آب در دسترس و سایر ویژگی های فنی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد.

باتوجه به حساسيت گياه چای به 
كمبود آب و عمق توسعه  ريشه آن، 

آبياری زمانی بايد انجام گيرد كه 
حداكثر 40 درصد كل رطوبت قابل 

دسترس خاک تخليه شده باشد. 
بنابراين با مشاهده  خشک شدن 
اليه سطحی يا تخليه  مقدار كمی 
از رطوبت خاک، نيازی به آبياری 

نيست.
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آب ، خاک 
و صنايع

عمل آوري ارقام خرمای نرم
ایران محمدپور 1

1-عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

خرمـا بـه دلیـل داشـتن مـواد قنـدي بـاال، ویتامین هـا و امـالح، 
محصـول ارزشـمندي از نظـر خـواص تغذیـه اي اسـت. بنابرابـن در 
مناطـق جنوبـي کشـور بـه عنوان غـذاي اصلـي و انرژي زا محسـوب 

شـده و در درآمـد مـردم منطقـه نقـش بسـزایي ایفـا مي کنـد.

مراحل رشد میوه خرما
میـوه تمـام ارقـام خرمـا طـي سـه مرحلـه از مراحـل رشـد و نمو 
میـوه خرمـاي خالل، رطـب و تمر قابل برداشـت و فروش اسـت. این 

مراحـل رشـد میـوه خرمـا به شـرح زیر مي باشـد: 
 خـالل یا خـارک: در این مرحله میوه از نظر فیزیولوژیکي رسـیده 
اسـت ولي داراي بافت سـخت و شـکننده اسـت. میـوه داراي 50-85 

درصـد رطوبـت مي باشـد.  میوه در این مرحله زود فاسـد مي شـود. 

ــوه 45-30 درصــد  ــگ و می ــوه اي کمرن ــوه، قه ــگ می رطــب: رن
ــدني  ــد ش ــه  فاس ــن مرحل ــده و در ای ــرم ش ــوه، ن ــت دارد. می رطوب

اســت. 

ــره و  ــوه اي تی ــا قه ــي ت ــوه کهربائ ــگ می ــا: رن ــا خرم ــر ی تم
ــد  ــه مي توان ــن مرحل ــوه در ای ــت آن 25-10 درصــد اســت. می رطوب
بــراي مــدت طوالنــي نگهــداري شــود. انتخــاب زمــان برداشــت بــه 
ــازار بســتگي دارد . خصوصیــات ارقــام، شــرایط اقلیمــي و شــرایط ب

گروه بندی خرما بر اساس بافت و از نظر ظاهری
خرمای نرم
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  خرماهایــی هســتد کــه بافــت آنهــا از مرحلــه رطــب تــا مرحلــه 
ــد و درصــد مــواد قنــدی آنهــا بیشــتر از  ــرم باقــی می مان تمــر، ن
ــا کننــده اســت )ماننــد مرداســنگ، خنیــزی و  ــوع قندهــای احی ن

مضافتــی(.
خرمای نیمه خشك

ــه تمــر می رســد بافــت آن خشــک  ــه مرحل  ایــن خرمــا وقتــی ب
مــی شــود. 95-90 درصــد قنــد آن از نــوع قندهــای احیــا شــونده 

اســت )ماننــد زاهــدی و پیــارم(.  
خرمای خشك

 خرمایـی اسـت که به مرحله رطب نمی رسـد و بیشـتر قنـد آن از 
نـوع قندهای غیر احیا کننده ) سـاکارز( اسـت )مانند  قصـب و توری(.
بـا وجـود اهمیـت محصول خرمـا در کشـور روش هاي برداشـت، 
جابجایـي و نگهداري آنها سـنتي اسـت. بي دقتي درعملیات برداشـت، 
آمـاده سـازي، بسـته بندي و همچنیـن عـدم آگاهـي و اعمـال نکردن 
فن آوري هـاي پـس از برداشـت منجـر بـه کاهـش کیفیـت و ضایـع 
شـدن ایـن محصـول بـا ارزش مي   شـود. از جملـه فن آوري هـاي پس 
از برداشـت محصـول خرمـا مـي تـوان بـه عمـل آوري  ) رسـاندن 
مصنوعـي(  اشـاره کرد. رسـاندن مصنوعي خرما در مناطقـي که میوه 
روي درخـت نمـي رسـد و یـا اینکـه تغییـرات شـرایط آب و هوایـي و 
نیـز بـاران هـاي زود هنگام باعث وارد سـاختن خسـارت بـه محصول 
مـي شـود کاربـرد دارد. در خصوص لـزوم عمل آوري  خرمـا در مرحله 

خـارک،  مي تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد : 

درنـوار سـاحلي هرمـزگان به علت شـرجي یا رطوبت نسـبي باالي �	
هـوا در فصل رسـیدن خرما، اکثـر ارقام خرما در  آغـاز مرحله رطب  
تـرش شـده و ریـزش مي کننـد و خرماهـاي حاصلـه بـه مصـرف 
خـوراک دام مي رسـند. بنابرایـن برداشـت خرمـا در مرحلـه خـارک 
و عمـل آوري خارک هـاي رسـیده بـا هـدف مصرف انسـاني و باال 
بـردن  ارزش افـزوده  حاصـل از فـروش محصول  امـري ضروري 

است. 
از آنجـا کـه تمـام میوه هـاي موجـود در خوشـه هاي خرمـا بـه طور �	

همزمان نمي رسـند، برداشـت محصول از زمان شـروع رسیدن طي 
چنـد نوبـت صـورت مي گیرد تـا از تخمیـر و ترش شـدن میوه ها و 
هجـوم آفات جلوگیري شـود. البتـه تعداد دفعات برداشـت محصول 
بـه شـرایط آب و هوایـي و ویژگي هاي فصل برداشـت آن بسـتگي 
دارد بـه طـوري کـه در هنگام بارندگـي و رطوبت باالي هـوا، تعداد 
دفعـات برداشـت محصـول افزایـش مي یابـد. بنابرایـن برداشـت 
محصـول در چندنوبـت، هزینه هـاي کارگـري را افزایـش مي دهـد 
کـه اگـر بتـوان ایـن هزینه هـا را با برداشـت خوشـة خرمـا در یک 
مرحلـه کاهـش داد، کمـک بزرگـي به کشـاورزان منطقه مي باشـد.

در بعضـي از ارقـام خرمـا زمـان رسـیدن  میـوه بـا تغییـر فصـل و �	
کاهـش دمـا مواجـه مي شـود و ایـن کاهـش دمـا از رسـیدن میوه 
جلوگیـري مي کنـد و یـا این امر سـبب عـدم یکنواختي در رسـیدن 
خوشـه مي  شـود. بنابراین برداشـت خرمـا در مرحله خـارک و عمل 
آوري خارک هـاي رسـیده، فراینـدي اسـت کـه مي توانـد سـبب 

رسـیدگي یکنواخـت خارک هـا شـود.
در مـورد رطـب دو رقم مرغوب خرمای خنیـزي و مضافتي، رطوبت �	

محصـول رطـب  در هنـگام برداشـت باال اسـت و امکان  شستشـو 
میـوه و سـپس حـذف رطوبت سـطحي به علـت نفـوذ آب به داخل 
محصـول وجـود نـدارد. بنابرایـن برداشـت میـوه در مرحلـة خارک، 
عملیـات شستشـو را امکان پذیـر سـاخته و بـه دلیل صافي پوسـت 
میـوه در ایـن مرحله، شستشـو بـه راحتي صورت می پذیـرد. مضاف 
بـر اینکـه پوسـیدگي و ترشـیدگي میـوه در اثـر شستشـو بـه علت 

اتصـال کامـل آن به خوشـه وجود نخواهد داشـت. 

عمل آوري خرما 
رسـاندن مصنوعـي عبـارت اسـت از ایجـاد شـرایط مناسـب بـراي 
رسـیدن خرماهایـي کـه بلـوغ آنهـا روي نخـل صـورت گرفته اسـت. 
همانطور که اشـاره شـد رسـاندن مصنوعي خرمـا در مناطقي که میوه 
روي درخـت بـه طـور طبیعـي نمي رسـد و یـا اینکـه تغییرات شـرایط 
آب و هوایـي و همچنیـن بـاران هـاي زود هنـگام باعث وارد سـاختن 
خسـارت بـه محصـول مي شـود، ضـرورت دارد. اسـتفاده از برخـي 
ترکیبـات شـیمیایي از جمله نمک طعام، سـرکه یا اسـید اسـتیک و یا 
هورمـون هاي گیاهـي مانند اتفن و به دنبال آن اسـتفاده از روش هاي 
فیزیکي مانند اسـتفاده از گرما و سـرما براي رسـاندن مصنوعي کاربرد 
دارد. درایـن فراینـد نیـاز بـه اتاق هایي اسـت کـه بتوان دمـا و رطوبت 
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نسـبي را کنتـرل کـرد. بـه هرحال براي رسـاندن مصنوعـي خرما باید 
شـرایط محیـط و رقـم خرمـا را در نظـر گرفـت کـه بـراي هـر یـک 
از ارقـام خرمـا نیـاز بـه دمـا و زمـان مناسـب اسـت تـا بتـوان خرما را 
بـه مرحلـه اي رسـانید کـه پوسـت آن نـازک و بافـت میـوه بـه طـور 
یکنواخـت نـرم و از نظـر طعـم و مـزه درحـد مطلوبـي باشـد کـه این 
ویژگي هـا نشـانة رسـیدگي میـوه اسـت. در اینجـا به عمل آوری سـه 

رقم خرما اشـاره شـده اسـت.  

 عمل آوري خرماي  رقم خنیزي

برداشت خرما 
 خرمـا  بایـد در مرحلـه خـارک کامـل در اواخـر تیرمـاه یـا اوایل 
مردادمـاه بـه صورت خوشـه کامل برداشـت شـود. خارک ها از خوشـه 
جدا شـده و پس از بازرسـي و جداسـازي، خارک هاي یکدسـت و سالم 

شستشـو شـده و تیماردهي مي شـوند ) شـکل1(.
کیسـه هاي  در  هـا  خـارک  خـارک:   تیماردهـي  روش 
پالسـتیکي بسـته بندي شـده و در شـرایط فریـزر بـا دمـاي 8- درجه 
سلسـیوس بـه مـدت 72 سـاعت نگهداري می شـوند. سـپس از فریزر 
خـارج شـده ودر دمـاي محیـط )30- 25درجه سلسـیوس( در معرض 
هـوا بـراي ذوب شـدن و خـارج شـدن میـوه از حالـت انجمـاد قـرار 

می گیرنـد. در مرحلـه بعـد بـراي رسـیدن خـارک هـا ي نـرم شـده و 
تبدیـل آنهـا بـه رطـب و همچنیـن کاهـش رطوبـت رطـب از آون یا 
گرمخانـه بـا دماي 50 درجه سلسـیوس  به مدت 48 سـاعت اسـتفاده 
می شـود. در ایـن مرحلـه خارک ها به خرماي رسـیده تبدیل  می  شـوند 

و میـزان رطوبـت  آنهـا حـدود 30 درصـد است)شـکل2(.
نگهداري خرما 

درون  خرمـارا  مي تـوان  خرمـا،  انبـارداري  بـه  نیـاز  صـورت  در 
کارتن هـاي مقوایـي بـا آسـتر پالسـتیکي در وزن هـاي کم بـه میزان 
300-250 گرم بسـته بندي کرده و براي مدت شـش ماه درسـردخانه 

بـا بـرودت 5- درجـه سلسـیوس نگهـداري کرد.

عمل آوري خرماي مضافتي 

برداشت خرما
 خرمـاي مضافتـي در اواخـر مرحلـة خـارک برداشـت می شـود. 
سـپس خوشـه بازرسـي و میوه هـاي خـراب و میوه هایي کـه در اوایل 
مرحلـة رسـیدن مي باشـند جدا شـوند تا خوشـه هاي نسـبتاً یکنواخت 
از خـالل بـراي رسـاندن مصنوعـي بدسـت آیـد. در مرحلـة بعـد کلیة 
خوشـه ها بـه وسـیلة آب، شستشـو و بـا جریـان هـوا بـه طـور کامـل 

خشـک می شـوند. 

روش تیماردهي  خوشه ها
 بـراي تیماردهي خوشـه ها از سـر که یا همان  اسیداسـتیک چهار 
درصـد، اسـتفاده می شـود. بـراي این کار خوشـه هاي خرما بـه مدت 5 
دقیقـه در سـرکه غوطـه ور می شـوند. پـس از خشـک شـدن، تمامـي 
خوشـه ها بـه اتاق مخصـوص رسـاندن یـا گرمخانه منتقل می شـوند. 
در ایـن گرمخانـه مي توان از بخـاري برقي و ترموسـتات برای تنظیم 
دمـا اسـتفاده کـرد. رطوبـت نسـبي را نیـز مي تـوان از طریق تشـتک 
هـاي آب با سـطح کافي تامین کرد. رسـاندن در دمـاي 40-38 درجة 
سلسـیوس و رطوبـت نسـبي 80-70 درصـد انجـام مي شـود. درجـه 
حـرارت و رطوبـت نسـبي داخل اتاق بوسـیله دماسـنج و رطوبت سـنج 
خـودکار قابـل اندازه گیري اسـت. پـس از گذشـت 5-3 روز  و حصول 
همگنـي نسـبي در رنـگ، خوشـه ها  از اتـاق خـارج شـده و میوه هاي 
رسـیده بـا دقت از خوشـه ها جدا می شـوند. میـزان رطوبـت خرما باید 

حـدود 38 درصـد یا کمتر باشـد. 

نگهداري خرما
را  درون  انبـارداري  مي تـوان  خرماهـا  بـه  نیـاز   در صـورت 
کارتن هـاي مقوایـي بـا آسـتر پالسـتیکي در وزن هـاي کم بـه میزان 
300-250 گـرم بسـته بندي کـرده و براي مدت چهار ماه در سـردخانه 

بـا بـرودت 5- درجـه سلسـیوس نگهـداري کرد.
                                         

                                                                                   
شکل2: خارک رسانیده شده با استفاده انجماد و حرارت

شکل1: خرماي خنیزي در مرحله خارک
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آب ، خاک 
و صنايع

كشاورزی ارگانیك راهی برای 
مديريت پايدارمنابع خاک

محمدحسین بصیری زاده1 

1-کارشناس ارشد رشته کشاورزی، معاونت فنی اجرایی مدیریت جهادکشاورزی شوشتر

1-کشاورزی ارگانیک
شــاخه ای از کشــاورزی پایــدار اســت کــه در آن کاربرد مواد شــیمیایی  
ــی  ــراوری و بازاریاب ــد، ف ــل تولی ــام مراح ــوع و تم ــی ممن مصنوع
ــن سیســتم کشــاورزی تحــت پوشــش اســتاندارد های  محصوالت ای
مرجــع ارگانیــک، کنتــرل، مدیریــت و  گواهی می شــود. سیســتم های 
کشــاورزی ارگانیــک بــر پایــه مدیریت اکوسیســتم اســتوار اســت و به 
نهاده هــای خــارج از مزرعــه وابســته نیســت. در ایــن نوع از کشــاورزی 
از نهاده هــای ســنتز شــده ماننــد کودهــای شــیمیایی، آفت کش هــا، 
داروهــای دامپزشــکی، گیاهــان اصــالح شــده ژنتیکــی و به نــژادی و 
ــود. کشــاورزی  ــتفاده نمی ش ــعه ها اس ــش اش ــی و از تاب ــواد افزودن م
ــت  ــث تقوی ــه باع ــت ک ــب اس ــد مناس ــت تولی ــک، مدیری ارگانی

ــای زیســتی و  ــعه ســالمت اکوسیســتم های زیســتی، چرخه ه وتوس
ــه از  ــد دارد ک ــه تاکی ــت بیولوژیکــی خــاک می شــود. این نظری فعالی
ــی  ــای بیرون ــود و از نهاده ه ــتفاده ش ــه اس ــل مزرع ــای داخ نهاده ه

اســتفاده ای نشــود.

بــرای  ارگانیــک  کشــاورزی  مزایــای   -2
ــی  ــداری در مــدت زمان ــط زیســت، پای محی

ــی طوالن
درکشــاورزی ارگانیــک چــون مطابــق اکوسیســتم رفتارمی شــود اثــر 

مخربــی بــرای محیــط زیســت نــدارد؛ چراکــه کمتریــن 



57 شماره 154-155
بهار و تابستان 1395

ــتفاده  ــرد. اس ــخم(صورت می گی ــن ش ــه زمین)کمتری ــات تهی عملی
ازتنــاوب زراعــی مناســب،گیاهان پوششــی،کودهای بیولوژیکــی، 
کودســبز و... اســتفاده می شــود. همچنیــن بــا بهبــود جانــوران مفیــد 
خــاک و تخمیــر موادآلــی، بافــت خــاک، بهبود یافتــه و بــاروری خاک 
ــاک داده  ــه خ ــذی بیشــتری ب ــواد مغ ــزان م ــد و می ــش می یاب افزای
می شــود. بــه همیــن دلیــل فرســایش خــاک کاهــش یافتــه و تنــوع 
ــه  ــرات گلخان ــن کشــاورزی از اث ــش می یابد. ای ــاک افزای زیســتی خ
ــاورزی  ــده در کش ــام ش ــای انج ــی از فعالیت ه ــرا خیل ــد؛ زی می کاه
ارگانیــک ماننــد حداقــل شــخم بــا اســتفاده ازگیاهــان تثبیــت کننــده 
نیتــروژن و بازگردانــدن ضایعــات کشــاورزی بــه خــاک بــا اســتفاده 
ــاک  ــه خ ــن ب ــت کرب ــش بازگش ــث افزای ــی باع ــان پوشش ازگیاه
شــده و باعــث حفــظ و ذخیــره ســازی کربــن می شــود. کشــاورزی 
ــوع زیســتی اســت و هــم اســتفاده کننده  ــان تن ارگانیــک هــم نگهب
از تنــوع زســتی؛ مثــاًل اســتفاده از بــذور بومی کــه مقاومــت بیشــتری 
نســبت بــه آفــات وامــراض دارنــد. ترکیــب گیاهــان وحیوانــات باعث 
ــود.  ــواد می  ش ــه م ــت چرخ ــرژی و بازیاف ــرف ان ــازی مص ــه س بهین
ــا اکولــوژی هماهنــگ اســت و باعــث تثبیــت  کشــاورزی زیســتی ب
بافــت خــاک، حفــظ چرخــه آب،چ رخــه کربــن، چرخــه موادغذایــی و 

ــود. ــن می ش ــر زمی ــی کمت آلودگ

3- اهمیت کشاورزی زیستی یا ارگانیک
   در دهه هــای اخیــر بــه دلیــل افزایــش مصــرف بی رویــه 
نهاده هــای بیرونــی، افزایــش هزینه هــای تولید،تخریــب و فرســایش 
شــیمیایی خــاک، تخریــب بیولوژیکــی خــاک، کاهــش شــدید منابــع 
تولیــد، ضعــف برنامــه هــا و روش هــای اجرایــی و ترویجی در توســعه 
کشــاورزی پایــدار منجــر بــه بحرانــی درامنیــت غــذا در دنیــا شــده 
ــای  ــول در راهبرده ــالح و تح ــر اص ــای اخی ــت.از این رو  دهه ه اس
توســعه کشــاورزی بــه عنــوان یــک ضــرورت و اصــل مــورد تاکیــد 
مجامــع بیــن المللــی و بســیاری از دولــت هــا در سراســر دنیــا قــرار 
گرفتــه اســت. کشــاورزی پایــدار یــک راهبــرد مدیریتــی اســت کــه 
ــت و  ــط زیس ــی برمحی ــرات منف ــاندن تاثی ــل رس ــه حداق ــث ب باع
فراهــم نمــودن تولیــد و ســودمندی مزرعــه در هــر زمــان و مطابــق 
ــوان  ــه عن ــک ب ــاورزی ارگانی ــود. کش ــی می ش ــرایط اجتماع ــا ش ب
ــور  ــه ط ــر ب ــه  اخی ــول دو ده ــدار  درط ــاورزی پای ــری از کش مظه
فزاینده ایــی مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت. بســیاری از کارشناســان 
ــی  ــردن مشــکالت کنون ــرای برطرف ک ــازوکار را پاســخی ب ــن س  ای
ــه شــیوه ایی کــه از منظــر حفاظــت  ــد، ب ــا می دانن کشــاورزی در دنی
محیــط زیســت، منابــع تجدیــد ناپذیــر، بهبــود کیفیــت موادغذایــی، 
ــری  ــازاد و غیرضــروری و جهــت گی ــد فراورده هــای م کاهــش تولی
بخــش کشــاورزی بــه ســوی نیازهــای بــازار، موثراســت. کشــاورزی 
ــک  ــادل اکولوژی ــظ تع ــر حف ــی ب ــل متک ــور کام ــه ط ــک ب ارگانی
و تقویــت فرایندهــای بیولوژیکــی تــا حدمطلــوب آنهاســت. از 
ــرات  ــم ها و حش ــاک و میکروارگانیس ــاختمان خ ــظ س ــویی حف س
ــودداری از  ــل خ ــه دلی ــت. ب ــروری اس ــتم، الزم و ض ــن سیس در ای

ــا عــدم مصــرف  ــدک ی مصــرف نهاده هــای شــیمیایی و مصــرف ان
ــع  ــر مناب ــی ب ــار چندان ــتم، فش ــن سیس ــی در ای ــای خارج نهاده ه
ــای  ــل ویژگی ه ــه دلی ــن ب ــود. همچنی ــی وارد نمی ش محدودزمین
ــاورزی در  ــن روش کش ــوالت  ای ــک، محص ــتم ارگانی ــت سیس مثب
مقایســه بــا ســایرمحصوالت، از مطلوبیــت برخوردارنــد. بــرای نمونــه 
ــت  ــر و کیفی ــم بهت ــن بیشــتر، طع ــوای پروتئی ــاده  خشــک و محت م
ــت  ــک، محبوبی ــیوه ارگانی ــه ش ــده ب ــوالت تولیدش ــر محص مطلوبت

بســیاری درجوامــع کســب کــرده اســت.

4- ویژگــی کاربــرد نهاده هــای ارگانیــک  
ــاک  ــت خ مدیری

ــه  ــل و فرج)تهوی ــا ایجــاد خل ــک خــاک، ب ــای ارگانی 4-1- نهاده ه
ــد. ــه نرمــی  بافــت خــاک کمــک می کن خــاک( ب

ــر در  ــوذ بهت ــن نف ــاران و همچنی ــتر آب ب ــوذ بیش ــث نف 4-2-باع
ریشــه گیاهــان می شــود.

4-3- ماننــد اســفنج های ریــزی عمــل می کنــد کــه باعــث ذخیــره 
آب تــا چنــد برابــر وزن خــود می  شــود. بنابرایــن در شــرایط خشــکی 
یــا تنــش آبــی، آب بیشــتری بــرای گیاهــان فراهــم می کند)قســمت 

ــاهده(. قابل مش
ــر  ــه یکدیگ ــاک ب ــرم خ ــای ن ــباندن بخش ه ــث چس 1-4- باع
ــتحکم  ــای مس ــکل گیری بخش ه ــث ش ــه باع ــود و در نتیج می ش
می شــود کــه  ایــن امــر بــه بهبــود بافــت خــاک مخصوصــٌا 
ــل  ــد )قســمت غیرقاب ــا شــنی کمــک می کن ــای رســی ی درخاک ه

ــاهده(. مش
4- 5- محیط مناسبی برای فعالیت میکروارگانیسم خاک است.

ــی  ــظ موادغذای ــرای حف ــی ب ــت باالی ــک ظرفی ــواد ارگانی 4- 6- م
ــد دارن

ــری  ــیدی جلوگی ــی اس ــای خیل ــه خاک ه ــاک ب ــل خ 4-7- از تبدی
می نماینــد.
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کشـــاورزی  در  ارگانیـــک  5-کودهـــای 
ارگانیـــک

ــان  ــه از گیاه ــتند ک ــی هس ــامل موادغذای ــک ش ــای ارگانی کوده
ــان  ــه گیاه ــی  در تغذی ــش مهم ــد و نق ــده ان ــتق ش ــات مش یاحیوان
بــازی می کننــد. کودهــای مزرعــه ای بــه طــور معمــول کاه یاعلوفــه، 
مدفــوع یــا ادرار حیوانــات و مــواد بســتری اســت و منبــع بــا ارزشــی 
ــواد ارگانیــک خــاک  از کودهــای ارگانیــک هســتند و در ســاختن م
ــود می بخشــند.  ــاروری خــاک را بهب ــد؛ در نتیجــه ب شــرکت می کنن
کود هــای آلــی، معدنــی، زیســت و آلــی– زیســتی حاصــل از منابــع 

ــد.  ــرد فراوانــی دارن طبیعــی در کشــاورزی ارگانیــک کارب

ــاورزی  ــا کش ــاک ب ــزی خ ــظ حاصلخی 6- حف
ــی  ــای مدیریت ــق روش ه ــک  از طری ارگانی

ــف  مختل
این روش ها عبارتند از:

ــوالت  ــی، محص ــات گیاه ــا ضایع ــی ب ــچ پاش ــتفاده از مال 6-1-اس
ــه کار  ــبز ب ــود س ــوان ک ــه عن ــه ب ــی ک پوششــی و محصوالت
ــظ  ــاک در حف ــایش خ ــری ازفرس ــالوه برجلوگی ــد، ع می رون

ــد هســتند. ــاک مفی ــاروری خ ب
6-2- کشــت مخلــوط، رعایــت تنــاوب زراعــی، کاربــرد مــواد 
ــف رشــد  ــاه درمراحــل مختل ــاز گی ــه نی ــده باتوجــه ب بارورکنن

ــاه. گی
6-3- استفاده ازروش شخم مناسب:

6-3-1- بــه منظورتســریع عمــل تجزیــه بهتــر اســت قبــل ازتهیــه 
ــوالت  ــای محص ــدی بقای ــول بع ــرای محص ــت ب ــتر کش بس
قبلــی درعمق20-15ســانتیمتری بــه وســیله دیســک بــا خاک 

زیــر و رو شــود.

6-4- حفاظــت از ارگانیســم های خــاک بــا اســتفاده از موادارگانیــک 
)کــود دامــی، کمپوســت، مالــچ و...(راهــی بــرای حفــظ 
حاصلخیــزی خــاک اســت و بایــد ســعی شــود از شــخم زدن 
پــی درپــی خــاک کــه الیه هــای زیــری خــاک را در معــرض 
نــور خورشــید قــرارداده و درکاهــش جمعیــت میکروارگانیســم 

ــودداری شــود. ــا موثراســت خ ه

ــاورزی  ــروژن درکش ــرک نیت ــدم تح 7- ع
ــک ارگانی

   عــدم تحــرک نیتــروژن می توانــد در هنــگام کاربــرد مــوادی ماننــد 
خــاک اره، شــاخه های درخــت، کاه وکلــش، کمپوســت نیمــه فاســد 
کــه حــاوی چــوب هســتند اتفــاق بیفتــد چــرا کــه  مــواد بکاررفتــه
ــرعت  ــه س ــده ب ــای تجزیه کنن ــد و میکروب ه ــی دارن C/N باالی
ــه موادغذایــی مثــل  ــاج ب ــرای رشــد خــود احتی تکثیــر می یابنــد و ب
نیتــروژن دارنــد، همــان طــور کــه گیاهــان بــه آن نیــاز دارنــد. از ایــن 
رو در طــول  ایــن مــدت، رقابــت بــرای اخــذ ایــن مــاده غذایــی بیــن 
ــان  ــکان دارد گیاه ــرد و ام ــورت می گی ــم ص ــاه و میکروارگانیس گی
دچــار کمبــود موادغذایــی شــوند؛ از ایــن رو بهتــر اســت بــه ازای هــر 
هکتــار،50-40 کیلوگــرم کــود اوره همــراه بــا مــواد چوبــی، مخلــوط 

شــود ســپس اقــدام بــه زیرخــاک نمــودن آنهــا شــود.

ــی  ــاه و چگونگ ــی گی ــذی اصل ــواد مغ 8- م
در  مکمــل  عنــوان  بــه  ازآن  اســتفاده 

ارگانیــک کشــاورزی 
8-1- نیتروژن

یکــی از اصلی تریــن عناصرغذایــی مهــم محدودکننــده رشــد گیاهــان 
اســت. نیتــروژن واحــد ســازنده پروتئیــن اســت. کودهــای ارگانیــک 
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شــامل تمــام مــواد مغــذی مــورد نیــاز نباتــات بــه میــزان کافــی و 
ــه مــواد ارگانیــک  ــد ب ــا ترکیــب متعــادل اســت. اگرنیتــروژن نتوان ب
ــا  ــویی(و ی ــته می شود)آبش ــاک شس ــی از خ ــه راحت ــود ب ــل ش متص
ــت آن از  ــروژن، تثبی ــم نیت ــع مه ــی از مناب ــردد. یک ــد می گ متصاع
ــی  را  ــش مهم ــا نق ــت. لگوم ه ــروب ها)ریزوبیوم(اس ــق هوامیک طری
ــت  ــاک، فعالی ــه خ ــد. تهوی ــازی می کنن ــک ب ــاورزی ارگانی در کش
میکروارگانیســم ها را زیادتــر کــرده کــه نتیجــه آن، حرکــت نیتــروژن 

از مــواد ارگانیــک اســت.
8-2- فسفر

نقــش مهمــی در متابولیســم گیاهــان در فراینــد انتقــال انــرژی بــازی 
ــه  ــان، ب ــرای گیاه ــترس ب ــل دس ــفات قاب ــوال فس ــد. معم می کن
ترکیبــات ارگانیــک خــاک متصــل شــده اند یــا بــا میکروارگانیســم ها 
تجمــع یافتــه انــد و ایــن درحالــی اســت کــه محلــول خــاک، حــاوی 
ــاک  ــذب ذرات خ ــفات، ج ــدا فس ــت. ابت ــفر اس ــی  فس ــزان کم می
می  شــود و فقــط میــزان کمــی  از آن قابــل حــل بــوده و در دســترس 
گیاهــان قــرار می گیــرد. تشــکیل کلونــی ریشــه گیاهــان بــا 
میکوریزهــا می توانــد باعــث جــذب فســفات توســط گیاهــان شــود.

8-3- پتاسیم
ــد  ــامل فرآین ــت و ش ــروری اس ــه ض ــیدهای آمین ــنتز اس ــرای س ب
فتوســنتز و افزایــش قابلیــت مقاومــت گیــاه در برابــر بیماری هاســت. 
پتاســیم موجــود در خــاک بــه طــور عمــده بــا مــواد معدنــی خــاک 
ــداری از  ــود. مق ــارج می ش ــاه خ ــترس گی ــده و از دس ــب ش ترکی
پتاســیم بــه ســطح ذرات موادمعدنــی چســبیده کــه  ایــن بخــش برای 
ــره پتاســیم از  ــی ذخی ــت کل ــر اســت. در حال ــل جذب ت گیاهــان، قاب
طریــق هوازدگــی مــواد معدنــی زیرزمینــی تامیــن می شــود؛ از ایــن 
رو  بــا اســتفاده از بقایــای محصــوالت بازیافت شــده)مخصوصا کاه( و 
کــود حیوانــی کــه حــاوی پتاســیم اســت و ممانعــت ازآبشــویی خــاک 

ــوس  ــش ســطح هوم ــی و افزای ــی دائم ــتفاده ازپوشــش گیاه ــا اس ب
خــاک، باپوشــاندن ســطح خــاک بــا مالــچ می تــوان میــزان پتاســیم 

خــاک را افزایــش داد.
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آب ، خاک 
و صنايع

اهمیت كشت و كار نخود و رفع 
مشکل علف هاي هرز  از طريق 
كنترل مکانیکي در زراعت ديم 

مناطق سردسیر كشور
جلیل اصغری میدانی1

1-عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی 

مقدمه
بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت، بــه ویــژه در کشــورهاي در حــال 
توســعه، عمده تریــن مشــکل ایــن کشــورها تامیــن مــواد غذائــي، 
خصوصــاً مــواد پروتئینــي آنهــا اســت. نخــود مهمتریــن گیــاه از 
ــت و از  ــور اس ــات در کش ــه حبوب ــوم ب ــوالت مرس ــروه محص گ
ــد  ــزان 23-17 درص ــه می ــن ب ــي داراي پروتئی ــر ارزش غذای نظ
ــه از  ــوده ک ــاک ب ــده ازت در خ ــت کنن ــاه تثبی ــک گی ــت. ی اس
ــیار  ــیمیایي بس ــاي ش ــرف کوده ــدم مص ــادي و ع ــر اقتص نظ
ــز اهمیــت اســت. نخــود یــک گیــاه تناوبــي بســیار مناســب  حائ
بــا غــالت بــه حســاب می آیــد و مي توانــد بــه پایــداري و حاصلخیــزي خــاک کمــک قابــل توجهــي نمایــد و موجــب افزایــش عملکــرد 
غــالت نیــز بشــود. ایــن گیــاه بــه جهــت کــم توقــع بــودن در مقایســه بــا مصــرف نهاده هــاي کشــاورزي، قابلیــت کشــت و کار بــه صــورت 
ــار کــردن را داشــته و  ــره و انب ــاه ســهولت ذخی ــن گی ــدي ای ــد. محصــول تولی ــر مي کن ــازده را امکان پذی ــم ب ــي در اراضــي ک ــم و حت دی
قابلیــت حمــل و نقــل و عــدم آســیب پذیري را بــه همــراه دارد. ایــن محصــول در اشــتغال زایي و درآمــد اقتصــادي بــراي تولیدکننــدگان 
داراي اهمیــت اســت. کشــور مــا از نظــر ســطح زیــر کشــت نخــود و عــدس، رتبــه  چهــارم جهانــي و در میــزان تولیــد نیــز همیــن رتبــه را 
دارد و عملکــرد آن حــدود 500 کیلوگــرم در هکتــار و در رتبه هــاي آخــر جهــان قــرار گرفتــه اســت. ســطح زیــر کشــت حبوبــات در کشــور 
0/9 تــا یــک میلیــون هکتــار بــوده و نخــود و عــدس بــه ترتیــب 64  و 23 درصــد ســطح زیرکشــت را دارد و ایــن رقــم در شــرایط دیــم 
بــه ترتیــب بــرای نخــود و عــدس 96 و 93 درصــد مي باشــد. میــزان مصــرف ســرانه در برنامــة چهــارم توســعه کشــور 7/8 کیلوگــرم، نیــاز 

ــن اســت. ــر حــدود 640 هــزار ت ــد ســاالنه آن در ســال هاي اخی ــن و تولی ســاالنه کشــور حــدود 600 هــزار ت
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عامل محدود کننده نخود
ــژادي و  ــات به  نـ ــات، اقدامـ ــي حبوبـ ــاز داخلـ ــن نیـ ــرای تامیـ بـ
به  زراعـــي و تولیـــد بـــا صرفـــه اقتصـــادي، روز بـــه روز ضـــرورت 
ـــدود  ـــاز و مح ـــل مشکل س ـــي از عوام ـــتا یک ـــن راس ـــد. در ای مي  یاب
کننـــده تولیـــد نخـــود، همـــواره وجـــود علف هـــاي هـــرز اســـت. 
ــود،  ــه نخـ ــراي مزرعـ ــد علف کـــش بـ ــموم جدیـ ــود سـ ــا وجـ بـ
ـــود را  ـــت نخ ـــوده و زراع ـــکل آفرین ب ـــیار مش ـــرز بس ـــاي ه علف ه
ـــه  ـــموم ب ـــود س ـــورت وج ـــي در ص ـــد. از طرف ـــادي مي  نمای غیراقتص
ـــت  ـــده زیس ـــر، پدی ـــورت فراگی ـــه ص ـــتفاده آن ب ـــي و اس ـــدازه کاف ان
ـــز  ـــدار نی ـــاورزي پای ـــق کش ـــه و تحق ـــره انداخت ـــه مخاط ـــي، ب محیط

ــود.. ــل مي شـ مختـ
ـــا روش  ـــته اســـت ت ـــر آن داش ـــان را ب ـــده، محقق ـــر ش مشـــکالت ذک
ـــود  ـــا وج ـــد. ب ـــه نماین ـــرز ارائ ـــاي ه ـــرل علف ه ـــراي کنت ـــي ب مطلوب
ـــیمیایي  ـــرل غیرش ـــورد کنت ـــه در م ـــورت گرفت ـــات ص ـــه مطالع اینک
ـــج  ـــي نتای ـــد ول ـــر مي  باش ـــود کمت ـــت نخ ـــرز در زراع ـــاي ه علف ه
ـــوص  ـــن خص ـــدگان را در ای ـــت تولیدکنن ـــته اس ـــه توانس ـــام گرفت انج
ـــد  ـــان رش ـــرز در زم ـــاي ه ـــرل علف ه ـــر از کنت ـــد. غی ـــدوار نمای امی
ـــن  ـــه زمی ـــوه تهی ـــل نح ـــر از قبی ـــي دیگ ـــد اقدامات ـــاه، بای ـــو گی و نم
و مناســـب ترین فاصلـــه خطـــوط کشـــت کـــه هـــر کـــدام بـــه 
ــاي  ــت علف هـ ــایانی در جمعیـ ــر شـ ــد تاثیـ ــود مي  توانـ ــه خـ نوبـ

ـــرد.  ـــرار گی ـــر ق ـــد نظ ـــند م ـــته باش ـــرز داش ه

اقدامـــات انجـــام گرفتـــه در ایـــران و 
جهـــان

تحقیقـــات انجـــام گرفتـــه در مرکـــز بین المللـــي تحقیقـــات 
کشـــاورزي در مناطـــق دیـــم )ICARDA( حاکـــي اســـت 
کـــه انجـــام شـــخم ســـطحي موجـــب افزایـــش محصـــول بـــه 
ـــت  ـــوط کش ـــه خط ـــده و فاصل ـــار ش ـــرم در هکت ـــزان60 کیلوگ می
52/5 -17/5 ســـانتي متر نیـــز در مقایســـه بـــا 35 ســـانتي  متر 
مطلـــوب بـــوده اســـت. در همیـــن بررســـي، شـــیوه هاي مختلـــف 
ـــي  ـــرل مکانیک ـــه روش  کنت ـــان داد ک ـــرز نش ـــاي ه ـــرل علف ه کنت
علف هـــاي هـــرز توســـط کولتیواتـــور بیشـــترین مقدارمحصـــول 
ــتفاده از  ــود )اسـ ــرده بـ ــد کـ ــار( را تولیـ ــرم   در هکتـ )932 کیلوگـ
کولیتواتـــور در بین  ردیف هـــا موجـــب افزایـــش محصـــول و 

ــود(.    ــده   بـ ــرز شـ ــاي هـ ــت علف هـ کاهـــش جمعیـ
در منطقـــه کرمانشـــاه بررســـي ها نشـــان می دهـــد کـــه اســـتفاده 
ـــوط  ـــه خط ـــا فاصل ـــود ب ـــت نخ ـــز و کاش ـــي در پایی ـــن قلم از گاوآه
ــرز  ــاي هـ ــي علف هـ ــرل مکانیکـ ــانتي  متر و کنتـ ــت 50 سـ کشـ
ـــار  ـــرم در هکت ـــول 900 کیلوگ ـــرد محص ـــا عملک ـــور ب ـــا کولتیوات ب
ـــز و کاشـــت  ـــدار در پایی بیشـــتر از روش اســـتفاده از  گاوآهـــن برگردان
نخـــود بـــا فواصـــل 25 ســـانتي  متر و 50 - 25 ســـانتي  متر و 

اثر تناوب گندم با حبوبات در بهره وري ازت و حاصلخیزي خاک

يكي از عوامل مشكل ساز و 
محدود كننده توليد نخود، 

همواره وجود علف هاي هرز 
است. با وجود سموم جديد 

علف كش براي مزرعه 
نخود، علف هاي هرز بسيار 

مشكل آفرين بوده و زراعت 
نخود را غيراقتصادي مي  نمايد. 

از طرفي در صورت وجود سموم 
به اندازه كافي و استفاده آن به 
صورت فراگير، پديده زيست 

محيطي، به مخاطره انداخته 
و تحقق كشاورزي پايدار نيز 

مختل مي شود.
مشكالت ذكر شده، محققان 
را بر آن داشته است تا روش 
مطلوبي براي كنترل علف هاي 

هرز ارائه نمايند.
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بـــا در نظرگرفتـــن جنبه هـــاي اقتصـــادي و هزینه هـــاي صـــرف 
ـــل  ـــرعت عم ـــتفاده و س ـــهولت اس ـــل س ـــه دلی ـــن ب ـــده و همچنی ش

ـــد:  ـــز مي باش ـــر نی ـــن زی ـــور داراي محاس ـــاد، کولتیوات زی
ــود در خـــاک  ــرز، رطوبـــت موجـ ــاي هـ ــا کنتـــرل علف هـ 1- بـ

حفـــظ مي شـــود.
ـــل از  ـــوذ آب حاص ـــاک نف ـــطح خ ـــرم در س ـــه ن ـــاد الی ـــا ایج  2- ب

ــود. ــا بـــه درون خـــاک تســـهیل مي شـ بارندگي هـ
ــتري در  ــي بیشـ ــواد غذایـ ــب، مـ ــان رقیـ ــذف گیاهـ ــا حـ  3- بـ

ــرد. ــرار مي  گیـ ــي قـ ــاه اصلـ ــترس گیـ دسـ
ــت از  ــر رطوبـ ــزان تبخیـ ــن، میـ ــاي موئیـ ــع لوله هـ ــا قطـ  4- بـ

ــد. ــل مي یابـ ــاک تقلیـ خـ
 5- بـــا ایجـــاد تهویـــه بهتـــر در خـــاک، فعالیـــت میکروارگانیســـم هاي 
ـــه هاي  ـــط ریش ـــت ازت توس ـــب تثبی ـــده و موج ـــدید ش ـــاک تش خ

ـــود. ـــاک مي ش ـــود در خ نخ

پیشنهادها
1- در تناوب قرار گرفتن نخود با غالت

ـــق  ـــه عم ـــز ب ـــي در پایی ـــن قلم ـــا گاوآه ـــاک ورزي ب ـــام خ 2- انج
ســـانتي متر  25

3- کاشت نخود در اولین فرصت در اوایل بهار با بذرکار
ــکان  ــا امـ ــب بـ ــت متناسـ ــوط کاشـ ــه خطـ ــن فاصلـ 4- تامیـ
مانورپذیـــري تراکتـــور بـــا رینـــک و چـــرخ باریـــک در مزرعـــه 
5- اســـتفاده از کولتیواتـــور بـــراي کنتـــرل مکانیکـــي علف هـــاي 

ـــرز  ه
ـــراي اراضـــي  ـــا پنجـــه اي ب ـــان ی ـــوع غلت ـــور ن 6- اســـتفاده از کولتیوات

ـــم دی
ـــل  ـــي از قبی ـــن امکانات ـــودکار و تامی ـــرداران نخ ـــوزش بهره ب 7- آم
ـــات  ـــي اقدام ـــور و برخ ـــور و کولتیوات ـــک تراکت ـــرخ باری ـــک و چ رین

ـــر. ـــویقي دیگ تش

ـــد  ـــول تولی ـــیمیایي، محص ـــورت ش ـــه ص ـــرز ب ـــاي ه کنترل  علف ه
ـــت.  ـــرده اس ک

ـــان  ـــي نش ـــه( بررس ـــم )مراغ ـــاورزي دی ـــات کش ـــه تحقیق در موسس
ـــرد 911  ـــا عملک ـــز ب ـــطحي در پایی ـــخم س ـــتفاده از ش ـــه اس داد ک
کیلوگـــرم در هکتـــار بهتـــر از شـــخم عمیـــق بـــا عملکـــرد 822 
ــر آن  ــب بیانگـ ــن مطلـ ــت. ایـ ــوده اسـ ــار بـ ــرم در هکتـ کیلوگـ
اســـت کـــه شـــخم ســـطحي توانســـته بـــود الیـــه  اي از خـــاک 
را نـــرم و شـــرایط نفـــوذ نـــزوالت جـــوي بـــه داخـــل خـــاک در 
طـــول زمســـتان را فراهـــم نمایـــد. همچنیـــن بـــذور علف هـــاي 
ـــاک  ـــطح خ ـــدودي در س ـــا ح ـــل را ت ـــال قب ـــول س ـــرز و محص ه
ـــگام  ـــه هن ـــار ب ـــل به ـــدن، در فص ـــبز ش ـــس از س ـــته و پ نگه داش
ـــل  ـــطحي تخلخ ـــخم س ـــا ش ـــود. ب ـــرده ب ـــن ب ـــود از بی ـــت نخ کاش
ـــده و  ـــر ش ـــق کمت ـــخم عمی ـــا ش ـــه ب ـــاک در مقایس ـــي خ و هواده
ـــه  ـــت ب ـــر رطوب ـــزان تبخی ـــش و می ـــاک افزای ـــت در خ ـــظ رطوب حف

ـــت.     ـــش یاف ـــه  اي کاه ـــل مالحظ ـــدار قاب مق
ـــرم  ـــرد 889 کیلوگ ـــا عملک ـــانتي متر ب ـــه خطـــوط کشـــت 35 س فاصل
در هکتـــار بهتـــر از فاصلـــه خطـــوط کاشـــت50 ســـانتي  متر بـــا 
عملکـــرد 846 کیلوگـــرم در هکتـــار بـــود. اســـتنباط گردیـــد کـــه 
ـــذر  ـــب ب ـــع مناس ـــت توزی ـــه عل ـــم ب ـــت ک ـــوط کش ـــه خط در فاصل
ـــر  ـــب، تبخی ـــي مناس ـــش گیاه ـــاد پوش ـــا ایج ـــطح و ب ـــد س در واح
رطوبـــت از ســـطح  خـــاک بـــه حداقـــل رســـیده و از رطوبـــت و 
ـــي  ـــود ول ـــتفاده مي   ش ـــوب اس ـــو مطل ـــه نح ـــاک ب ـــي خ ـــواد غذای م
ـــاد  ـــي زی ـــاي خال ـــود فض ـــا وج ـــتر ب ـــت بیش ـــوط کش ـــه خط در فاصل
ـــاد در روي  ـــه زی ـــم بوت ـــاد تراک ـــت و ایج ـــاي کش ـــن ردیف ه در بی
ـــر  ـــه و تبخی ـــش یافت ـــي افزای ـــان اصل ـــن گیاه ـــت بی ـــا، رقاب ردیف ه
ـــت  ـــن از رطوب ـــود. همچنی ـــتر مي ش ـــاک بیش ـــطح خ ـــت از س رطوب
ـــل  ـــه عم ـــه ب ـــتفاده بهین ـــز اس ـــاک نی ـــود در خ ـــي موج ـــواد غذای و م
نمي  آیـــد. در مـــورد شـــیوه کنتـــرل علف هـــاي هـــرز، اســـتفاده از 
ـــود  ـــر ب ـــول موث ـــرد محص ـــزان عملک ـــش می ـــتي در افزای ـــن دس وجی
ـــت.  ـــور نداش ـــتفاده از کولتیوات ـــا روش اس ـــده  اي ب ـــاوت عم ـــي تف ول

در موسسه تحقيقات كشاورزي ديم )مراغه( بررسي نشان داد 
كه استفاده از شخم سطحي در پاييز با عملكرد 911 كيلوگرم 

در هكتار بهتر از شخم عميق با عملكرد 822 كيلوگرم در 
هكتار بوده است. اين مطلب بيانگر آن است كه شخم سطحي 

توانسته بود اليه اي از خاک را نرم و شرايط نفوذ نزوالت جوي به 
داخل خاک در طول زمستان را فراهم نمايد.
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دام و 
آبزيان

توصیه  های ترويجی برای  
معرفی پست الرو میگو در  

استخر خاكی
سعید یلقی1 بهروز قره وی2

1- عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور- مرکزگرگان
2- کارشناس ارشد موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور-مرکز گرگان

فیلتراســیون آب ورودی بــه اســتخرهای 
خاکــی

 آب ورودی ســایت پــرورش میگــوی گمیشــان، از دریــای خــزر تامین 
ــزی خواســته و  ــودات آب ــی از موج ــر فراوان ــاوی مقادی می شــود و ح
ناخواســته اســت کــه همــراه بــا آب ورودی، وارد اســتخرهای پرورش 
میگــو می  شــود. یکــی از ایــن موجــودات، ســخت پوســت کوچکــی 
ــو  ــرروش میگ ــن پ ــه در مراحــل آغازی ــاروس می باشــد ک ــام گام بن
ــتخرها  ــده در اس ــازی ش ــره س ــت الرو ذخی ــه از پس ــه تغذی ــادر ب ق
اســت؛ گرچــه در اواســط دوره پــرورش بــه بعــد از اوزان 4 تــا 5 گــرم 
خــود بــه عنــوان غــذای میگــوی پرورشــی مــورد مصــرف و تغذیــه 
ــاز  ــدای آغ ــرورت دارد در ابت ــن رو ض ــرد. از ای ــرار می گی ــو ق میگ

ــد فیلتراســیون  ــا اعمــال روشــهای مناســب و کارآم ــرورش ب دوره پ
آب کــه بــه شــرح ذیــل اســت نســبت بــه جلوگیــری از ورود آنهــا بــه 

اســتخرهای پرورشــی اقــدام شــود
نحوة فیلتراسیون آب ورودی مزرعه به شرح زیر است:

� ــا چشــمه 5-3 	 ــی ب ــال آبرســان اصل ــذاری در کان فیلترگ
ــه صــورت عمــودی ســانتی مترب

� فیلترگــذاری دور پمــپ بــا تــوری فلــزی )پیرامــون 	
حوضچــه مکــش ( بــا چشــمه 20-10 میلــی متــری

� ــا چشــمه 	 ــه حوضچــه آرامــش ب ــذاری از پمــپ ب فیلترگ
ــر ــی مت 6-5 میل

� ــال 	 ــه کان ــش ب ــه آرام ــی حوضچ ــذاری از خروج فیلترگ

ــع  ــا از مناب ــر آن داشــت ت ــو را ب ــی. فائ ــن امنیــت غذای ــال آن ضــرورت تامی ــه دنب ــی و ب ــاز غذای رشــد جمعیــت جهــان و افزایــش نی
محیطــی بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی، برنامــه ریــزی نمایــد. محدویــت منابــع آب شــیرین و گســتردگی اراضــی ســاحلی لم یــزرع 
و فراوانــی آب شــور دریایــی. موجبــات توســعه آبــزی پــروری آب شــور بــه ویــژه پــرورش میگــو را در نقــاط گرمســیری جهــان فراهــم 
ســاخت. وجــود اقلیــم مناســب، گســتردگی زمینهــای کم بــازده و دسترســی بــه آب دریاچــه خــزر در مناطق شــمالی شهرســتان گمیشــان، 
توســعه پــرورش میگــو دراســتان گلســتان را مهیــا نمــود؛ امــا در شــرایط فعلــی عــدم امــکان تامیــن حجــم انبــوه الرو میگــوی مــورد 
نیــاز مــزارع پرورشــی، دســت انــدرکاران ایــن صنعــت را ناگزیــر بــه تامیــن پســت الرو از اســتانهای جنوبــی کشــور نمــوده اســت کــه 
ایــن محدودیــت در نــوع خــود نیازمنــد اتخــاذ روش هــای مناســب آمــاده ســازی محیــط پرورشــی بــه ویــژه فیلتراســیون آب و اعمــال 
شــیوه  های مناســب ســازگاری اولیــه الرو و معرفــی آن بــه اســتخرهای خاکــی اســت. از ایــن رو بــا توجــه بــه بعــد مســافت حمــل و 
انتقــال الرو میگــو، بــرای افزایــش بازماندگــی و ارتقــای راندمــان تولیــد در مــزارع بــر حســب تجــارب حاصلــه، دســتورالعمل  های ذیــل 

بــرای بهــره بــرداری پــرورش دهنــدگان میگــو توصیــه و تاکیــد می شــود.
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ــر ــی مت ــمه 1 میل ــا چش ــه ب ــان مزرع آبرس
� ــی )بصــورت 	 ــال آبرســان اصل فیلترگــذاری در وســط کان

ــا چشــمه 1 میلــی متــر تــوری عمــودی ( ب
� فیلترگذاری در ورودی استخر با چشمه 0/5 میلی متر	

ــی  ــل از معرف ــت الرو قب ــیون پس آداپتاس
ــه اســتخرهای خاکــی ب

بـا توجـه بـه عـدم تکثیـر انبـوه و تولیـد پسـت الرو در اسـتان 
گلسـتان، پرورش دهنـدگان در شـرایط فعلـی ناگزیـر بـه انتقـال الرو 
از اسـتانهای جنوبـی می باشـند و بـه دلیـل مسـافت طوالنی مبـداء و 
مقصـد، ضـرورت دارد بـا تمهیـدات ویژه و خاصی نسـبت بـه انتقال و 
 همچنین سـازگاری قبلی برای تقلیل اسـترس حمل و نقل اقدام شـود. 
سـازگاری فرآینـد یـا مرحلـه ای از سـازگاری تدریجـی فیزیولـوژی 
)سـاختمانی( پسـت الرو از شرایط کارگاه تکثیر و شـرایط آب و هوایی 
اسـتخرهایی اسـت کـه در آن ذخیـره خواهـد شـد. شـوری و درجـه 
حـرارت )دمـا( دو پارامتـر متغیـر مهمی هسـتند کـه میگـو باید بـا آنها 
سـازگاری پیـدا کند )آداپته شـود(؛ گرچه سـایر خصوصیـات کیفی آب 
بایـد مـد نظر قرار گیرد. همچنین اجتناب از اسـترس و تغییرات سـریع 
محیطـی، کلیـد موفقیـت در آداپتاسـیون و بازماندگـی الروهـا خواهد 
بـود. در آداپتاسـیون پسـت الرو تاکیـد زیادی بر اسـتفاده از روش های 
مناسـب و بـه موقـع آداپتـه کردن شـده اسـت؛ چـرا که قیمت پسـت 
الرو بیانگـر درصـد مهمـی از هزینه تولید میگو اسـت و از ایـن رو باید 
ایـن عمـل به طور جـدی مد نظـر قرار گیـرد. مرحله الروی حسـاس 
تریـن مرحلـه زندگی میگو اسـت و نیاز به مدیریت و رسـیدگی بسـیار 
دقیـق دارد و ایـن عمل از مرگ و میر باال و خسـارات فـراوان در زمان 
رشـد میگو جلـو گیری میکنـد. درک صحیح روشـهای آداپتاسـیون و 
ذخیـره سـازی بـه طور قابـل مالحظـه ای صرفـه اقتصـادی پرورش 

میگـو را بـه دنبال خواهد داشـت.
تجهیزات و لوازم آداپتاسیون 

آداپتاســیون  عملیــات  اجــرای  بــرای  مزرعــه  یــک  در     
بایــد در محلــی کــه رو بــه روی اســتخر قــرار داشــته باشــد 
فیلتــر  آب  اکســیژن .  کپســول  بــان،  ســایه  نظیــر  امکاناتــی 
ــد. ــم کنن ــات را فراه ــایر امکان ــه س ــان ب ــی آس ــده و دسترس  ش
تــا زمانــی کــه آب و اکســیژن فراهــم باشــد و شــرایط بهداشــتی را 
بتــوان حفــظ کــرد الروهــا می تواننــد درســاختارهای متنوعــی آداپتــه 
ــر  ــد ب ــرای عمــل آداپتاســیون بای شــوند. تعــداد و ظرفیــت تانــک ب
مبنــای تعــداد ذخیــره ســازی مزرعــه باشــد. تراکــم معقــول ذخیــره 
ســازی بــرای فعالیت هــای آداپتــه کــردن و ذخیــره ســازی 500 تــا 
ــدازه و  ــه ان 1000 الرو در هــر لیتــر اســت. میــزان ذخیــره ســازی ب
ســن الرو بســتگی دارد و میــزان ذخیره ســازی بایــد بــرای نگهــداری 

در دوره  هــای طوالنــی مــدت تنظیــم شــود.

روشهای آداپته کردن پست الرو
ــیدن از کارگاه  ــض رس ــه مح ــده ب ــل ش ــه  های حم ــودن کیس بازنم
تکثیــر: هــر کیســه حــاوی پســت الرو را بــاز نمــوده و ســریعا میــزان 
ــت  ــد. وضعی ــت نمایی ــری و ثب ــدازه گی ــای آن را ان ــیژن و دم اکس
ــو  ــد. آب را ب ــت را بررســی نمایی ــر پاک ــوی الروی ه ــی  محت عموم
نمــوده و فعالیــت و تعــداد مــرگ ومیــر را تخمیــن بزنیــد و اگــر میزان 
مــرگ و میــر باالســت آن را یادداشــت و مــورد توجــه و دقــت قــرار 
دهیــد و اگــر میــزان اکســیژن کمتــر از حالــت اشــباع )15 میلــی گرم 
بــر لیتر(اســت فــورا اکســیژن بــه کیســه  های انتقالــی حــاوی پســت 
الرو تزریــق ) حبــاب( نماییــد تــا اکســیژن بــه حــد اشــباع برســد یــا 

حداقــل بــه میــزان 12 میلــی گــرم بــر لیتــر برســد. 

آماده سازی مخزنهای )تانک( آداپته کردن
تمامـی  وسـایل آداپتاسـیون بایـد کامال"چنـد روز قبـل از اینکـه - 1

پسـت الروهـا به محل مزرعه برسـند تمیز شـوند و این مسـتلزم 
آن اسـت کـه تمامـی  مخزن هـا، سـطوح و لوله  هـا بـا اسـتفاده 
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ازیـک محلـول هیپـو کلریـت بـرای حداقل یـک سـاعت غوطه 
ورشـوند. همچنیـن آنها بایـد به وسـیله این محلـول هیپوکلریت 
تمیـز و پاک شـوند. پس از آبکشـی کردن آنها بـا آب جاری تمیز 

همه وسـایل باید خشـک شـوند. 
ــو - 2 ــول هیپ ــده محل ــی  باقیمان ــه تمام ــید ک ــته باش ــت داش دق

کلریــت قبــل از اینکــه پســت الروهــا بــه درون مخــزن 
منتقــل شــوند محــو شــود. بســیار مهــم اســت کــه از 
ــت  ــاک هس ــوی آمونی ــه محت ــی ک ــت در آب ــرد هیپوکلری کارب
آزاد  ایــن می توانــد منجــر بــه  خــودداری شــود؛ چراکــه 
. سمی اســت  گاز  یــک  کــه  شــود  کلریــن  گاز   ســازی 
ــت  ــرار اس ــه ق ــتخری ک ــیله آب اس ــه وس ــد ب ــک بای 2- تان
ذخیــره ســازی در آن انجــام شــود پــر شــود. اغلــب تجهیــزات 
آب ذخیــره آداپتاســیون را تــا 0/5 میلــی متــر یــا 500 میکــرون 
ــر  ــز فیلت ــرون نی ــا 125میک ــم ت ــی ه ــد. بعض ــر می کنن فیلت
می کننــد اتیلــن دیامیــن تتــرا اســتیک اســید)EDTA( بایــد بــه 
هــر تانــک تــا زمانــی کــه غلظــت آن بــه 2میلــی گــرم بــر لیتــر 

برســد اضافــه شــود.
ــه داخــل آن - 3 ــد قبــل از انتقــال پســت الروهــا ب آب اســتخر بای

ــد آب گــرم اســتخر مســتقیما"به تانکهــای  خنــک شــود و نبای
آداپتاســیون اضافــه گــردد حــدود 200 لیتــر از آب اســتخر را در 
یــک تانــک کمکــی ریختــه و بــا اســتفاده ازتکه  هــای یــخ کــه 
در کیســه  های پالســتیکی قــرار داده شــده انــد دمــای آب را بــه 
26تــا 27 درجــه ســانتی گــراد برســانید.با آب خنــک شــده درجــه 
ــه 25درجــه  ــی کــه ب ــا زمان حــرارت تانکهــای آداپتاســیون را ت

ســانتی گــراد برســد تنظیــم نماییــد.
میــزان درجــه حــرارت،pH، اکســیژن شــوری وســطح آمونیــاک - 4

آب اســتخر را انــدازه گیــری کنیــد و در یــک صفحــه مخصــوص 
ــه  ــن درج ــد . همچنی ــت نمایی ــیون ثب ــات آداپتاس ــت اطالع ثب
حــرارت . pH، اکســیژن، شــوری و ســطح آمونیــاک آب تانــک 
آداپتاســیون را انــدازه گیــری نماییــد و در برگــه ثبــت اطالعــات 

ــزان  ــرارت و می ــه ح ــن درج ــد. میانگی ــت نمایی ــیون ثب آداپتاس
اکســیژن را در تمامی کیســه  های پالســتیکی انــدازه گیــری 

نماییــد و در برگــه ثبــت اطالعــات آداپتاســیون ثبــت نماییــد.
آب در تانکهــای آداپتاســیون بایــد تــا حــد واســط شــوری - 5

کیســه  های انتقــال یافتــه از کارگاه تکثیــر تنظیــم شــود ضمــن 
ــرد.  ــم گ ــل و تنظی ــد تعدی ــز بای ــا نی اینکــه دم

انتقال پست الرو به تانکهای آداپتاسیون
در روزهــای خیلــی داغ قبــل از ذخیــره نمودن پســت الروهــا در تانک 
بــرای خنــک نمــودن آن یــک کیســه پالســتیکی حــاوی یــخ را برای 
چنــد دقیقــه در کــف تانــک قــرار دهیــد. بــه محــض اینکــه پســت 
ــزان  ــش می ــت کاه ــد جه ــال می یابن ــک انتق ــه درون تان ــا ب الروه
آمونیــاک بــه آرامی شــروع بــه اکســیژن دهــی نماییــد.  تقریبــا حــدود 
50 گــرم از قــرص کربــن فعــال شــده را در تانــک پخــش کنیــد. این 

مقــدار را بــرای تانکهــای بــا ســایز مختلــف تنظیــم نماییــد.
بعـد از آنکـه تمامی کیسـه  ها داخل تانک قرار داده شـدند یـک ارزیابی 
کلینیکـی از پسـت الروهـا انجام داده و از یک جام یا لیوان ازمایشـگاه 
که از جنس پالسـتیک شـفاف )ترانسـپارنت(یا شیشـه باشـد و دارای 
ظرفیـت  500تـا 1000میلـی لیتر اسـت بـرای جمـع آوری نمونه  ها از 
هـر تانـک اسـتفاده کنید و بـه پر بـودن روده  ها و نشـانه  های پوسـت 
انـدازی ، همجنـس خـواری )کانیبالیسـم(، وجـود میگوهـای مـرده و 
رنـگ تیـره روی دم توجـه نموده و آنها را برروی برگـه ارزیابی فعالیت 

پسـت الروثبت نمایید.

شمارش حجمی
ــره  ــیون ذخی ــای آداپتاس ــا در تانک  ه ــت الروه ــه پس ــار ک ــر ب ه
ــت  ــاب و جه ــدد را انتخ ــا30 ع ــی 20 ت ــور تصادف ــه ط ــدند ب ش
ــنل  ــد. پرس ــال نمایی ــگاه ارس ــه آزمایش ــکوپی ب ــی میکروس ارزیاب
ــرگ  ــزان م ــام داده و می ــی  را انج ــمارش حجم ــد ش ــگاه بای آزمایش
ومیــر را تخمیــن بزننــد. چنانچــه میــزان مــرگ و میــر پســت الروهــا 
در محمولــه، قابــل توجــه بــود  مدیــر کنتــرل کیفــی تعــداد کل پســت 
ــرگ  ــن زده شــده م ــزان تخمی ــه می ــا توجــه ب ــده را ب الروهــای زن
ــه  ــل از هرگون ــد قب ــمارش بای ــن ش ــد. ای ــرآورد می نمای ــر، ب ومی
اضافــه نمــودن آب اســتخر بــه تانکهــا صــورت پذیــرد. یکبــار دیگــر 
کــه شــمارش انجــام شــد تانک هــای آداپتاســیون می تواننــد بــا آب 

اســتخر پــر شــوند.

میزان اکسیژن
اکسیژن باید در هنگام آداپتاسیون به صورت زیر اضافه شود:

اولیــه عملیــات آداپتاســیون میــزان آمونیــاک  در ســاعت  های 
ــباع )15- ــد اش ــر از ح ــد باالت ــیژن بای ــزان اکس ــوده و می ــاال ب ب
ــید  ــته باش ــه داش ــود. توج ــته ش ــه داش ــر لیترنگ ــرم ب ــی گ 12( میل
کــه اشــباعیت اکســیژن بســتگی بــه درجــه حــرارت آب دارد. 
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ــن 8-12  ــات بی ــول عملی ــیژن در ط ــزان اکس ــه( می ــم )بهین اپتیم
ــد در  ــزان اکســیژن نبای ــود. می ــته ش ــه داش ــر لیترنگ ــرم ب ــی گ میل
ــر  ــرم ب ــی گ ــر 6 میل ــه زی ــیون ب ــات آداپتاس ــی از عملی ــچ زمان هی
ــل  ــزان اکســیژن در تانکهــای آداپتاســیون تنهــا قب ــر برســد. می لیت
ــرده  ــاال ب ــر ب ــر لیت ــرم ب ــی گ ــدود 10 میل ــازی در ح ــره س از ذخی
 می شــود تــا کمبــود اکســیژن در هنــگام انتقــال الرو جبــران شــود.

طرز عمل آداپتاسیون
هــدف از آداپتاســیون ایــن اســت کــه میــزان شــوری و درجــه حرارت 
ــه  ــم شــود؛ ب ــه آرامــی  و تدریجــی در تانکهــای آداپتاســیون تنظی ب
ــاظ  ــا از لح ــد ت ــته باش ــت الزم داش ــت الرو فرص ــه پس ــوی ک نح
فیزیولــوژی )ســاختمانی( خــود را بــا شــرایط جدیــد ســازگار نمایــد. 
ــن  ــه آخری ــض تخلی ــه مح ــریعا ب ــد س ــیون بای ــات آداپتاس عملی
آغــاز شــود.  تانک هــا  بــه داخــل  کیســه  های منتقــل شــده 
ــتفاده از  ــا اس ــی  ب ــه آرام ــزن آب ب ــای مخ ــه تانکه ــگاه آب ب آن
ــه شــکلی کــه  یــک سیســتم کامــال جــاری )روان( افــزوده شــده ب
حجــم آب در داخــل تانــک ثابــت بمانــد. تغییــرات شــوری بایــد بــه 
دقــت مشــخص شــود. تغییــر و تعدیــل درجــه حــرارت در عملیــات 
آداپتاســیون تــا یــک درجــه ســانتیگراد در هــر ســاعت توصیــه شــده 
ــراد  ــانتی گ ــه س ــک درج ــر ی ــد در ه ــا ســالمتی الرو بای اســت؛ ام
در هــر 10 دقیقــه تحــت کنتــرل قــرار گیــرد. یــک راهبــرد خــوب 
ــن اســت کــه درجــه حــرارت در دمــای 25 درجــه ســانتی گــراد  ای
بــرای اولیــن بــار تــا 75 درصــد دوره آداپتاســیون ثابــت نگــه داشــته 
شــود )در حالــی کــه شــوری تنظیــم شــده باشــد( و آنــگاه بــه آرامــی 
ــا انتهــای عملیــات آداپتاســیون درجــه حــرارت را تنظیــم نماییــد.   ت
ثابــت نگــه داشــتن دمــا موجــب کاهــش مهاجمــان شــده و میــزان 

ــن نگــه مــی دارد. متابولیســم )ســوخت وســاز(را نســبتا پایی
چنانچــه الروهــا نشــانه  هایی از افزایــش پوســت انــدازی یــا اســترس 
از خــود بــروز دهنــد بایــد ســرعت آداپتــه کــردن کاهــش یابــد و ایــن 

نیازمنــد پایــش بســیار دقیــق اســت. نشــانه  های اســترس عبارتنــد از: 
وجــود رنــگ نســبتا ســفید یــا مــات و کــدر ، حــرکات شــنای نامنظم، 
ــوال  ــواری)cannibalism(. معم ــش همخ ــا افزای ــی ی روده خال
الروهــا چنانچــه تحــت اســترس قــرار گیرنــد بــه ســطح آب می آینــد 
ــا اســت.  ــترس در الروه ــود اس ــری از وج ــانه دیگ ــود نش ــن خ و ای
توصیــه شــده هــر بــار کــه عملیــات آداپتــه کــردن، کامل شــد پســت 
الروهــا ســریعا تــا جایــی کــه امــکان دارد بــه داخــل اســتخر انتقــال 
یابنــد؛ مگــر در شــرایطی کــه هــدف مــا قرنطینــه باشــد. نگــه داری 
ــد  ــیون می توان ــام آداپتاس ــس از انج ــاال پ ــای ب ــا در تراکم  ه الروه
منجــر بــه بــروز مشــکالتی همچــون کیفیــت پاییــن آب، اســترس، 

مــرگ ومیــر و یــا بیمــاری شــود.

در  یــا  آداپتاســیون  در  تغذیــه  اصــول 
الرو پســت  نگهــداری  امکانــات 

یــک رژیــم غذایــی خــوب و مناســب همــراه بــا آداپتاســیون 
ــرای  ــرژی الزم ب ــا ان ــت الروه ــه پس ــت؛ چراک ــم اس ــی مه خیل
ــی  ــرایط محیط ــرات ش ــر تغیی ــه در اث ــترس را ک ــا اس ــارزه ب مب
ــه  ــی ک ــرد. در صورت ــد ک ــب خواهن ــت را کس ــده اس ــود آم بوج
ــه  ــروع تغذی ــکان ش ــد ام ــه باش ــورت پذیرفت ــمارش حجمی ص ش
دارد. وجــود  آداپتاســیون  عملیــات  آغــاز  درهنــگام   الروهــا 

تغذیه در هنگام آداپتاسیون
پیشـــنهاد می شـــودکه ناپلـــی آرتمیـــا  زرده تخـــم مـــرغ ) پختـــه 
ـــده  ـــای منجمد ش ـــی و آرتمی ـــی تجارت ـــی پولک ـــم غذای ـــده (، رژی ش
ـــوند. ـــرده ش ـــه کار ب ـــیون ب ـــای آداپتاس ـــذا در تانکه ـــوان غ ـــه عن ب

میـــزان کل آرتمیـــای داده شـــده در یـــک مرحلـــه نبایـــد از 10 درصـــد 
وزن کل میگـــوی مـــورد انتظـــار در هنـــگام برداشـــت تجـــاوز نمایـــد.

رها سازی پست الرو به داخل استخر
ـــی  ـــورد بازرس ـــال م ـــد کام ـــتخرها بای ـــازی اس ـــره س ـــل از ذخی قب
ــتخر،  ــب در اسـ ــی مناسـ ــکوفایی جلبکـ ــا از شـ ــد تـ ــرار گیرنـ قـ
ـــی (  ـــدگان انگل ـــه کنن ـــن شـــده و موجـــودات شـــکارچی ) تغذی مطمئ

در اســـتخر وجـــود نداشـــته باشـــند.
رهاســـازی میگـــو در اســـتخر )ذخیـــره ســـازی(بهتر اســـت کـــه 
ـــه  ـــرا ک ـــرد چ ـــام پذی ـــت انج ـــک اس ـــوا خن ـــه ه ـــح زود ک در صب
ـــم  ـــران ه ـــت و کارگ ـــر اس ـــا بهت ـــرای الروه ـــم ب ـــل ه ـــن عم ای
ـــره  ـــل ذخی ـــر عم ـــتند بهت ـــب داش ـــه در ش ـــتراحتی ک ـــل اس ـــه دلی ب
ســـازی را انجـــام خواهنـــد داد و عجلـــه کاری و احتمـــال خطـــا 

کاهـــش خواهـــد یافـــت.
ذخیـــره ســـازی الروهـــای آداپتـــه شـــده یـــک مرحلـــه بســـیار 
حســـاس و بحرانـــی اســـت؛ چراکـــه آنهـــا در معـــرض اســـترس 
ـــی  ـــترس اضاف ـــوک و اس ـــز از ش ـــت پرهی ـــه جه ـــد و ب ـــرار گرفته ان ق
ـــل  ـــت کام ـــت و مراقب ـــد مواظب ـــل بای ـــن عم ـــام ای ـــول انج در ط
ـــز و  ـــد تمی ـــل بای ـــل و نق ـــای حم ـــن تانکه ـــرد. همچنی ـــورت پذی ص

چنانچه ميزان مرگ و مير 
پست الروها در محموله، 

قابل توجه بود  مدير كنترل 
كيفی، تعداد كل پست الروهای 

زنده را با توجه به ميزان 
تخمين زده شده مرگ ومير، 

برآورد می نمايد. اين شمارش 
بايد قبل از هرگونه اضافه 

نمودن آب استخر به تانكها 
صورت پذيرد.
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ـــا آب  ـــره ی ـــای ذخی ـــیله آب تانکه ـــه وس ـــپس ب ـــوند، س ـــک ش خش
ـــرد  ـــورت پذی ـــازی در آن ص ـــره س ـــت ذخی ـــرار اس ـــه ق ـــتخری ک اس

ـــوند. ـــر ش پ
بـــرای ایـــن هـــدف پارامترهـــای کیفـــی آب بایـــد معـــادل 
ــک  ــا آب تانـ ــتخر یـ ــع آب )آب اسـ ــی دو منبـ ــای کیفـ پارامترهـ
ـــل  ـــه داخ ـــزن ب ـــه مخ ـــا از ت ـــت الروه ـــپس پس ـــد .س ـــره( باش ذخی
ظـــرف نگهـــداری پســـت الرو تخلیـــه می شـــود. در ایـــن حالـــت 
بایـــد لولـــه هـــوا در داخـــل ظـــرف، نگهـــداری قـــرار داده شـــود. 
ـــود دارد  ـــت وج ـــرف برداش ـــه در ظ ـــوری ک ـــه ت ـــه کیس ـــن کار ب ای
ـــده  ـــه ش ـــز تخلی ـــه ذرات ری ـــاری از هرگون ـــا ع ـــد ت ـــک می کن کم
ـــک،  ـــه تان ـــس از تخلی ـــردد. پ ـــرف می گ ـــدن ظ ـــز ش ـــع لبری و مان
اطـــراف دیـــواره را نیـــز بـــا آب شستشـــو دهیـــد تـــا از چســـبیده 

شـــدن پســـت الرو بـــه دیـــواره جلوگیـــری شـــود.
ـــیون را  ـــک آداپتاس ـــم تان ـــد از حج ـــا 20 درص ـــه تنه ـــد ک ـــت کنی دق
بـــه درون ظـــرف نگهـــداری پســـت الرو تخلیـــه نماییـــد ؛ البتـــه قبـــل 
ـــوند.  ـــل داده ش ـــل و نق ـــک حم ـــه تان ـــا ب ـــت الروه ـــه پس از اینک
ایـــن پروســـه را تـــا زمانـــی کـــه تانـــک خشـــک شـــود تکـــرار 
ـــد.  ـــول انجام ـــه ط ـــه ب ـــش از 30 دقیق ـــد بی ـــل نبای ـــن عم ـــد. ای کنی
ـــه ازای  ـــر 800 پســـت الرو ب ـــد حداکث ـــل بای ـــک حمـــل و نق ـــر تان ه
ـــه  ـــد ب ـــل بای ـــل و نق ـــازن حم ـــد. مخ ـــته باش ـــم داش ـــر تراک ـــر لیت ه

ـــوند. ـــیژنه ش ـــم اکس ـــور دائ ط
پســـت الرو  هـــا بایـــد از درون مخـــازن حمـــل بـــه درون اســـتخر 
بـــه فاصلـــه 50 متـــری خروجـــی اســـتخر تخلیـــه شـــوند. ایـــن 
کار بایـــد توســـط یـــک شـــلنگ کـــه بـــه صـــورت غوطـــه ور در 
اســـتخر باشـــد انجـــام گیـــرد. دقـــت کنیـــد تـــا ســـر خروجـــی شـــلنگ 
ـــت  ـــوردن پس ـــه خ ـــث ضرب ـــا باع ـــد ت ـــن نباش ـــا زمی ـــاس ب در تم
ـــه  ـــچ گون ـــدون هی ـــد ب ـــت الرو بای ـــود. پس ـــتخر ش ـــف اس الرو درک
مشـــکلی پـــس از ورود بـــه اســـتخر حرکـــت نمایـــد. رهاســـازی 
ــام  ــاد انجـ ــت بـ ــالف جهـ ــتخر در خـ ــل اسـ ــه داخـ ــا بـ الروهـ

می گیـــرد چراکـــه بـــاد و امـــواج ایجـــاد شـــده در اســـتخر بـــه 
ــا در ســـطح اســـتخر منجـــر می شـــود.  توزیـــع و پراکنـــش آنهـ

ـــازی،  ـــره س ـــس از ذخی ـــی پ ـــزان بازماندگ ـــی می ـــور بررس ـــه منظ ب
ــتخر دو قفـــس در  ــر اسـ ــه ازای هـ ــم: بـ چنیـــن عمـــل می کنیـ
ـــتخر  ـــری اس ـــانتی مت ـــل 50 س ـــق حداق ـــواره و در عم ـــی دی نزدیک
تعبیـــه می شـــود و ســـپس 100پســـت الرو، شـــمارش شـــده و در 
ــره  ــاعت پـــس از ذخیـ ــود. 48 سـ ــرار داده می شـ ــر قفـــس قـ هـ
ســـازی ایـــن پســـت الروهـــا را خـــارج نمـــوده و درصـــد بقـــا 
ـــده  ـــان دهن ـــس نش ـــر قف ـــا در ه ـــن بق ـــود. میانگی ـــبه می  ش محاس
ـــاالی  ـــد ب ـــدد بای ـــن ع ـــت. ای ـــتخر ماس ـــرای کل اس ـــا ب ـــزان بق می
ـــه  ـــد ب ـــتخر بای ـــراف اس ـــه  ها و اط ـــن گوش ـــد. همچنی 85 درصـــد باش
منظـــور بررســـی پســـت الروهـــای مـــرده مـــورد بازبینـــی قـــرار 

ـــرد . گی

نتیجه گیری
بـــه منظـــور جلوگیـــری از ورود موجـــودات آبـــزی ناخواســـته بـــه 
ـــه  ـــراه آب ورودی ک ـــه هم ـــرورش ب ـــدای پ ـــاروس در ابت ـــژه گام وی
ـــبت  ـــد نس ـــل می نمای ـــو عم ـــت الرو میگ ـــکارچی پس ـــوان ش ـــه عن ب
ـــتورالعمل  ـــق دس ـــیون آب مطاب ـــر فیلتراس ـــهای موث ـــال روش ـــه اعم ب
ـــترس   ـــل اس ـــرای تقلی ـــود. ب ـــدام ش ـــور اق ـــکی کش ـــازمان دامپزش س
ـــت الرو  ـــه پس ـــه تغذی ـــبت ب ـــل، نس ـــل ونق ـــی از حم ـــات ناش و تلف
ـــده  ـــازی ش ـــی س ـــوع غن ـــا از ن ـــا ترجیح ـــی آرتمی ـــتفاده از ناپل ـــا اس ب
ـــته  ـــز از روش بس ـــال نی ـــیوه انتق ـــود و ش ـــدام ش ـــن  C  اق ـــا ویتامی ب
ـــتفاده  ـــه روش اس ـــکان ب ـــد ام ـــی در ح ـــه  های نایلون ـــدی در کیس بن
ـــر  ـــی تغیی ـــیژن ده ـــتم اکس ـــه سیس ـــز ب ـــن مجه ـــی اتیل ـــک پل از تان

ـــد. یاب

پیشنهادها
1- بــا توجــه بــه مشــکالت حمــل و نقــل پســت الرو در مســافتهای 
ــز  ــدازی مرک ــه راه ان ــبت ب ــد، نس ــه تولی ــش هزین ــی و افزای طوالن

تکثیــر میگــو در اســتان گلســتان، اقــدام ســریع صــورت پذیــرد.
ــطه  ــه واس ــاری ب ــیوع بیم ــال و ش ــال انتق ــه احتم ــه ب ــا توج 2- ب
ــوب کشــور ضــرورت دارد نســبت  ــر جن ــز تکثی ــن الرو از مراک تامی
بــه رعایــت الزامــات بهداشــتی و امنیــت زیســتی در ســایت گمیشــان 
مطابــق ضوابــط و دســتورالعمل ســازمان دامپزشــکی توســط پــرورش 

دهنــدگان صــورت پذیــرد.
3- ضــرورت دارد پــرورش دهنــدگان میگــو کــه پســت الرو  مــورد 
ــن  ــتان تامی ــارج ا ز اس ــر خ ــز تکثی ــود را  از مراک ــزارع خ ــاز م نی
ــودن الرو  ــالم ب ــالمت از س ــی س ــت گواه ــن دریاف ــد ضم می نماین

ــد ــان حاصــل نماین ــی اطمین انتقال

ذخيره سازی الروهای آداپته 
شده يک مرحله بسيار حساس 
و بحرانی است؛ چراكه آنها در 
معرض استرس قرار گرفته اند 

و به جهت پرهيز از شوک و 
استرس اضافی در طول انجام 

اين عمل بايد مواظبت و مراقبت 
كامل صورت پذيرد. 
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دام و 
آبزيان

سیستم دو ملکه ای در پرورش 
زنبورعسل
بیژن محمودی، سلیمان پناه علی زاده 1

1- کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

 هــدف اصلــی اجــرای سیســتم دو ملکــه ای، افزایش عملکــرد کندوها 
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه بــا افزایــش جمعیــت کلنــی، عملکــرد و 
راندمــان کلنــی نیــز افزایــش خواهــد یافــت بایــد ســعی شــود کــه به 

طــرق مختلــف جمعیــت را افزایــش دهیــم. 
در ایـن سیسـتم پـرورش، عملکـرد کلنی هـا از طریـق ازدیـاد 
جمعیـت بـه علـت فعالیـت دو ملکـه در مقایسـه بـا حالـت عـادی 
سیسـتم پرورشـی، افزایـش می یابـد. شـایان ذکر اسـت انتقـال ملکه 
از کندوهـای مجـاور همـان زنبورسـتان و یـا از زنبورسـتان های دیگر 
و یـا ملکـه اصـالح نژاد شـده انجـام می پذیـرد. زمان اجـرای عملیات 
سیسـتم دو ملکه ای 5 تا 7 هفته قبل از  شـروع جریان شـهد طبیعی 
می باشـد. بـه طـور مثـال اگـر در منطقـه ای عسـل گیری در تیـر مـاه 

انجـام می شـود عملیـات باید از اواسـط اردیبهشـت شـروع گشـود.

مزایا و محاسن سیستم دو ملکه ای 
1 – مشکل بچه دهی در چنین کندو هایی وجود ندارد .

2 – عملکرد خیلی خوب و باالیی دارند .
3 – ایـن کندوهـا در پایـان فصل شـرایط بسـیار مسـاعدی برای 

زمسـتان گذرانـی دارند .
4 – تعویـض ملکه پیر و مسـن به طور خـودکار صورت می گیرد؛ 
بـدون اینکـه وقفـه ای در تخمگذاری ایجاد شـود ) در 95 درصد موارد 

ملکـه جـوان ملکه پیر را کشـته و خود، ملکه کندو می شـود (

  معایب و اشکاالت سیستم دو ملکه ای
1 – به نیروی کارگری بیشتری نیاز است.

اجـرای عملیـات، مشـکل  معیـن  و  دقیـق  زمـان  تعییـن   –  2
اجـرا شـود.( معینـی  زمـان  در  بایـد  ایـن سیسـتم  اسـت)عملیات 

3 – حمل و نقل چنین کندوهایی مشکل است.
4 – امکان افتادن کندوها در اثر بادهای شدید وجود دارد.

5- اسـتقرار کندوها در زمین های غیر مسـطح و ناهموار مشـکل 
است.

ــه  ــور عســل ب ــرورش زنب ــداول و شــناخته شــده ای در پ ــدو روش مت   اســتفاده از یــک ملکــه در هــر کن
ــدو، روش  ــژه از کن ــژاد مناســب و مراقبت هــای وی ــد. ســود جســتن از ملکــه ای جــوان و ن حســاب می آی
شــناخته شــده ای بــرای زنبــورداران اســت. در ایــن حالــت عملکــرد کنــدو بــه شــدت وابســته بــه ســالمت 
ــوان شــود عملکــرد  ــف و نات ــدو ضعی ــی ملکــه کن ــه هــر دلیل ــوان ملکــه مذکــور اســت و چنانچــه ب و ت
کنــدو بــه شــدت افــت خواهــد کــرد. همچنیــن جایگزینــی ملکــه باعــث تاخیــر شــروع تولیــد و کاهــش 
عملکــرد می شــود؛ از ایــن رو در ایــن مقالــه بــه معرفــی و اســتفاده از سیســتم دو ملکــه ای در یــک کنــدو 

می پردازیــم. 
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چگونگی عملیات
در نیمــی از بدنــه اصلــی کنــدوی قــوی و ســالم، قابهای نــوزادان 
را قــرار داده و نیــم دیگــر را بــا قــاب گــرده، پوکــه )قــاب مــوم بافــی 
شــده ســالهای قبــل کــه اکنــون فاقــد نــوزاد ، عســل و گــرده  بــوده و 
فقــط حجره هــای خالــی دارد( و قابهــای عســل و حــدود 40 درصــد 
زنبــوران بالــغ پــر مــی کنیــم . ملکــه اصلــی را نیــز در بدنــه اصلــی 
ــی  ــرار م ــه ق ــور ملک ــع عب ــه شــبکه مان ــوده و روی بدن مســتقر نم
دهیــم . ســپس بســته بــه میــزان جمعیــت کنــدو ، دو طبقــه یــا دو نیم 
طبقــه روی شــبکه ملکــه مــی گذاریــم  و بعــد روی طبقــه باالیــی 
یــک ســرپوش داخلــی قــرار مــی دهیم .)ایــن ســر پــوش از جنــس 
ــه وســیله  ــوده و وســط آن یــک ســوراخ تعبیــه شــده کــه ب فیبــر ب
ــک  ــر ی ــده اســت( ســپس روی ســرپوش فیب ــوری مســدود گردی ت
طبقــه دیگــر قــرار داده و مابقــی قابهــای نــوزادان ، قابهــای عســل ، 
پوکــه ، گــرده و بقیــه نــوزادان بالــغ را در ایــن طبقــه مســتقر نمــوده 
ــک  ــن ی ــم. همچنی ــی نمایی ــی م ــه آن معرف ــز ب ــه نی ــک ملک و ی
دریچــه پــرواز هم جهــت بــا دریچــه پــرواز پاییــن بــرای ایــن طبقــه 
درســت مــی کنیــم . در ایــن حالــت زنبــوران  فقــط ارتبــاط فرمونــی 
بــا هــم دارنــد . ایــن رونــد ادامــه دارد تــا زمانــی کــه اولیــن شــهد بــه 
کنــدو آورده شــود . در ایــن موقــع بایــد دو جمعیــت را بــا هــم یکــی 
کــرد . بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا فیبــر ســرپوش داخلــی را برداشــته 
ــا  ــج ب ــه تدری ــا ب ــا جمعیته ــم ت ــه می گذاری ــای آن روزنام ــه ج و ب
هــم مخلــوط شــوند، ملکه هــا نیــز ممکــن اســت تــا مدتــی بــا هــم  
زندگــی مســالمت آمیــزی داشــته باشــند. البتــه می تــوان نســبت بــه 

حــذف ملکــه ضعیف تــر اقــدام نمــود و در غیــر ایــن صــورت ملکــه 
جــوان ملکــه مســن تــر را کشــته و خــود ملکــه اصلــی کنــدو مــی 

 شــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه دریچــه پــرواز کنــدوی طبقــه فوقانــی 
بایــد در جهــت کنــدوی بدنــه باشــد تــا در ادغــام کندوهــا مشــکلی 
ــدوی دو ملکــه احتمــااًل  ــی عملکــرد کن ــه طــور کل ــد. ب پیــش نیای
ــر دو  ــال اگ ــود . مث ــد ب ــه خواه ــور جداگان ــه ط ــدو ب ــر از دو کن باالت
کنــدو بــه طــور جداگانــه  هــر  کــدام  15 کیلــو گــرم و در مجمــوع 
ــا سیســتم دو ملکــه  ــو گــرم محصــول بدهــد یــک کنــدو ب 30 کیل
ای بیــش از 30 کیلــو گــرم محصــول خواهــد داد . در مــوارد زیــادی 
ــر  ــش از 2 براب ــا سیســتم دو ملکــه ای بی ــدو  ب ــک کن محصــول ی

ــا دو کنــدوی مجــزا خواهــد بــود . محصــول ب
در روش دیگــر،  بــر روی بدنــه اصلــی یــک طبقــه مــی گذاریــم 
ــع عبــور ملکــه  قــرار می دهیــم و بعــد دو  و روی طبقــه شــبکه مان
طبقــه یــا دو نیــم طبقــه روی شــبکه ملکــه قــرار می دهیــم . ســپس 
ــر روی  ــز باشــد ب ــوری دو جــداره کــه دارای چشــمه های ری یــک ت
طبقــه آخــر گذاشــته و در نهایــت روی تــوری یــک بدنــه قــرار مــی 
ــک  ــه، ی ــر روی آن بدن ــوان ب ــی ت ــر ضــرورت داشــت م ــم . اگ دهی
ــوری و  ــه شــبکه ت ــا شــروع شــهد منطق ــرار داد.  ب ــه دیگــر ق طبق
شــبکه ملکــه را برداشــته و بــه جــای آن روزنامــه قــرار می دهیــم تــا 

ــوند . ــوط ش ــا مخل جمعیت ه
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دام و 
آبزيان

اهمیت سورگوم در تغذيه دام
حسین غالمی  و مهدی امیر صادقی1 

1- اعضای هئیت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ،سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی 

ــه ایــن واقعیــت  کــه تغذیــه، بخــش مهمــي از هزینه هــاي تولیــدات دامــي را شــامل می شــود ) حــدود 70  درصــد(،  ــا توجــه ب     ب
تامیــن مــواد خوراکــي بــراي دام هــا و تولیــد فرآورده هــاي دامــي ماننــد شــیر و گوشــت موضوعــي اســت کــه امــروزه دغدغــه اصلــي 
مســئولین و تولیــد کننــدگان بخــش کشــاورزي اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ایــران داراي اقلیــم خشــک و نیمــه خشــک بــوده و پدیــده 
خشکســالي و کــم آبــي، در حــال تبدیــل بــه بحــران اســت، ضــرورت توجــه بــه منابــع جدیــد علوفــه اي مقــاوم بــه خشــکي و نیــز 
افزایــش بهــره وري از آب و خــاک  در فهرســت اهــداف بلنــد مــدت وزارت جهــاد کشــاورزي قــرار گرفتــه اســت. در ایــن راســتا ســورگوم 
علوفــه اي و دانــه ای گیاهــان مناســبی هســتند کــه مــي تــوان آنهــا را در برنامــه ریزي هــاي کشــت قــرار داد و بــه اشــکال متفــاوت 
در تغذیــه دامهــا بــه کار بــرد. بــا توجــه بــه نیــاز آبــی بــاالی ذرت علوفــه ای کــه ســبب محدودیــت کشــت  ایــن محصــول شــده اســت، 
ســورگوم بــا توجــه بــه فصــل رشــد محــدود در کشــور، مي توانــد بــه صــورت سیلوشــده در جیــره دام هــاي شــیري و پــرواري وارد شــود 
و بخشــي از نیــاز بــه علوفــه و یــا ســیالژ مــورد نیــاز دام هــا را تامیــن کنــد. ســورگوم را گیــاه بومــي مصــر باســتان مي داننــد و از جملــه 
اولیــن گیاهــان وحشــي بــوده اســت کــه بــراي تهیــه غــذاي انســان و علوفــه دامــي، بومــي شــده و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
ســورگوم گیاهــي اســت کــه بــا مناطــق گرمســیري ســازگاري یافتــه اســت و گیــاه خــاص ایــن مناطــق محســوب مــي شــود. ســورگوم 
مي توانــد بــه صــورت دانــه اي و هــم بــه صــورت علوفــه اي کشــت شــود. در گذشــته عمومــا ســورگوم در مناطقــی کشــت می شــد کــه 
بــرای کشــت ذرت مســاعد نبــود، امــا اکنــون بــا پیدایــش ســورگوم هیبریــد، خیلــي بــه اســتانداردهاي ارزش غذایــي ذرت بــه خصــوص 
ذرت سیلوشــده نزدیــک شــده اند. ســورگوم  شــامل دو گــروه  علوفــه ای و دانــه ای اســت. ســورگوم هاي علوفــه ای بــه چهــار گــروه : 
1- هیبریــد ســورگوم علوفــه ای 2- ســودان گــراس 3- هیبریــد ســورگوم * ســودان گــراس و 4- ســورگوم شــیرین تقســیم مــي شــوند. 
ــد ســال پیــش  ــی در چن ــر هســتند ول ــاه ت ــا ســهولت بیشــتری انجــام شــود، کوت ــا ب ــروزی برای اینکــه برداشــت آنه واریته هــای ام
بلنــدی ســورگوم تــا حــدود چهــار متــر مي رســید. ســورگوم و ذرت هــر دو از خانــواده گیاهــان چهــار کربنــه )4c( هســتند ولــی در شــکل 
ســاختمان، مقــدار ســاقه، بــرگ و دانه هــای خــود، تفــاوت دارنــد. مقایســه بیــن ذرت و ســورگوم نشــان داد کــه نســبت برگهــا و دانه هــا 
)بــالل در ذرت و خوشــه دانــه در ســورگوم( در ذرت باالتــر و مقــدار ســاقه در ذرت کمتــر اســت؛ بــه همیــن دلیــل مقــدار فیبــر خــام در 

ســورگوم )32/5 درصــد مــاده خشــک( باالتــر از مقــدار آن در ذرت سیلوشــده )30/50 درصــد( اســت.
  ایــن بــاال بــودن فیبــر خــام در ســورگوم بــه معنــی آن اســت کــه در شــرایط مســاوی، دام مقــدار کمتــری از ســیالژ ســورگوم نســبت 
بــه ذرت ســیلو شــده می توانــد مصــرف کنــد و خوش خوراکــی ســورگوم ســیلو شــده نســبت بــه  ســیالژ ذرت کمتــر اســت. در بعضــي 
مــوارد هــر دو نــوع ســورگوم مي تواننــد نســبت بــه ذرت داراي مزیتهــاي باشــند ماننــد اینکــه بــه میــزان آب کمتــري احتیــاج دارنــد،  
نســبت بــه خشــکي نیــز مقاومــت بیشــتري دارنــد، میــزان هزینــه کمتــري احتیــاج دارنــد و ایــن توانایــي را دارنــد کــه دوبــاره رشــد کنند 

و چنــد چیــن از آنهــا برداشــت کــرد.
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سـورگوم، علوفـه بـا ارزشـی کـه توسـط  دامهـا خورده می شـود، 
مقاومـت قابـل توجهـی بـه خشـکی دارد و در مناطقـی رشـد می کند 
کـه ذرت امـکان رشـد ندارد. سـورگوم علوفه ای را می تـوان به صورت 
چرای مسـتقیم، علوفه سـبز در آخور، علوفه خشـک و سـیالژ مصرف 
کرد. این گیاه به دلیل مقاومت به خشـکي، مناسـب کشـت در مناطق 
خشـک و یـا بـا آبیـاري محـدود اسـت و مجمـوع همـه ایـن عوامل 
سـبب مي شـود که سـورگوم داراي ظرفیت باالیی براي کشـت باشـد. 
اگر مدیریت صحیح اعمال شـود، اسـتفاده از علوفه خشـک سـورگوم 
مـي توانـد در مواقعـي کـه کمبود خـوراک وجـود دارد به عنـوان منبع 
خوراک تکمیلي بسـیار عالي)مناسـب( مورد اسـتفاده قرار گیرد. شـاید 
بزرگترین مزیت )برتري( سـورگوم این باشـد که نسـبت بـه اینکه چه 
نـوع محصولـي مورد نیاز کشـاورز اسـت، مي توانـد  نوع و سـویه اي از 
سـورگوم را بـراي  اهـداف متنوعـی مانند چـراي مرتعـي، تولید علوفه 
خشـک، تهیـه سـیلو و یـا بـه صـورت سـبز چاپرشـده انتخـاب کنـد. 
قابلیـت جوانـه زنـي و رشـد دوباره بعـد از بریده شـدن، این گیـاه را به 
گیاهي ایـده آل )بسـیار مناسـب( بـراي تهیـه علوفه خشـک حاصل از 

چندبـار برداشـت و نیـز براي چـراي دام تبدیل کرده اسـت.

هیبرید سورگوم های علوفه ای
هیبرید های سـورگوم و سـودان گـراس تالقی بین سـورگوم های 
علوفـه ای و سـودان گراس هسـتند. ایـن هیبریدها در شـرایط معمول 
دارای تولیـد بسـیار زیـادی در تابسـتان ها هسـتند و حتـی در شـرایط 
کـم آبـی نیـز تولیـد قابل توجهـی دارنـد. در شـرایط کم آبـی صفاتی 
نظیر سـطح برگ کمتر، سـطح ریشـه ثانویه بیشـتر و سـطح چرب یا 
واکسـی بیشـتر در برگها در هیبرید های سـورگوم علوفه ای نسـبت به 

بـه ذرت دیده می شـود.

هیبرید هـای علوفـه ای سـورگوم ظرفیـت باالیـی بـرای تولیـد 
سـیالژ در مناطـق خشـک دارنـد. هیبرید هـای علوفـه ای سـورگوم 
بـه طـور نسـبی دارای سـاقه های ضخیم تـری هسـتند.  این ارقـام به 
عنـوان تـک چیـن انتخاب و تکامـل یافته انـد، در بعضی ارقـام، تولید، 
برابـر بـا تولیـد ذرت علوفـه ای اسـت ولـی در اغلـب مـوارد، کیفیـت 

علوفـه پایین تـر از ذرت علوفـه ای اسـت. 
وزنـی  درصـد  تـا 50  می تواننـد  هیبریـد  سـورگوم  علوفه هـای 
گیـاه، دانـه تولیـد کننـد کـه بـا تولیـد دانـه ای ذرت علوفـه ای برابري 
می کنـد. انـدازه ریـز دانه های سـورگوم، یک عامـل بازدارنـده و منفی 
بـرای هضـم در نشـخوار کنندگان اسـت و متاسـفانه تا کنـون همانند 
فـن آوری عمـل آوری در ذرت برای دانه سـورگوم، فن آوری مناسـبی 
معرفـی نشـده اسـت تا دانه هـای سـورگوم عمـل آوری شـوند و برای 
سـیالژ آمـاده گردنـد. دقـت در انتخـاب هیبریـد بـا توجه به زمـان در 
دسـترس بـرای کشـت)بین کشـت های متـداول دیگر در تابسـتان( و 
زمـان برداشـت باعـث برداشـت حداکثر انـرژی قابل دسـترس دام به 
علوفه هـا خواهـد شـد. مقـدار باالتـر پروتئیـن خـام و قابلیـت هضـم 
ظاهـری در مراحـل اولیه رشـد اسـت ولـی حداکثر مقدار ماده خشـک 
اسـتحصالی بـا بالغ شـدن سـورگوم به دسـت می آیـد. حداکثـر انرژی 
خـام در هـر هکتـار زمانـی بـه دسـت می آیـد کـه دانه هـا در مرحلـه 
خمیـری سـفت هسـتند؛ هر چنـد در این مرحلـه انرِژی قابل دسـترس 
بـرای هـر واحـد مـاده ی خشـک پائیـن اسـت. ماننـد علوفـه غالت 
زمسـتانی، از موقـع گل دهـی تـا رسـیدن دانـه بـه مرحلـه خمیـری 
سـفت، مقـدار  NDF )فیبر نامحلول در شـوینده خنثـی( کاهش ولی 

لیگنیـن افزایـش می یابد. 
قابلیـت هضـم مـاده خشـک در حیوانـات زنـده )in vivo( و یـا 
درآزمایشـگاه )in vitro( بـا افزایـش سـن و یـا بـا افزایـش لیگنیـن 
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جدول1- انرژی و ترکیبات شیمیایی ذرت و سورگوم سیلو شده
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جدول2-  مقایسه ذرت علوفه اي  و سورگوم

سورگوم علوفه ايذرت  علوفه ای

1- یک چین برداشت می شود
2- به طور متوسط حدود 70 تا 80 تن عملکرد دارد

3- مصرف عمدتا  به صورت سیلوشده است
4- پروتئین  حدود 8 درصد و قند ساقه ذرت علوفه ای کم است

5- در آبیاري با آب شور رشد نمي کند 
6- ماده ضد مغذي ندارد

7- مصـرف بالفاصلـه پس از برداشـت توسـط دام مسـمومیت تولید 
نمی کنـد.

 8- سـیالژ ذرت مقـدار NDF)فیبـر نامحلـول در شـوینده خنثـی(و 
لیگنین کمتـر دارد.

9- بـه دلیـل بنـد هشـتم مقـدار خـوراک مصرفـي و ماده آلـي قابل 
هضـم در سـیالژ ذرت باالتر اسـت.

10- تا ایـن تاریـخ در شـرایط مسـاوی انـرژی قابل دسـترس دام  در 
سـیالژ ذرت بیشـتر از سیالژ سـورگوم است

11-مقـدار انـرژی و پروتئیـن تولیـدی در هـر هکتار سـیالژ ذرت از 
سـیالژ سـورگوم کمتر اسـت.

1- یک تا سه چین مي تواند برداشت شود
2- در چیـن اول تـا 60 و در چیـن دوم 50 و در چین سـوم تا 40  تن 

علوفه سـبز قابل برداشت است.
3- مصـرف بـه صـورت چرای مسـتقیم ،علوفه تر ، علوفه خشـک و 

سـیلویی امکان پذیر اسـت
4- پروتئین حدود 7 درصد بوده و قند ساقه بیشتر است

5- با آب شور تولید قابل قبولي دارد.
6- اسـید سـیانیدریک وجـود دارد ولـي در ارقـام جدیـد در حداقـل 

مقـدار ممکن اسـت
7- مصـرف تـا حـدود سـي سـانتي متـر از سـطح زمیـن اگـر گیـاه 
حـاوي اسـید پروسـیک باشـد ممکـن اسـت منجر به مسـمومیت 

در دام شـود.
8-در سـیالژ سـورگوم مقـدار  NDF )فیبـر نامحلـول در شـوینده 

خنثـی( و لیگنیـن باالتـر اسـت.
9- بـه دلیـل بنـد هشـتم مقـدار خـوراک مصرفـي و ماده آلـي قابل 

هضـم در سـیالژ سـورگوم پائین اسـت.
10- تا ایـن تاریـخ در شـرایط مسـاوی انـرژی قابل دسـترس دام در 

سـیالژ سـورگوم کمتر از سـیالژ ذرت اسـت
11- مقـدار انـرژی و پروتئین تولیدی در هر هکتار سـیالژ سـورگوم 

از سـیالژ ذرت بیشتر است.
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گیـاه کاهـش می یابـد هر چنـد برخـی از معـادالت تجربی بر اسـاس 
مقـدار فیبـر در گیـاه، ممکن اسـت کـه مقـدار قابلیت هضـم باالتر را 
پیـش بینـی کننـد. ارتباط بیـن قابلیت هضم و مقـدار علوفـه در واحد 
سـطح بـر عملکرد زراعی  و توسـعه ارقام جدید سـورگوم موثر اسـت.

درجه حرارت
تنـش گرمایـی، عامـل عمـده موثـری بـر عملکـرد و تطابـق گیاهان 
اسـت. اغلـب گیاهـان منطقه اسـتوایی و معتـدل به درجه حـرارت 30 
تا 55 درجه سـانتی گراد حسـاس هسـتند. سـورگوم در مقایسه با ذرت 
به سـرما حسـاس تر اسـت. شـدت رابطه سـورگوم با درجه حـرارت به 
چندیـن عامـل از جملـه مدت زمان اسـترس سـرما و یا گرمـا، مرحله 
رشـد و نـوع رقـم تسـت شـده بسـتگی دارد. گیاهان، خاک هـای گرم 
و مرطـوب را بـرای جوانـه زدن و رشـد ترجیـح می دهنـد، خاک هـای 
سـرد و مرطـوب باعث توسـعه و رشـد بیماریها درسـورگوم می شـوند. 
سـورگوم در درجه حرارت 21 درجه سـانتی گراد شـروع به جوانه زدن 
می کنـد. هـر چنـد جوانـه زدن می توانـد در درجـه حـرارت 10 درجـه 
شـروع شـود ولی بیـرون آمدن از خاک بـه تاخیر می افتد. بـرای جوانه 

زدن و رشـد سـورگوم بهتـر اسـت کاشـتن دانه هـای سـورگوم موقعی 
انجـام شـود کـه درجـه حرارت خـاک در عمق 5 سـانتی متـری، در 5 

روز متوالـی حدود 15/6 سـانتی گراد باشـد.

تولیــد ســورگوم  بــرای  نیــاز  مــورد  آب 
علوفــه ای

ــر از  ــا حــدود کمت در یــک تحقیــق مشــخص شــد کــه ســورگوم ب
ــد  ــد محصــول مشــابهی را تولی ــاز ذرت می توان ــورد نی نصــف آب م
کنــد. نتایــج تحقیقــات نشــان دادنــد کــه فرکانــس آبیــاری، مهم تــر 
ــر مــاده  ــاری ســورگوم اســت. حداکث از مقــدار آب در هــر وعــده آبی
خشــک بــرای دو چیــن برداشــت ســورگوم در هــر هکتــار بــرای 10 
نوبــت ابیــاری 16/30 تــن، 7 آبیــاری 11/80 تــن و 10/50 تــن برای 
5 آبیــاری بــا حجــم آب مصرفــی یکســان بــود. در مناطــق خشــک و 
کــم بــاران ســورگوم بهتریــن گزینــه بــرای تولیــد علوفــه اســت و بعد 
از کاشــت غــالت زمســتانه بهتریــن گزینــه برای تنــاوب در تابســتان 
اســت . ســورگوم، بــازده باالیــی در مصــرف آب دارد و کمتــر از ذرت 
بــه آب نیــاز دارد. ســورگوم در مناطــق خشــک کــه آب شــور دارنــد 

سورگوم علوفه اي

با توجه به كمبود منابع آب 
كشور الزم است كه از 

جيره هاي سنتي مانند استفاده 
از يونجه، ذرت سيلو شده 

و ذرت دانه اي دربخش 
كنسانتره دام هايی مانند گاو 

شيري فاصله گرفته و به منابع 
علوفه اي با نياز آبي كم مانند 
سورگوم توجه بيشتري كرد.
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علوفــه  ایــده آلــی اســت. مقاومــت ســورگوم بــه خشــکی بــه خاطــر 
ــه شــوری  ــر (. مقاومــت ب سیســتم ریشــه ای آن اســت ) عکــس زی
)نمــک( بــه نــوع رقــم ســورگوم بســتگی دارد و تجمــع نمــک ممکن 
ــیرین  ــورگوم ش ــد. س ــری کن ــورگوم جلوگی ــه زدن س ــت از جوان اس

یــک رقــم مقــاوم بــه شــوری اســت.
برگهــای چــرب و براق)واکســی( هیبرید هــا باعــث تأخیــر در تبخیــر 
و کاهــش ســرعت خشــک شــدن می شــود.  ایــن خصوصیــت 
ــاز  ــبب نی ــث  س ــه دارد باع ــی ک ــرب( مزیت ــراق و چ ــای ب )برگ ه
ــردن در  ــی از آن طــرف خشــک ک ــود؛ ول ــاه می ش ــر گی ــی  کمت آب
مناطقــی کــه بارندگــی پراکنــده وپیــش بینــی نشــده دارنــد را ســخت 
ــای  ــادی آب در پ ــورت زی ــه درص ــا ذرت ک ــه ب ــد. در مقایس می کن
بوتــه از بیــن مــی رود، ســورگوم در چنیــن شــرایطی، بــه رشــد خــود 
ــر از  ــز بهت ــد را نی ــش از ح ــت بی ــاه رطوب ــن گی ــه می دهد. ای ادام

ــد. ــل می کن ــالت تحم ــایر غ س
ــتفاده  ــیلو اس ــه س ــراي تهی ــاً ب ــه غالب ــورگوم ک ــی از س گونه های
مي شــوند در ســه گــروه اصلــي قــرار مي گیرنــد کــه شــامل: 
ســورگوم علوفــه اي، ســورگوم دانــه اي و هیبریــد ســورگوم – ســودان 
گــراس هســتند. در بیــن ایــن انــواع نیــز اســتفاده از ســورگوم علوفــه 
اي بیشــتر از بقیــه بــراي تهیــه ســیلو رایــج اســت. مزیــت کلیــدي 
)مهــم( ســورگوم علوفــه اي نســبت بــه ذرت جهــت تهیــه ســیلو این 
اســت کــه در شــرایط  کــم آبــي میتــوان ســیلویي بــا کیفیــت بــاال به 
دســت آورد. بــرای علوفــه خشــک ســورگوم، برداشــت بایــد در مرحله 
دانــه نــرم یــا دانــه خمیــری باشــد. برداشــت ســورگوم بــرای ســیالژ 
بایــد در مرحلــه خمیــری نــرم )وقتــی کــه رطوبــت گیــاه 65 تــا 70 
درصــد اســت( باشــد. بــرای ســیالژ واریته هــای دانــه ای بهتــر اســت 
وقتــی کــه دانه هــای باالیــی خوشــه در مرحلــه خمیــری و دانه هــای 
پایینــی خوشــه در محلــه شــیری هســتند برداشــت و ســیالژ انجــام 
شــود. در مقایســه بــا ذرت علوفــه ای ســیلو شــده، ســیالژ ســورگوم 

سورگوم هاي دانه اي و علوفه اي آزمایشي مزرعه تحقیقاتي موسسه اصالح و نهال بذر- مرداد ماه 1395

دارای فیبــر باالتــر و مقــدار کمتــری قابلیــت هضــم اســت.
 نتیجـه اینکـه بـا توجـه بـه رونـد فعلـی گـرم شـدن کـره زمیـن 
وخشکسـالی های  آینـده، رویـه فعلـی در وارد کـردن علوفه هـای بـا 
نیـاز آبـی کـم در جیره هـای غذایـی دام های کشـور برنامـه راهبردي 
صحیحـي اسـت و بـا ظرفیت هـای تولید بـذر علوفه هـای با نیـاز آبی 
کـم در کشـور و در جهـان می تـوان به اینـده امیـدوار بـود. بـا توجه به 
کمبـود منابـع آب کشـور الزم اسـت کـه از جیره هـاي سـنتي ماننـد 
اسـتفاده از یونجه، ذرت سـیلو شـده و ذرت دانه اي دربخش کنسـانتره 
دام هایـی ماننـد گاو شـیري فاصلـه گرفته و بـه منابع علوفـه اي با نیاز 

آبـي کـم مانند سـورگوم توجـه بیشـتري کرد.

منابع مورد استفاده
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الروهـا در سـه روز اول الروی بـا ایـن مـاده تغذیه شـده و بعد از سـه 
روزگـی آنهایـی که قرار اسـت تبدیل به کارگر شـوند با عسـل و گرده 
تغذیـه شـده و آن الروی کـه قـرار اسـت بـه ملکـه تبدیل شـود فقط 
بـا ژل رویـال تغذیه می شـود. ژل رویال زود فاسـد شـده و بایـد بعد از 
 . C . D . E برداشـت مصـرف شـود. ژل رویـال دارای ویتامین هـای

A B1 . B2 . B6 . B12  می باشـد.

چگونگی تولید ژل رویال
ایـن مـاده از دو جفـت غده هیپوفاریـن موجود در طرفین سـر زنبوران 
کارگـر جـوان ترشـح و با بـزاق دهان آنهـا مخلوط  می شـود. این ژل، 
خمیـری شـکل بـا رنگ تقریبا سـفید تـا زرد کم رنگ و طعمـی تند و 
زننـده اسـت. ایـن ماده مغـذی تا سـه روز مورد اسـتفاده همـه الروها 
قـرار می گیـرد ولـی زنبـور ملکـه بـه طـور دائـم از ایـن مـاده تغذیـه 
می شـود. بـدون ژل رویـال هیـچ الروی قـادر بـه رشـد نیسـت و این 
مـاده، ملکـه را قـادر می سـازد کـه در روزهـای تخـم ریزی در شـبانه 
روز بیـش از 2500 تخـم بگـذارد که وزن این مقدار بیـش از وزن خود 
ملکـه اسـت. همچنیـن ملکه زنبور عسـل، به واسـطه اسـتفاده از این 
مـاده مغـذی حـدود پنـج تا شـش سـال عمـر مـی کنـد در حالی که 
زنبـور هـای کارگر در فصل های فعالیـت خود )بهار و تابسـتان( حدوداً 

در کمتـر از 14 تـا 24 روز از فعالیـت خـود مـی میرند.
ژل رویال یـک مـاده غذایـی بسـیار ارزشـمند و دارویـی اسـت که در 
درمان بسـیاری از ناتوانی ها و امراض، موثر اسـت؛ از جمله: در کاهش 
چربـی خـون، تنظیـم هورمون هـا، کمـک بـه بـاروری و تسـریع در 
بهبـودی ناتوانی جنسـی، کمک به رشـد اسـتخوان ها، محرک رشـد، 
اشـتها آور، رفـع  انسـداد رگ هـا، بهبودی روماتیسـم مفصلی، درمان 
افسـردگی، افزایـش دهنـده مقاومـت بـدن در مقابلـه بـا عفونت هـا و 

جلوگیـری از پیـری زودرس بسـیار موثر اسـت.

نحوه نگهداری 
بـه خاطـر وجـود آنزیم هـا و هورمون هـای موجـود در ژل رویـال بهتر 
اسـت از تمـاس بـا نـور و اکسـیژن هـوا جلوگیـری نمـود تـا تجزیـه 
نشـود و الزامـاً در یخچـال یـا فریـزر  نگهـداری شـود. ژل رویـال بـه 
بنام اسـتیل کولین کـه نقـش اساسـی در  علـت دارا بـودن مـاده ای 
نقـل و انتقـال پیام هـای عصبـی ایفـا می کنـد بـرای پیشـگیری و 
درمـان مشـکالت عصبـی نظیر: آلزایمر، رعشـه و اضطـراب کاربـرد 
دارد و همچنیـن در فعالیت هـای فکـری زیـاد هـم می تـوان از ایـن 
مـاده اسـتفاده کـرد. در ضمـن بـه خاطـر داشـتن همین ماده )اسـتیل 
کولیـن( از رسوب کلسـترول در جـداره رگ ها که باعث سـفت شـدن 
دیـواره رگ هـا می شـود و سـکته را به دنبـال دارد می کاهـد. در ژل 
رویال مقـدار فراوانی کالژن موجـود اسـت کـه در اسـتحکام یاخته ها 
بـا یکدیگـر به ویـژه یاخته های پوسـت نقش اساسـی بـازی می کند . 

 ژل رویال نوعـی ماده غذایی اسـت که توسـط زنبورهای عسـل تهیه 
می شـود و معمـواًل همـه الروهـا در سـه روز اول زندگـی از آن تغذیه 
می کننـد؛ امـا ایـن جیـره غذایـی از روز چهـارم تغییر می کنـد و جای 
آن را مخلوطـی از عسـل و گـرده می گیـرد و تنهـا ملکـه تـا آخر عمر 
از ژل رویال تغذیـه می کنـد و بـه نظـر می رسـد کـه ایـن نـوع غـذا 
باعـث بـه وجود آمدن اختالفات اساسـی بیـن زنبورهای مـاده و ملکه 
می شـود؛ به طـوری کـه طول مـدت زندگی ملکـه بیش از پنجـاه و دو 
برابـر طـول زندگـی زنبورهای کارگر اسـت و از لحاظ حجـم نیز ملکه 
دو تـا سـه برابـر کارگرهـا اسـت. ژل رویال توسـط زنبورهای پرسـتار 
تولیـد می شـود وایـن زنبورهـا در روز ششـم زندگـی اقـدام به ترشـح 
شـاه انگبین می کننـد کـه در حقیقـت مایعـی سـفید رنـگ اسـت کـه 
در تغذیـه الروهـا و بـه ویـژه ملکه بـه کار مـی رود. اما این ترشـحات 
در روز دوازدهـم، قطـع می شـود و الروهـای پرسـتار این وظیفـه را به 

نسـل دیگـری از الروهـا کـه سـن آن ها کمتر اسـت می سـپارند .
زنبورهـای کارگـر دو غـده بـه نـام غـدد زیرحلقـی بـر روی سـر خود 
دارنـد کـه قادرنـد این ماده را از سـن 10 الـی 15 روزگـی تولید کنند. 
رنگ ژل رویال از سـفید شـیری تا زرد روشـن بوده و ترش مزه اسـت. 
ملکـه در زمـان زندگـی تنهـا بـا ژل رویـال تغذیـه می شـود. تمامـی 

دام و 
آبزيان

ژل رويال يا شـاه 
؟ چیسـت  انگبین 
کسری بابایی
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منابع طبیعی و 
محیط زيست

صنوبر و صنعت
ابراهیم لشکر بلوکی1 

1- عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن

مقدمه

ــون  ــور و ف ــرو فل ــن قلم ــن و متنوع تری ــا ارزش تری ــوری، ب ــگاه جان ــدودی بوم ــا ح ــی و ت ــن پوشــش گیاه ــتن غنی تری ــا داش ــا، ب جنگله
شــناخته شــده زمیــن هســتند کــه در فرآینــد پیچیــده ای در طــی میلیون هــا ســال تکامــل یافتــه و بــه نســل حاضــر رســیده اند. جنگل هــا 
بی تردیــد از مهمتریــن عناصــر حیــات بخــش محیــط زیســت و تامیــن کننــده رفــاه و آســایش جوامــع بشــری و عامــل کلیــدی در توســعه 
پایــدار بخــش کشــاورزی هســتند. جنــگل در محیــط زیســت، ذخیــره و غنی ســازی منابــع آب زیــر زمینــی، پاکیزگــی و کاهــش آلودگــی 
هــوا، کاهــش فرســایش خــاک، جلوگیــری از بالیــای طبیعــی، تعدیــل آب و هــوا نقــش تاثیرگــذار دارد) یخکشــی 1356(. نقــش برجســته 
اقتصــادی جنــگل در محصــول چــوب آن نمایان تــر اســت. چــوب یکــی از محصــوالت ارزشــمند جنــگل اســت کــه در پیدایــش و توســعه 
ــل اجتماعــی در بســتر توســعه  ــا پیشــرفت و تکام ــري داشــته اســت. همســو ب ــي انســان نقــش موث ــل زیســتي و اجتماع ــد تکام فرآین
ــوع  ــه فــن آوری مــدرن، بشــر قادرشده اســت بیــش از پنــج هــزار ن ــي ب ــو دســت یاب ــد. در پرت صنعتــی، نیازهــای جدیــدی شــکل گرفتن
فــرآورده مختلــف چوبــی را بــه طــور مســتمر از آن تولیــد نماید)پارســاپژوه 1368(. در آغــاز، درختــان در مصارفــی ماننــد ســاخت مســکن و 
تولیــد انــرژی گرمایــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتنــد و ایــن رویــه همچنــان در جوامــع عقــب مانــده و حتــی در حــال توســعه ادامــه 
دارد. بــه طــوری کــه فقــط در ســال 1389 تولیــد و مصــرف هیــزم و ذغــال چــوب از جنگل هــای شــمال بــه ترتیــب 9/12 و 1/2 میلیــون 
مترمکعــب بــوده اســت)وزارت نیــرو 1389(. تنــوع تولیــد محصــوالت چوبــی، میــزان برداشــت چــوب از جنگلهــا را بــه طــور فزاینــده افزایش 
داده اســت. از میــان محصــوالت متنوعــی کــه از چــوب بــه دســت می آیــد و بیشــترین تقاضــا بــرای آن وجــود دارد، صنعــت کاغذســازی 
و تولیــد ام دی اف اســت. چــوب اگرچــه بــه صــورت خــام یــک محصــول راهبــردی تلقــي نمي شــود ولــي پــس از تبدیــل و تولیــد کاالي 
ارزشــمندي چــون کاغــذ و ســایر محصــوالت ســلولزي در قالــب مــاده گرانبهایــی کــه مي توانــد میــزان توســعه و پیشــرفت اجتماعــي یــک 
جامعــه را رقــم بزنــد، مــورد ســنجش قــرار مي گیــرد؛ چــرا کــه امــروزه میــزان و منزلــت فرهنگــي و بالندگــي اجتماعــي ملــل در مصــرف 
کاغــذ ســنجیده مي شــود کــه خــود از چــوب و ســایر مــواد ســلولزي بــه دســت مي آیــد. در طــی قرن هــا جنگلهــا بــه مثابــه مــزارع طبیعــی 
تولیــد چــوب ایــن افزایــش تقاضــا را بــا برداشــت بیشــتر از آنهــا، جبــران کرده انــد. ایــن نیــاز همــواره بــه طــور جدي تــر و  فزاینده تــري 
احســاس مي شــود تــا جایــي کــه در راســتاي برقــراري تــوازن بیــن عرضــه و تقاضــا بــه ناچــار میــزان برداشــت چــوب از جنگلهــا افزایــش 
یافته اســت. ایــن رونــد برداشــت افزایشــی، تــا مــرز بحــران آفرینــي پیــش رفته اســت و ســبب بــروز بحران هــای زیســت محیطــي شــده 

و بــه چالــش جهانــي بــدل گشــت. 
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ســابقه طوالنــی دارد. در هریــک از نواحــی و مناطــق کشــور گونــه 
ــی و  ــق غرب ــتری دارد. در مناط ــر رواج بیش ــی از صنوب ــای خاص ه
شــمال غربــی در اســتان های آذربایجــان شــرقی و غربــی، کردســتان 
ــزی  ــق مرک ــالک، در مناط ــزی و ش ــر تبری ــه صنوب ــل، گون و اردبی
ــزی  ــراه تبری ــه هم ــوده ب ــه کب ــان، گون ــتان های اراک، اصفه در اس
کشــت آنهــا گســترش دارد کــه دو کولتیــوار مهــم آن کبــوده شــیراز 
و کبــوده بومــی می-باشــند. در کبــوده شــیراز فرم هــای تنــه تقریبــا 
اســتوانه ای، راســت و تــاج مــدور و پوســت کامــال ســفید اســت ولــی 
ــاج باریــک و پوســت خاکســتری  ــه راســت و ت ــوده بومــی تن در کب
ــه شــمالی در اســتان گیــالن  ــراق اســت. در ناحی ــه ســبز ب ــل ب مای
ــود  ــداول نب ــدان مت ــرکاری چن ــل از دهــه چهــل شمســی، صنوب قب
ــه طــور  ــن مناطــق ب ــت در ای ــر ســفید پل ــه بومــی صنوب ــی گون ول
ــا ورود گونــه هــای اصــالح  طبیعــی مــی رویــد. ولــی پــس از آن ب
شــده خارجــی صنوبــر، فعالیــت صنوبــرکاری در اســتان های شــمالی 
ــژه  ــه وی ــی کــه اســتان های شــمالی کشــور ب ــا جای مرســوم شــد ت
اســتان گیــالن بــه عنــوان رتبــه نخســت کشــوری در کاشــت و بهره 
ــی  ــر شــناخته شــده اســت. در نواحــی جنوب ــرداری از چــوب صنوب ب
کشــور رویشــگاه طبیعــی صنوبــر پــده اســت کــه در جنــوب حــوزه 
رودکارون و دامنــه هــای مرطــوب آن توده هایــی از ایــن نــوع صنوبــر 
ــوده و  ــر ب ــم گرمت ــب اقلی ــر طال ــه صنوب ــن گون ــود. ای ــده می ش دی
مقاومــت آن بــه شــوری خــاک از تمامــی گونه هــای صنوبــر بیشــتر 
ــه  ــی ب ــدارد ول ــوب رواج ن ــد چ ــدف تولی ــا ه ــرورش آن ب ــت. پ اس
لحــاظ زیســت محیطــی و حفاظــت خــاک و جلوگیــری از فرســایش، 
دارای ارزش فراوانــی اســت. زراعــت چــوب در ایــن نواحــی با کاشــت 

درختــان اکالیپتــوس گســترش دارد. 

نگاهی به جنگل های ایران 
برابــر آمــار ســازمان خــوار و بــار جهانــی، ســطح جنگل هــای ایــران 
12/4 میلیــون هکتــار بــرآورد شده اســت در حالــی کــه در حــدود 40 
ســال پیــش مقــدار آن 18 میلیــون هکتــار بــرآورد شــده بــود کــه که 
نشــان دهنــده تجــاوز، تخریــب و کاهــش ســطح جنگل هــا اســت. 
ــار و  ــه ترتیــب 0/2 هکت ســهم ســرانه جنــگل در ایــران و جهــان ب
ــور  ــد کش ــران 7/4 درص ــی ای ــطوح جنگل ــد. س ــار می باش 0/8 هکت
ــار در شــمال  ــزان 1840000 هکت ــن می را پوشــش داده اســت. از ای
ــدران  ــالن، مازن ــتان های گی ــزر در اس ــای خ ــی دری ــیه جنوب و حاش
و گلســتان قراردارنــد کــه بــه عنــوان قطــب تولیــد چــوب جنگلــی 
کشــور محســوب می شوند)شــکل1(. بقیــه جنگل هــای کشــور بالــغ 
بــر 10/5 میلیــون هکتــار بــوده و در نواحــی غــرب و جنــوب غربــی 
کشــور پراکنده انــد و دارای ارزش حفاظتــی می باشــند. منابــع جنگلــی 
کشــور پشــتوانه توســعه پایــدار در ســطوح مختلــف کشــاورزی، آب، 
خــاک و تعــادل زیســت محیطــی منطقــه می باشــند. بنابرایــن، حفــظ 
ــای کالن کشــور ملحــوظ  ــد در برنامه ریزی ه ــا بای ــت از آنه و صیان
گــردد )نــوروزی 1387(.مــردم مــا هماننــد ســایر ملــل بــه چــوب و 
ــی،  ــع جنگل ــاز از مناب ــن نی ــد. ای ــاز دارن ــوع آن نی ــای متن فرآورده ه

نــگاه منفعت طلبانــه و ســودجویانه بــه جنگل هــا بــه عنــوان 
ــار  ــی را دچ ــع طبیع ــد چــوب، عرصه هــای مناب ــی تولی ــزارع طبیع م
ــره  ــدن ک ــرم ش ــی و گ ــرات اقلیم ــود. تغیی ــدی نم ــرات ج مخاط
ــش  ــان و افزای ــای جه ــطوح جنگل ه ــش س ــی از کاه ــن ناش زمی
آالینده هــای ناشــی از مصــرف فــراوان ســوخت های فســیلی  اســت. 
بــه طــوری کــه در آخریــن کنفرانــس تغییــرات اقلیمــی ســال 1394 
)2015( بــا شــعار زنــده بــاد ســیاره زمیــن، زنــده بــاد بشــریت و زنــده 
بــاد خــود زندگــی در پاریــس برگــزار شــد. هــدف کنفرانــس، حصــول 
ــاره آب و هــوا و نجــات کــره  توافــق قانونــی و جهــان شــمول در ب
زمیــن از گــرم شــدن در طــی ســال های آینــده اســت. دســتیابی بــه 
ــرداری از جنگلهــا و تولیــد چــوب  ــا ســاماندهی بهره ب ایــن هــدف ب
از عرصه هــای غیــر جنگلــی )زراعــت چــوب( اصولی تریــن رویکــرد 
ــش،  ــازی پای ــه بهینه س ــت. برنام ــن نگرانی هاس ــش از ای نجات بخ
ــتورالعمل  ــای کشور)دس ــت جنگل ه ــرداری و مدیری ــره ب ــظ، به حف
شــماره 160332/ت 41074 ه مورخــه 1392/10/16ســازمان جنگلها 
و مراتــع کشــور( تالشــی در همیــن راستاســت. صنوبــر و صنوبرکاری 
از روزگاران دور در ایــران شــناخته شــده و کشــت آن مرســوم 
بوده اســت. صنوبــر در ادبیــات کهــن ایــران و فرهنــگ زبــان فارســی 
ــه  ــظ، غزلســرای جاودان ــه حاف ــه طــوری ک ــع دارد ب ــی رفی جایگاه

ــراید:  ــران می س ای
دل صنوبریم همچو بید لرزان است

  زحسرت قد و باالی چون صنوبر دوست
ــران چشــمه ای جوشــید و  ــاور ای ــی از کشــور کهــن و پهن در هرجای
ــگ حضــوری  ــد بالدرن ــر و بی ــد صنوب ــی تردی رودی روان گشــت ب
ــاط کشــور  ــا پیمایــش در اقصــی نق ــد کــه ب ــدا نموده ان دلنشــین پی
ــران  ــر در ای ــان صنوب ــرورش درخت ــت و پ ــوند. کاش ــاهده می ش مش
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ــاظ  ــه لح ــا ب ــور م ــود. کش ــن می ش ــوب تامی ــت چ واردات و زراع
برخــورداری از جنــگل در ردیــف کشــورهای فقیــر یــا کــم برخــوردار 
از آن تعریــف شــده  اســت. پیشــرفت و توســعه در دو بعــد اجتماعــی و 
صنعتــی، بهره بــرداری از عرصه هــای جنگلــی را بــه طــور مضاعــف 
فزونــی بخشــید. افزایــش جمعیــت ایــران، افزایــش ســرانه مصــرف 
ــاد  ــه بخشــنامه ی ــا عطــف ب ــه همــراه داشــته اســت. ب چــوب را  ب
شــده ســازمان جنگلهــا و مراتــع کشــور )شــماره 160332/ ت 41074 
ــا عنــوان برنامــه بهینه ســازی پایــش، حفــظ، بهره بــرداری  ه( کــه ب
و مدیریــت جنگل هــای کشــور صــادر شــد، در مــاده شــش آن اشــعار 
ــزداری کشــور موظــف  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــی دارد: س م
اســت اجــرای طرح هــای جنگلــداری در شــمال کشــور را بــه نحــوی 
ــرداری  ــه چــوب حاصــل از بهره ب ــد ک ــت نمای ــزی و مدیری برنامه ری
جنــگل، صرفــا از درختــان آســیب دیــده )شکســته، افتاده، ریشــه کن، 
آفــت زده( و عملیــات پرورشــی تامین شــود )ســازمان جنگلهــا و مراتع 
کشــور 1392(. بنابرایــن، صنایــع چوبــی کشــور بــرای تامیــن مــواد 

اولیــه مــورد نیــاز خویــش بــا چالــش جــدی روبــرو شــدند. 

صنایع چوبی و مواداولیه مورد نیاز
بخــش مهمــی از نیــاز صنایــع چوبــی کشــور در طــی ادوار گذشــته از 
جنگلهــای شــمال تولیــد و تامیــن شــد. کاهــش پهنه هــای اقتصــادی 
و توانمنــدی تولیــد چــوب جنگلهــا، ایجــاد و راه انــدازی صنایــع چوب 

ــه  ــود را ب ــن کمب ــر ای ــت ام دی اف در ســال های اخی ــژه صنع ــه وی ب
ــی  ــع چوب ــن صنای ــان داد. عمده تری ــر نش ــف و جدی ت ــور مضاع ط
ــذ و  ــع کاغ ــد در صنای ــاز دارن ــری نی ــه فراوانت ــواد اولی ــه م ــه ب ک
ام دی اف دیــده می شــود و البتــه ایــن محصــوالت بخــش مهمــی از 
واردات و نیــاز اجتماعــی کشــور اســت. برابــر گزارشــات در یــک دوره 
ــن  ــا و همچنی ــوب از جنگله ــت چ ــاله )1393-1390( برداش چهارس
ــی در همــان حــال ارزش ارزی  واردات آن کاهــش داشــته اســت ول
ــش را  ــوب افزای ــت چ ــی قیم ــانات جهان ــر نوس ــت تاثی واردات، تح
ــع  ــات صنای ــاد کارخانج ــیس و ایج ــدول1(. تاس ــان می دهد)ج نش
چــوب بــه ویــژه صنعــت ام دی اف، بــدون چــاره اندیشــی در تامیــن 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز آنهــا خســارت ســنگینی بــر ســرمایه ملــی، 
ــاخت.  ــد س ــار وارد خواه ــورد انتظ ــره وری م ــتغال و به ــت اش وضعی
ــن دو شــامل  ــی اســت. ای ــل پیش بین ــن راســتا قاب دو راهــکار در ای
ــد  ــده و تولی ــاد ش ــت ی ــرای صنع ــس( ب ــوب )چیپ ــرده چ واردات خ
چــوب در عرصه هــای غیــر جنگلــی )زراعــت چــوب( اســت. واردات 
ــت  ــر نمــودن وضعی ــر خــروج ارز از کشــور، بغرنج ت چــوب عــالوه ب
اشــتغال و محدودیت هــای قرنطینــه ای بــرای جلوگیــری از ورود آفات 
ــن  ــد. امیدبخش تری ــان می ده ــدی آن را نش ــز ناکارام ــا نی و بیماریه
ــارکت  ــوب، مش ــع چ ــاز صنای ــورد نی ــه م ــواد اولی ــه م ــکار تهی راه

ــوب اســت.  ــت چ ــعه زراع ــع در توس ــازمان های ذینف ــد س هدفمن
ــواد  ــم م ــع عظی ــوب و مناب ــد چ ــا در تولی ــادی صنوبره ارزش اقتص
ــا در  ــرد چــوب آنه ــه کارب ــوده و دامن ــل توجــه ب لیگنوســلولزی، قاب
ــر  ــان صنوب ــه از درخت ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــیع اس ــوب وس ــع چ صنای
بــرای تولیــد شــکر و اتانــول اســتفاده می شــود . همچنیــن صنوبرهــا 
بــرای تولیــد ســوخت زیســتی  و گیــاه پاالیــی بــرای زدودن 
آلودگی هــای خاکــی و آبــی وحتــی رویشــگاه های آلــوده بــه فلــزات 
ــتفاده های  ــی اس ــت میکروب ــاوت جمعی ــب متف ــا ترکی ــنگین ب س
فراوانــی می شــود. امــروزه، چــوب صنوبــر مــاده اولیــه مناســبی بــرای 
تولیــدات مختلــف چوبــی نظیــر تولیــد خمیرکاغــذ، تهیــه روکــش و 
تختــه چنــدال ، تولیــد فیبــر و تختــه فیبرعایــق می باشــد. بــه طــور 
ــری  ــوب ب ــای چ ــداث کارگاه ه ــا اح ــی کشــور ب ــع چوب ــی صنای کل
شــروع شــد؛ ولــی بــا احــداث کارخانه هــای کبریــت ســازی ، تختــه 
خــرده چــوب، فیبــر، روکــش و تختــه چنــد الیــه، کاغــذ ســازی و 
ــازی در  ــزرگ کاغذس ــه ب ــت. دو کارخان ــعه یاف ــد MDF  توس تولی
اســتان های گیــالن و مازنــدران بخــش مهمــی از مــواد اولیــه خــود 
ــر در کشــور یکــی  ــد فیب ــد. تولی ــن می کنن ــر تامی را از چــوب صنوب
ــه  ــا، کارخان ــن آنه ــی از قدیمی تری ــد و یک ــی می باش ــع چوب از صنای
ــر فعالیــت  ــا مصــرف چــوب صنوب فیبــر رویــال انزلــی اســت کــه ب
دارد. صنایــع تختــه خــرده چــوب کــه بــا رویکــرد مصــرف پســماندها 
در کشــور ایــن صنعــت راه انــدازی شــد در حــال حاضــر تمامــی آنهــا 
عــالوه بــر مصــرف چــوب آالت هیزمــی جنگلــی ســهم بزرگــی در 
مصــرف چــوب صنوبــر دارنــد. مهمتریــن صنعتــی کــه چــوب صنوبــر 
ــت ســازی اســت کــه  در آن مصــرف انحصــاری دارد صنعــت کبری
ــه  ــر ب ــرن می-رســد. چــوب صنوب ــک ق ــش از ی ــه بی ــت آن ب قدم

برابر آمار سازمان خوار و بار 
جهانی، سطح جنگل های ايران 

12/4 ميليون هكتار برآورد 
شده است در حالی كه در حدود 

40 سال پيش مقدار آن 18 
ميليون هكتار برآورد شده بود 

كه نشان دهنده تجاوز، تخريب و 
كاهش سطح جنگل ها است.
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دلیــل دارا بــودن آســتانه آتشــگیری پاییــن در صنعــت کبریت ســازی 
ــتاد  ــه هش ــه اول ده ــت ام دی اف در نیم ــژه دارد. صنع ــرف وی مص
ــت دو  ــن صنع ــد. از ای ــدازی ش ــداث و راه ان ــران اح ــی در ای شمس
ــه در  ــک کارخان ــل و ســاری( و ی ــدران )آم ــزرگ در مازن ــه ب کارخان
گیــالن )شــهر صنعتــی رشــت( فعــال هســتند و بیشــترین مــواد اولیه 

مصرفــی آنهــا چــوب صنوبــر اســت. 

زراعت چوب با صنوبرکاری
ــد  ــدار تولی ــع پای ــرد مناب ــا رویک ــا ب ــت از جنگل ه ــظ و صیان حف
چــوب بــا کاشــت درختــان تنــد رشــد صنوبــر اصولی تریــن و 
ــار  ــاس آم ــت. براس ــش اس ــان بخ ــکار اطمین ــن راه ــم هزینه تری ک
و اطالعــات موجــود، تــوان تولیــد چــوب جنگل هــای شــمال  
ــم  ــک آن حاک ــرایط اکولوژی ــه در ش ــده ای ک ــرات عم ــل تغیی به دلی
شــده، به شــدت کاهــش یافتــه  اســت کــه حداکثــر مقــدار آن چهــار 
مترمکعــب در هکتــار در ســال در جنگل هــای شــفارود بــرآورد گردیــد 
ــر  ــالوه ب ــرکاری ع ــن، صنوب )Farahmand, 2012(.  بنابرای
تامیــن مــواد اولیــه لیگنوســلولزی مــورد نیــاز صنایع، پشــتوانه بســیار 
مطمئنــی بــرای بقــا و حیــات جنــگل اســت. متاســفانه بایــد اذعــان 
ــی و  ــع مدیریت ــدان جام ــور از فق ــوب در کش ــت چ ــه زراع ــود ک ش
عقــب ماندگــی ســاختاری ســازمانی رنــج می بــرد. جنــس صنوبــر، به 
دلیــل داشــتن قامــت درختــی و نداشــتن ثمره ماکــول، در تشــکیالت 
ــار  ــورد انتظ ــی م ــته های حمایت ــا و بس ــور از صندوق ه ــی کش زراع
بهــره ای نــدارد. بــرای درک عمیق تــر موضــوع، جنــس پنبــه را کــه 
ــی،  ــت مســتقل اجرای ــی شــناخته می شــود و دارای هوی ــاه صنعت گی
ــنجیم. از  ــر می س ــس صنوب ــا جن ــت ب ــی اس ــکیالتی و تحقیقات تش
محصــول پنبــه، پارچــه بافتــه می شــود و از محصــول صنوبــر کاغــذ، 
ــردی نیســت  ــردد. پارچــه، محصــول راهب ــد می گ ام دی اف و ... تولی

ــا  ــدار کشــاورزی ب ــی کاغــذ موقعیــت راهبــردی دارد. توســعه پای ول
حفــظ و صیانــت از منابــع طبیعــی )جنگل هــا( تحقــق یافتنــی 
ــگل  ــای جن ــات و بق ــر پشــتوانه حی ــس صنوب ــان جن اســت و درخت
هســتند. صنوبــر درخــت باغــی اســت و در اراضــی مردمــی کاشــته 
ــد  ــوب تولی ــر محصــول چ ــان صنوب ــود. درخت ــرورش داده می ش و پ
می-کننــد و بایــد در تشــکیالت و نهادهــای مدیریتــی وزارت جهــاد 
ــی  ــد. چــون متول ــی )زراعــت چــوب( بیابن کشــاورزی ســاختار هویت
ــزارع طبیعــی کشــور، ســازمان جنگلهــا و ادارات  ــد چــوب در م تولی
کل منابــع طبیعــی تابعــه هســتند. انتظــار مــی رود کــه ایــن ســازمان، 
دفتــر زراعــت چــوب را در حــوزه معاونــت امــور جنــگل و ترجیحــا" 
ــا در  ــد ت ــدازی نمای ــی و راه ان ــش بین ــتقل پی ــد و مس ــت جدی معاون
حــوزه مدیریــت ادارات کل منابــع طبیعــی اســتانها صاحــب هویــت 
ــا ایجــاد ایــن نهــاد،  تشــکیالتی )معاونــت زراعــت چــوب( شــوند. ب
ــت  ــان، از فرص ــایر زارع ــد س ــوب همانن ــد چ ــان تولی ــاید زارع ش
ــع  ــهیالت مناب ــی، تس ــته های حمایت ــدی از بس ــتفاده و بهره من اس
مالــی بانک هــا و یارانه هــای حمایتــی برخــوردار شــوند. ایــن 
رویکــرد موجــب رونــق و پیشــرفت جــدی در توســعه صنوبــرکاری و 
تولیــد فــراوان مــواد اولیــه کــه تاکنــون از جنگلهــا برداشــت می شــد، 
ــور  ــی کش ــمالی و غرب ــی ش ــی نواح ــای جغرافیای ــود. پهنه ه می ش
ــه  ــمالی کشــور ب ــرکاری هســتند. نواحــی ش ــعه صنوب مســتعد توس
ویــژه اســتان گیــالن کــه قطــب تولیــد چــوب صنوبر اســت، شــرایط 
مطلــوب تــری دارد؛ تــا جایــی کــه مدیــران صنایــع اســتان در صــدد 
تبدیــل گیــالن بــه قطــب صنایــع ســلولزی کشــور هســتند. تحقــق 
ــا  ــوب ت ــت چ ــعه زراع ــر توس ــزی فراگی ــدون برنامه ری ــن آرزو ب ای

حــدود زیــادی ناشــدنی اســت. 
ــگاه  ــا ن ــت چــوب اقتضــا دارد ب ــر در زراعــت و صنع ــت صنوب قطبی
ــارات  ــا و انتظ ــا، توانمندی ه ــا، محدودیت ه ــعه محــور، چالش ه توس
ــدار  ــوب و حفاظــت پای ــد چ ــمند در تولی ــی ارزش ــس درخت ــن جن ای
ــل  ــه دلی ــا ب ــود. صنوبره ــی ش ــی بازشناس ــت طبیع ــط زیس از محی

جدول1- برداشت چوب از جنگلهای شمال1 و واردات2 آن در طی سالهای 1393- 1390

سال 
سال

وارداتتولید داخلی
درصدافزایش4ارزش )دالر(درصدکاهش4مقدار) تن(تن3مترمکعب

13901110000777000451142- 7/4179188877+ 11/6
1391990000693000349859- 22167485236+ 6/5
13921005000703500333589- 4/6169928421+ 1/4
1393750000525000318723-4/4168974201+0/5

385500026985001450313685576735جمع کل

1-  از سایت سازمان جنگلها و مراتع کشور
2-  از سایت انجمن کارفرمایان صنایع چوب کشور

3- وزن مخصوص 0/7 در نظر گرفته شد.
4- درصد کاهش واردات چوب و افزایش ارزش ارزی آن نسبت به سال قبل 
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برخــورداری از ســرعت رشــد بــاال، دوره بهره بــرداری کوتــاه، 
ــی  ــردی فراوان ــای کارب ــه ای، قابلیت ه ــوع گون ــر و تن ســهولت تکثی
ــژه آن  ــه وی ــبب توج ــا س ــن ویژگی ه ــد. ای ــی دارن ــع چوب در صنای
در زراعــت چــوب شــد. بنابرایــن، مهمتریــن دالیــل اهمیــت صنوبــر 

ــداز: کاری عبارتن
ــوب  ــد چ ــوان تولی ــت در ت ــت محدودی ــه عل ــرکاری ب 1 - صنوب

ــوب. ــرف چ ــاز مص ــش نی ــه افزای ــه ب ــا توج ــا ب جنگله
2 - صنوبــرکاری بــه علــت زودبازدهــی آن در مقابــل طوالنــی بــودن 

دوره برداشــت در جنگلهــا .
ــی  ــا م ــتفاده ره ــدون اس ــه ب ــی ک ــرکاری در زمین های 3 - صنوب

ــت. ــر اس ــانی امکان پذی ــه آس ــوند ب ش
4 - صنوبــرکاری بــه عنــوان اندوختــه و صنــدوق پــس انــداز 
ــا  ــاز ب ــورت نی ــه در ص ــود ک ــی می ش ــتایی تلق ــای روس خانواره
ــرف  ــش را برط ــادی خوی ــکالت اقتص ــر، مش ــوب صنوب ــروش چ ف

می ســازند.
ــت از  ــی حفاظ ــب امنیت ــول ضری ــور معم ــه ط ــرکاری ب 5 - صنوب
جنگلهــا را افزایــش داده و از تخریــب بــی رویــه آنهــا تحــت عنــوان 
ــن  ــد و ضام ــری می کن ــتایی جلوگی ــارف روس ــوب و مص ــاق چ قاچ

ــدار آن اســت بقــا و توســعه پای

ــا محصــوالت رایــج زراعــی  ــر ب 6 - عــدم همزمانــی کاشــت صنوب
ــات فراغــت آنهــا  ــه اشــتغال روســتاییان و کشــاورزان را در اوق زمین

ــد. ــم می کن فراه
ــت ( در  ــت و برداش ــت، داش ــی ) کاش ــات زراع ــهولت عملی 7 - س

ــرکاری صنوب
8 - کشــت تلفیقــی صنوبــر بــا برخــی محصــوالت زراعــی به آســانی 

ــر است. میس
ــع  ــرای صنای ــری ب ــراوان و ارزان ت ــه ف ــواد اولی ــرکاری م 9 - صنوب
چوبــی فراهــم می کنــد و وضعیــت ناخوشــایند اشــتغال در روســتاها 

ــد.  ــود می بخش را  بهب
10 - صنوبــرکاری موجــب پاکیزگــی و تلطیــف هــوا بــه روش 

ترســیب کربــن و تولیــد اکســیژن می شــود.    
ــا،  ــازمانها، نهاده ــارکت س ــا مش ــوب ب ــت چ ــد زراع ــعه هدفمن توس
واحدهــای تحقیقاتــی- آموزشــی و تشــکل های مــردم نهــاد، 
ــعه  ــتر توس ــا بس ــی آنه ــد. هم اندیش ــدا می کن ــی پی ــت عملیات فرص
پایــدار تولیــد چــوب را بــا هــدف خودکفایــی، جســتجو و ارائــه خواهد 

کــرد. بازگشــت دوره ای ســرمایه در زراعــت چــوب نســبت بــه زراعت 
ــدی آن در مقایســه  ــازده تولی ــه ب ــر اســت؛ اگرچ ــی طوالنی ت عموم
ــواب  ــن خ ــت. ای ــر اس ــیار کوتاه ت ــی بس ــوب جنگل ــدات چ ــا تولی ب
ســرمایه، توســعه مردمــی زراعــت چــوب را بــه شــدت مــورد تردیــد 
قــرار می دهــد. اگــر چاره جویی هــای الزم در خصــوص ارائــه 
ــی  ــای تضمین ــی، خریده ــای بانک ــد وامه ــی مانن ــته های حمایت بس
محصــول، توزیــع رایــگان نهال هــای مرغــوب و اســتاندارد صــورت 
ــه طــور نمایــان افزایــش  گیــرد، راندمــان تولیــد محصــول چــوب ب
ــرکاری  ــترش صنوب ــب گس ــوق ها موج ــن مش ــت. ای ــد یاف خواه
ــد  ــوب و دارای برن ــای مرغ ــتفاده از نهال ه ــر اس ــد و اگ ــد ش خواه
تجــاری الــزام آور شــود بــازده تولیــد افزایــش چشــمگیری را نشــان 
خواهــد داد. تهیــه و ارائــه برنــد تجــاری مــورد نظــر توســط موسســه 
تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور و واحدهــای تحقیقاتــی تابعــه آن 
در سراســر کشــور بــه طــور بالقــوه ایــن قابلیــت را دارنــد تــا اقدامــات 

الزمــه در ایــن زمینــه را بــه عمــل آورنــد.

منابع 
ــظ،  ــه ســازی پایش،حف ــه بهین ــع کشــور.1392. برنام ــا و مرات 1-ســازمان جنگله
بهــره بــرداری ومدیریــت جنگلهــای کشــور. بخشــنامه شــماره 160332 / ت 

ــه 1392/10/16. 41074 ه مورخ
ــر  ــرژی. دفت ــرق و ان ــور ب ــت ام ــرژی. معاون ــه ان ــرو، 1389. ترازنام 2- وزارت نی

ــه. ــرژی. 541 صفح ــرق و ان ــزی کالن ب ــه ری برنام
3- نــوروزی، 1387. زراعــت چــوب تنهــا راه حــل اساســی تامیــن مــواد اولیــه مورد 
نیــاز صنایــع چــوب کشــور. دومیــن همایــش ملــی صنوبــر و اهمیــت آن در 
زراعــت چــوب ) مجموعــه مقالــه هــا ( صفحــه 72 – 58 . جلــد اول. شــماره 

398 . موسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور.
ــگاه  ــارات دانش ــگل. انتش ــادی جن ــی و اقتص ــی 1356. ارزش اجتماع 4- یخکش

ــه ــران. 248 صفح ته

مشارکت گروه هاي مرتبط و بهره بردار با صنوبرکاري )زراعت چوب(
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منابع طبیعی و 
محیط زيست

راز بقاي ماشك زير زمیني و 
نقش آن در احیای مراتع

 و پايداري سامانه هاي تولید 
در نواحي خشك 

پیام پزشکپور1

1- استادیار پژوهش و  عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده 
طبیعیــت گنجینــه اي سرشــار از رازهــاي ناشــناخته اســت کــه بعضــي از ایــن ناشــناخته هــا کشــف شــده اند و تعــداد زیــادي از آنهــا باقــي 
مانــده و تاکنــون ناشــناخته مانــده انــد. یکــي از ایــن ناشــناخته هــاي جالــب در طبیعیــت کــه تــا حــدودي شــناخته  شــده لگومهــاي غذایــي 
اســت. ماشــک زیــر زمینــي از جملــه محــدود گیاهانــي اســت کــه گلهــا و غالف هایــي در زیــرو بــاالي خــاک تولیــد مــي کنــد. در شــرایط 
ســخت حاکــم بــر زمین هــاي حاشــیه اي و بــا بارندگــي پاییــن )حــدود 250 میلــي متــر در ســال (  توانایــي رویــش و زنــده مانــدن را دارد. 
ایــن نــوع ماشــک تولیــد علوفــه و بــذر مــي کنــد کــه کمــک بزرگــي بــه تغذیــه احشــام و احیــای مراتــع ضعیــف ) کــه در اثــر فشــار فراینــد 
احشــام بوجــود آمــده انــد( مي کنــد. در شــرایط خشــکي، گلهــاي زیرزمینــي نســبت بــه گلهــاي هوایــي از وضعیــت بهتــري برخوردارنــد و 
در نتیجــه تعــداد غالف هــای زیرزمینــي نســبت بــه غالف هــای هوایــي بیشــتر خواهنــد بــود. برداشــت جوانــه هــاي هوایــي در اثــر چــراي 
ســنگین باعــث تحریــک جوانــه هــاي پایینــي در ســطح و زیــر خــاک مــي شــود و در نتیجــه باعــث کاهــش تعــداد غالف هــای هوایــي 
ــي انجــام   ــای زیرزمین ــط توســط غالف ه ــاه فق ــای گی ــي شــود و در برداشــت ســنگین احی ــي م ــر زمین ــای زی ــداد غالف ه ــش تع و افزای
ــر زمینــي  ــه در شــرایط مناســب مي شــوند در صورتــي کــه غالف هــای زی ــرد. غالف هــای هوایــي باعــث افزایــش پراکنــش اینگون مي گی
باعــث زنــده مانــدن گیــاه در شــرایط چــراي ســنگین و خشــکي مــي شــوند. در مقایســه با ســایر لگومهــا ماشــک زیــر زمینــي داراي تفاوتهایي 
اســت کــه در بقــا و دوام آنهــا در خــاک تأثیــر  زیــادي دارنــد. مؤسســه تحقیقــات کشــاورزي دیــم کشــورمان بــا همــکاري مرکــز تحقیقــات 
بیــن المللــي مناطــق خشــک ) ایــکاردا ( از ایــن خصوصیــات ارزنــده بــراي احیــای مراتــع و پایــداري ســامانه هــاي تولیــد در نواحــي خشــک 

ــد.  ــتفاده کرده ان اس

مقدمه 
امروزه اگر چه افزایش سریع جمعیت توأم با پیشرفت هاي قابل توجه 
در زمینه استفاده هر چه بیشتر و بهتر از تمامي منابع از قبیل آب، خاک، 
گیاه و نیروي انساني موجب افزایش حجم تولید و تنوع فرآورده هاي 
غذایي براي انسان و دام و مرغوبیت آنها در  سطح جهاني شده است، با 

این حال هر روز نیاز به تولید بیشتر غذا احساس مي شود.
در حال حاضر،  از طرفي با توجه به نیاز روز افزون به فرآورده هاي 
دیگر  از طرف  و  و کیفي  لحاظ کمي  به  مراتع  رفتن  بین  از  و  دامي 
از حد و بي موقع و عدم تعادل ظرفیت دام در  به دلیل چراي بیش 
نهایت  در  و  زراعتي  زمین هاي  به  مراتع  تبدیل  بویژه  و  واحد سطح 
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عدم کفایت مراتع براي تعلیف احشام موجود، نیاز مبرم به چاره جویي 
جدي و عملي براي حفظ و حراست از منابع طبیعي وجود دارد، چرا 
که غفلت و تعلل بیش از این موجب از بین رفتن بخش عمده دیگر 
العاده  اهمیت فوق  با  با توجه   نتیجه،  از مراتع کشور خواهد شد. در 
دام  تغذیه  در  لگومینوز  خانواده  گیاهان  بخصوص  اي  علوفه  گیاهان 
ها، ذخیره سازي ازت و تأمین حاصلخیزي خاک و با توجه به تخریب 
مراتع کشور برآن شدیم تا به شناسایي گیاه علوفه اي ماشک زیرزمیني 
و ترویج کشت آن، اهمیت بیشتري دهیم. تخمین زده شده که حدود 
65 درصد نیتروژني که در حال حاضر در کشاورزي مصرف مي شود از 
طریق تثبیت بیولوژیک حاصل مي شود و انتظار مي رود که در آینده 
اهمیت بیشتري در این زمینه پیدا کند البته تخمین 65 درصد مربوط 
به کشاورزي است و در عرصه هاي طبیعي، مراتع  و جنگلها به مراتب 
بیش از این مقدار از نیازهاي طبیعي گیاهان به ازت از طریق تثبیت 
از اینکه  ازت توسط گیاهان تثبیت کننده همراه تأمین مي شود. قبل 
روابط سحرآمیز ریزوبیومها با لگومها کشف شود بسیاري از آنها از جمله 
ماشک زیرزمیني به منظور اصالح خواص فیزیکي و شیمیایي خاک 
مورد کشت و کار قرار مي گرفتند. از طرفي عدم رشد مناسب لگومها در 
بعضي از مناطق به ویژه در مناطقي که براي اولین بار کاشته مي شوند 
بدون شک به دلیل عدم حضور سوشهاي مناسب باکتریها در خاک 
است. ماشک زیرزمیني به دلیل سازگاري زیاد در مناطق خشک، به ویژه 
در مناطقي که طول دوره بارندگي کوتاه است داراي اهمیت زیادي در 
این مناطق است. ماشک زیرزمیني در اصل در برابر تنش خشکي مقاوم 
است و این مقاومت موجب مي شود که این گونه در مناطقي که داراي 
بارندگي کم هستند رویش مناسبي داشته باشد. عالوه بر اینکه ماشک 

زیرزمیني در برابر سرما و خشکي مقاومت زیادي از خود نشان مي دهد  
واجد صفاتي چون مقاومت در برابر چراي سنگین، بنیه به نسبت خوب 

گیاهچه، تولید علوفه با کیفیت باال، تولید بذر زیاد نیز مي باشد. 
ماشک زیر زمیني داراي صفات منحصر به فردي از قبیل رونده بودن 
ساقه هاي هوایي و به تبع آن مقاومت نسبتاً زیاد در برابر چراي دام 
دارد در نواحي آنتولي مرکزي، ترکیه، غرب آسیا، اروپا و شمال افریقا، 
این نوع ماشک مشاهده شده است. از زماني که جو به عنوان غذاي 
حیوانات مورد استفاده قرار گرفته، کمبود انواع دیگر لگومهاي علوفه اي 
از سوي  نواحي حاشیه اي  به فراموشي سپرده شده و کاشت جو در 
تخلیه هر چه  باعث  این عمل  ادامه  است، که  یافته  رواج  کشاورزان 
بیشتر و سریع تر مواد غذایي خاک و در نتیجه کاهش عملکرد جو و 
تخریب زمین هاي زراع مي شود. با توسعه کاشت ماشک زیرزمیني  در 
اراضي حاشیه اي مي توان میزان تولید مواد غذایي را بخاطر تثبیت ازت 
هوا افزایش داد. همچنین با اجراي تناوب جو - ماشک زیرزمیني مي 
توان به از بین بردن  نظام تک کشتي و در نتیجه افزایش عملکرد دانه 

جو کمک کرد.

ویژگیهاي عمومي ماشک زیرزمیني 
در مقایسه با تعدادي از گونه هاي مختلف از لگومها و گراسها، در ماشک 
زیرزمیني نسبت  حجم ریشه به ساقه بسیار زیاد است که این به کنترل 
فرسایش خاک کمک مي کند. این ویژگي، توان استفاده گیاه از آب 
موجود در خاک را به ویژه در شرایط خشک افزایش مي دهد و  ماشک 
از  کمتر  مخلوط  کشت  در  و  زراعي  گیاهان  با  تناوب  در  زمیني  زیر 
بسیاري از گیاهان دیگر آب مصرف مي نمایند و از این نظر با گیاه اصلي 
قرار مي گیرند. در رویشگاههاي ماشک زیر زمیني،  کمتر در رقابت 
بانک بذر خاک از نظر بذر این گونه ها اغلب غني است، که این عامل 

ماشك زیرزمینی
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نقش بسیار مهمي در استقرار خوب گیاه دارد. ماشک زیر زمیني توانایي 
رویشي و زنده ماندن در شرایط سخت حاکم بر زمین هاي حاشیه اي و 

با بارندگي پایین ) حدود 250 میلي متر در سال ( را دارد. 

گلدهي و تولید بذر
تولید بذر کافي یکي از سازوکارهاي اساسي گونه هاي یکساله در دوام 
و بقاي این گونه ها در مناطق خشک است؛ از این رو درک عواملي که 
رشد زایشي را تحت تأثیر قرار مي دهند و در حداکثر کردن تولید بذور و 
نیز نگهداري تنوع ژنتیکي توده هاي مورد مطالعه اهمیت زیادي دارد. 
دانستن عواملي که رشد زایشي را مورد تأثیر قرار مي دهند در تدوین 
راهبرد تولید نیز مي توان تأثیر زیادي داشته باشد؛ چرا که در این صورت 
به تأخیر انداختن مرحله گلدهي و تولید بذر، یکي از عوامل مؤثر در 
تولید علوفه است. عوامل متعدد محیطي و اثرات متقابل موجود بین آنها 
ممکن است  در تعیین زمان گلدهي نقش داشته باشد. همچنین زمان 

گلدهي تأثیر زیادي در عملکرد بذر در ماشک زیرزمیني دارد.
در حالي که  ارغواني هستند؛  و  آبي  زیرزمیني  ماشک  گلهاي هوایي 
گلهاي زیرزمیني به رنگ سفید و تا حدودي کوچکتر از گلهاي هوایي 
هستند. گلهاي زیرزمیني نسبت به گلهاي هوایي بارورترند و در حدود 
که  صورتي  در  مي کنند.  غالف  تولید  زیرزمیني  گلهاي  درصد   80
موقعیت  مي کنند.  تولید غالف  درصد  از 50  کمتر  هوایي  گلهاي  در 
گلهاي زیرزمیني ماشک، موجب شده است تا آنها را از خسارت عوامل 
محیطي ) که در باروري و تولید دانه گرده این گلها مؤثرند ( محافظت 
نماید. غالف های زیرزمیني به دلیل فقدان کلروفیل، سفید هستند ولي 
غالف های هوایي بخاطر وجود کلروفیل در آنها سبز است . غالف های 
زیرزمیني بزرگتر از غالف های هوایي هستند و  وزن صد دانه آنها حدود 
2 تا 5/5 گرم است و بذور آنها کم رنگ تر از بذور غالف های هوایي 
است. بررسي هاي متعددي براي تولید علوفه و دانه ماشک زیرزمیني 
در تناوب با جو به منظور تعیین توانایي رشد در نواحي با بارندگي پایین 
و زمین هاي حاشیه اي و ظرفیت احیای آن بعد از چراي سنگین انجام 
ماشک  توانایي  که  است  داده  نشان  بررسي ها  این  نتایج  است.  شده 
زیرزمیني در تولید بذور هوایي و زیرزمیني پس از چراي سنگین افزایش 

یافته است.
بیش از 90 درصد بذور هوایي نرم هستند و در مدت 15-10 روز جوانه 
مي زنند. در شرایط طبیعي  گلهاي زیرزمیني دو هفته زودتر از گلهاي 
هوایي ایجاد مي شوند. این اولویت باعث تخصیص بیشتر مواد غذایي 
به غالف های زیرزمیني مي شود. در شرایط خشکي، گلهاي زیرزمیني 
نسبت به گلهاي هوایي از وضعیت بهتري برخوردارند و در نتیجه تعداد 
بود.  بیشتر خواهد  هوایي  به غالف های  نسبت  زیرزمیني  غالف های 
و  بارندگي  نامناسب  پراکنش  بخاطر  رشد  دوره  طول  که  مواقعي  در 
طوالني بودن دوره خشکي در اوایل بهار، کوتاه مي شود، تعداد زیادي 
از گیاهان اینگونه فقط تولید غالف های زیرزمیني مي کنند. برداشت 
جوانه هاي هوایي باعث تحریک جوانه هاي پاییني در سطح و زیرزمین 
مي شود و در نتیجه باعث کاهش تعداد غالف های هوایي و افزایش 
تعداد  غالف های زیرزمیني مي شود و در چراي سنگین، احیای گیاه 

فقط توسط غالف های زیرزمیني صورت مي گیرد. غالف های هوایي 
باعث افزایش پراکنش این گونه در شرایط مناسب محیطي مي شوند در 
صورتي که غالف های زیرزمیني باعث زنده ماندن گیاه در شرایط چراي 
سنگین و خشکي مي شوند. در شرایط چراي طبیعي توسط گوسفندان 
و در تناوب با جو، پتانسیل این نوع ماشک توسط عبدالمنیم و همکاران 
مورد بررسي قرار گرفته است. در این بررسي کرت هاي آزمایشي توسط 
گوسفندان در اواخر بهمن، اسفند و فروردین چرانیده شده و کرت هاي 
با کرت هاي جو مورد بررسي قرار گرفتند. در طول  بدون چرا همراه 
سالي که چرا انجام شده، علوفه برداشت شده به ترتیب 830، 730 و 
900 کیلوگرم در هکتار بوده و کرت هاي بدون چرا، 2000 کیلوگرم در 
هکتار  علوفه برداشت شد و عملکرد بذور زیر زمیني به ترتیب 210، 
1000 و 1380 کیلوگرم در هکتار بوده است. نتایج این آزمایش نشان 
داده است که کاشت جو پس از جو، عملکرد دانه و بیولوژیک را به طور 
معني داري نسبت به کاشت جو بعد از ماشک زیرزمیني کاهش مي دهد. 
عملکرد دانه جو بعد از ماشک 2/2 تن در هکتار و جو بعد از جو 1/4 
تن در هکتار گزارش شده است و چراي ماشک زیرزمیني در تولید دانه 

جو مؤثر نبوده است.
بذور جو همراه با ماشک زیرزمیني با اولین بارندگي جوانه زده و باعث 
ایجاد مرتع متراکمي شده که در حدود چهار تن در هکتار علوفه تولید 
نموده است که این علوفه مي تواند در فصل بهار به وسیله گوسفندان 

مورد چرا قرار گیرد.
گیاهـان علوفه اي یکسـاله بـه طور معمـول بیش از گیاهان چندسـاله 
بـذر تولیـد مي کننـد و ماشـک زیرزمینـي نیـز از ایـن قاعده مسـتثني 
نیسـت. بـا ایـن حـال مقـدار تولیـد بـذر در ایـن گونه هـا بـا توجـه به 

گیاه ماشك زیر زمیني  با غالف های هوایي و زیر زمیني در شرایط 
دیم به صورت کاشت پاییزه درمنطقه کوهدشت لرستان
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گونه، رقم و شـرایط محیطي، متفاوت اسـت. براسـاس نتایج مطالعات 
اسـتریت و همـکاران ) 2004 (، میـزان تولیـد بذر بـه عوامل متعددي 
از جملـه گونـه، واریته، شـرایط اقلیمـي، میزان رطوبت قابل دسـترس 
گیـاه و تراکـم بوتـه در واحد سـطح بسـتگي دارد. میزان تولیـد بذر به 
فشـار چـراي دام، رقابـت سـایر گیاهـان بـه ویـژه گونه هـاي مختلف 

گندمیـان و حاصلخیـزي خاک نیز بسـتگي دارد.
یکـي از ویژگیهـاي مهـم ماشـک زیرزمینـي این اسـت کـه وقتي به 
عنـوان گیـاه پوشـش یـا مخلوط بـا سـایر گونه هـاي گیاهي کاشـته 
مي شـود)حتي در شـرایط نـوري نامناسـب( به انـدازه کافي بـذر تولید 
نمـوده و بانـک بـذر خـود را از این نظـر در وضعیت مطلوبـي نگه مي 
دارد. بـذور زیرزمینـي بزرگتـر از بذور هوایي هسـتند و وزن 1000 دانه 
بـذور زیرزمینـي در حـدود 62 گـرم و وزن هزاردانه بـذور هوایي حدود 

38 گرم اسـت.

بانک بذر ماشک زیرزمیني در خاک
است.  خاک  بذر  بانک  مراتع،  در  توجه  قابل  و  مهم  عوامل  از  یکي 
مجموعه بذرهایي که به دالیل مختلف از جمله سختي پوسته غالف، 
دوره خواب بذر و فراهم نشدن شرایط مناسب برای جوانه زدن به صورت 
سالم و زنده در خاک باقي مي مانند را بانک بذر خاک می نامند. با توجه 
به شرایط رویشي مناطق مختلف، شرایط اقلیمي و نیز شدت و مدت 
چراي دام، در مناطقي که عرصه تحت پوشش مستقیماً مورد چراي 
دام قرار مي گیرند، تراکم بذر در بانک بذر خاک در مناطق مختلف 
متفاوت است. همین طور بانک بذر خاک از نظر گونه ها و جنس هاي 
مختلف گیاهي در غناي متفاوتی می باشد. بذور موجود در غالف های 
هوایي ماشک زیرزمیني داراي میزان جوانه زدن بیشتري نسبت به بذور 
زیرزمیني مي باشند. 90 درصد بذور هوایي در پنج روز جوانه مي زنند؛ 
در صورتي که در حدود 75 درصد بذور زیرزمیني در این مدت جوانه 
مي زنند و بقیه بذور در مدت 60 تا 80 روز بعد از دریافت رطوبت جوانه 
مي زنند. بذور گونه هاي ماشک زیرزمیني به دلیل قرار گرفتن در غالف 
و داشتن  پوسته سخت، ممکن است در یک دوره طوالني  به صورت 
سالم در  خاک باقي بماند و زماني که شرایط اقلیمي از نظر رطوبت و 
دما مناسب شد جوانه بزند. در مقایسه با سایر  لگومها ماشک زیرزمیني 
داراي تفاوتهایي هست که در بقا و دوام آنها در خاک تأثیر زیادي دارد. 
ارزیابي گونه ها و ارقام ماشک زیرزمیني در حفظ و بقاي بانک بذر خاک 
به منظور رویش مجدد در سال بعد وقتي ارزش کافي پیدا مي کند که 
ماشک  مورد  در  شده  انجام  مطالعات  بیشتر  باشد.  دام  چراي  با  توأم 
زیرزمیني و ارزیابي گونه ها و ارقام با یکدیگر در آزمایشهاي مزرعه اي 
و بدون چراي دام و  براساس صفاتي نظیر زمان گلدهي، درصد سبز، 
عملکرد دانه و علوفه در کرتهاي کوچک بوده و کمتر به اثر چراي دام و 

نیز رقابت بین گونه اي در بقا و دوام گیاه توجه شده است .
ماشـک زیرزمینـي، بذرهایـي را بـه بانـک بـذر خـاک اضافـه مي کند 
کـه داراي پوسـته سـخت و همچنیـن داراي دو نـوع غـالف هوایـي 
و زیرزمینـي اسـت کـه غالف هـای زیرزمینـي  موجـب مي شـود که 
ماشـک بتوانـد در مقابـل دوره هـاي خشـکي و فشـار زیاد چـراي دام 

دوام بیـاورد. فیاد )2004(   چهار ماشـک زیرزمینـي را در یک آزمایش 
مـورد مطالعـه قـرار داد تا تغییرات میـزان بذر هر گونـه را در بانک بذر 
خاک بررسـي نماید و براسـاس آن الین مناسـبي از ماشـک زیرزمیني 
را بـرای بکارگیـري در تنـاوب زراعـي در مصـر انتخـاب نمایـد و این 
آزمایـش بـه ایـن منجـر شـد کـه الیـن 2614 و 2660 از نظـر حفظ 
بانـک بـذر خـاک موفـق تریـن الین هـا بـودد. در ایـن آزمایـش اثـر 
چراي سـنگین، متوسـط و سـبک نیز بر بقاي الین ها  بررسـي شـد و 
مشـخص شـد که چرا اثراتـي روي تعداد سـاقه هاي زیزمیني و هوایي 
و همچنیـن تعـداد غالف های زیرزمیني و طول سـاقه هـاي زیرزمیني 
نـدارد، کـه بـا توجـه بـه نتایـج ذکر شـده امـکان اسـتفاده از ماشـک 
زیرزمینـي بـه عنوان یک لگوم یکسـاله تجدید شـونده در مراتع معین 

و یـا جایگزیـن آیـش در تناوب سـنتي غـالت -آیش، وجـود دارد.

عوامل مؤثر در تولید بذر
نظـر بـه اهمیـت تولید بـذر در دوام و بقـاي گونه هاي گیاهي یکسـاله 
در مناطـق خشـک، شـناخت عوامـل مؤثـر در تولیـد بـذر را ضـروري 
مي نمایـد. عوامـل متعـددي در موفقیت و عـدم موفقیـت در تولید بذر 
گیاهـان مرتعـي دخیل هسـتند که به طـور مختصر بـه مهمترین آنها 
اشـاره مـي شـود. یکي از عوامل مؤثـر در تولید بذر گیاهـان مرتعي که 
شـامل ماشـک زیرزمینـي نیز مي  شـود انتخـاب رقم و گونه مناسـب 
بـرای تولیـد بـذر و بکارگیري امکانـات موجود و اتخـاذ تمهیدات الزم 
در تولیـد حداکثـر بـذر از آن رقم یا گونه اسـت. از جمله تمهیدات الزم 

انتخـاب زمین مناسـب بـرای تولید بذر اسـت.
مرکـز تحقیقـات بیـن المللـي مناطـق خشـک )ICARDA( بـا 
همـکاري مراکـز تحقیقاتي کشـورهاي دیگر و از جملـه ایران کارهاي 
تحقیقاتـي بـر روي ظرفیـت ایـن نـوع ماشـک بـراي احیـای مراتـع 
ضعیـف، افزایـش تولیـد غـذا و جلـب توجه کشـاورزان در کشـورهاي 
مختلـف انجـام داده اسـت و بـراي افزایـش عملکرد این نوع ماشـک 
تالقي هایـي بـا الین هـاي امیدبخـش ماشـک معمولـي و بـا عملکرد 

بـاال انجام داده اسـت. 
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منابع طبیعی و 
محیط زيست

زوال بلوط در جنگل های 
دشت برم كازرون فارس 

یوسف تقی مالیی1

1- دانشجوی دکتری علوم جنگل دانشکده کشاورز ی و منابع طبیعی دانشگاه ایالم

مقدمه
دشــت بــرم در فاصلــه 30 کیلومتــری شــرق شــهر کازرون و در مســیر جــاده جدیــد کازرون بــه شــیراز اســت و از جملــه جاذبه هــای زیبــای 
گردشــگری شهرســتان کازرون بــه شــمار می آیــد. جنگل هــای انبــوه از درختــان بلــوط بــه همــراه گل هــای شــقایق در اواخــر زمســتان و 
فصــل بهــار و زمســتان برفــی در ایــن منطقــه آن را بهشــتی زیبــا در فــارس تبدیــل نمــوده اســت. دشــت بــرم، بــزرگ تریــن دشــت بلــوط 
ایــران اســت.این دشــت همچنیــن در فصــل بهــار و بــه خصــوص اردیبهشــت مــاه مملــو از گل هــای وحشــی شــقایق می شــود. دشــت بــرم 
در غــرب شهرســتان کازرون و در بخــش کوهمــره در دهســتان دشــت بــرم و در کنــار روســتایی بــه نــام بــرم قــرار گرفتــه اســت. کاروانســرای 
میــان کتــل، تنهــا کاروانســرای ســنگی ایــران در دشــت بــرم قــرار دارد. ایــن منطقــه جنگلــی بــا ارتفــاع متوســط از یــک هــزار و 500 متــر 
تــا دو هــزار و 400 متــر قســمتی از رشــته کوه هــای زاگــرس جنــوب غربــی بــوده و یکــی از بخشــهای متراکــم جنگلهــای بلــوط زاگــرس را 
در خــود جــای داده اســت. ایــن منطقــه دارای پوشــش گیاهــی و جانــوری قابــل مالحظــه ای اســت و عــالوه بــر بلــوط، گونه هــای جنگلــی 
دیگــری همچــون بــادام کوهــی، کیالــک و ارژن را شــامل می شــود و نقــش مهمــی  در تلطیــف و اعتــدال هــوای مناطــق جنوبــی کشــور 
داشــته و بــه عنــوان یــک منطقــه حفاظــت شــده و منطقــه زیســت کــره بــه شــمار مــی رود. بــاال بــودن تنــوع زیســتی در ایــن منطقــه تــا 
بــدان حــد اســت کــه تاکنــون از ســوی محققــان مختلــف داخلــی و خارجــی نمونــه برداری هــای متعــددی از گیاهــان موجــود در آن شــده 
اســت. یکــی دیگــر از دالیــل اصلــی کــه لــزوم حفاظــت از دشــت بــرم را افزایــش می دهــد قــرار گیــری بخــش گســترده ای از ایــن منطقــه 
در ذخیــرگاه زیســت کــره ارژن و پریشــان و تأثیرگــذاری مســتقیم جنــگل دشــت بــرم در تاالبهــای ارژن و پریشــان اســت؛ بــه نحــوی کــه از 

بیــن رفتــن جنــگل دشــت بــرم، موجــب افزایــش بیــش از پیــش مشــکالت در ایــن تاالب هــای بیــن المللــی اســت.

 پوشش گیاهی 
ــن دشــت  ــران اســت. ای ــوط ای ــن دشــت بل ــرم بزرگتری    دشــت ب
همچنیــن در فصــل بهــار و بــه خصــوص اردیبهشــت مــاه مملــو از 
گل هــای وحشــی شــقایق می شــود. رویشــگاهی کــه در آن عــالوه 
بــر درختانــی چــون بلــوط، بــادام وحشــی، زالزالــک وحشــی و بنه،نیــز 
جنگلهــاي   .)makanbin.com از  می کنند)برگرفتــه  رشــد 
ــک  ــه خش ــروع ب ــال 1389 ش ــرم کازرون از س ــت ب ــه دش منطق
ــوط  ــرل خشــکیدگي بل ــایي و کنت ــتاي شناس ــد.در راس شــدن نمودن
فعالیتهــاي شامل:1-شناســایي سوســک چوبخــوار بلــوط و دوره 

فعالیــت آن2- انجــام برشــهاي اصالحــي جنــگل و برشــهاي پــاک 
تراشــي3-جنگلکاري 4- آمــوزش و ترویــج در منطقــه طــرح صــورت 
گرفتــه اســت.در مقالــه کنونــي بــه صــورت خالصــه فعالیت هــا ارائــه 

م  شــود.

 1- تشریح وضعیت اقلیمی 
حــوزه مطالعاتــی دشــت بــرم بــا مســاحت 25434 هکتــار در قســمت 
جنــوب شــرقی شهرســتان کازرون اســتان فــارس قــرار گرفته اســت. 
ــارت اســت از 51درجــه و 46  ــن حوضــه عب ــی ای موقعیــت جغرافیای
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ــول  ــه ط ــه و 23 ثانی ــه و 2 دقیق ــی 52درج ــه ال ــه و 15 ثانی دقیق
ــه و 41  ــی 29 درج ــه ال ــه و 59 ثانی ــه و 25 دقیق ــرقی و 29 درج ش
دقیقــه و 2 ثانیــه عــرض شــمالی. از نظــر توپوگرافــی، حوضــه دشــت 
بــرم بــا متوســط وزنــی ارتفــاع 2023 متــر باالتــر از ســطح دریــا و 
ــتانی  ــای کوهس ــه حوضه ه ــد، در طبق ــیب 37/68 درص ــط ش متوس
ــه  ــرف ب ــامان ع ــن اراضــی در ده محــدوده س ــه ای ــه ک ــرار گرفت ق
ــرف  ــامان های ع ــدادی از س ــد. در تع ــش دارن ــدول1 پراکن شــرح ج
ــه  ــادی قــرار گرفتــه  اســت ب ــا آب مشــروح ، بیــش از یــک روســتا ی
عنــوان نمونــه ، در ســامان کالنــی، روســتاهای کالنــی و دشــت بــرم 
و در ســامان گاوکشــک ، گاوکشــک ســفلی و گاوکشــک علیــا قــرار 
گرفتــه و ســامان های کــوه پهــن دشــت ارژن و جــروق فاقــد آبــادی 

ــد. ــتا می باش و روس
شرایط بوم شناختی و جنگل شناسی

ــوع زیســتی  ــه از تن ــی اســت ک ــه جنگل ــورد نظــر، منطق ــه م منطق
باالیــی برخــوردار اســت. جانورانــی شــامل قوچ اوریــال -هامســتردام 
دراز - جــرد ایرانــي - گــوزن زرد در دشــت ارژن - ســنجاب ایرانــي 
ــاه  ــوار - روب ــوه خ ــاش می ــل هندي-خف ــاردار - جربی ــوش خ - م
شــني - خفــاش دم مــوش کوچــک- خــرس قهــوه ای- پــازن، کل 
و بــز و پلنــگ- تشــي – خرگوش-راســو- خدنــگ- کفتــار- خــوک 
و حشــرات و پرنــدگان و خزنــدگان. بــه تفکیــک زیراشــکوب جنــگل 

ــود: ــر می ش ــه ذک ــه ای در ادام ــی و درختچ ــای درخت و گونه ه
بررســی ســاختار پرورشــی گیاهــان درختــی 

و درختچــه ای 
ــا  ــار ، ب ــاحت 25434 هکت ــا مس ــرم ، ب ــت ب ــی دش ــه مطالعات منطق

جدول 1- پراکنش اراضی دشت برم کازرون

مساحت )هکتار(نام سامانردیف

درصد 
مساحت 

از کل
 حوضه

2473/29/7کوه پهن دشت ارژن1

2215/88/7گاوکشک2

2002/87/9گرگنا3

3738/714/7عبدوئی4

5106/220کالنی5

1776/17حفاظت محیط زیست6

2296/69وارک و پرک7

2885/511/3بورنجان8

1401/85/5دردانه9

1537/36/2جروق10

25434100-جمع
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ــای  ــگل از گونه ه ــیله جن ــه وس ــار ب ــغال 21586 هکت ــطح اش س
متفــاوت درختــی چــون بلــوط ، کلخونــگ ، زالزالــک ، افــرا ، کیکــم و .. 
باالتریــن درصــد اراضــی حوضــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
بیشــترین جامعــه جنگلــی موجــود، بلــوط بــوده کــه درختــان دانــه زاد 
در آنهــا بنــدرت دیــده می شــوند.گونه غالــب منطقــه را بلــوط ایرانــي 
)Qeurcus brantii( تشــکیل مــي دهــد کــه علــي رغــم وجــود 
AmygdalusScopari(ــک ــه بادام ــري از جمل ــاي دیگ گونه ه
Acermonspessu(افراکیکــم،)Pistaciaatlantica(بنه، )a

laum( زالزالــک )Crataegussp.( و عمــده تیپ هــا را بلــوط 
ــد. ــکیل مي دهن ــک تش ــص و بلوط-بادام خال

بررسی وضعیت تجدید حیات گونه های درختی و درختچه ای 
ــرای  ــده ب ــتم های زن ــایر اکوسیس ــد س ــی همانن ــای جنگل در توده ه
ادامــه حیــات و رســیدن بــه اصــل اســتمرار محصــول و تولید، نیــاز به 
تجدیــد حیــات اســت. بــه همیــن دلیــل آگاهــی از وضعبــت تجدیــد 
حیــات در توده هــای جنگلــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ 
چــرا کــه آینــده تــوده را تضمیــن می کنــد. متاســفانه در جنگل هــای 
ــادی و  ــالیان متم ــان و دام در س ــور انس ــل حض ــه دلی ــرس ب زاگ
 تخریب هــای انجــام شــده، تجدیــد حیــات وضعیــت نابســامانی دارد.

تیپ زیراشکوب
تیــپ ابنــوس)Ebenus(- تیــپ علفهــای چنــد ســاله – اســتاکیس 
ــپ  ــون)Prenual grass- Stachys–Astragalus  ( تی – گ
  Prenual grass–Astragalus(ــون ــاله –گ ــد س ــای چن علفه
–گــون  برومــوس  تیــپ   -)Astragalus(گــون تیــپ   -)
ــای  ــپ علفه )Bromus tomentellus –Astragalus( -تی
 Prenual Grass–Astragalus ( چنــد ســاله-گون-کوزینیا

Gundelea –(ــاله ــف یکس ــر –عل ــپ کنگ Cousinia– (  تی
 .)Annual Grass

2- تشریح فعالیت ها و اقدامات به عمل آمده
فعالیت های حشره شناسی

در راســتای شناســایی گونه هــای حشــرات مخــرب جنــگل از بهمــن 
مــاه 1390 بــه صــورت هفتگــی و روتیــن یــک شــب تلــه نــوری در 
منطقــه نصــب و نســبت بــه جمــع آوری حشــرات و شناســایی آنهــا 

اقدامــات الزم صــورت گرفــت. 

بلــوط  جنگل هــای  در  پرورشــی  عملیــات 
منطقــه پایلــوت

کلیــه عملیــات حفاظتــی، مراقبتــی و تربیتــی کــه از مرحلــه 
ــرد  ــوده صــورت می گی ــرداری در ت ــه بهــره ب ــا مرحل ــات ت تجدیدحی
بــه عملیــات پرورشــی موســوم اســت. بــا انجــام برشــهای درختــان، 
ــر زادآوری  ــه در اث ــاند ک ــگل را می پوش ــطح جن ــال، س ــوه نه انب
طبیعــی درختــان مــادری بــه وجــود می آیــد. فعالیت هــای پرورشــی 

ــت: ــورت گرف ــه ص ــته در منطق ــه دو دس ــی ب ــا اصالح ی
1-اصلی)کفبرنمــودن درختــان بیمــار و خشــک شــده در اثــر هجــوم 

آفت-تنــک کــردن(
2-تکمیلی)خــراش ســطح زمیــن، هــرس کــردن، بــرش بهداشــتی، 

بــرش اصالحــی، اصــالح فــرم تــاج و..(
بــرش و قطــع درختــان خشــک شــده در 

پایلــوت
ــت سوســک چوبخــوار  ــر فعالی ــه در اث ــی ک ــه درختان ــن مرحل در ای
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خشــک شــده بودنــد و بــه ویــژه درختانــی کــه در اثــر بیمــاری قارچی 
ــا  ــود ب ــا ســیاه شــده ب ــه آنه ــل خشــک و تن ــه طــور کام ــی ب زغال
اصــول جنــگل شناســی، نشــانه گــذاری شــده و بــه طــور کامــل از 
ــا خشــک  ــاخه های آنه ــط ش ــه فق ــی ک ــدند. درختان ــف قطــع ش ک
ــپس  ــد. س ــع ش ــاخه ها قط ــط سرش ــظ و فق ــه، حف ــد تن ــده بودن ش
ــا  ــد و ب ــو گردی ــده و دپ ــارج ش ــگل خ ــان مقطــوع از جن ــه درخت تن
اجــازه منابــع طبیعــی شهرســتان، فرآینــد زغــال ســازی در منطقــه 
ــه  ــتورالعمل ک ــن دس ــرا ای ــن اج ــت)در حی گاوکشــک صــورت گرف
ــرم خــارج شــوند مدنظــر  ــه دشــت ب ــد از منطق ــان بیمــار نبای درخت
قــرار داشــت(. زمــان بــرش کفبرنمــودن در بهمــن مــاه فصــل خواب 
درختــان بلــوط صــورت گرفــت. کفبرنمــودن تــا حــد ممکــن نزدیــک 
ــار  ــرش در 200هکت ــت ب ــت. فعالی ــورت گرف ــن ص ــطح زمی ــه س ب

مناطــق جنگلــی محصــور شــده اجــرا شــد.
بر ش های اصالحی

ــس  ــاز و پ ــاری آغ ــای ده هکت ــی در پایلوت ه ــای اصالح برش ه
ــذف  ــت ح ــی در جه ــای اصالح ــی برش ه ــه ده ــام و نتیج از اتم
ــت  ــه دش ــا در منطق ــودن آنه ــارچ و کفبرنم ــه ق ــوده ب ــان آل درخت
بــرم در محــدوده 200هکتــاری بــا چهــار گــروه کاری آغــاز شــد. در 
ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه اینکــه فعالیــت بــرش در فصــل تابســتان 
صــورت می گیــرد، در نتیجــه تنهــا اقــدام بــه بــرش درختــان قارچــی 
کــه بــه رنــگ ســیاه می باشــند در منطقــه طــرح اقــدام شــد و بــرش 
ــتان  ــل زمس ــر در فص ــتی دیگ ــای بهداش ــی و برش ه ــاخه زن سرش

ــرد. ــورت می گی ص
نتایج برش های اصالحی 

بــا شــروع فصــل رویــش، درختــان کفبــر شــده، شــروع بــه رویــش 
مجــدد و جســت زنــی نمــوده و هــر کنــده بالــغ بــر 40 جســت زنــی 
بــه طــور میانگیــن ایجــاد نمــود. درختــان سرشــاخه زنــی شــده نیــز 

بیــش از یــک متــر رویــش در طــی پنــچ مــاه داشــتند.
فنس کشی محدوده به وسعت 200 هکتار

در جهـت حفاظـت از عرصه هـای طبیعی و نگهـداری ذخایر ژنتیکی و 
جلوگیـری از تخریـب جسـتها و ریشـه جوش های هرسـاله و برقراری 
تجدیدحیـات طبیعـی در عرصه هـای جنگلـی، محدوده ای به وسـعت 
200 هکتـار اطـراف آن بـه طـور کامـل بـا سـیم خـاردار پنـج الیه و 
بـا پایه هـای بتونی مسـلح صـورت گرفـت. امتداد فنس کشـی شـش 
کیلومتـر اسـت کـه ادامه آن به 1400متر در سـال  91 به اتمام رسـید 

و تمـام محدوده هـا محصور شـد .
فنس کشــی دو کیلومتــر از محــدوده طــرح 

صیانــت کــوه پهــن دشــت ارژن
بـا توجـه بـه اینکـه طـرح کـوه پهـن در منطقـه ای قـرار دارد که در 
مسـیر کـوچ عشـایر قـرار دارد و همچنیـن در ایـام تعطیـالت، میزبان 
گردشـگران بسـیاری بـه ویـژه از مرکـز اسـتان می باشـد کـه آسـیب 
فراوانـی بـه رویشـگاه وارد می نمایند در نتیجه فنس کشـی این مسـیر 
در اولویـت قـرار گرفت. قسـمت عمده ای از مسـیر دارای صخره هایی 
می باشـد کـه همیـن امـر، حفـر چاله هـا بـرای نصـب پایـه را دچـار 
مشـکل می نمـود کـه از پیکـور در جهـت ایجـا چاله ها اسـتفاده شـد.

ایجاد آتش بر
ــوزی و  ــش س ــع آت ــش در مواق ــعه آت ــری از توس ــت جلوگی در جه
دسترســی آســان  بــرای جنــگل گردشــی ، آتــش بــر بــه طــول چهــار 
کیلومتــر بــر روی یــال جنــگل محــدوده فنس کشــی در گاوکشــک 

ایجــاد شــد.
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کشت گیاهان دارویی در محدوده طرح
ــوع  ــا و تن ــی در فعالیته ــردم محل ــارکت عمومی م ــتای مش در راس
ــه  ــت گون ــرح کش ــیری، ط ــق سردس ــی در مناط ــوالت زراع محص
آنغــوزه در دســتور کار قــرار گرفــت. کــه  پنــج هکتــار کشــت آنغــوزه 

ــت. ــوه پهــن صــورت گرف در گاوکشــک و گ
کشت نرگس در طرح صیانت

ــری  ــی و جلوگی ــق جنگل ــاکنان مناط ــت س ــر معیش ــت تغیی در جه
ــان  ــت گیاه ــر، کش ــش تبخی ــه کاه ــاله و در نتیج ــخم هرس از ش
ــن  ــت. در ای ــرار گرف ــتور کار ق ــات در دس ــن غــالت و حبوب جایگزی
ــی  ــت طوالن ــابقه کش ــه س ــه ب ــا توج ــس ب ــت گل نرگ ــتا کش راس
ــرم  ــت ب ــه دش ــی در منطق ــس زار طبیع ــود نرگ ــه و وج آن در منطق
انتخــاب شــد و در راســتای تشــویق عمومــی، پیــاز آن توســط اداره 
کل خریــداری و بــه صــورت رایــگان در اختیــار کشــاورزان قــرار داده 

ــوده اســت. ــده10هکتار ب ــزان کشــت ش ــال 1391می ــد. در س ش
جنگل کاری

از روش کشــت بذرپاشــی کپــه ای در مناطــق پایلــوت اســتفاده شــد. 
بــرروی زمیــن بــه فواصــل معیــن حفره هایــی تعبیــه و خــاک آنهــا 
نــرم شــد و چنــد دانــه درشــت بلــوط در حفره هــا بــا فاصلــه کمــی از 
ســطح خــاک قــرار داده شــد. ســپس خــاک بــرروی آن ریختــه شــد. 
ــد  ــکی بتوانن ــا در خش ــد ت ــر ش ــق حف ــن عمی ــا حدممک ــا ت حفره ه
ــری  ــل دو مت ــه فواص ــن ب ــند) در روی زمی ــته باش ــره آب داش ذخی
حفره هایــی ایجــاد و ســه عــدد بــذر بلــوط و پنــج بــادام در هــر چالــه 
قــرار داده شــد(. شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه بیماربــودن درختان، 
بــرای پــاک نمــودن بــذر بلــوط و شناســایی درختــان مادری مناســب 

و نخبــه جهــت کشــت، زمــان زیــادی صــرف شــد.

آسیب گونه منطقه هکتار فعالیت ردیف

چوله بلوط-بادام گاوکشک 20 جنگلکاری با بذر 1

گراز بلوط-بادام کوه پهن دشت ارژن 60 جنگلکاری با بذر 2

ــرما-کم  س
ــی آب بادام- بلوط کوه پهن دشت ارژن  500

اصله
جنگلکاری با 

نهال 3

تجدیدحیات طبیعی جنگلهای بلوط
در جنگل هــای بلــوط دشــت بــرم تجدیدحیــات بــه صــورت ریشــه 
جــوش، دانــه زاد  و شــاخه زاد صــورت می گیــرد. کــه ریشــه جــوش 
ــار  ــز در کن ــت آمی ــی شــاخه زاد بســیار موفقی ــم اســت ول بســیار ک
کنده هــای بلــوط گســترش می یابــد. در ســال 90 بــه لحــاظ کمــی 
بــارش، باردهــی جنــگل کاهــش شــدید یافــت ولــی بعدهــا باتوجه به 
پربارانــی، تغییــرات محسوســی در فضــای جنــگل ایجاد شــده اســت.
حفاظــت انفــرادی از نهال هــای حاصــل از 

غنــی ســازی
ــری از  ــه منظــور حفاظــت از نهال هــای رویشــی در جهــت جلوگی ب
تخریــب آنهــا توســط چولــه و همچنیــن کاهــش تبخیــر و تعــرق در 
فصــل تابســتان، اطــراف نهال هــا بــا سرشــاخه، تــور ســیمی، ســنگ 

چینــی و بوته هــای گــون محصــور شــد.
انجــام فعالیتهــای آبخیــزداری بــرای ذخیــره 

آب در منطقــه پایلــوت
بــا حضــور کارشناســان اســتانی اجــرای هاللی هــای آبگیــری 
ــیب های  ــکل در ش ــی ش ــای فلس ــاد چاله ه ــان و ایج ــراف درخت اط

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــد در دس تن
اطــراف  شــکل  هاللــی  بندهــای  ایجــاد 

اول پایلــوت  در  بلــوط  درختــان 
در جهــت جمــع آوری رواناب هــا، ذخیــره بــارش در خــاک و تأمیــن 
آب مــورد نیــاز در جنگل هــای بلــوط و جنگل کاری هــای  دیــم 
اقــدام بــه ایجــاد ســطوح محصــور در ســطح جنــگل شــد کــه ایــن 

ــه دو روش انجــام شــد:  کار ب
ایجاد بندهای سنگ چینی در اطراف درختان- 1
 ایجاد چاله- 2

ــگل: در  ــاد جن ــیب های زی ــکل در ش ــی ش ــای فلس ــاد چاله ه ایج
ایــن حالــت آبگیــر کوچکــی بــه صــورت چالــه یــا حوضچــه کوچــک 
ــت  ــا هدای ــه آنج ــاب ب ــود و روان ــاد می ش ــت ایج ــراف درخ در اط
ــوط  ــای بل ــز بذره ــده نی ــاد ش ــی ایج ــیه هالل ــود و در حاش می ش

کشــت شــد.
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ســنگ چینــی اطــراف درختــان بلــوط در 
دوم پایلــوت 

در ایــن پایلــوت بــه وســعت ده هکتــار فعالیتهایــی بــرای اســتفاده از 
ــچ  ــان، مال ــت هــوا صــورت گرفــت. در اطــراف درخت شــبنم و رطوب
ســنگریزه بــرای کنتــرل و جلوگیــری از تبخیــر و اســتفاده از شــبنم 
شــبانه بــه شــعاع1.50متر  ریختــه شــده و ســطح اطــراف درختــان 
ــی  ــنگ چین ــز س ــا نی ــرف نهال ه ــه در اط ــد. البت ــروش گردی مف

صــورت گرفــت 
تحریک جست زنی

در جهــت تحریــک جســت زنــی، ریشــه های عمــودی بلــوط در زیــر 
ــا شــروع  ــر( را هــرس نمــوده ت ــا 25ســانتی مت خــاک )عمــق 20 ت
بــه جســت زنــی کنــد. همچنیــن روی کنــده نیــز ســوزانده شــد تــا 
منجــر بــه تحریــک کنــده جهــت جســت زنــی شــود. ایــن فعالیــت 
بــا بیــل توســط کارگــر در پــای همــه درختــان قطــع شــده صــورت 
ــد  ــدا ریشــه دهــی می نمای ــوط، ابت ــه اینکــه بل ــا توجــه ب ــت. ب گرف
ســپس شــروع بــه جوانــه زنــی می کنــد، در نتیجــه پــای کنده هــا و 
همچنیــن چاله هایــی کــه در آنهــا بــذر کشــت گردیــد بــه خوبــی بــا 
بیــل، خــاک آنهــا زیــرورو شــد تــا زمینــه رشــد بهتــر فراهــم شــود.

آموزش و ترویج
نشست با دهیاران دشت برم

در جلسـات متعـدد، نشسـت هایی بـا دهیـاران روسـتاهای دشـت برم 
بـرای اطـالع رسـانی و توجیـه عمومی فعالیت هـای منطقه دشـت برم 
برگزار شـد. همچنین کالس های آموزشـی با حضور کلیه روسـتاهای 
کالنـی، گرگنـا، عبدویـی و بـرم با حضـور بیـش از 600 نفـر از مردم 
روسـتا و کارشناسـان ترویج سـازمان جنگلهـا، مراتع و آبخیـزداری در 

روسـتای کالنی برگزار شـد. 
توزیع آبگرمکن خورشیدی در دشت برم

در راسـتای جلوگیـری از قطـع درختـان در جهـت مصـرف شـخصی، 
تعـداد 19 عـدد آبگرمکـن خورشـیدی در ده سـامان دشـت بـرم بـه 

صـورت انتخابـی توزیع شـد.
اطالع رسانی

در جهـت آگاهـی عمومـی، تابلوهای هشـداردهنده و آگاه سـاز از فواید 
جنـگل در قسـمتهای مختلـف دشـت برم به تعـداد هفت عـدد نصب 

. شد
حفاظت

هـم اکنـون پاسـگاه حفاظـت از منابـع طبیعـی در دشـت برم مسـتقر 
اسـت کـه هفـت نیـرو بـه صـورت تمـام وقـت به صـورت شـیفتی و 
بـا وسـیله نقلیـه  بـه حفاظـت از جنـگل و جلوگیـری از قطـع جنگل 
می پردازنـد کـه بـا حضور مأمـوران در منطقـه از کارایی بسـیار باالیی 
برقـرار اسـت. ایـن نیروهـا همـه از سـاکنان بومی منطقه و بـا معرفی 

شـورای اسـالمی انتخاب شـده اند.
اطفای حریق 

بـا شـروع فصـل برداشـت محصوالت کشـاورزی کـه شـامل گندم و 
جـو کـه در زیراشـکوب درختـان بلـوط کشـت می شـود و همچنیـن 
فصـل برداشـت محصول بـادام کوهـی "مجـک" حضور روسـتاییان 
در عرصه هـا گسـترش یافتـه و در اثـر سـهل انـگاری در ایجـاد آتش 
جهـت پخـت و پـز، این آتش به کل جنگل تسـریع می یابـد که عمده 
آتـش سـوزی های منطقـه از این نـوع حضور مـردم و گردشـگران در 
عرصه هـا ناشـی می شـود. در سـال گذشـته دو آتش سـوزی عظیم در 

منطقـه رخ داد کـه بـا تـالش نیروهـا و مـردم محلی مهار شـد.
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ترويج و 
توسعه

معرفی »جیاس« يا نظام هاي میراث 
كشاورزي مهم جهان

ترجمه و تدوین: فرحروز ایمانی

کشــاورزي  میــراث  نظام هــاي  معرفــي    
مهــم جهانــي- فائــو

   بــراي هــزاران ســال، جوامــع کشــاورزان، دامــداران، آبــزي پــروران 
و بهــره بــرداران از جنــگل؛ نظام هــاي کشــاورزي پیچیــده، متنــوع و 
)از نظــر محلــی( ســازگار شــده اي را بســط و گســترش داده انــد. ایــن 
نظام هــا در طــول زمــان از طریــق آزمــون، ترکیــب دانــش و فنــاوري 
ــت  ــه امنی ــر ب ــب منج ــه اغل ــده اند ک ــت ش ــه مدیری ــي و تجرب بوم
غذایــي جامعــه و حفــظ منابــع طبیعــي و تنــوع زیســتي شــده اســت. 
نظام هــاي میــراث مهــم کشــاورزي)GIAHS( یــک ترکیــب حیاتــي 
از خدمــات اجتماعــي، فرهنگــي، اکولوژیکــي و اقتصــادي بــراي نــوع 
ــي  ــر زیبایي شناس ــا از منظ ــن »نظام ه ــد. ای ــم مي نماین ــر فراه بش
نــه تنهــا منجــر بــه ایجــاد مناظــر، کــه باعــث حفــظ تنــوع زیســتي 
ــراث  ــدار و می ــي، اکوسیســتم هاي پای ــل توجــه کشــاورزي جهان قاب
ــن نظام هــا  ــن، ای ــز شــده اســت. عــالوه برای فرهنگــي باارزشــي نی
بــه طــور پایــدار کاالهــا و خدمــات متنــوع، امنیــت غذایي و معیشــتي 
ــرد  ــر و خ ــاورزان فقی ــت کش ــر از جمعی ــا نف ــراي میلیون ه ــز ب را نی
ــاورزي  ــراث کش ــن می ــادي از ای ــداد زی ــود تع ــد. وج ــم مي کن فراه
مهــم جهانــي در دنیــا، گواهــي اســت بــر قــوه نــوآوري و نبــوغ مــردم 
ــتي،  ــوع زیس ــدود، تن ــع مح ــتفاده از مناب ــت و اس ــي در مدیری محل
پویایي هــاي اکوسیســتم و اســتفاده هوشــمندانه از ویژگي هــاي 
ــات  ــش، تجربی ــا دان ــا ب ــنتي ام ــور س ــه ط ــه ب ــر ک ــي مناظ فیزیک

و فناوري هــاي در حــال تکامــل و رشــد، عجیــن شــده اســت. 
ــوآوري و  ــاس ن ــه و اس ــتاني، پای ــاورزي باس ــاي کش ــن نظام ه ای
ــوع  ــد. تن ــکل مي دهن ــاورزي را ش ــده کش ــال و آین ــاي ح فناوري ه
فرهنگــي، بوم شــناختی و کشــاورزي ایــن نظام هــا هنــوز در مناطــق 
مختلــف دنیــا بــه عنــوان یــک نظــام منحصــر بــه فــرد کشــاورزي 
قابــل مشــاهده اســت. نظام هــاي میــراث کشــاورزي مهــم جهانــي از 
طریــق فرآینــد چشــمگیر مشــارکتي در تکامــل نــوع بشــر و طبیعــت 
و  براســاس تعامــل و تشــریک مســاعي فرهنگــي و زیســتي طــي 
قــرون متمــادي پدیــدار شــده اند کــه نشــان دهنــده تجربــه انباشــته 

مــردم روســتایي در سراســر جهــان اســت. 

ــم  ــراث کشــاورزي مه ــکار نظام هــاي می ابت
جهانــي

ــي و  ــاورزي خانوادگ ــه کش ــي ب ــاي جهان ــه گرایش ه ــخ ب  در پاس
ــالس  ــان اج ــال 2002 در جری ــاورزي، در س ــنتي کش ــاي س نظام ه
جهانــي توســعه پایــدار در ژوهانســبورگ آفریقــاي جنوبــي، ســازمان 
ــي را  ــطح جهان ــارکتي در س ــرد مش ــا رویک ــکار ب ــک ابت ــو ی فائ
بــراي حفاظــت و مدیریــت تطبیقــي بــا عنــوان » نظام هــاي 
میــراث کشــاورزي مهــم جهانــي « ارایــه نمــود. جیــاس بــه 
ــي  ــم اندازهای ــن و چش ــتفاده از زمی ــم اس ــاي مه ــوان » نظام ه عن
ــي هســتند و از  ــي، غن ــادار جهان ــوع زیســتي معن کــه در تکامــل تن
ــاي  ــط زیســت و نیازه ــا محی ــه ب ــک جامع ــازگاري مشــارکتي ی س

fao.org/giahs/en
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ــف  ــت « تعری ــوردار اس ــدار برخ ــعه پای ــراي توس ــته هایش ب و خواس
ــکار، براســاس تســهیالت توســعه  ــوم و ابت ــن مفه شــده ا ســت. ای
 Global-GEF( پــروژه تحــت تســهیالت محیــط زیســت جهانــی
Facility Environment( ( تعریــف شــده اســت کــه از طریــق 
 GEF ــاس کامــل، پیگیــری و توســط ــا مقی ــي ب ــروژه اجرای یــک پ
ــه  ــون ب ــه اکن ــاس ک ــاختار جی ــود. س ــي مي ش ــت مال ــز حمای نی
عنــوان » چارچــوب مشــارکتي جیــاس « شــناخته مي شــود، شــامل 

ــت:  ــر اس ــای زی بخش ه
کمیته اجرایي بین المللي . 1
کمیته مشورتي علمي . 2
کمیته هاي اجرایي ملي. 3
کشورهاي مشارکت کننده . 4
مشارکت کنندگان مالي. 5
دبیرخانه مستقر در فائو . 6

فرآیند تهیه پروپوزال و ثبت  جیاس
ــد از  ــه شــده بای ــاي تهی ــو پروپوزال ه ــل فائ ــتور العم  براســاس دس
ســاختار زیــر برخــوردار باشــند و توســط وزارت کشــاورزي کشــورها 

بــه فائــو تقدیــم  شــوند. 
الف( اهمیت جهاني و ملي

 پنــج معیــار بــراي انتخــاب یــک میــراث جهانــي کشــاورزي در نظــر 
گرفتــه مي شــود کــه شــامل مــوارد زیــر اســت: 

  نقــش ایــن میــراث در امنیــت غذایــي و معیشــتي جوامــع محلــي 1( 
و بومــي

  تنوع زیستي و اکوسیستمي ایجاد شده2( 
 نظامهاي دانشي و فناوري هاي سازگار شده3( 
 فرهنگ ها، نظام هاي ارزشي و سازمان هاي اجتماعي4( 
جذابیت هــاي 5(  و  آمــده  بوجــود  طبیعــي  اندازهــاي  چشــم   

گردشــگري 

ــوط  ــي مرب ــي و فرهنگ ــاي اجتماع ــایر ویژگي ه ب( س
ــه مدیریــت نظــام کشــاورزي  ب

ج( ارتباط تاریخي 
د( ارتباط با عصر حاضر
هـ(تهدیدها و چالش ها 

و( برنامــه عمــل)Action Plan( بــراي حفاظــت، صیانت 
و توســعه گردشــگري جیاس

ــراث  ــوان می ــه عن ــده ب ــت ش ــاي ثب نظام ه
ــي کشــاورزي مهــم جهان

تــا پایــان ســال 2015، تعــداد 36 نظــام در 15 کشــور شــامل: 
الجزایــر، جمهــوری آذربایجــان، بنــگالدش، شــیلی، چیــن، اتیوپــی، 
هنــد، اندونــزی، جمهــوری اســالمی ایــران، ژاپــن، کنیــا، مکزیــک، 
ــه  ــه ب ــس و ترکی ــا، تون ــن، ســریالنکا، تانزانی ــرو، فیلیپی مراکــش، پ
ــداد  ــد و تع ــي ثبــت شــده ان ــراث کشــاورزي مهــم جهان ــوان می عن
ــام  ــن نظ ــت در ای ــراي ثب ــي ب ــال بررس ــز در ح ــري نی ــاد دیگ زی
ــرای  ــی ب ــت تطبیق ــای مدیری ــورها روش ه ــن کش ــتند. در ای هس
ــه  ــی در راســتای حفاظــت فعاالن ــی و محل ــان مل ــه ذینفع کمــک ب
ــه کار  ــراث کشــاورزی خــود، توســعه و ب ــر از سیســتم های می و موث

ــه خواهــد شــد. گرفت
جهت اطالعات بیشتر به این سایت مراجعه فرمایید:

 http//:www.fao.org/giahs/en/

 )GHAHS(برگرفتــه از جــزوه »معرفــی نظام های میــراث کشــاورزی مهم جهانــی
- فائــو« دکتــر علی کیانــی راد- 1394
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ترويج و 
توسعه

تغییر رويکرد از كشاورزی رايج به زيستی
 اختیار يا اجبار؟

عبداالمیر رهنما1

 مقدمه
افزایــش جمعیــت و تغییــر ســلیقه در اســتفاده از تولیــدات کشــاورزی بــه نیــاز بیشــتر انســان بــه مــواد غذایــی منتهــی شــده اســت. بــه 
همیــن ســبب انســان بــا کاربــرد بــذر، نهــال و دام اصــالح شــده، اســتفاده بیشــتر از نهاده هــای شــیمیایی بــا تأثیــر گــذاری مثبــت و ســریعتر 
و مکانیــزه نمــودن فعالیــت کشــاورزی و دامــداری بــا شــیب تنــدی بــه افزایــش عملکــرد دســت یافــت. در ادامــه مســیر، انســان دریافــت 
کــه افزایــش ســطح و توســعه فعالیتهــای کشــاورزی) عمدتــاً در کشــورهای در حــال توســعه(، یــا بهــره وری فشــرده تر از عوامــل تولیــد بــا 
توســل بــه نهــاده و ماشــین آالت پیشــرفته)عمدتاً در کشــورهای توســعه یافتــه(، اگرچــه در ابتــدا باعــث افزایــش عملکــرد می شــود ولــی 
ــه خطــر انداختــن ســالمت  ــر ب ــوازن چرخه هــای بیولوژیکــی عــالوه ب ــدون در نظــر گرفتــن معــادالت بوم شــناختی و ت ایــن افزایــش، ب
محصــول، انســان و محیــط زیســت، حتــی تأمیــن کننــده نیــاز غذایــی انســان نیــز نخواهــد بــود. گرســنگی و یــا ســوء تغذیــه حــدود یــک 
میلیــارد انســان، بــروز و تشــدید انــواع بیماریهــای انســانی ودامــی و آلودگــی منابــع آب و خــاک بــه مــواد شــیمیایی مســموم کننــده از جملــه 
دالیــل روشــن بــر ایــن مدعاســت. در نهایــت بــه ســه دلیــل عمــده محدودیــت منابــع، مخاطــرات زیســت محیطــی و قانــون بــازده نزولــی 

ناچــار بــه تغییــر گرایــش از کشــاورزی رایــج بــه کشــاورزی زیســتی هســتیم.

1- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال و بذر

1-محدودیت منابع
آب، خــاک، انــرژی، نیــروی کار و ذخایــر ژنتیکــی مهمتریــن منابــع 
تولیــد کشــاورزی محســوب می شــوند. واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن 
منابــع ، نامحــدود و بــی انتهــا نیســتند، میــزان دسترســی و اســتفاده از 
ایــن منابــع بــه صــورت برابــر  بــرای همــه انســانها  فراهــم نیســت 
ــی و کشــاورزی بشــر  ــر اینهــا فعالیتهــای فشــرده صنعت و عــالوه ب
ــز  ــوده شــدن و محدودیــت بیشــتر آنهــا نی ــن، آل ــن رفت ســبب از بی

شــده اســت.

محدودیت آب
 ایــران بــه دلیــل قــرار گرفتــن در ناحیــه خشــک جهــان، بــه جــز نوار 
شــمالی و بخشــهایی از غــرب کشــور در ســایر مناطــق کشــور همواره 
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بــا محدودیــت آب مواجــه اســت. ایــن وضعیــت در مرکــز، جنــوب، 
جنــوب شــرق و جنــوب غــرب کشــور بیشــتر قابــل مشــاهده اســت. 
ــه محدودیتهــای  ــز ب ــران نی ــری در مرکــز ای ــه کوی وجــود دو منطق
ــال  ــت. در ح ــزوده اس ــور اف ــیعی از کش ــق وس ــه مناط ــانی ب آبرس
ــی و از  ــع آب زیرزمین ــه از مناب ــت بی روی ــل  برداش ــه دلی ــر ب حاض
دســت رفتــن غیرقابــل برگشــت ســفره های آب زیرزمینــی، مصــرف 
بی رویــه آب بــه ویــژه در بخشــهای کشــاورزی و شــرب، ورود انــواع 
ــی از  ــدن بخش ــرف ش ــل مص ــع آب و غیرقاب ــه مناب ــا ب آالینده ه
منابــع آب بــه دلیــل افــت کیفیــت، فقــدان مدیریــت یکپارچــه و عدم 
ــداری تاسیســات،  ــرداری و نگه ــرای بهره ب ــع الزم ب اختصــاص مناب
ــا  ــران ب ــر شــده اســت. ای ــع آب شــیرین محدوت ــه مناب دسترســی ب
ــرب  ــرف آب ش ــر مص ــا 190 لیت ــی ب ــع آب ــت مناب ــود محدودی وج
خانگــی در روز ، یکــی از بیشــترین مصــارف را در بیــن کشــورهای 
ــر  ــرای ه ــا ب ــی در دنی ــرف آب خانگ ــط مص ــف دارد. متوس مختل
ــر  ــرای ه ــران ب ــت در ته ــن وضعی ــر اســت. ای ــر در روز 150 لیت نف
شــهروند 220 تــا 276 لیتــر بــرآورد شــده اســت.  متوســط بارندگــی 
ســاالنه ایــران حــدود 250 میلیمتــر و  بســیار کمتــر از 800 میلیمتــر 
متوســط بارندگــی جهــان اســت.  پراکندگــی بــارش در همــه جــای 
ایــران یکســان نیســت و بیشــتر بارندگــی در زمــان نامناســب بــرای 
کشــاورزی صــورت می گیــرد. شــیرین کــردن آب دریــا یکــی 
ــی از آب  ــک زدای ــت. نم ــن آب اس ــنهادی تأمی ــای پیش از راه حله
دریــا بــه انــرژی، فنــاوری و هزینــه زیــادی نیــاز دارد و بــه همیــن 
ــی،  ــالوه نمک زدای ــه ع ــران اســت. ب ــد، بســیار گ ــن فراین ــل ای دلی
هزینه هــای زیســت محیطــی  نیــز دارد. مکــش آب دریــا بــه درون 
ــرد  ــن می ب ــا را از بی ــو پالنکتونه ــا و فیت ــه ماهی ه ــتگاه ها، بچ دس
و بــه زنجیره هــای  غذایــی آســیب می رســاند. مشــکل دیگــر 
بازگردانــدن شــورآب بــه دریــا اســت. در مجمــوع کاهــش نــزوالت 
آســمانی، وقــوع دوره هــای خشکســالی پیاپــی، برداشــت بــی رویــه 
از ســفره هــای زیرزمینــی، بهــره وری پاییــن شــبکه های آبرســانی 
ــدهای  ــداث س ــطه اح ــه واس ــر ب ــطح تبخی ــش س ــاری و افزای و آبی
متعــدد از جملــه عوامــل غیــر طبیعــی در تشــدید محدودیــت هــای 

منابــع آبــی کشــور هســتند. در حــال حاضــر بهتریــن راه حفــظ منابــع 
آب شــیرین ، قبــول محدودیــت و اســتفاده خردمندانــه از ایــن منابــع 
ارزشــمند اســت. تغییــر روش هــا و ســامانه های آبیــاری، اســتفاده از 
ــه  ــرای کاهــش هرچ ــمند ب ــی و هوش ــاری زیرزمین ــامانه های آبی س
بیشــتر میــزان تبخیــر از ســطح خــاک می توانــد بهــره وری مصــرف 
آب کشــاورزی را حتــی تابیــش از 50 درصــد افزایــش دهــد. اســتفاده 
از زیســت فناوری و اصــالح نباتــات ، تولیــد بــذر و نهال هــای ســالم، 
ــه ازای مصــرف مقــدار  ــاد، کــه می تواننــد ب ــا کارایــی زی مقــاوم و ب
معیــن آب، تولیــد محصــول بیشــتری داشــته باشــند، راهــکار موثــر 
دیگــری در افزایــش بهــره وری آب اســت کــه در تغییــر رویکــرد بایــد 

مــد نظــر قــرار گیــرد.

محدودیت خاک
ــه  ــی آورد ک ــود م ــه  وج ــائبه را ب ــن ش ــران ای ــور ای ــتردگی کش گس
ــه،  ــم، در صورتی ک ــاورزی نداری ــن کش ــر زمی ــی از نظ ــا محدودیت م
ــا 30  ــل 20 ت ــه دارای حداق ــی مناســب کشــت و کار اســت ک زمین
ســانتی متــر خــاک غیــر ســنگالخی، دارای بافت، ســاختمان و شــیب 
مناســب و دامنــه قابــل قبولــی از نظــر واکنــش قلیایــی)pH(، هدایت 
الکتریکــی)EC( و میــزان دسترســی بــه آب داشــته باشــد. مجموعــه 
ایــن شــرایط زمیــن را بــرای کشــاورزی مســتعد می ســازد. در حــال 
حاضــر از مجمــوع 22 میلیــون هکتــار اراضــی مطالعــه شــده حــدود 
18/5 میلیــون هکتــار قابــل کشــت و 17 میلیــون هکتــار زیــر کشــت 
اســت. از مجمــوع ســطح زیــر کشــت حــدود 45 درصــد بــه صــورت 
آبــی و 55 درصــد بــه صــورت دیــم تحــت کشــت قــرار می گیرنــد 
کــه بــه ترتیــب حــدود 90 و 10 درصــد از محصــوالت کشــور را تولید 
می کننــد. از مجمــوع اراضــی زیــر کشــت فقــط 1/3 میلیــون هکتــار 
کامــاًل حاصلخیــز و بــدون هیچگونــه محدودیتــی اســت و در کالس 
ــه  ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ــه اراضــی ب ــد. بقی ــرار می گیرن یــک ق
شــوری، شــیب زیــاد، فرســایش خــاک و کمبود یــا عــدم حاصلخیزی 
ــی کالس  ــد. اراض ــرار می گیرن ــار ق ــه و چه ــای دو، س در کالس ه
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یــک، در حــال حاضــر بیــش از 30 درصــد غــذای مــردم را تامیــن 
ــز  ــزرگ و مراک ــار شــهرهای ب ــا کن ــل ی ــاً در داخ ــد و عموم می کنن
ــار  ــزار هکت ــع شــده اند. متاســفانه ســاالنه حــدود 30 ه اســتانها واق
ــده  ــاً در آین ــه قطع ــت ک ــری اس ــال تغییرکارب ــی در ح ــن اراض از ای
خســارت هــای جبــران ناپذیــری را بــه دنبــال خواهــد داشــت. بایــد 
توجــه داشــت کــه عملکــرد در اراضــی کالس دو، ســه و چهــار بــه 
ســبب وجــود محدودیــت هــای فــراوان، بســیار پاییــن و در برخــی 
مواقــع غیــر اقتصــادی و در عیــن حــال خطر فرســایش و رســوب زیاد 
اســت. همچنیــن بــه دلیــل پاییــن بــودن راندمــان مصــرف آب، کــود 
و ســم، ایــن اراضــی بــه نهــاده، مدیریــت و مراقبــت بیشــتری نیارمند 
ــرای  ــی مناســب ب ــی جــدی و تشــکیالت اجرای اســت. تعییــن متول
ــن ضــرورت  ــع خــاک کشــاورزی مهمتری ــت مناب حفاظــت و مدیری
ــت.  ــور اس ــای کش ــه از خاک ه ــرداری بهین ــره  ب ــظ و به ــرای حف ب
ــق،  ــه های دقی ــه نقش ــاورزی، تهی ــی کش ــی اراض ــایی تفصیل شناس
ــع  ــون جام ــرای قان ــب و اج ــی، تصوی ــای اطالعات ــاد بانک ه ایج
خــاک بــرای جلوگیــری از تبدیــل و تخریــب زمین هــای کشــاورزی 
کامــاًل ضــروری اســت. مدیریــت مناســب خــاک، از طریــق اجــرای 
سیســتم خــاک ورزی حفاظتــی- از طریــق مدیریــت بقایــای محصول 
و افزایــش فعالیــت موجــودات زنــده خــاک- ســبب افزایــش موادآلی، 
بهبــود ســاختمان خــاک، کاهــش فرســایش، افزایــش نفوذپذیــری و 
ــا حفاظــت  ــاک می شــود و ب ــداری آب در خ ــت نگه ــش ظرفی افزای
از خــاک، کاهــش دمــا و کاهــش تبخیــر از ســطح خــاک می توانــد 
ــاورزی و  ــدات کش ــش تولی ــگفت انگیزی در افزای ــزا و ش ــر بس تاثی

ارتقــای بهــره وری مصــرف آب داشــته باشــد.

محدودیت انرژی
وابســتگي شــدید و فزاینــده جهــان بــه منابــع انــرژي کــه بــه عنــوان 
عامــل اساســي رشــد و فعالیت هــاي اقتصــادي محســوب مي شــود 
ــوخت هاي  ــایر س ــي و س ــر نفت ــت ذخای ــرف و محدودی ــک ط از ی
فســیلي از طــرف دیگــر، جهــان را در ســالهاي اخیــر با مســأله بســیار 
پیچیــده چگونگــي تأمیــن انــرژي مــورد نیــاز آینــده مواجــه ســاخته 
ــم فســیلي  ــر عظی ــده ذخای ــه کشــورهاي دارن ــران از جمل اســت. ای
ــان اســت  ــه ظاهــر بي پای ــر ب ــن ذخای ــد ای ــد. هرچن ــه شــمار میآی ب
امــا باالخــره تمــام مي شــود و زمــان تولیــد دوبــاره آنهــا بــه قرنهــا 
نیــاز دارد . بنابرایــن اســتفاده از انــرژی فســیلی از نظــر منابــع، دارای 
ــر ایــن، شــواهد علمــي از اوایــل دهــه  محدودیــت اســت. عــالوه ب
1980  نشــان داد کــه انتشــار گازهــاي گلخانــه اي ناشــي از فعالیتهاي 
ــد و  ــاد مي کن ــان ایج ــواي جه ــراي آب و ه ــي ب ــاني، خطرات انس
ــن  ــاد کنفرانســهاي بی ــزوم ایج ــي ل ــکار عموم ــب اف ــن ترتی ــه ای ب
ــئله  ــن مس ــل ای ــراي ح ــه اي ب ــي دوره اي و تشــکیل پیمان نام الملل
ــراي انعــکاس افــکار عمومــي، تعــدادی  را احســاس کــرد. دولتهــا ب
ــي را  ــراردادي بین الملل ــم ق ــزار و تنظی ــي برگ ــن الملل ــس بی کنفران
بــراي بررســي ایــن مســئله خواســتار شــدند. در ســال 1990 مجمــع 
عمومــي ســازمان ملــل متحــد، کمیتــه مذاکــرات بین الــدول را بــرای 

تدویــن کنوانســیون تغییــر آب و هــوا تشــکیل داد. ایــن کمیتــه پیــش 
ــل  ــازمان مل ــب س ــه تصوی ــال 1992 ب ــس کنوانســیون را در س نوی
ــات ارشــد 154 کشــور  ــه امضــای مقام رســاند و در همــان ســال ب
ــرا  ــال 1994 الزم االج ــید و از س ــل رس ــن در برزی ــالس زمی در اج
ــا اواســط ســال 1999 بیــش از 175 کشــور عضــو  شــناخته شــد. ت
ــه  ــد و ب ــا پذیرفتن ــب ی ــران آن را تصوی ــه ای ــل از جمل ــازمان مل س
ایــن ترتیــب خــود را ملــزم بــه رعایــت مفــاد کنوانســیون دانســتند. 
هــدف نهائــي ایــن کنوانســیون دســتیابي بــه تثبیــت غلظــت گازهاي 
گلخانــه اي در اتمســفر تــا ســطحي اســت کــه از تداخــل خطرنــاک 
ــا سیســتم آب و هوایــي جلوگیــري کنــد. چنیــن  فعالیتهــاي بشــر ب
ســطحي بایــد در یــک چهارچــوب زمانــي کافــي حاصــل شــود تــا 
ــا تغییــر آب و هــوا خــود را وفــق  ــه طــور طبیعــي ب اکوسیســتمها ب
داده و اطمینــان حاصل شــود کــه امنیت غذایــي تهدیــد نشــده اســت 
ــد  ــدار ایجــاد  شــود. کشــورها بای ــور پای ــه ط ــعه  اقتصــادي ب و توس
ــرات آب  ــل تغیی ــراي تعدی ــه اي را ب ــا منطق ــي و ی ــاي مل برنامه ه
ــه اي ناشــي از فعالیتهــاي  ــر انتشــار گازهــاي گلخان ــي در اث و هوای
بشــري تدویــن،  منتشــر، اجــرا و بــه طــور منظــم بازنگــري نماینــد.

نیروی کار
به رغم توسـعه نسـبی مکانیزاسیون کشـاورزی در کشـورهای درحال 
توسـعه ماننـد ایـران، کماکان کشـاورزی جزء فعالیتهای پر مشـقت، با 
ریسـک پذیـری بـاال و معمواًل دیـر بازده اسـت. بنابرایـن نیروی های 
جـوان روسـتاها تمایـل بیشـتری بـه مشـاغل خدماتـی و واسـطه ای 
نشـان می دهنـد و همیـن مسـئله موجب تخلیـه روسـتاها از نیروهای 
جوان و افزایش متوسـط سـن تولیدکنندگان کشـاورزی شـده است. با 
توجـه بـه محدودیت های اشـاره شـده در خصـوص اسـتفاده از انرژی 
فسـیلی و نیاز به سـرمایه اولیه باال برای خرید ماشـین آالت سـنگین، 
در حـال حاضـر تاکیـد زیادی بـر تغییر مکانیزاسـیون از ماشـین آالت 
سـنگین بـه ماشـین آالت، ادوات و دنبالـه بندهـای سـبک، بی نیـاز از 
سـوختهای فسـیلی، قابل حمل توسـط انسـان یا دام شـده اسـت. این 
مسـئله مورد تاکید و توجه صاحبنظران کشـاورزی زیسـتی نیز هسـت 

کـه در جـای خـود باید مـورد بحث قـرار گیرد.
ذخایـر ژنتیکـی، وجـود اثرات متقابـل، متنوع و پیچیده بیـن موجودات 
مختلـف در زیسـت سیسـتمهای طبیعی سـبب ثبـات و پایـداری آنها 
می شـود. بررسـی سـاده و سـطحی زنجیـره غذایـی نشـان میدهد که 
چگونـه هـر موجود شـرایط تغذیـه ای موجود دیگـر را فراهـم و انرژی 
مـورد نیـاز آن را تأمیـن می کند. چرخـه انرژی در زیست سیسـتم های 
طبیعـی بـه گونه ای اسـت کـه کل انرژی مـورد نیاز  به صـورت کامل 
از درون تأمین می شـود. در فعالیت های کشـاورزی نیز تنوع زیسـتي 
یکـي از ضرورتهاي پایداری به شـمار مـي رود. به عنوان مثال پرورش 
و تامیـن دشـمنان طبیعي براي کنترل زیسـتي یا  اسـتفاده از ژن هاي 
مسـئول افزایـش مقاومـت گیاهـان زراعي بـه تنش هاي زنـده و غیر 
زنـده، از جملـه کارکردهـای افزایش تنوع زیسـتی و پایداری سیسـتم 
اسـت. به طـور کلي ارزش تنوع زیســـتي در کشـــاورزي، سـالمت 
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انســـان، تجــارت، صنعــت و فرهنگ، کامال شــناخته شــده است 
و سـود مالي آن طي ســـال ها و نســـل هاي متمادي بسـیار بیشتر از 
آن اسـت که قابل محاسـبه باشـد؛ زیرا  شـرایط اقتصادي، کشاورزي، 
فرهنگي و زیسـتي آینده غیر قابل پیش بیني اسـت. متاسـفانه یکی از 
آثـار و اهداف کشـاورزی رایج ، کاهش تنوع زیسـتی، بـرای به حداکثر 
رسـاندن عملکـرد گونه هـای مـورد نظـر بـوده اسـت؛ غافـل از اینکه 
کاهـش تنـوع زیسـتی در آینده عـالوه بر خسـارات زیسـت محیطی، 
حتـی امنیـت غذایـی را بـه خطـر می انـدازد، زیـرا بسـیاری از عوامل 
خسـارت زا با اسـتفاده از عملکردهای اکولوژیکی طبیعی در کشـاورزی 
زیسـتی قابـل مدیریت هسـتند. بهبود تنوع زیسـتي بـا رعایت اصولی 
ماننـد بهـره گیری متناسـب بـا ظرفیـت از خـاک، گیاه و اکوسیسـتم 
کشـاورزی، وارد نمـودن گونه هـاي زراعـي بـا رعایـت الگـو و تنـاوب 

مناسـب و پرداختـن به کشـت مخلوط امکانپذیر اسـت. 

2- مخاطرات زیست محیطی
از میــان بخشــهای مختلــف تولیــدی، بخــش کشــاورزی بیشــترین 
ــم و  ــوز اقلی ــت دارد. هن ــط زیس ــا محی ــاط را ب ــن ارتب و نزدیکتری
خــاک مهمتریــن عامــل تعییــن کننــده در کشــاورزي اســت و 
ــع را بیــان مــي کنــد.  ایــن موضــوع، اهمیــت حفاظــت از ایــن مناب
ــاک و آب،  ــي خ ــی، شورشــدن و آلودگ ــواد آل فرســایش، کاهــش م
بیابــان زایــي، جنگل زدایــي و تشــدید گازهــاي گلخانــه اي از جملــه 
خســارات عمــده کشــاورزي بــر محیــط زیســت اســت. کاربرد مــواد 
آالینــده بخــش کشــاورزی و مصــرف بــی رویــه کودهــا و ســایر مواد 
شــیمیایی در ایــن بخــش، صدمــات جبــران ناپذیــری را بــه محیــط 
ــا  زیســت وارد نمــوده اســت. مشــکل اصلــی و اساســی در رابطــه ب
ــا  ــن نهاده ه ــه ای ــود ک ــدا می ش ــی پی ــیمیایی زمان ــواد ش ــرد م کارب
ــرد  ــود. کارب ــده مصــرف ش ــه ش ــزان توصی ــان و می ــارج از زم در خ
ســموم در زمــان و بــه میــزان مناســب و کاربــرد کودهــای شــیمیایی 
بــر اســاس آزمــون و میــزان حاصلخیــزی خــاک، جــدای از مســائل 

زیســت محیطــی، ســبب میشــود تــا حداقــل محصــول ســالم و بــه 
میــزان کافــی و مقــرون بــه صرفــه در اختیار مصــرف کننــدگان  قرار 
گیــرد. کاربــرد دقیقتــر و بهینــه، موجــب بازدهــی بیشــتر خواهد شــد. 
ــاً در  ــر کشــاورزی در جهــان عمدت ــا 60  ســاله اخی ــات 50 ت تحقیق
راســتای کاربــرد دقیــق، مؤثــر بــا حداقــل اثــرات زیســت محیطــی 
ــر  ــا تغیی ــه ب ــدی اســت ک ــده در محصــوالت تولی ــل باقیمان و حداق
شــیوه کاربــرد یــا تغییــر مــواد مؤثــر، انجــام شــده و بســیار ارزشــمند، 
قابــل توجــه و قابــل اســتفاده اســت. بــه ســادگی میتــوان ادعــا کــرد 
ــای  ــر فعالیته ــا در اکث ــن توصیه ه ــل ای ــر حداق ــال حاض ــه در ح ک
کشــاورزی ایــران رعایــت نمی شــود. عمــده فجایــع زیســت محیطــی 
ــه  ــی ب ــر بی توجه ــه خاط ــز ب ــدی نی ــوالت تولی ــی محص و آلودگ

ــت.  ــا اس ــن توصیه ه همی

3- قانون بازده نزولی
فعالیــت کشــاورزی ماننــد هــر فعالیــت دیگــری کــه بــا موجــود زنــده 
ســرکار دارد تابــع ســه قانــون بــازده صعــودی، بــازده ثابــت و بــازده 
نزولــی اســت. بــه ایــن معنــا کــه در ابتــدا بــا کاربــرد نهاده هــا میــزان 
ــی  ــس از مدت ــد، پ ــش می یاب ــر خطــی افزای ــه صــورت غی ــد ب تولی
ــع  ــا تاب ــتر نهاده ه ــرد بیش ــس از آن کارب ــرد و پ ــت می گی ــد ثاب رون
قانــون بــازده نزولــی اســت. بــه عنــوان مثــال کاربــرد یــک واحــد از 
ــوع کــود ممکــن اســت ســبب افزایــش یــک و نیــم واحــد  یــک ن
ــی  ــا محــدوده معین ــد ت ــن رون ــودی(. ای ــازده صع عملکــرد شــود )ب
ادامــه می یابــد و ســپس بــه صــورت ثابــت، یعنــی کاربــرد هــر واحــد 
کــود ســبب افزایــش یــک واحــد در عملکــرد می شــود) بــازده ثابــت( 
و پــس از آن بــا کاربــرد بیشــتر نهــاده مثــاًل بــه دلیــل تجمــع مــواد 
ســمی، میــزان افزایــش کمتــر از یــک واحــد می شــود) بــازده نزولــی( 
و در مراحــل پیشــرفته تر کاربــرد بیشــتر نهــاده ممکــن اســت حتــی 
ــه  ــي ب ــازده نزول ــون ب ــد. قان ــرار ده ــد را تحــت الشــعاع ق کل تولی
مقادیــر کاهش یابنــده تولیــد اضافــي کــه در اثــر افــزودن پي درپــي 
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ــل  ــک عام ــه ی ــر ب ــد متغی ــل تولی ــک عام ــاي مســاوي از ی واحده
تولیــد ثابــت مثــل، اشــاره می کنــد. ایــن یکــی از مهمتریــن اصــول 
اقتصــاد خــرد و نشــان دهنــده محدودیت هــا در کوتــاه مــدت اســت.  

4- جمع بندی و نتیجه گیری
ــش  ــب افزای ــتی موج ــت معیش ــود وضعی ــت و بهب ــش جمعی افزای
نیــاز بــه تولیــدات کشــاورزی و پروتئین هــاي حیوانــي شــده اســت. 
اســتفاده از فنــاوری پیشــرفته و انــرژی بــاال طــي چنــد دهــه اخیــر 
ــد محصــوالت کشــاورزي  ــش چشــمگیري در تولی ــه افزای منجــر ب
ــج  ــیوه رای ــه ش ــر ادام ــئله، اصرار ب ــن مس ــم ای ــت. به رغ ــده اس ش
کشــاورزی بــر مبنــای گســترش افقــی و یــا  بهــره کشــی بیشــتر از 
منابــع آب و خــاک ه بــا کاربــرد بیشــتر انــرژی و نهــاده همــراه اســت 
ــود،  ــتی می ش ــای زیس ــم زدن چرخه ه ــت و به ــه دخال ــر ب و منج
ــد و  ــد ش ــی خواه ــع حیات ــن مناب ــن رفت ــا از بی ــی ی ــب آلودگ موج
ــا  ــی ب ــارت دیگــر حت ــه عب ــد خواهــد نمــود. ب ــات بشــر را تهدی حی
فــرض نادیــده گرفتــن محدودیتهــا بــه دلیــل اینکــه برخــي از ایــن 
فناوریهــا موجــب تخریــب محیــط زیســت شــده اند و بــه دلیــل کــم 
اثــر شــدن یــا بازدارندگــی کاربــرد بیشــتر نهاده هــا، تجدیــد نظــر در 
ــج کشــاورزی و جایگزینــی روش نوینــی کــه ضمــن  نظامهــای رای
ــد  ــظ نمای ــز حف ــدت را نی ــاه م ــد در کوت ــدت، تولی ــداری دراز م پای

ــي سیاســت کشــاورزي  ــد اصل ــروزه تأکی ــر اســت. ام ــاب ناپذی اجتن
ــت از  ــتم و حفاظ ــه سیس ــاي ورودي ب ــش انرژیه ــر کاه ــاً ب عمدت
ــده،  ــاي کشــاورزي آین ــط زیســت اســت. طراحــي سیســتم ه محی
ــه نحــو  ــع موجــود در مزرعــه ب ــه نحــوي باشــد کــه از مناب ــد ب بای
احســن اســتفاده شــود. افزایــش تثبیــت ازت، تولیــد مــواد آلي بیشــتر، 
مدیریــت تلفیقــي آفــات، اســتفاده از مقاومــت ژنتیکــي گیاهــان بــه 
آفــات و تنــش هــاي محیطــي و افزایــش فعالیــت هــاي بیولوژیکــي، 
همگــي از عوامــل مؤثــر در افزایــش کارایي اســتفاده از منابع هســتند. 
ــوص،  ــن خص ــنهادی در ای ــای پیش ــی ترین راه حله ــی از اساس یک
ــر ایــن  ــی ب ــه کشــاورزی زیســتی اســت. تجــارب جهان پرداختــن ب
واقعیــت تأکیــد دارنــد. در عیــن حالی کــه توقــف در ایــن مرحلــه بــه 
بهانــه پرداختــن بــه کشــاورزی زیســتی منجــر بــه ایجــاد خســارت 
بــرای تولیــد کننــده و افزایــش قیمــت بــرای مصــرف کننــده خواهــد 
شــد، عبــور یکبــاره و صددرصــدی از کشــاورزی رایــج پرنهــاده بــه 
کشــاورزی ارگانیــک نیــز  بایــد پــس از یــک دوره گــذار انجــام شــود. 
در دوره گــذار بایــد تــالش شــود تــا بــا اســتفاده از نتایــج طرح هــای 
تحقیقاتــی ضمــن توجــه بــه افزایــش کارایــی، نهاده هــای زیســتی 
به تدریــج جایگزیــن نهاده هــای رایــج شــده و سیســتم نویــن 
زراعــی بــر مبنــای ســازگاری اقلیمــی و مالحظــات زیســت محیطــی 

مناســب هــر منطقــه طراحــی و اجــرا شــود.
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ترويج و 
توسعه

كاربردپذيری يافته های تحقیقاتی در 
كشاورزی: پلی میان نظريه و عمل

محمدرضا شاه پسند1

   تحقیقــات در بخــش کشــاورزی بــا هــدف تولیــد دانــش و یافتــه تحقیقاتــی بــه منظــور کاربــرد در عرصه هــای تولیــدی کشــاورزان صورت 
ــه  ــرای پاســخگویی ب می گیــرد؛ امــا کارشناســان اجرایــی و مروجــان انتظــار دارنــد کــه تحقیقــات در ارتقــا و بهبــود دانــش فنــی آنهــا ب
نیازهــای عرصــه موثــر باشــد. بــه منظــور پرکــردن شــکاف بیــن نظریــه و عمــل بایــد تــا حــد امــکان بــا اســتفاده از اصطالحــات غیرفنــي 
و قابــل درک بــرای کارشناســان اجرایــی و مروجــان فاصلــه بیــن دو گــروه تولیدکننــده و مصــرف کننــده دانــش را کاهــش داد. تجــارب 
نشــان می دهــد کــه مروجــان و کارشناســان اجرایــی از ارائــه مطالــب فنــي و تحلیلــي در قالــب ســخنرانی و کالس تئــوری کمتریــن بهــره 
را مي برنــد و بیشــتر دوســت دارنــد کــه  کاربردهــاي عملــي و ملمــوس دانــش فنــی را دریافــت کننــد؛ مخصوصــاً در بخــش کشــاورزی 
کــه فعالیت هــا عرصــه ای هســتند. بنابرایــن، بــه تدریــج بایــد مطالــب فنــي و تحلیلــي را کمتــر کــرده و کاربردهــاي عملــي و ملمــوس را 
بیشــتر مــورد توجــه قــرار داد. پــس از توجــه جــدي کشــورهاي غربــي بــه تحقیقــات، بــه منزلــه ابــزاري بــراي بهبــود فرآیندهــاي تولیــدی 
در عرصه هــای کشــاورزی، اشــاعه و کاربســت یافته هــاي پژوهشــي نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت. یعنــی انتظــار مــي رود پــس از اجــراي 
فرآیندهــا یــا فعالیت هــاي ترویجــی، تولیدکننــدگان بتواننــد یافته هــاي پژوهشــي را بــه کاربردهــاي عملــي در واحدهــای تولیــدی خویــش 
ــًا  ــر بالفعــل اســت. طبع ــه کارب ــوع ب ــق روش هــاي متن ــش از طری ــع منظــم اطالعــات و دان ــز، توزی مرتبــط ســازند. منظــور از اشــاعه نی
اشــاعه بــا انتشــار ســاده نتایــج تحقیقــات، تفــاوت دارد. اشــاعه تابــع اصــول مشــخصي اســت کــه از جملــه آنهــا مــي تــوان بــه اعتباریابــي 
ــد  ــدگان در تولی ــان و تولیدکنن ــردن کارشناس ــر ک ــه، درگی ــای جامع ــن ویژگی ه ــر گرفت ــان، در نظ ــه مخاطب ــه ب ــي، توج ــاي علم یافته ه
یافته هــا و لــزوم تأثیرگــذاري بــر گیرنــدگان پیام هــاي پژوهشــي اشــاره کــرد. عــالوه بــر دو مفهــوم اشــاعه و کاربســت، مفاهیــم دیگــري 
در ایــن قلمــرو مفهومــي شــکل گرفته انــد کــه از جملــه آنهــا مي تــوان بــه اســتفاده، ســودمندي، نفــوذ و تأثیــر اشــاره کــرد، کــه البتــه هــر 
کــدام از معنــاي خاصــي در حــوزه انتشــار یافته هــای تحقیــق برخــوردار هســتند. در ایــن میــان، مفهــوم انتقــال دانــش جدیدتــر بــه نظــر 
ــده و چندبعــدي اســت و بررســي آن  ــد کاربســت، همســاني بیشــتري دارد. انتقــال دانــش، مفهــوم پیچی ــا مــدل هــاي جدی مي رســد و ب
مســتلزم درک ســازوکارها، روش هــای اندازه گیــري آن و نیــز عوامــل تأثیرگــذار فــردي و زمینه هــا و تعامــل ایــن عوامــل اســت. منظــور 
ــراي تســریع  ــران ب ــان و کارب ــان محقق ــه می ــده اي از تعامــالت اســت ک ــش در درون نظــام پیچی ــرد دان ــه و کارب ــش مبادل ــال دان از انتق
بهره گیــري از یافته هــاي تحقیقــات و بــرای ارائــه خدمــات فنــی و تخصصــی بــه تولیدکننــدگان در راســتای تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت 
ــا  ــط ب ــردي و مرتب ــوع کارب ــاً از ن ــاي کشــاورزی عمدت ــرد. پژوهش ه ــان صــورت می گی ــارت آن ــوان و مه ــش ت ــت بیشــتر و افزای و کمی
تصمیم گیــري هســتند و انتظــار مــي رود کــه بــه شــناخت بهتــر، کشــف ابعــاد و ماهیــت موضــوع پژوهــش و درک و شناســایي راهکارهــاي 
حــل یــا رفــع مســئله منجــر شــوند. بــا ایــن نــگاه، تحقیقــات کشــاورزی، مهمتریــن ابــزار بــراي بهســازي و اصــالح کارکردهــاي مدیریــت 
واحــد تولیــدی بــه شــمار مي رونــد. یکــي از حلقه هــاي اصلــي فراینــد پژوهــش در کشــاورزی، اشــاعه و کاربســت نتایــج تحقیــق اســت. 
زیــرا ایــن فرآینــد بــه منزلــه حلقــه واســطه کلیــه مراحــل پژوهــش کــه البتــه بــه مراحــل پایانــي پژوهــش نزدیکتــر اســت، ناظــر بــه کاربرد 

1- دانشیار موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی و قائم مقام معاونت ترویج
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نتایــج تحقیــق، جهــت حــل یــا رفع مســئله مــورد نظــر اســت. براین 
اســاس، بهره بــرداري علمــي و بهینــه از فرآینــد اشــاعه و کاربســت 
ــت  ــت و کمی ــای کیفی ــه ارتق ــح آن ب ــت صحی ــا و مدیری یافته ه
تولیــدات منجــر مي شــود. بدیهــي اســت عــدم کاربســت یافته هــاي 
پژوهشــي، عمــاًل بــه معنــي اتــالف و هــدر دادن ســرمایه، زمــان و 
نیــروي انســاني پژوهشــگر اســت و نیــز بهــره وري و کارآیي موسســه 
ــات  ــرد. موسس ــؤال مي ب ــر س ــدي زی ــور ج ــه ط ــي را ب تحقیقات
تحقیقاتــي کاربــردي کــه از بودجــه دولتــي اســتفاده مي کننــد، چــون 
ــد  ــي انجــام دهن ــد تحقیقات ــرا و تقاضامحــور هســتند بای مأموریت گ
ــر فرآیندهــا، روش هــا و کنش هــاي موضوعــی تاثیــر  کــه بتواننــد ب
ــت و  ــل کاربس ــه قاب ــد یافت ــه تولی ــف ب ــن رو، موظ ــد و از ای گذارن
ــدی  ــای تولی ــدگان در عرصه ه ــل تولیدکنن ــود عم ــه بهب ــر ب منج
ــي  ــی و اثربخشــی مؤسســات تحقیقات هســتند. بدیهــي اســت کارای
کاربــردي بایــد براســاس همیــن مــالک، مــورد قضــاوت قــرار گیــرد. 
ــی  ــز پژوهش ــت مراک ــن مأموری ــوان مهمتری ــاس می ت ــن اس ــر ای ب
کشــاورزی را بــه احصــای شــرایط و اســتلزام هاي تولیــد یافتــه قابــل 
کاربســت و تمهیــد ایــن شــرایط و ملزومــات بــرای کاربــردی کــردن 

یافتــه برشــمرد.
بــه طــور خالصــه، بــه نظــر مي رســد اهــم شــرایط و پیــش نیازهــا 
ــه  ــاورزی ب ــوزه کش ــت در ح ــل کاربس ــای قاب ــد یافته ه ــراي تولی ب

شــرح زیــر باشــند:
درک منطقــي، واقعــي و علمــي از فرآینــد تولیــد در کشــاورزی و   )1
عوامــل مؤثــر بــر آن و شــناخت نســبتاً جامــع و کامــل از نقــاط 
قــوت و ضعــف آن، کــه در ســایه حضــور محققــان در عرصه هــای 

ــود. ــل می ش ــدی حاص تولی
درک نســبتاً جامــع تحقیقــات کشــاورزی، ماهیــت ایــن تحقیقــات   )2

و تنگناهــاي فــراروی آن،

ــات و  ــش تحقیق ــن بخ ــردی بی ــل کارب ــوي تعام ــاب الگ انتخ  )3
ــاورزی، ــج کش تروی

تشــخیص درســت نیازهــا و اولویت هــاي تحقیقاتــی )از طریــق،   )4
تعامــل بــا بخش هــای ترویجــی و  اجرایــي و دریافــت مســائل و 
ــای  ــان در عرصه ه ــر محقق ــا حضــور موث ــاي بخــش ب چالش ه

تولیــدی.
طراحــي و اجــراي برنامــه تحقیقاتــی بــر اســاس ضــرورت   )5

پاســخگویی بــه مشــکل )کوتــاه، میــان و بلندمــدت(.
ــش  ــد دان ــامانه تولی ــي س ــر در طراح ــن عنص ــن، مهمتری بنابرای  )6
ــاي  ــه نیازه ــه ب ــت، توج ــل کاربس ــی قاب ــای تحقیقات و یافته ه
ــدی  ــای تولی ــان در عرصه ه ــور محقق ــق حض ــب از طری مخاط
ــود و  ــدف بهب ــا ه ــه ب ــي ک ــر تحقیقات ــی دیگ ــه بیان ــت. ب اس
ــوند،  ــام ش ــی انج ــای عملیات ــد در عرصه ه ــام تولی ــالح نظ اص

ــت. ــد داش ــتري خواهن ــر و بیش ــت هاي مؤثرت کاربس
شکاف های بین محققان و مروجان  )7

بــه نظــر می رســد کــه بــه  رغــم فعالیت هــای تحقیقاتــی متنــوع   )8
و متعــدد در کشــور، نتایــج ایــن تحقیقــات در عرصه هــای 
کشــاورزی نمــود چندانــی نــدارد و عامــالن تولیــد یعنــی 
کشــاورزان از ایــن یافته هــا بهــره زیــادی نمی برنــد. بــر اســاس 
مطالعــات »گبــی هــادو« و »ِجیــن کلوبــاس« یــازده مانــع عمــده 
ــایی  ــل شناس ــه عم ــه عرص ــی ب ــای پژوهش ــال یافته ه در انتق
شده اســت. فــارغ از زمــان و مــکان پژوهــش، بــه منظــور ترمیــم 
ــه  ــبت ب ــد نس ــج بای ــش و تروی ــه پژوه ــان دو عرص ــه می فاصل
شناســایی و تحلیــل ایــن موانــع اقــدام نمــود. ایــن یــازده مقولــه 

ــد از: ــی عبارتن اصل
 :)Knowledge Gap(1.  شــکاف دانشــی و ارتباطــی
مطالعــات موجــود نشــان می دهــد کــه بیــن پژوهشــگرانی 



شماره 100154-155
بهار و تابستان 1395

ــان  ــه محقق ــورد عالق ــه موضوع هــای م ــدان توجهــی ب ــز چن نی
ــد  ــط کارشــان انجــام می دهن ــن آنچــه کــه در محی ــد و بی ندارن
ــد  ــود، پیون ــام می ش ــوزه انج ــن ح ــای ای ــه در پژوهش ه و آنچ

ــد. ــنی نمی بینن روش
2.  شــکاف فرهنگــی)Cultural Gap( : شــواهد حاکــی 
ــان  ــرش محقق ــن نگ ــی بی ــاوت محسوس ــه تف ــت ک از آن اس
ــح  ــتر ترجی ــک بیش ــر ی ــود دارد و ه ــی وج ــان اجرای و کارشناس
ــند.  ــاط باش ــود در ارتب ــاران خ ــکاران و هم قط ــا هم ــد ب می دهن
ضمــن آنکــه همز بانــی و همدلــی الزم نیــز میــان ایــن دو 
ــل، کارشناســان اجرایــی  ــن دلی ــه همی ــده نمی شــود. ب گــروه دی
تمایــل چندانــی بــه شــرکت در همایش هــا و نشســت های 
ــار مســائل کاری  ــد و بیشــتر گرفت ــأت علمــی ندارن اعضــای هی
خــود هســتند. در نتیجــه در حالــی کــه آنــان در محیــط کارشــان 
ــدی  ــای تولی ــی عرصه ه ــائل واقع ــه مس ــیدگی ب ــغول رس مش
هســتند، محققــان در همایش هــای علمــی دربــاره ایــن مســائل 
گفتگــو می کننــد؛ بی آنکــه ارتبــاط ســازنده ای بیــن ایــن دو گــروه 

ــرار شــود. برق

اشاعه با انتشار ساده نتايج 
تحقيقات، تفاوت دارد. اشاعه 

تابع اصول مشخصي است 
كه از جمله آنها مي توان به 

اعتباريابي يافته هاي علمي، توجه 
به مخاطبان، در نظر گرفتن 

ويژگی های جامعه، درگير كردن 
كارشناسان و توليدكنندگان در 

توليد يافته ها و لزوم تأثيرگذاري 
بر گيرندگان پيام هاي پژوهشي 

اشاره كرد.

ــرادی  ــد و اف ــق می کنن ــی تحقی ــوزه موضوع ــک ح ــه در ی ک
ــد معمــواًل شــکافی دانشــی  ــه کارن کــه در آن حــوزه مشــغول ب
و ارتباطــی وجــود دارد. بــه زبانــی ســاده ارتبــاط آنــان در حــدی 
ــه  ــال یافته هــای پژوهشــی ب ــد زمینه ســاز انتق ــه بتوان نیســت ک
عرصــه عمــل باشــد. گویــی هــر یــک مســیر متفاوتــی را طــی 
می کننــد و عالقــه ای بــه همســویی و همگرایــی در ایــن مســیر 
ندارنــد. مثــاًل برخــی از اعضــای هیــأت علمــی در مطالعــات خود، 
چنــدان دغدغــه کاربردپذیــری نتایــج و یافته هــا را ندارنــد و بیــش 
از آنکــه نگــران ایــن وجــه از پژوهــش باشــند، درگیــر مســائلی 
ــر  ــج در مجــالت معتب ــاپ نتای ــیه ای همچــون چ ــی و حاش جزئ
ــی  و .... هســتند. از ســوی دیگــر کارشناســان بخش هــای اجرای
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معمــواًل   :)Motivation Gap( انگیزشــی  شــکاف   .3
ــاوت  ــم متف ــا ه ــی ب ــان اجرای ــان و کارشناس ــای محقق انگیزه ه
اســت. پژوهشــگرانی کــه در حــوزه موضوعــی مشــخصی تحقیق 
می کننــد، عالیــق و انگیزه هــای متفاوتــی بــا کارشناســان 
ــًا  ــروه دوم اساس ــه گ ــن آنک ــد. ضم ــوزه دارن ــان ح ــی هم اجرای
رغبتــی بــه انجــام تحقیــق ندارنــد و بیشــتر بــه اجــرای وظایــف 
کاری خــود در قالــب و چارچــوب معمــول آن عالقه منــد هســتند، 
زیــرا تحقیــق و پژوهــش، امتیــاز مشــخصی بــرای ارتقــا و ترفیــع 
ــن  ــازی در ای ــم امتی ــر ه ــت. اگ ــد داش ــال نخواه ــه دنب ــان ب آن
زمینــه در نظــر گرفتــه شــده باشــد، کمتــر از آن اســت کــه ارزش 

ــق و مشــکالت آن را داشــته باشــد. زحمــت انجــام تحقی
4. شــکاف موضوعــی)Relevance Gap( : موضوعات مورد 
عالقــه محققــان و کارشناســان اجرایــی بــا هــم متفــاوت اســت. 
گاهــی پژوهشــگران بــه موضوعــی می پردازنــد کــه اساســاً از نظر 
گــروه دوم اهمیــت چندانــی نــدارد و فاقــد ارزش پژوهشــی اســت. 
ــدی  ــه رتبه بن ــی در زمین ــان اجرای ــل کارشناس ــن دلی ــه همی ب
ــتند.  ــده نیس ــان هم عقی ــا محقق ــی ب ــائل پژوهش ــت مس اهمی
ــا عرصه هــای تولیــدی  ــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم ب ــان ب زیــرا آن
ــت از  ــن اس ــه ممک ــتند ک ــرو هس ــکالتی روب ــائل و مش ــا مس ب
نظــر محققــان دور بمانــد. چنانچــه کارشناســان و مروجــان بتوانند 
ــار  ــدی را در اختی ــای تولی ــود از عرصه ه ــی خ ــای واقع تجربه ه
محققــان قــرار دهنــد، همســویی بیشــتری در انتخــاب موضوعات 
ــد تقاضــا محــور شــود. پژوهشــی ایجــاد شــده و تحقیقــات می توان
5. شــکاف زمانــی )Immediacy Gap(: کارشناســان و 
مروجــان در عرصه هــای تولیــدی نیــاز بــه پاســخ فــوری بــرای 
مشــکالت جــاری دارنــد، نیــازی کــه گاهــی امکان پاســخ ســریع 
آن از مســیر پژوهــش میســر نیســت، زیــرا پژوهــش اگــر بنیــادی 
و اصولــی انجــام شــود، فراینــدی زمان بــر اســت و نمی توانــد بــه 
ســرعت پاســخ های مــورد نیــاز را فراهــم آورد. تاخیــر در انتشــار 
مقاله هــای پژوهشــی و صف هــای طوالنــی انتظــار بــرای داوری 
ــرده  ــر ک ــن مشــکل را حادت ــای پژوهشــی ای ــرش مقاله ه و پذی
ــه ای کــه خــود حاصــل تحقیقــی  اســت. گاه ممکــن اســت مقال
چند ســاله اســت، بیــش از یکســال نیــز در انتظــار انتشــار باشــد. 

بــه ایــن ترتیــب عمــاًل فاصلــه ای چنــد ســاله بیــن طــرح مســئله 
و انتشــار یافته هــای پژوهشــی کــه بــه آن مســئله پرداختــه اســت 
ایجــاد شــود. در ایــن خصــوص انتشــار یافتــه می توانــد در قالــب 
ــتورالعمل های  ــی، دس ــریات ترویج ــد؛ نش ــانه ها مانن ــایر رس س

فنــی و ..... صــورت گیــرد.
ــه  ــبت ب ــاراتی )Publication Gap(: نس ــکاف انتش 6. ش
ــوزه  ــی در ح ــارات پژوهش ــر، انتش ــته های دیگ ــیاری از رش بس
کشــاورزی و مخصوصــاً در حــوزه ترویــج بســیار گســترده اســت، 
ــانه  ــواع رس ــه ان ــان نســبت ب ــفانه بســیاری از محقق ــی متأس ول
ــب  ــا را در قال ــن یافته ه ــول تدوی ــته و اص ــی نداش ــنایی کاف آش
ــا هــر مخاطــب رعایــت نمی-کننــد. محققــان  رســانه مرتبــط ب
تــالش می کننــد کــه نتایــج تحقیــق را خــود منتشــر نماینــد، کــه 
عمدتــاً در قالــب مقــاالت علمــی پژوهشــی یــا کتــب آکادمیــک 
صــورت می گیــرد و از دســترس تولیدکننــدگان و در برخــی مــوارد 

ــود. ــارج می ش ــز خ ــان نی ــان و مروج کارشناس
7. شــکاف مطالعاتــی )Reading Gap(: معمــواًل محققــان 
و کارشناســان اجرایــی آثــار یکدیگــر را کمتــر مطالعــه می کننــد. 
بــه ایــن معنــا کــه عالیــق مطالعاتــی آنــان چنــدان هم پوشــانی 
ــای  ــد مقاله ه ــح می دهن ــی ترجی ــأت علم ــای هی ــدارد. اعض ن
ــه کارشناســان و  ــی ک ــد، در حال ــه کنن ــود را مطالع ــکاران خ هم
ــدی  ــرا پیون ــد، زی ــار ندارن ــن آث ــه ای ــه مطالع ــی ب مروجــان رغبت
بیــن آنچــه در ایــن آثــار مطــرح شــده و آنچــه آنــان بــه عنــوان 

ــود. ــده نمی ش ــد، دی ــه ای دارن ــائل عرص مس
8. شــکاف واژه شــناختی )Terminology Gap(: مجموعــه 
واژگان متــداول حرفــه ای دو گــروه محققــان و کارشناســان 
اجرایــی متفــاوت اســت. ایــن تفــاوت بــه دلیــل ماهیــت متفاوتــی 
ــأت  ــای هی ــود دارد. اعض ــروه وج ــن دو گ ــه در کار ای ــت ک اس
ــد، در  ــد دارن ــته تاکی ــی رش ــای علم ــر جنبه ه ــتر ب ــی بیش علم
ــه ای و  ــای حرف ــه جنبه ه ــان ب ــان و مروج ــه کارشناس ــی ک حال
کاربــردی آن نیازمنــد هســتند. کارشناســان و مروجــان در فراینــد 
مجموعه ســازی، ســازماندهی و اشــاعه دانــش فنــی و یافته هــای 
تحقیقاتــی بــا طیــف وســیعی از بهره بــرداران در ارتباطنــد. ارتبــاط 
ــه ای از  ــن، مجموع ــدان همگ ــه چن ــای ن ــن گروه ه ــا ای ــان ب آن
واژگان پرتکــرار را برایشــان فراهــم مــی آورد کــه ممکــن اســت 
عضــوی از اعضــای هیــأت علمــی در سراســر زندگــی حرفــه ای 

خــود حتــی یکبــار نیازمنــد اســتفاده از ایــن مفاهیــم نباشــد. 
9. شــکاف فعالیتــی )Activity Gap(: ماهیت کار کارشناســان 
و مروجــان بــا محققــان متفــاوت اســت. مدیــران اجرایــی بیــش 
از آنکــه از کارشناســان و مروجــان بخواهنــد کــه وقــت خــود را 
بــه تحقیــق و مطالعــه اختصــاص دهنــد، از آنــان انتظــار دارنــد، 
وظایــف شــغلی خــود را در زمینــه گــردآوری، ســازماندهی و ارائــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــام دهن ــدگان انج ــه تولیدکنن ــات ب خدم
بــه دلیــل مســئولیت شــغلی متفــاوت ایــن دو گــروه، مطالعــه و 
ــدارد.  ــرای کارشناســان و مروجــان اهمیــت چندانــی ن تحقیــق ب
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ــه ای می رســد کــه  ــه مرحل امــا متاســفانه ایــن اهمیــت ناچیــز ب
ــل  ــت از تحصی ــس از فراغ ــان، پ ــان و مروج ــی از کارشناس برخ
عمــاًل از محیــط علمــی فاصلــه می گیرنــد. ایــن فاصلــه 
ــر  ــدت ب ــد، در دراز م ــراه نباش ــوزی هم ــا بازآم ــر ب ــی اگ تدریج
مهارت هــای شــغلی آنــان نیــز تاثیــری منفــی خواهــد گذاشــت. 
بــر ایــن اســاس، شــاید الزم باشــد بــه مدیــران یــادآوری شــود 
کــه کارشناســان و مروجــان مثــل بســیاری از حرفه منــدان دیگــر 
بــه بازآمــوزی و آموزش هــای ضمــن خدمــت نیــاز دارنــد و نبایــد 
ــرد. ــراوان، اهمیــت ایــن موضــوع را از یادهــا بب مشــغله کاری ف

10. شــکاف آموزشــی )Education Gap(: بســیاری از 
کارشناســان و مروجــان کــه در دوره هــای تحصیلــی خــود درســی 
ــرای  ــای الزم ب ــته اند، مهارت ه ــق نداش ــه روش تحقی در زمین
انجــام موفــق پژوهــش را ندارنــد. در نتیجــه حتــی اگــر در کنــار 
ــویق  ــش تش ــق و پژوه ــه تحقی ــود ب ــغلی خ ــف ش ــام وظای انج
ــرای  ــی و اج ــرای طراح ــارت الزم ب ــت مه ــن اس ــوند، ممک ش
ــاه  ــای کوت ــزاری دوره ه ــاید برگ ــند. ش ــته باش ــق را نداش تحقی
ــن  ــع ای ــق در رف ــی روش تحقی ــای آموزش ــا کارگاه ه ــدت ی م

ــد باشــد. مشــکل مفی
Tem-( 11.شـکاف ناشـی از روزمرگـی و کار یکنواخـت
poral Gap(: کارشناسـان و مروجـان بـه دلیـل مسـئولیت ها و 
مشـغله ای که در سـاعات کار در عرصه های اجرایی دارند، گرفتارتر 
از آننـد کـه فرصتـی برای پژوهش داشـته باشـند. بـه همین دلیل 
امـکان کمتـری بـرای مطالعه و تحقیق برایشـان فراهم می شـود. 
در نتیجـه آنـان ترجیـح می دهنـد ابتـدا وظیفه های شـغلی خود را 
انجـام دهنـد و معموالً نیـز فراغتی بـرای تحقیق نخواهند داشـت.

محققـان بـر ایـن باورنـد که اگـر قـرار اسـت یافته های پژوهشـی در 
عمـل مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد، ابتـدا بایـد کارشناسـان و مروجان 
بـه مشـارکت بیشـتر در پژوهـش  تشـویق شـوند. ایـن مشـارکت در 
بهتریـن حالـت زمانـی رخ می دهـد کـه آنـان در محیـط کارشـان در 
کنـار انجـام مسـئولیت هایی کـه دارنـد فرصتـی نیـز بـرای مطالعه و 
پژوهـش داشـته باشـند. تحقیقاتـی کـه بـا روش »اقدام پژوهـی یـا 
پژوهـِش حیـن  عمـل« )Action Research( انجـام می شـوند 
در ایـن زمینـه بسـیار مفیدنـد. اقدام پژوهـی روشـی کیفـی اسـت کـه 
در آن پژوهشـگر در محیـط کار خـود و در کنـار انجـام وظایف شـغلی 
خویـش بـه انجـام تحقیـق نیـز می پـردازد؛ تحقیقـی که موضـوع آن 
دقیقـاً بـه کارش مربوط اسـت، تحقیقـی که محور بحث آن برخاسـته 
از مسـائل واقعـی عرصه هـای تولیـدی اسـت. بـه ایـن ترتیـب کار و 
پژوهـش در کنـار یکدیگـر مطرح می شـوند، بی آنکه هیچ یـک از این 
دو نادیـده گرفته شـود. یعنی هرگاه کارشناسـان و مروجـان در محیط 
کار خـود نگاهـی محققانـه به مسـائل اطراف داشـته و در جسـتجوی 
راهـکاری علمـی بـرای رفـع آن باشـند، نخسـتین گام را بـرای اقدام 
پژوهـی برداشـته اند. عـالوه بـر ایـن، مطالعـه گزارش هـا و مقاله های 
پژوهشـی نیز در این زمینه سـودمند اسـت، زیرا کارشناسان و مروجان 
می تواننـد مقاله هـای پژوهشـی را مطالعـه کنند تا بتواننـد از یافته های 

آن هـا در محیـط کارشـان بهره منـد شـوند. امـا ایـن انتظـار فقـط بـه 
کارشناسـان و مروجـان محـدود نمی شـود؛ بلکـه محققـان نیـز بایـد 
راهکارهایـی بـرای ارتقای سـطح دسـترس پذیری یافته هـای تحقیق 
خـود اتخـاذ کننـد. مثـاًل بهتـر اسـت محققـان انتشـار آثار پژوهشـی 
خـود را فقـط بـه مجله هـای پژوهشـی و دانشـگاهی محـدود نکنند و 
حداقـل بخشـی از آنها را در دسـتورالعمل های فنی، نشـریات حرفه ای 
و سـایر رسـانه های نوشـتاری و ترسـیمی منتشـر کننـد تـا بیشـتر در 
اختیـار کارشناسـان و مروجـان قـرار گیـرد. محققـان اگر به هـر دلیل 
ناگزیـر از انتشـار تحقیقـات خـود در مجله هـای پژوهشـی هسـتند، 
حداقـل خالصـه  یا گزیـده ای از آن هـا را در خبرنامه هـای انجمن های 
تخصصـی منتشـر کننـد. از سـویی دیگـر کارشناسـان و مروجـان نیز 
می تواننـد بـا اسـتفاده از رویکـرد مبتنـی بـر شـواهد )مبتنی بـر گواه( 
پژوهشـی  یافته هـای  از   )Evidence Based Approach(
بهره منـد شـوند و بـر اسـاس یافته های پژوهشـی تصمیم هـای کاری 

خـود را اتخـاذ کنند.
در مجمـوع بـه نظـر می رسـد اگر دغدغـه ای بـرای سـودمندی نتایج 
پژوهش هـا در حـوزه کشـاورزی وجـود دارد، راهـکار حـل آن انعکاس 
مسـتقیم نتایـج مطالعـات ایـن حـوزه در عرصـه عمـل اسـت. ایـن 
مهـم نیـز میسـر نیسـت مگـر عزمـی فراگیـر در جامعـه محققـان و 
کارشناسـان و مروجـان ایجـاد شـود. عزمـی کـه گـروه نخسـت را به 
کاربردپذیـری و مسـئله مداری تحقیقـات خـود ترغیب و گـروه دوم را 
بـه توجـه و اسـتفاده از یافته های پژوهشـی تشـویق کند. بـه این معنا 
کـه محققـان قبـل از انتخاب مسـئله تحقیـق و چگونگی بررسـی آن 
از خـود بپرسـند کـه آیـا ایـن مسـئله در دنیـای واقعـی مطرح اسـت؟ 
آیـا موضـوع ایـن مطالعـه بـا مسـائل جـاری در حـوزه کشـاورزی در 
ارتبـاط مسـتقیم اسـت؟ آیـا نتایـج ایـن تحقیـق گرهـی از گره هـای 
موجـود خواهـد گشـود؟ از سـویی دیگر کارشناسـان و مروجـان نیز به 
عرصـه تحقیـق و پژوهش بی اعتنا نباشـند و نیم نگاهـی به مجله های 
علمی و پژوهشـی حوزه کشـاورزی داشـته باشند. اشـتراک مجله های 
تخصصـی و مـرور مطالـب آنهـا نخسـتین گام در ایـن زمینـه اسـت. 
شـاید در هـر یـک از شـماره های جدید مجله هـای این حـوزه راهکار، 
توصیه یا گزارشـی یافت شـود که برایشـان مفید باشـد. عالوه بر این 
کاربردپذیـری نتایـج تحقیقاتی زمانی محقق خواهد شـد که انعکاسـی 
از پژوهش هـای جـاری در آمـوزش کشـاورزی دیـده شـود. گروه های 
آموزشـی کشـاورزی بایـد در بازنگـری محتـوا و منابع درسـی خود به 

یافته هـای پژوهشـی توجـه کنند. 
یافته هـای  کاربردپذیـری  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  پایـان  در 
پژوهشـی هدفـی نیسـت کـه تحقـق آن بـا یـک یـا دو راهکار سـاده 
میسـر باشـد. بلکـه تحقـق ایـن هـدف موضوعـی چندوجهـی اسـت 
کـه توجـه همزمـان بـه همـه وجـوه آن ضروری اسـت. پژوهشـی در 
عمـل بـه کار خواهـد آمد کـه موضوع آن مسـئله مدار و واقعی باشـد و 
محقـق در طراحـی و اجـرای آن خود را از مسـائل جـاری و واقعی آن 
حـوزه بـی نیـاز ندانـد. عالوه بـر این جامعـه مخاطب تحقیـق نیز باید 
بـا خوش بینـی بـه سـودمندی یافته هـای پژوهشـی نگاهـی مثبت به 
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فراینـد تحقیـق داشـته و  از فرآینـد تولید علم و محصـوالت نوین آن 
فاصلـه نگیـرد. برخی از سیاسـت هایی که در حوزه اشـاعه و کاربسـت 

یافته هـای تحقیقاتـی می توانـد مفیـد باشـد بـه شـرح زیر اسـت: 
1( فعال سـازي بخـش یـا گـروه انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی در هـر 
موسسـه/ مرکز تحقیقاتـی مي تواند معرف اراده جدي براي اشـاعه، 
کاربسـت و تولیـد بسـته هاي توصیـه اي، مشـاوره اي و کاربـردي 

مبتنـي بر نتایـج تحقیقات باشـد.
2( الزم اسـت متولـي مسـتقیم در موسسـات/ مراکـز تحقیقاتی و یک 
کارشـناس )با پسـت ترکیبي( در هـر واحد پژوهشـی وظایف انتقال 

یافته هـای تحقیقاتـی را پیگیـري و اجرا کنند.
3( پیشـنهاد مي شـود طرح هـاي پژوهشـي )پروپـوزال( داراي پیوسـت 
ترویجی)کاربردهـاي قابـل انتظار( باشـند و مجـري تحقیق موظف 
باشـد بـه طور مسـتدل و منطقی بـه کاربردهـاي احتمالـي تحقیق 
خـود در پروپوزال اشـاره کنـد و این بخش، نقـش تعیین کننده تري 
در پذیـرش یـا رد پروپـوزال توسـط کمیته هـای علمـی و فنـی 

موسسـات داشـته باشد.
4( مجریـان طـرح هـاي پژوهشـي پایـان یافتـه، بـه طـور منظـم و 
هدفمنـد در فرآینـد ترویـج یافته هـا درگیـر شـوند. در این خصوص 

چنـد پیشـنهاد بـه نظر مي رسـد:
الـف( در قراردادهـاي پژوهشـي جدیـد، تدویـن بسـته توصیه هـاي 
ترویجـی براسـاس نتایـج تحقیـق و اعتبار بخشـي بـه آن، در زمره 
وظایـف مجـري قـرار گیـرد و وي موظف شـود به طریـق مقتضي 
)تعامـل بـا حـوزه ترویـج و...(، ایـن مهم را بـه انجام رسـاند. بر این 
اسـاس الزم اسـت تغییـرات الزم در فرم تیپ عقـد قراردادها اعمال 
شـود. البتـه الزم اسـت عملیات تدوین بسـته توصیه هـاي ترویجی 
و اعتباریابـي آن، در شـرح خدمـات طـرح پژوهشـي دیـده شـود و 
هزینـه آن منظور شـود. بدیهي اسـت تسـویه قـرارداد پژوهشـي یا 
)حداقـل 10 درصـد آن( منـوط به ارائه بسـته توصیه هـاي ترویجی 
معتبـر )اعتباریابي شـده( از سـوي مجـري خواهد بود )بـراي تدوین 
بسـته توصیه هـاي ترویجی نیز مي تـوان پروتـکل و ضوابط خاصي 

تعریـف کـرد و در مراجـع ذیربط تصویـب نمود(.
ب( در مـورد طرح هـاي پژوهشـي در دسـت اجـرا،  مي تـوان طي نامه 
رسـمي از مجـري درخواسـت کـرد که طبـق ضوابط خاص، بسـته 
توصیه هـاي ترویجـی براي پژوهش خـود تولیـد و آن را اعتباریابي 

. کند
5( کلیـه طـرح هـاي پژوهشـي پایان یافتـه، ابتـدا در گـروه انتقـال 
یافته هـای تحقیقاتـی، مطـرح شـوند و در صورتي که به تشـخیص 
گـروه داراي پیـام یـا توصیـه ترویجـی باشـند، پـس از ارزشـیابي و 
در صـورت احـراز کیفیت هـاي الزم وارد فرآینـد ترویـج شـوند و در 
دسـتور کار گـروه انتقـال یافته هـا قرارگیرنـد. بنابرایـن، الزم اسـت 
آیین نامـه ارزشـیابي از طرح هـاي پژوهشـي پایـان یافتـه، تدوین و 
بـرای اجـرا ابـالغ شـود. از سـوي دیگـر، الزم اسـت ارزشـیابي از 
طرح-هـاي پژوهشـي پایـان یافته، در دسـتور کار مراکز پژوهشـی 

گیرد. قـرار 

6( شناسـایي تجـارب موفـق موسسـات و مراکـز تحقیقاتـی در ترویج 
یافته هـای تحقیقاتـی در دسـتور کار قـرار گیـرد و از موسسـات 

مربوطـه تقدیـر بـه عمـل آید.
7( کاربسـت داراي تعاریـف و سـطوح متفاوتي اسـت کـه مي توان آنها 
را روي یـک پیوسـتار نشـان داد و بـه نظـر مي رسـد از اشـاعه و 
روشـنگري آغـاز مي شـود و سـرانجام بـه اسـتفاده، مداخلـه و تغییر 
منجـر مي شـود. در این خصـوص یکي از موارد اصلـي اولین مرحله 
کاربسـت )اشـاعه( کـه مي توان از آن بـا اصطالح کاربسـت نرم یاد 
کـرد، مستندسـازي نتایج طـرح تحقیقاتـی پایان یافتـه در چارچوب 
رسـانه های مختلـف هماننـد مقالـه علمـي، نشـریه فنـی، نشـریه 
ترویجـی، بروشـور، پوسـتر، چـارت و ..... یـا ارائـه در همایش هـای 
تخصصـی و چـاپ در مجموعـه مقـاالت مربوطـه اسـت. بنابراین، 
پیشـنهاد مي شـود مجریـان طرح هـاي پژوهشـي در دسـت اجـرا، 
موظـف شـوند نتایج تحقیق خود را حداقـل در یکی از چارچوب های 

فـوق ارائـه و سـپس با آنهـا تسـویه کامل صـورت گیرد.
8( بخش هـاي اجرایـي، معتقـد و متعهـد بـه پژوهـش و مشـتاق بـه 
کاربسـت تحقیقـات باشـند. درخصـوص راهکارهـاي ایجـاد ایـن 
تعهـد و اشـتیاق، مي تـوان بـه نهادینه سـازی پژوهـش در دسـتگاه 
اجرایـی اشـاره نمـود. بـا توجـه بـه اینکـه تشـکیالت معاونت هـا و 
سـازمان هاي سـتادي دسـتگاه اجرایـی، چارچـوب مناسـبي بـراي 
گسـترش کاربسـت یافته هـا در سـتاد دسـتگاه اجرایـی بـه شـمار 
مي رونـد، مشـارکت در تحقیقـات در کسـب امتیـازات شـغلی موثر 

. شند با
9( تولیـد مقـاالت علمـي بـا محوریـت کاربـرد نتایـج تحقیقـات )در 
نشـریات علمـي یا بـه صورت مجموعـه مقـاالت( در اولویـت قرار 

گیـرد و از نویسـندگان ایـن دسـته از مقـاالت، تقدیـر شـود.
10( برگزاري کنفرانس علمي دوسـاالنه با موضوع اشـاعه و کاربسـت 

تحقیقات در حوزه کشـاورزی، در دسـتور کار قرار گیرد.
11( یـک مجلـه علمـي )فعـاًل در ظرفیـت مجلـه علمـي ترویجی( به 
طور اختصاصي به مسـائل کاربسـت تحقیقـات و مدیریت تحقیقات 

بپردازد.
12( کارگاه آموزشـي بـراي آمـوزش مدل هـا و روش هـاي اشـاعه و 
کاربسـت یافته هـا بـه پژوهشـگران و مدیـران پژوهشـي، تشـکیل 

. د شو
13( کارشناسـان اجرایـی و مروجان)سـفارش دهنده عینـي یا فرضي( 

در فرآینـد طراحـي و اجـراي تحقیق، مشـارکت کنند.
14( طراحـي و اجـراي تحقیقات سفارشـي و متقاضي محور در دسـتور 

کار مراکز پژوهشـی قـرار گیرد.
و  نیازهـا  بـه  پاسـخگویي  بـراي  پژوهشـی  مراکـز  سـازوکار   )15
درخواسـت هاي پژوهشـي بخـش اجرایـی بازبینـي شـود و مدلـي 
طراحـي و اجـرا شـود کـه در اسـرع وقت به ایـن نیازها پاسـخ داده 

. د شو
Haddow, G. and Klobas, E. )2004( Communication 
of research to practice in library and information 
science: Closing the gap. Library and Information 
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ترويج و 
توسعه

اهمیت بازاريابي و بسته بندي زيره سبز در 
استان هاي خراسان

) مطالعه موردي شهرستان سبزوار (
حسن یعقوبي1 ریحانه احمدزاده2

1-   کارشناس اقتصاد کشاورزي، مشمول سازندگي در جهاد کشاورزي استان خراسان شمالي شهرستان اسفراین
2-    دکتراي علوم تغذیه، عضو هیات علمي گروه صنایع غذایي دانشگاه آزاد اسالمي و احد قوچان
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1. چکیده
در دو دهــه گذشــته پژوهش هایــي در مــورد زیــره ســبز بــا محوریــت بخــش کشــاورزي ســازمان پژوهشــهاي علمــي و صنعتــي خراســان 
انجــام گرفتــه و بعضــي از ابعــاد ناشــناخته زراعــت ایــن گیــاه را روشــن نمــوده اســت ولــي هنــوز تــا حــل مشــکالت تولیــد وشناســایي و 

تعییــن مســیر بازاریابــي و مهمتــر از آن نــوع بســته بنــدي و مرغوبیــت بســته بنــدي ایــن محصــول، راه طوالنــي در پیــش اســت.
اگــر چــه در ارتبــاط بــا تعریــف بازاریابــي محصــوالت کشــاورزي و بســته بنــدي آنهــا دیدگاه هــاي دوگانــه اي وجــود دارنــد، لکــن در هــر 
دو تعریــف، بــر پــاره اي از ویژگي هــا و مراحــل تأکیــد شــده اســت کــه درجــه اهمیــت آن در فراینــد تولیــد محصــول، تأمیــن رفــاه تولیــد 
ــي )بیــن المللــي( و عرضــه مناســب آن را  کننــدگان و مصــرف کننــدگان، کاهــش ضایعــات، فراینــد تبدیــل و حضــور در بازارهــاي جهان
نشــان مي دهــد. بــا توجــه بــه اهمیــت بازاریابــي در یــک نظــام کارایــي کشــاورزي و جایــگاه ویــژه آن در تقویــت انگیــزه تولیــد، افزایــش 
ســود آوري، کاهــش ضایعــات و ارز آوري ویــژه آن )باتوجــه بــه مزیــت نســبي( از یــک ســو و بســته بنــدي و جایــگاه آن در نحــوه ورود بــه 
ــاد،  ــل واســطه هاي زی ــن جریانهــا )از قبی ــف ای ــدد در مراحــل مختل بازارهــاي داخــل و خارجــي از ســوي دیگــر و  وجــود مشــکالت متع
حاشــیه بازاریابــي بــاال، نبــود خدمــات بازاریابــي مناســب در ارتبــاط بــا محصــول و بســته بنــدي نامناســب یــا عــدم بســته بنــدي(، ضــرورت 
دارد پیرامــون مســایل بازاررســاني و بازاریابــي زیــره ســبز و اهمیــت بســته بندي در اســتان خراســان)بزرگ( تحقیقــي صــورت گیــرد تــا بتــوان 

بــا توجــه بــه مجموعــه یافته هــا، راهکارهــاي مناســبي را ارائــه داد.
هــدف کلــي از ایــن مطالعــه بررســي تعییــن مســیر بازاریابــي زیــره ســبز و اهمیــت و نــوع بســته بندي زیــره ســبز در اســتان خراســان)بزرگ( 
اســت. دادهــا و اطالعــات مــورد نیــاز در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــري تصادفــي و بــا تکمیــل پرسشــنامه و همچنیــن 
مصاحبــه بــا عمــده فروشــان وخــرده فروشــان زیــره ســبز و بــه صــورت مقطعــي و براســاس اطالعــات آخریــن برداشــت زیــره جمــع آوري 
شــد و حاشــیه هاي بازاریابــي، خــرده فروشــي، عمــده فروشــي و کارایــي بازاریابــي،  محاســبه و مســیر بازاریابــي، مشــخص و نــوع بســته 
بنــدي)از نــوع شــفاف( مطــرح شــد. نتایــج نشــان داد در ســال هاي اخیــر زیــره ســبز بــا نوســانات شــدید قیمــت همــراه بــوده اســت و از آنجــا 
کــه تولیدکننــدگان ایــن محصــول از بنیــه اقتصــادي باالیــي برخــوردار نیســتند بیشــترین خســارت را از نوســانات قیمــت دریافــت مي کنند، از 
ایــن رو ضــرورت بررســي هاي همــه جانبــه در زمینــه یافتــن بازارهــاي مطمئــن بــراي ایــن محصــول درســطح جهانــي وجــود دارد. همچنیــن 
در داخــل کشــور نیــز بایــد سیاســت هاي حمایتــي از طریــق ســازمانهاي مســئول دولتــي و چــه از طریــق ایجــاد بورســي مناســب بــراي ایــن 
محصــول و همچنیــن کاهــش فاصلــه بیــن زیــره کاران بــا نهادهــاي عمــده فــروش و صادرکنندگان)دولتــي یــا خصوصــي( را ایجــاد کــرد. و 

بــراي بهتــر شــدن بــازار صــادرات آن وفــروش داخلــي از نوعــي بســته بنــدي واحــد، بــراي عرضــه بــه بــازار اســتفاده شــود.

2.سطح زیرکشت
اســتان خراســان عمــده تریــن 
ــبز  ــره س ــده زی ــه تولیدکنن منطق
مــي  شــود.  محســوب  کشــور 
ســالهاي  طــي  در  اســاس  ایــن  بــر 
1360تــا1380 ســطح زراعــت آبــي ایــن محصــول 26 برابــر شــده 
ــه  ــت؛ ب ــته اس ــد را داش ــادل 46 درص ــاالنه مع ــد س ــط رش و متوس
طــوري که ســطح زیــر کشــت آن در ســال 1360 از 500 بــه 13090 
ــم در  ــر کشــت دی ــار در ســال 1380 رســیده اســت. ســطح زی هکت
ســال 1380 نســبت بــه ســال 1360 کاهــش یافتــه و از 16500 بــه 

ــت. ــیده اس ــار رس 4040 هکت
ــم  ــي و دی ــت آب ــر کش ــطح زی ــور ؛ س ــت در کش ــر کش ــطح زی س
ایــن محصــول طــي ســالهاي گذشــته از رشــد صعــودي برخــوردار 
بــوده اســت. ســطوح کشــت زارع آبــي زیــره ســبز در طــي ســالهاي 
1362 تــا 1378 از 3846 بــه 16585 هکتــار افزایــش یافتــه اســت، 
در ســال  1380 ســطح زیــر کشــت آبــي زیــره ســبز 16253 هکتــار 

بــوده اســت.
ــابهي را  ــت مش ــز وضعی ــم نی ــت دی ــت کش ــطوح زراع ــرات س تغیی

نشــان مي دهــد، بــه طــوري کــه میــزان ســطح زراعــت دیــم ایــن 
ــیده  ــار رس ــه 47665 هکت ــال از 9515 ب ــزده س ــي پان ــول ط محص
اســت. ســطح زیــر کشــت زراعــت دیــم طــي دوره مذکــور ســاالنه 
بــه طــور متوســط از رشــدي معــادل 26 درصــد برخــوردار بوده اســت 
ــال هاي 1378 و 1379  ــالي س ــل خشکس ــه دلی ــال 1380 ب )در س

ســطح زیــر کشــت دیــم بــه 7767 هکتــار تقلیــل یافتــه اســت(. 

3. صادرات و واردات 
ــا  ــه ب ــت ک ــي اس ــم صادرات ــوالت مه ــي ازمحص ــبز یک ــره س زی
ــت  ــراي کش ــاز ب ــورد نی ــوژي م ــاص اکول ــرایط خ ــه ش ــه ب توج
ــي  شــود. کشــورهاي  ــد م ــان تولی آن، در مناطــق محــدودي از جه
ــره  ــي زی ــدگان اصل ــان صادرکنن ــزي و لبن ــران، اندون هندوســتان، ای
ســبز بــوده، ولــي کشــورهاي دیگــري ماننــد ترکیــه، مصــر ، ســوریه، 
چیــن، قبــرس، آرژانتیــن و مکزیــک نیــز صــادر کننــده زیــره ســبز 
هســتند. صــادرات زیــره ســبز ایــران از ســالها پیــش شــروع شــده و 
میــزان صــادرات آن در ســال 1337 بالــغ بــر 8799 تــن بــوده اســت. 
ــه کشــورهاي  ــران ب ــبز ای ــره س ــد زی ــاله درصــدي از تولی ــه س هم
دوبــي، پاکســتان، ژاپــن، کامبــوج، کویــت، امــارات متحــده عربــي، 
آلمــان، فرانســه، هلنــد، جمهــوري چــک، عربســتان ســعودي، قطــر، 
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مجارســتان، ســنگاپور، بلژیــک و انگلیــس صــادر مــي  شــود. ایــران 
تــا ســال 1960  بزرگتریــن صــادر کننــده زیــره ســبز در جهــان بــود ، 

امــا در ســال 1970  بــه مقــام چهــارم تنــزل پیــدا کــرد.
در ســال 1379 کشــورهاي عمــده وارد کننــده زیــره ســبز ایــران بــه 
ترتیــب پاکســتان، امــارات متحــده عربــي، اوکرایــن، ژاپن، انگلســتان 
ــب 37/85 ، 32/75 ، 76/ 12، 3/56 ،  ــه ترتی ــه ب ــت ک ــان اس و آلم
ــود  ــران را از آن خ ــبز ای ــره س ــادرات زی ــد از ص 3/32 ، 2/25  درص
نمودنــد. بــر ایــن اســاس طــي دوره 50 تــا 1378 میــزان صــادرات 
ــوده اســت. بررســي ها  ــادل چهــار درصــد برخــوردار ب از رشــدي مع
حاکــي از آن اســت کــه ســهم ایــران از بازارهــاي اتحادیــه اقتصــادي 
اروپــا 32/3 درصــد اســت کــه مي تــوان بــا رفــع محدودیــت مجــوز 

صادراتــي و پیمــان ارزي، آن را تــا حــدود 45 درصــد افزایــش داد.
ــي و  ــیر بازاریاب ــي مس ــزوم بررس ــوق ل ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج ب
بازاررســاني ایــن محصــول، بیــش از بیــش آشــکار اســت. بنابرایــن 
هــدف ایــن مطالعــه تعییــن مســیر بازاریابــي زیــره ســبز و اهمیــت و 

ــبزوار اســت. ــتان س ــدي آن در شهرس ــوع بســته بن ن

 4. نتایج وبحث

نتایــج حاصــل از تعییــن مســیر بازاریابــي زیــره ســبز در شهرســتان 
ســبزوار نشــان داد کــه منطقــه جویــن وجغتــاي مرکــز عمــده تولیــد 
زیــره ســبز اســت و اکثــر تولیدکننــدگان قســمت اعظــم زیــره ســبز و 

یــا همــه محصــول تولیــدي خــود را بــه فــروش میرســانند.
متوســط قیمــت عمــده فروشــي، قیمــت خــرده فروشــي، و قیمــت 
تولیــد کننــده یــک کیلــو گــرم زیــره ســبز بــه دســت آمــده کــه ایــن 

قیمتهــا در جــدول یــک ارائــه شــده اســت. 

 4-01 بسته بندی
 4-1-01 بسته بندي مواد غذایي خشك

ــر عهــده دارد. بســته  ــر را ب ــف زی ــي وظای ــواد غذای ــدي م بســته بن
ــاده  ــراوري م ــه ف ــک ب ــي ،کم ــاده غذای ــي م ــزار جابجای ــدي اب بن
مناســب بــراي مصــرف کننــده، ابــزار خرید و فــروش، وســیله کاهش 
هزینــه و وســیله محافــظ مــاده غذایــي اســت. بنابرایــن  بســته بندي 
ــي در نظــر  ــاده غذای ــراوري م ــوان بخــش مهمــي از ف ــه عن ــد ب بای
گرفتــه شــود. در ایــن بخــش مــا نقــش محافظتــي بســته بنــدي در 
حفــظ کیفیــت و توســعه زمــان مانــدگاري مــواد غذایــي خشــک را 
مــورد بحــث قــرار مي دهیــم. انتخــاب مــاده بســته بنــدي یــا ظــرف 

بــر اســاس عوامــل زیــر صــورت مــي گیــرد.
4-1-1-1. آسیب مکانیکي

ایــن نــوع آســیب از تمــاس ناگهانــي یــا شــوک در طــي جابجایــي 
ــاده  ــه م ــي ک ــته ها هنگام ــردن بس ــاش و فش ــز ارتع ــال و نی و انتق
غذایــي انبــار مي شــود، ناشــي مي گــردد. بــا انتخــاب مناســب مــواد 
قــوي و محکــم بســته بنــدي کــه شــامل مــواد پوشــاننده باشــد، مــي 

تــوان از ایــن صدمــه جلــو گیــري کــرد.
4-1-1-2. ویژگیهاي قابلیت نفوذ

ــه  ــد ک ــت دارن ــه جــذب رطوب ــل ب محصــوالت خشــک شــده تمای
ــت آب  ــه فعالی ــي ک ــود. هنگام ــت ش ــت کیفی ــبب اف ــد س مي توان
ــرات  ــا تغیی ــي ی ــن بیشــتر شــود، فســاد میکروب ــدار معی ــک مق از ی
ــار  ــط انتش ــد توس ــار مي توانن ــا و بخ ــد. گازه ــیمیایي رخ مي ده ش

ــاده منتشــر شــوند. ــي م مولکول
ــد هنگامــي کــه در  ــا : کارایــي و ظاهــر بســته بنــدي بای ــر دم تغیی

ــرد، حفــظ شــود. ــرار مــي گی ــا ق ــرات دم معــرض تغیی
عبــور نــور : افــت ویتامیــن، کمرنــگ شــدن و تجزیــه چربــي ناشــي 
از قــرار گرفتــن در معــرض نــور اســت. بــه منظــور حــذف امــواج بــا 

طــول مــوج بلنــد، بســته بنــدي بایــد مــات یــا رنگــي باشــد.

4-1-1-3. مالحظات شیمیایي و بیوشیمیایي
مــاده بســته بنــدي بایــد بــا محصولــي کــه بــا آن در تمــاس اســت، 
ــد  ــته بندي بای ــاده بس ــک م ــد. در انتخــاب ی ــته باش ــازگاري داش س

مالحظــات ایمنــي و کیفــي در نظــر گرفتــه شــود.
مشــکل اصلــي در جابجایــي و انبــارداري میوه هــا و ســبزیها، و 
مــواد گیاهــي،  حملــه حشــرات اســت. بســته بنــدي نبایــد از مــوادي 
ــي،  ــاي چوب ــد. جعبه ه ــوذ کنن ــل نف ــه داخ ــرات ب ــه حش ــد ک باش

جدول 1-  قیمتهاي یك کیلوگرم زیره سبز در شهرستان سبزوار )ریال(

قیمت خرده فروشيقیمت عمده فروشي قیمت تولید کنندهزیره سبز

100001330017000قیمت
            مأخذ: یافته هاي تحقیق نویسنده
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کارتن هــاي فشــرده، ظــروف کاغــذي مقوایــي و حلب هــاي بــزرگ، 
ــدي  ــته بن ــد. بس ــه کار مي رون ــا ب ــه میوه ه ــدي فل ــته بن ــراي بس ب
ــا ورقــي از آســتر  ــا پوشــش مقوایــي ب جــزي شــامل کارتن هایــي ب
یــا پالســتیک هاي کششــي، کیســه هایي بــا پوشــش ســلوفان، پلــي 
ــا،  ــات خشــک ) لوبی ــن اســت. حبوب ــي پروپیل ــن و کیســه اي پل اتیل
ــا  نخــود ســبز، عــدس( در کیســه اي پالســتیکي ســاده ســلوفان، ی

ــوند. ــدي مي ش ــته بن ــم بس ــیته ک ــا دانس ــن ب ــي اتیل ــاي پل فیلم ه

5. ویژگي هاي بسته بندي مواد غذایي 
ــه  ــان را ب ــن اطمین ــد ای ــد بتوان ــدي بای ــته بن ــي بس ــور کل ــه ط ب
مصــرف کننــده بدهــد کــه محصــول درون آن در شــرایطي مشــابه 
زمــان تولیــد بــوده و عــالوه بــر آن قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه 

ــي: ــورد اجــرا گذاشــته باشــد یعن ــه م ــح را ب ــدي صحی بســته بن
ــت 	  ــز نگــه داشــته و خاصی ــاًل تمی ــد محصــول را کام بســته بای

ممانعــت کنندگــي و حفاظــت از مــاده غذایــي را علیــه مخاطــرات 
ــه  ــا و کلی ــور و میکروارگانیزم ه ــت" اکســیژن، ن فیزیکــي" رطوب

عوامــل آلودگــي گســترش دهــد.
ــوده 	  ــظ نم ــول حف ــل قب ــد قاب ــول را درح ــي محص ارزش غذای

ــر  ــر و تغیی ــي تاثی ــاده غذای ــک م ــت میکروبیولوژی و روي کیفی
ــد. ــته باش ــوب نداش نامطل

ــه دســت مصــرف  ــع و رســاندن ب ــا توزی ــد ت ــره تولی در طــول زنجی
کننــده هیچگونــه صدمــه اي بــرای ســالمتي تولیــد کننــده، توزیــع 

کننــده و مصــرف کننــده نداشــته باشــد.
بســته، حــاوي اطالعاتــي نظیــر نــام محصــول، شــرکت و نشــانی 	 

تولیــد کننــده، وزن، قیمــت، تاریــخ تولیــد، تاریــخ انقضــا و 
ــد( ــر باش ــد.)چاپ پذی ــوي باش ــرف محت ــتورالعمل مص دس

ــدي مجــدد داشــته 	  ــت بســته بن ــاز شــده و قابلی ــه ســهولت ب ب
باشــد.

نســبت بــه مخاطراتــي نظیــر ضربــه، فســاد، لــرزش و مخاطــرات 	 
آب و هوایــي طــي حمــل و نقــل، حتــي االمــکان مقــاوم باشــد.

ــه طراحــي شــود کــه 	  ــه گون ــه لحــاظ حجــم ب ــوده و ب ســبک ب

ــد. حتــي االمــکان حجــم کمــي را اشــغال کن
مقرون به صرفه باشد) از جنبه اقتصادي (	 
بســته بایــد امــکان ناخنــک زدن محتــوي توســط مصــرف کننــده 	 

قبــل از خریــد در ســوپر مارکت هــارا کاهــش دهــد.
بســته داراي ویژگــي قابلیــت رویــت محتــوي باشــد و در صــورت 	 

ــره  ــرار دادن پنج ــا ق ــور ب ــه ن ــي ب ــاده غذای ــودن م ــاس ب حس
ــراي مصــرف  ــوي ب ــت محت در یــک طــرف بســته، امــکان روی

کننــده فراهــم شــود.
ــت 	  ــل بازیاف ــدي قاب ــته بن ــاده بس ــوي م ــس از مصــرف، محت پ

مجــدد باشــد و در صــورت عــدم بازیافــت در طبیعــت بــه ســرعت 
تجزیــه شــود.

ــه و  ــي، توج ــواد غذای ــدي م ــز بســته بن ــت آمی ــد موفقی ــراي تولی ب
ــي اســت: ــر الزام ــوارد زی ــر در م ــت نظ دق

1- واقعیت هــاي مهمــي کــه در ارتبــاط بــا تولیــد مطــرح 
هســتند و عبارتنــد از: خصوصیــات فیزیکــي محصــول )نظیــر جامــد 
ــول  ــت کل محص ــودن و...(، طبیع ــري ب ــودن، خمی ــع ب ــودن، مای ب
بســته بنــدي ) نظیــر خورندگــي، فــرار بــودن، شــکننده بــودن و...(. 
انــدازه و شــکل بســته بنــدي، وزن و جــرم حجمــی محصول و پاســخ 

دقیــق بــه ســواالت ذیــل:
ــه  ــال ب ــه میبیند؟)مث ــدي صدم ــته بن ــول بس ــه محص ــف- چگون ال
ــرات  ــردن، تغیی ــاش، فش ــاییدگي، ارتع ــي، س ــک مکانیک ــیله ش وس

ــدگان و...(. ــور، جون ــر، ن ــیژن، اب ــت، اکس ــا، رطوب دم
ــال  ــود؟ مث ــوب مي ش ــدي، نامطل ــته بن ــول بس ــه محص ب- چگون
بوســیله خورندگــي، زنــگ زدگــي، نشــت، ســهولت در تقلــب و کــم 

ــي و... فروش
2-  واقعیت هــای مربــوط بــه مضــرات وخطــرات حمــل 

نقل:  و 
الف- نوع حمل و نقل:

مثــال آیــا حمــل و نقــل  جــاده اي اســت، از طریــق راه آهــن، دریــا یــا 
هــوا انجــام مي گیــرد.

ب- درجه کنترل در حمل ونقل:
ــي و  ــا عموم ــت ی ــي اس ــل خصوص ــل ونق ــیله حم ــا وس ــال آی مث

ــت. ــد اس ــه ح ــا چ ــرل آن ت کنت
ج- فرم حمل و نقل:

مثــال اگــر حمــل و نقــل جــاده اي اســت بــا کانتینــر انجــام مي گیــرد 
یــا بــه وســیله اي دیگــر

د- مدت نگهداري در حمل ونقل
ــي  در  ــرات آب و هوای ــي و مخاط ــت مکانیک ــت و مقاوم ــ - طبیع ه

ــروش و مصــرف ــل، نگــه داري، ف حمــل ونق
و- گنجایــش حداقــل جعبــه )حجــم( در ارتبــاط بــا ارزش و هزینــه 

حمــل و نقــل 
3- واقعیت هاي مربوط به فروش وبازار.

محاسـبه و مقایسـه ارزش اقتصـادي کار، عمـل بزرگـي در شـروع 
کار کـردن اسـت. تعییـن کمیـت و کیفیـت و قیمـت، تمامـاً عواملـي 
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اسـت کـه براي انتخاب یک سیسـتم بسـته بندي باید بررسـي شـود. 
بنابرایـن بایـد هزینـه عوامل مختلف نظیـر هزینه ظرف بسـته بندي، 
ُپرکنـي، دربنـدي و هزینه هـاي حمـل ونقـل و پخـش بـه شـرکت ها 
و هزینه هـاي تبلیغـات و بازاریابـي و غیـره را در نظـر بگیریـم و بـر 
اسـاس آن نـوع و جنـس بسـته بنـدي را در ارتباط با نـوع محصول  و 

درخواسـت مشـتري انتخـاب کنیم.
در میـان ظروف فلـزي، آلومینیوم وقوطي هـاي plate Tine  داراي 
هزینـه مسـاوي )نسـبت بـه مقـدار حجـم ( هسـتند؛ البته بـا توجه به 
بـازار جهانـي و تغییـر و تحـوالت قیمت هـا، قیمـت آلومینیـوم امروزه 

افزایش بیشـتري یافته اسـت.
4- واقعیت ها و مسائل مربوط به انتخاب مواد اولیه بسته بندي:

 در طـي فراینـد بـراي انتخـاب مـواد اولیه  بسـته بندي چهار سـئوال 
مطـرح اسـت  که باید پاسـخ داده شـوند:

الف- هدف ما از بسته بندي چیست ؟  
ب- انـواع بسـته بندي هـای قابـل دسـترس کدامند؟)مواد اولیه بسـته 

بندي ماشـین آالت(
ج- اطمینـان از بسـته بندي هـاي قابـل دسـترس و موجود بر حسـب 

اهـداف مطلوبمان چگونه اسـت؟
د- اسـتفاده از بسـته بنـدي خـاص با توجه بـه مواد اولیه بسـته بندي 
سیسـتم توزیع و نـوع تولیدات بـراي مصرف کننده نهایـي چگونه باید 

باشد.

6. شیشه و ظروف شیشه اي 
ظـروف شیشـه اي از قدیمي تریـن ظـروف بسـته بنـدي مـواد غذایي 
محسـوب مـي  شـوند و سـاخت آنهـا بـه هزاره هـاي قبـل از میـالد 
بـاز میگـردد. در سـال 1999اولیـن ماشـین اتومـات دربنـدي ظـروف 

شیشـه اي بـا در ب هـاي پیچـي در ایـاالت متحـده عرضـه شـد.
بـه منظـور تزئین ظـروف شیشـه و افزایش بـازار پسـندي آن معمواًل 
عملیـات الـف-  تزئین پایـدار و ب-  تزئین ناپایـدار روي آنها  صورت 

مي گیرد.

ظـروف  از  اسـتفاده  دالیـل  مهمتریـن   .7
شیشـه اي در بسـته بنـدي مـواد غذایـي 

)زیـره(:  
شیشـه از نظـر شـیمیایي خنثي اسـت و با مـاده غذایي  واکنشـی - 1

کـه موجـب تغییـر در عطـر و طعم آن شـود انجـام نمي دهد.
شیشـه شـفاف اسـت؛ از ایـن رو اجـازه رویـت محتـوي خـود در - 2

هنـگام بسـته بنـدي و فـروش در سـوپر مارکت هـا را مي دهـد.
ظروف شیشه اي استحکام زیادي دارند.- 3
ظـروف شیشـه اي را قادریـم در اشـکال، اندازه هـا و رنگ هـاي - 4

بسـازیم. مختلف 
مـواد غذایـي بسـته بندي شـده در شیشـه، طـول عمر بیشـتري - 5

داشـته و از قابلیـت نگهـداري باالتـري برخوردارنـد.

8.  معایب ظروف شیشه اي 
وزن باالتر که باعث بیشـتر شـدن قیمت نقل و انتقال نسـبت به - 1

دیگر انواع بسـته بندي مي شـود.
مقاومـت کمتر نسـبت به مـواد دیگر در برابر  شـوک هاي حرارتي - 2

،شکستن و...
  بي ثباتي بیشتر ابعاد نسبت به ظروف دیگر 3- 

یـک سـري مخاطرات بالقـوه از امکان وجود نرمه و خرده شیشـه - 4
غذا  در 

9. طراحي ظروف شیشه اي 
بــراي یــک خــرده فــروش، اولیــن عالقه منــدي ایــن اســت کــه آیــا 
بســته فروختــه خواهــد شــد؟ آیــا بســته خاصیــت چشــم نــوازي دارد؟ 
آیــا بســته مي توانــد اطمینــان را بــه وجــود آورد؟ آیــا بســته، محصول 
را تعریــف مي کنــد؟ آیــا بســته جلــوه خوبــي دارد؟ آیــا بســته پایــدار 
اســت ؟ بــراي مصــرف کننــده نیــز ســئواالتي نظیــر آیــا بســته بــه 
راحتــي قابــل حمــل اســت؟ آیــا بســته قابــل قــرار گرفتــن در قفســه 
و یخچــال اســت؟ آیــا  بســته روي میــز، وجــه خوبــي خواهد داشــت؟ 
آیــا بســته قابلیــت مجدد)چنــد بــار اســتفاده شــدن(را دارد؟ و از طــرف 
دیگــر مــي دانیــم ظروفــي کــه بــراي بســته بنــدي مــواد غذایــي کــه 
ــرد اســتفاده مي شــوند  ــي گی ــا صــورت م ــي روي آنه ــد حرارت فراین

نیــاز اســت کــه مقــاوم بــه دماهــاي مختلــف باشــند.

10. برچسب زني
برچسـب ها بـه منظور مشـخص کـردن هویـت محصـول و پیام هاي 
فـروش و رسـاندن اطالعات الزم که توسـط قوانین مـواد غذایي براي 
محصـول تدوین شـده اسـت بـه کار بـرده مي شـوند. برچسـب ها که 

بـروي ظـرف شیشـه اي به کار برده مي شـوند شـامل:
برچسب هاي کاغذي که اطراف ظرف پیچیده میشوند.- 1
برچسـب هاي ثابت که توسـط حرارت روي شیشـه پخت شـده اند - 2

معمـواًل در ظـروف شیشـه اي چنـد بار مصـرف؛ مثاًل بطري نوشـابه و 
شـیر کـه حدود 30 بـار گردش مي کنند اسـتفاده مي شـوند.

برچسب هاي ترموپالستیک- 3
طرح هـاي حـک شـده بـه طریقـه لیتوگرافـي بـر روي در پـوش - 4

فلزي ظـروف شیشـه اي

11. جداکننده هاي داخلي بسته
در بســته بنــدي ظــروف شیشــه اي بــه منظــور جلوگیــري از تمــاس 
از الیه هــاي  آنهــا  بــا یکدیگــر و خطــر شکســتن  شیشــه ها 
ــده  ــاي جداکنن ــن الیه ه ــود. ای ــتفاده مي ش ــي اس ــده داخل جداکنن
ــز  ــه را نی ــا جعب ــن ی ــر جداســازي ظــروف شیشــه اي، کارت عــالوه ب

اســتحکام مي دهنــد.
پیشــنهاد مي شــود از ظــروف فلــزي بــراي بســته بنــدي، بــه دلیــل 

دیــده نشــدن جنــس، اســتفاده نشــود.
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مقوایـي:  ظـروف  بـا  بنـدي  بسـته    .12
شـیاردار( )مقـواي  

در ایـن نـوع مقوا الیه هاي آسـتر داخلـي خارجي کاغـذ گرافت و الیه 
مرکـزي شـیاردار)موج دار( اسـت و الیه هـا توسـط چسـب مخصوص 
سـیلیکات سـدیم یـا خمیر نشاسـته چسـبیده اند. بسـته هاي حاصل از 
ایـن نـوع مقـوا به علـت مقاومت به خراش، فشـار و سـایش به عنوان 
بسـته هاي حمـل و نقل نیز اسـتفاده مي شـود. بـا اسـتفاده از الیه هاي 
PE وموم هـا و کاغذ هـاي مقـاوم به روغـن، قادریم دسـته هاي مقاوم 
بـه نفـوذ رطوبـت و چربي را نیز براي بسـته بنـدي مـواد غذایي نظیر 
فرآورده هـاي لبنـي، گوشـت ها و مواد غذایـي منجمد به دسـت آورد.

13. بار گیري  یا پر کردن ظرف
در سیســتم بارگیــري از بــاال در لحظــه پــر شــدن، فقــط  یــک طــرف 
ــاره اي از  ــن، پ ــري از پایی ــتم بارگی ــا در سیس ــت ام ــاز اس ــرف ب ظ
ــن  ــرف کارت ــر دو ط ــس از آن ه ــده و پ ــري ش ــوالت بارگی محص

ــود. ــته مي ش بس

14. دربندي و دوخت
ســه عملیــات )ســاختن ظــروف، بارگیــري یــا پــر کــردن ظــرف،در 
ــاًل  ــا کام ــات و ی ــا دســت، نیمه اتوم ــوان ب ــدي و دوخــت( ر امي ت بن
اتوماتیــک انجــام داد. ازنظــر مصــرف کننــده چندیــن مزیــت بــراي 
ــن  ــه مهمتری ــن کــردن وجــود دارد ک اســتفاده از سیســتم هاي کارت
آن، ســرعت بــاالي تولیــد اســت. عملیــات کارتــن کــردن بــه طریقــه 

ــود.   ــام می ش ــودي انج ــي و عم افق

15. خالصه و نتیجه گیري
نتایـج حاصـل از تعییـن مسـیر بازاریابي زیره سـبز نشـانگر این اسـت 
که زیره سـبز تولیدي در شهرسـتان سـبزوار بیشـترین تولید در بخش 
جویـن وجغتـاي ایـن شهرسـتان بـوده و اکثـر تولیـدات بـراي فروش 
اسـت. در داخل شـهر و اماکن قدیمي سـبزوار بورس هاي غیر رسـمي 
بـه نـام )ِمـرچ زیره( دایر اسـت که افـراد تشـکیل دهنـده آن از عمده 
صـادر کننـدگان زیره سـبز و مقـدار کمي از محصوالت دیگر هسـتند. 
ایـن افـراد قیمـت زیـره را)هنگام برداشـت( به سـاعت به بـازار اعالم 

 . مي کنند
نتایج نشـان داد در سـالهاي اخیر زیره سـبز با نوسـانات شـدید قیمت 
همـراه بـوده اسـت و از آنجا کـه تولیدکننـدگان این محصـول از بنیه 
اقتصـادي باالیـي بر خوردار نیسـتند بیشـترین خسـارات را از نوسـان 
قیمـت دریافـت مي کننـد، از این رو ضـرورت بررسـي هاي همه جانبه 
در زمینـه یافتـن بازارهـاي مطمئـن بـراي ایـن محصـول در سـطح 
جهانـي وجـود دارد. همچنیـن در داخـل کشـور نیز باید سیاسـت هاي 
حمایتـي چـه از طریق سـازمانهاي مسـئول دولتـي از جملـه پرداخت 
وام و بیمـه محصـول و قیمـت تضمینـي بـراي ایـن محصـول و چـه 
از طریـق ایجـاد بـورس زیـره سـبز و همچنیـن کاهـش فاصلـه بین 
زیـره کاران بـا نهادهـاي عمـده فـروش و صادرکننـدگان) دولتـي یـا 

خصوصـي( ایجـاد کرد.
و  فروشـي  خـرده  فروشـي،  عمـده  حاشـیه هاي  محاسـبات،  طـي   
بازاریابـي بـه طـور متوسـط بـه ترتیـب 3700 ، 3300 ، 7000، ریـال 
اسـت. ضریـب هزینـه بازاریابـي برابـر بـا 41/17  درصـد بوده اسـت. 

کارایـي بازاریابـي زیـره سـبز نیـز 788 درصـد تعییـن شـد. 
* از مشـاهدات پرسشـنامه نیـز اینگونـه بـر مي آیـد کـه از تعـداد 30 
نفرتولیـد کننـده زیره سـبز تعداد یک نفـر از سیاسـتهاي دولت راضي 
و10 نفـر نسـبتاً راضي و 19 نفـر نا راضي بودند و اکثـر تولید کنندگان 
بـه اتفـاق، مهمتریـن عامـل موثـر د رمیزان مصـرف زیـره را مصرف 
دارویـي آن تشـخیص داده وهمچنین دسترسـي آسـان مصرف کننده 
بـه زیـره مي دانند. در سـواالت مربوط به مشـکالت تولید کننـده اکثراً 
از نـوع وجیـن، برداشـت، فـروش و قیمـت داللـي خرید از کشـاورزي 
ناراضـي بـوده و از مهمتریـن مشـکالت بـازار زیره نیز نداشـتن قیمت 
ثابـت و نـدادن وام و بیمـه محصـول کـه باعـث ضـرر تولیـد کننـده 

مي شـود، اشـاره کردند.    
نتایـج نشـان مـي دهد کـه در هنگام عرضـه محصـول از تولید کننده 
بـه خریـداران، زارع )تولیـد کننـده( قسـمت اعظـم زیره سـبز تولیدي 
خـود را بـه فـروش مي رسـاند. همچنین زیره بـه صورت بسـته بندي 
رایـج )کیسـه( بـراي فـروش  به خریـداران عمـده و کارخانه اسـتفاده 
مي شـود کـه ایـن محصـول در عطاري هـا نیـز بـه همین شـکل و در 
نهایـت در ابعـاد کوچکتـر در داخـل نایلون بـه مصرف کننـده تحویل 
مي شـود. و خریـداران عمـده کالن براي صادرات از کیسـه هاي بزرگ 
اسـتفاده مي  کننـد و در کشـور مقصـد با بسـته بندي شـکیل به اسـم 

خـود بـه فـروش و به عنـوان سـوغات به بـازار عرضه مي شـود. 
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ترويج و 
توسعه

بررسی  سطح سالمت خانوارهاي ساكن 
در مناطق روستايي استان گیالن
)براساس رويکرد روستاي سالم (

محمدعلی شریفی1 محمد علی داداشی2 حمید غالمی3

1-   عضو هیأت علمی سازمان  تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی
2- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن

3- کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن

چکیده
افـراد جامعـه بـه دنبـال برخـورداري از یـک زندگـي مناسب،سـالم و با کیفیت بهداشـتي و زیسـت محیطي قابل قبـول و بـدور از هرگونه 
بیمـاري و ناتوانـي هسـتند.تحقق ایـن ایـن امر اغلب به برنامه های مناسـب بخشـهای دولتی مرتبط بوده و پیش نیاز اساسـي در توسـعه پایدار 
اسـت. هدف ازاین بررسـی، شـناخت ابعاد مقوله سـالمت و عوامل تاثیرگذار بر آن براسـاس رویکرد روسـتاي سـالم مي باشـد. روش تحقیق، 
توصیفـي، تحلیلـي بـوده ، جامعه آماري این تحقیق روسـتاییان اسـتان گیالن هسـتند ،که جمعیت آنان حدود 317037 خانوار روسـتایی اسـت 
کـه در 2690 روسـتا زندگـي مي کننـد. نمونـه گیـري این تحقیق با اسـتفاده از روش نمونـه گیری خوشـه ای تصادفی بوده که بـا نمونه گیري 
از مناطـق روسـتایي اسـتان گیـالن اقـدام بـه تهیـه و جمـع آوري اطالعـات مـورد نیـاز جهت تجزیـه و تحلیـل نهایـي گردیده اسـت. ضمنا 
نمونه هـا نیـز بـر اسـاس فرمـول کوکران تعیین شـده اسـت که تعداد ایـن نمونه هـا مجموعاً 310مـورد بوده اسـت. داده های جمع آوری شـده 
از  پرسشـنامه ها، به روش آماري رگرسـیون و همبسـتگي چند متغیره گام به گام تجزیه و تحلیل شـد. نتایج نشـان داد که وضعیت سـالمت 

در جوامـع روسـتایي اسـتان گیالن در وضعیت مناسـب و مطلوبي قـرار ندارد.

مقدمه 
 روسـتاي سـالم، روسـتایي اسـت که محیط فیزیکـي و اجتماعي 
آن بگونه اي سـالم و پاک باشـد که سـالمت سـاکنان محدوده خود را 
تضمین نماید. وجود سـالمت در مناطق روسـتایي، وابسـته به داشـتن 
محیطي سـالم و بسـترهاي اجتماعـي، بهداشـتي، فرهنگي،اقتصادي ، 
زیسـت محیطي ، آموزشـي،روان شـناختي، ورزشـي و سـایر بسترهاي 
مناسـب جهـت سـالمت سـاکنان روسـتا مـي باشـد. از نظر سـازمان 
جهاني بهداشـت، در یک روسـتاي سـالم، داشـتن یک محیط کالبدي 
تمیـز، پـاک و امن با کیفیت باال، داشـتن زیسـت بوم پایدار روسـتایي، 
داشـتن جامعـه اي منسـجم و نیرومنـد بـا حمایـت دوجانبـه از سـوي 
مـردم و دولـت، ایجـاد مشـارکت همگانـي در تصمیمـات مربـوط بـه 

زندگي، سـالمت و رفاه ،تامین نیازهاي اساسـي ،داشـتن اقتصاد زنده؛ 
نـوآور؛ پویـا و متنـوع؛ دسترسـي بـه تجـارب و منابع در سـطح وسـیع 
بـراي همـه؛ تشـویق جامعـه بـه ارتبـاط بـا میـراث فرهنگـي ، وجود 
حداقل سـطح مناسـب از بهداشـت عمومي، درک و فهم از بهداشـت 
محلـي و بومـي نـزد مـردم؛ شناسـایي راه حل هـاي محلـي و بومـي 
بـراي حـل مشـکالت توسـط خـود مـردم؛ ارتقـای سـطح فرهنگي و 
آگاهـي مـردم روسـتایي و جلـب مشـارکت آنـان در تامیـن سـالمت 

جامعـه روسـتایي الزم و ضروري اسـت .
- اعتمـادي و رفیعـي در سـال 1379 سـه بعـد را بـراي سـالمت 
جامعـه بیـان نمـوده انـد : 1- تعـادل و هماهنگـي تمـام امکانـات 
زیسـتي،رواني و اجتماعـي 2- زندگـي تـوام بـا شـادي و کارایـي و 
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اعتـدال 3- مقاومـت در برابـر فشـارها و عـوارض خارجـي  
-  سـجادي و صدرالسـادات در سـال 1383 اظهار داشـته اند که 
در گذشـته مفهوم زیسـت پزشـکي، سـالمت یعني بیمار نبـودن تعبیر 
مي شـده اسـت کـه این مفهـوم بر پایـه نظریـه میکروبـي بیماري ها 
بـوده و در ایـن نظریـه جسـم انسـان به مثابه ماشـیني در نظـر گرفته 
شـده اسـت کـه یکـي از وظایـف علـم پزشـکي تعمیـر و ترمیـم این 
ماشـین اسـت. امـا در مفهـوم ترکیبي، سـالمت بایـد به تمـام عوامل 
و آثـار از جملـه بـه عوامـل اجتماعـي ، اقتصـادي و زیسـت محیطـي 
موثـر بـر سـالمت، توجه کامل نمود. سـالمت بـه عنوان نشـانه اي از 
اندیشـه سـالم و عالي در بدن سـالم، در خانواده اي سـالم و در محیطي 
سـالم، بیانگـر ایـن مطلب اسـت که سـالمت فـرد به سـالمت جامعه 
و سـالمت جامعـه نیـز به سـالمت فرد ارتبـاط و همبسـتگي دو طرفه 
دارد. در واقـع هسـته اصلـي جامعـه سـالم، سـالمت افـراد آن جامعـه 
اسـت کـه آنها نیز بـا عوامل اجتماعـي، اقتصادي و زیسـت محیطي و 

خدمات بهداشـتي سـنجیده مي شـوند.
نیـک نیـاز در سـال 1382 اظهـار داشـت کـه سـازمان جهانـي 
از شـیوه  ناشـي  را  از مـرگ و میر هـاي دنیـا  بهداشـت 53 درصـد 
نامناسـب زندگـي و 20 درصـد آن را ناشـي از محیط هـاي نامناسـب 
زیسـت انسـان مي دانـد کـه روي هم رفته بیـش از 70 درصـد از علل 

مـرگ و میـر انسـانها  در دنیـا را همیـن دو علـت بیـان مـي نمایـد.
گواگلیـاردو و همکارانـش در سـال 2004 بیـان نمودند که یکي از 
مهمتریـن موانـع در دسترسـي به خدمـات بهداشـتي در جامعه ،فاصله 

آن تـا مراکز ارائه خدمات بهداشـتی اسـت.
وانـگ و لئـو در سـال 2005 در بررسـي عوامل موثر بر سـالمت، 
بـه دو دسـته عوامل اشـاره و تاکید داشـته اند:1- عوامـل فضایي یعني 
عامـل فاصلـه و زمـان 2- عامـل غیرفضایـي یعني ویژگیهـاي فردي 

)سـن و نـژاد(، اجتماعي )طبقـه اجتماعي (و اقتصـادي در جامعه .
فراسـر و همـکاران در سـال 2005 بیـان کردنـد کـه زندگـي در 
نواحـي فقیـر بـا وضعیـت وخیـم سـالمتي مرتبـط اسـت. یافته هـاي 
تحقیـق آنـان نشـان داد کـه عامل مـکان و فاصلـه زمانـي در نواحي 
روسـتایي در حـال افـول، ممکـن اسـت بـا  خطراتـي براي سـالمتي 

جامعـه همراه باشـد.
کارلسـن و نـازرو در سـال 2002 اظهـار داشـته انـد کـه میـان 
طبقـات اجتماعي خانوار ها، سـن ،جنس و برخي از ویژگیهاي جسـمي 

و روانـي بـا سـالمتي ارتباط وجـود دارد.
هـدف اصلـی از ایـن بررسـي، شناسـایي عوامـل و متغیر هـاي 
تاثیرگـذار بـر سـطح سـالمت خانوارهاي سـاکن در مناطق روسـتایي 

اسـتان گیالن اسـت.
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جدول1- ا بعاد سالمت و سنجه ها و متغیرهاي سالمت در خانوار روستایي استان گیالن

زیست محیطياقتصادياجتماعيبهداشتي و پزشکيابعادسالمت

شاخص هاو 
متغیرها

فاصله محل سکونت خانوار سن سرپرست خانوار
وجود حمام هاي بهداشتي میزان درآمد ماهانه سرپرست خانواراز جاده اصلي قابل دسترس 

در روستا

فاصله محل سکونت خانوار تعداد افرادخانوار
از مرکز شهرستان 

میزان هزینه هاي ماهانه خانوار بطور 
تقریب 

وجود طویله ها و محل هاي 
نگهداري بهداشتي دام ها در 

مناطق روستایي 

فاصله محل سکونت خانوار سن اولین بارداري همسر
از مرکز استان

تحت پوشش بودن خانوار در کمیته 
امداد

نحوه دفع بهداشتي زباله ها 
در روستا

تعدادکودک فوت شده زیر 
تحت پوشش بودن خانوار در نوع شغل سرپرست خانوار5 سال در خانوار 

بهزیستي 

نحوه دفع بهداشتي 
فاضالب هاي خانگي و یا 

صنعتي در روستا

سطح تحصیالت افراد 
داشتن مسکن شخصي خانوار

وضعیت دارایي داخل منزل از جمله 
تلویزیون ،یخچال ،فریزر،اجاق گاز 

،لباس شویي و ...

وضعیت پاکیزگي و تمیزي 
روستا 

میزان بهره مندي از 
پوشش بیمه خدمات 

درماني 
دارا بودن خودرو شخصي)نوع داشتن زمین کشاورزي 

خودرو و قیمت (

وضعیت دامهاي سرگردان 
و مزاحم یا وحوش در سطح 

روستا 

نوع مواد غذایي و سبد مصرفي وضعیت طالق در خانوار تعداد افراد معلول در خانوار 
خانوار روستایي در ماه 

وضعیت آب روستا ) کیفیت 
آب شرب و آب کشاورزي (

تعداد افراد معتاد به سیگار 
و سایر مواد مخدر در 

خانوار
میزان ااوفات فراغت خانوار 

وضعیت سایر دارایي هاي منقول 
و غیر منقول )بیش از یک خانه 
مسکوني ،بیش از یک مغازه 
و یا زمین زراعي زیاد در چند 

منطفه،بیش از یک خودرو

وضعیت کشتار دام و 
قصابي ها در روستا 

تعداد افراد بیمار محتاج 
به خدمات درماني خاص 

در خانوار

تحت پوشش بودن بیمه 
وضعیت بهداشتي نانوایي ها -کار) کارگري یا کارمندي ( 

در روستا 

نحوه تنظیم خانواده 
)کنترل زاد و ولد (

تعداد مدارس موجود در 
-روستا 

وضعیت خواربارفروشي ها 
و اماکن توزیع مواد غذایي 

در روستا 

وضعیت حمل و نقل و ایاب -
وضعیت بهداشتي قهوه -و ذهاب در روستا

خانه ها در روستا 

-

وضعیت و نوع سوخت 
مصرفي خانوار روستایي 
جهت مصارف گرمایي و 

پخت و پز

وضعیت شیوع بیماري هاي -
دامي در روستا 

امکانات ورزشي و تفریحي -
--موجود در روستا
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روش تحقیق 
  ایـن تحقیـق بـا توجـه بـه اهـداف آن بـه صـورت توصیفـی، 
تحلیلـی اجرا شـده اسـت. با بررسـي اسـناد و مـدارک موجـود و مرور 
تحقیقـات انجـام شـده در این موضـوع، ابعاد، شـاخص ها و متغیرهاي 
سـالمت در جوامـع روسـتایي مـورد بررسـي و ارزیابـي قـرار گرفـت. 
جامعـه آماري شـامل کلیـه سـاکنان مناطق روسـتایي اسـتان گیالن 
بـوده کـه به دلیـل نامحـدود بـودن آن، تعـدادی روسـتا به صـورت 
هدفمنـد بـه عنـوان معـرف جامعه انتخاب شـد. ابـزار تحقیـق در این 
پژوهـش پرسشـنامه اسـتاندارد بود که  بـرای جمـع آوری اطالعات از 

دو پرسشـنامه اسـتاندارد اسـتفاده شد:
الـف( پرسشـنامه خانوار روسـتایي جهـت ارزیابي عوامـل موثر بر 
سـطح سـالمت در بیـن سـاکنان مناطق روسـتایي اسـتان گیالن که 
دارای 30 سـؤال پنج گزینه ای از طیف لیکرت اسـت. در ارزش گذاری 
گزینه هـای سـؤاالت پرسشـنامه بـه ترتیـب از گزینـه خیلـی کـم تـا 

خیلـی زیـاد نمرات 1 الـی 5  اخصاص داده شـد.
  ب: پرسشـنامه کارشناسـي مربـوط بـه  کارشناسـان بخـش 
بهداشـت و درمـان اسـتان گیـالن کـه در خصـوص عوامـل  موثـر 
برسـالمت خانوارهاي سـاکن در مناطق روسـتایي اسـتان پرسش شد. 
این پرسشـنامه دارای 20 سـؤال پنج گزینه ای از طیف لیکرت اسـت 

در ارزش گذاری گزینه های سـؤاالت این پرسشـنامه نیز براي بررسـي 
عوامل  موثر برسـالمت خانوارهاي سـاکن در مناطق روسـتایي استان 
بـه ترتیـب از خیلـی کم تا خیلی زیـاد نمرات 1 الـی 5  اختصاص داده 

شـده است.
روایی و پایایی ابزار تحقیق

- روش نمونـه گیـری در ایـن تحقیـق بصـورت خوشـه ای – 
تصادفـی مـی باشـد. از بیـن روسـتاهاي بـاالي 20 خانـوار در مناطق 
چهارگانه اسـتان ) روسـتاهاي مناطق شـرقي اسـتان، روستاهاي غرب 
اسـتان، روسـتاهاي جنـوب اسـتان و روسـتاهاي مرکـزي اسـتان ( به 
صـورت خوشـه اي چندیـن روسـتا انتخـاب و سـپس از بیـن آنهـا به 
صـورت تصادفـي تعـدادي نمونـه جهـت ارزیابـي و  سـنجش سـطح 
سـالمت خانوارهـاي روسـتایي انتخـاب شـدند. بـراي تعییـن تعـداد 
نمونه هـا از فرمـول کوکـران اسـتفاده شـد. متغیر هـاي مسـتقل ایـن 
تحقیق شـامل عوامل بهداشـتي و  پزشـکي، عوامل اجتماعي، عوامل 
اقتصـادي و عوامـل زیسـت محیطـي سـالمت در جوامـع روسـتایي 
اسـتان اسـت و متغیـر وابسـته نیز سـطح سـالمت خانوارهاي سـاکن 
در مناطـق روسـتایي اسـتان گیـالن مي باشـد. بـراي ارزیابـي سـطح 
سـالمت خانوارهاي روسـتایي پس از اندازه گیري شـاخص هاي مورد 
نظـر، نتایـج بدسـت آمـده از اطالعـات پرسشـنامه ها در قالـب طیـف 

جدول  2-  سهم متغیرهادر مدل رگرسیون گام به گام در ابعاد بهداشتي و پزشکي و سالمت خانوار روستایي

بعد بهداشتي و پزشکي سالمت خانوار روستایي 

ضرایب متغیر وارد شده به مدل مراحل
)R2( تعیین

سهم اثر بخشي هر متغیر بر روي 
متغیر وابسته )حسب درصد(

0/75512سن سرپرست خانوار گام اول

0/81210تعداد افرادخانوارگام دوم

0/66414/5سن اولین بارداري همسرگام سوم

0/68015/2تعدادکودک فوت شده زیر 5 سال در خانوار گام چهارم

0/6933سطح تحصیالت افراد خانوارگام پنجم

0/71514میزان بهره مندي از پوشش بیمه خدمات درماني گام ششم

0/81510تعداد افراد معلول در خانوار گام هفتم

0/68814تعداد افراد معتاد به سیگار و سایر مواد مخدر در خانوارگام هشتم

0/1186/3تعداد افراد بیمار محتاج به خدمات درماني خاص در خانوارگام نهم

0/7701نحوه تنظیم خانواده )کنترل زاد و ولد (گام دهم

100جمع
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جدول 3- سهم هر متغیروارد شده در مدل رگرسیون گام به گام در بعد اجتماعي سالمت  خانوار روستایي

بعد اجتماعي سالمت خانوار روستایي 

ضرایب تعیین متغیر وارد شده به مدلمراحل
)R2(

سهم اثر بخشي هر متغیر بر روي 
متغیر وابسته )حسب درصد(

0/65524فاصله محل سکونت خانوار از جاده اصلي قابل دسترس گام اول

0/73212فاصله محل سکونت خانوار از مرکز شهرستان گام دوم

0/7604/5فاصله محل سکونت خانوار از مرکز استانگام سوم

0/7448نوع شغل سرپرست خانوارگام چهارم

0/7992داشتن مسکن شخصي گام پنجم

0/8321/5داشتن زمین کشاورزي گام ششم

0/7992وضعیت طالق در خانوار گام هفتم

0/7953میزان اوقات فراغت خانوار گام هشتم

0/66915تحت پوشش بودن بیمه خانوار) کارگري یا کارمندي ( گام نهم

0/67521وضعیت حمل و نقل و ایاب و ذهاب در روستاگام دهم

وضعیت و نوع سوخت مصرفي خانوار روستایي جهت مصارف گام یازدهم
گرمایي و پخت و پز

0/7465

0/7992امکانات ورزشي و تفریحي موجود در روستاگام دوازدهم

100جمع

جدول4-جدول سهم هر متغیر وارد شده در مدل رگرسیون گام به گام در بعد اقتصادي، سالمت  خانوار روستایي

بعد اقتصادي سالمت 

ضرایب تعیین متغیر وارد شده به مدل مراحل
)R2(

سهم اثر بخشي هر متغیر بر روي متغیر 
وابسته )حسب درصد(

0/35048نسبت درآمد به هزینه هاي ماهانه سرپرست خانوارگام اول

0/47112تحت پوشش بودن خانوار در کمیته امدادگام دوم

0/47112تحت پوشش بودن خانوار در بهزیستي گام چهارم

وضعیت دارایي داخل منزل از جمله تلویزیون ،یخچال، گام پنجم
فریزر، اجاق گاز، لباس شویي و ...

0/5534

0/5672دارا بودن خودرو شخصي)نوع خودرو و قیمت (گام ششم

22نوع مواد غذایي و سبد مصرفي خانوار روستایي در ماه گام هفتم

100جمع
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لیکـرت از گویـه خیلـي بـد تـا گویـه خیلـي خـوب طبقـه بندي شـد. 
سـپس بـه منظور تحلیـل داده هاي بدسـت آمـده، از روش رگرسـیون 
چنـد متغیـره اسـتفاده گردیـد. در ایـن تحقیـق بـا توجـه به شـرایط و 
امکانـات بهداشـتي و درمانـي موجـود در مناطـق روسـتایي اسـتان 
گیالن و همچنین ابعاد سـالمت )ازنظر پزشـکي، بهداشـتي ،اجتماعي، 
اقتصـادي وزیسـت محیطـي ( شـاخص ها و متغیرهـاي تعییـن کننده 
سـطح سـالمت خانوارهاي روسـتایي تعیین و مورد بررسـي و ارزیابي 
قرارگرفتـه انـد. شـاخص های تحقیـق درجدول شـماره 1 بـه تفکیک 

آورده شـده است.
 

توصیف داده ها 
در تحقیـق  حاضـر، پس  از مشـخص   کـردن شـاخص ها و تعیین 
میـزان  روایـي  و پایایـي  مجموعـة  سـنجه ها، تجزیـه و تحلیـل نهایی 
از طریـق آزمـون کای اسـکویر و آزمـون  Tمقایسـه ای انجـام شـده 
اسـت. داده هـاي بدسـت آمـده این تحقیـق در دو مرحله مـورد تجزیه 

و تحلیـل قرارگرفتـه اند:
در مرحلـه اول هریـک ازمتغیرها به صورت تحلیـل یک متغیره و 
بـر اسـاس آمارهای مرکـزی، توصیف شـده  و درمرحله بعـد به منظور 
آزمـون فرضیه هـای تحقیق، هریـک ازمتغیرهای مسـتقل بصورت دو 
بـه دو بـا متغیـر وابسـته، بـا توجـه به سـطح سـنجش ،  مـورد تجزیه 
تحلیـل قـرار گرفته انـد. بـرای تجزیه و تحلیـل داده های بدسـت آمده 
از آمـار توصیفـی و بـرای آزمـون فرضیـات پژوهش از آزمـون تحلیل 
واریانـس اسـتفاده شـده اسـت کـه براي ایـن منظـور از آزمـون  کای 
اسـکویر وبـرای بررسـی شـدت آن متناسـب بـا سـطح سـنجش از 

آزمون هـای Vکرامـرز، فی و کندال سـی اسـتفاده شـده اسـت:

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها
بـر اسـاس نتایـج طرح چـون در مناطق روسـتایي گیـالن از نظر   -1
بعد بهداشـتي و پزشـکي، بیشـترین سـهم اثر بخشـي بر سالمت 
خانوارهـاي روسـتایي مربـوط بـه متغیر تعـداد کودک فوت شـده 

جدول 5: سهم هر متغیروارد شده در مدل رگرسیون گام به گام در بعد زیست محیطي  سالمت  خانوار روستایي

بعد زیست محیطي سالمت خانوار روستایي 

متغیر وارد شده به مدلمراحل
ضرایب تعیین 

)R2(
سهم اثر بخشي هر 
متغیر بر روي متغیر 

وابسته )حسب درصد(

0/55615وجود حمام هاي بهداشتي در روستاگام اول

0/5695وجود طویله ها و محل هاي نگهداري بهداشتي دام ها در مناطق روستایي گام دوم

0/56018نحوه دفع بهداشتي زباله ها در روستاگام سوم

0/55615نحوه دفع بهداشتي فاضالب هاي خانگي و یا صنعتي در روستاگام چهارم

0/5723وضعیت دامهاي سرگردان و مزاحم یا وحوش در سطح روستا گام ششم

0/54325وضعیت آب روستا ) کیفیت آب شرب و آب کشاورزي (گام هفتم

0/5732وضعیت کشتار دام و قصابي ها در روستا گام هشتم

0/5638وضعیت بهداشتي نانوایي ها در روستا گام نهم

0/5732وضعیت خواربارفروشي ها و اماکن توزیع مواد غذایي در روستا گام دهم

0/5695وضعیت بهداشتي قهوه خانه ها در روستا گام یازدهم

0/5723وضعیت شیوع بیماري هاي دامي در روستا گام دوازدهم

100جمع
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زیـر پنج سـال در خانوار اسـت) 15/2حسـب درصد( و پـس از آن 
متغیـر اولیـن سـن بـارداري ) 14/5 درصد( تبیین شـده اسـت، از 
ایـن رو تشـکیل پایـگاه سـالمت در مناطـق روسـتایي بـر طیـق 
اسـتاندارد فضـای فیزیکـی مـورد نیـاز بـرای پایگاه سـالمت که 
بـراي  جمعیـت تحـت پوشـش تـا 15000  نفر حداقـل 100 متر 

مربـع بسـیار ضـروري و حائـز اهمیت مي باشـد.
بر اسـاس نتایج طرح مشـخص شـده اسـت که در  بعد اقتصادي   -2
بیشـترین سـهم اثـر بخشـي بـر سـالمت خانوارهـاي روسـتایي 
اسـتان مربـوط بـه متغیـر نسـبت درآمـد بـه هزینه هـاي ماهانـه 
سرپرسـت خانـوار)48 درصـد( و پس از آن متغیر نـوع مواد غذایي 
و سـبد مصرفـي خانـوار روسـتایي در مـاه ) 22 درصد( مي باشـد، 
از ایـن رو بهبـود وضعیـت اشـتغال و افزایش بودجه سـهم بخش 
کشـاورزي در مناطـق روسـتایي از تولیـد ناخالص ملـي و حمایت 
همـه جانبـه جهادکشـاورزي و سـایر دسـتگاه هاي متولـي بخش 
تولیـد و فعالیـت اقتصـادي در مناطـق روسـتایي اسـتان گیـالن 
بسـیار مهـم بـوده و باید دولـت و وزارت جهادکشـاورزي شـرایط 
الزم بـراي تولیـد محصـوالت غذایـي مناسـب و سـالم و کافـي 
جهـت تامیـن امنیت غذایـي در محیط هـاي روسـتایي را بیش ار 

پیـش فراهـم نمایند. 
بـر اسـاس نتایـج طـرح مشـخص شـد کـه  در بعـد اجتماعـي   -3
بیشـترین سـهم اثـر بخشـي بـر سـالمت خانوارهـاي روسـتایي 
مربـوط بـه متغیـر فاصلـه محـل سـکونت خانـوار از جـاده اصلي 
قابـل دسـترس )24 درصـد( و پـس از آن متغیـر وضعیـت حمـل 
و نقـل و ایـاب و ذهـاب در روسـتا ) 21 درصـد( مـي باشـد، از 
ایـن رو احـداث جاده هـاي اصلي قابل دسترسـي براي روسـتاهاي 

بـا جمعیـت زیـاد و بهبـود وضعیـت حمل و نقـل و ایـاب و ذهاب 
در چنیـن مناطقـي الزم و ضـروري بـوده و خواهـد بـود.

بر اسـاس نتایج طرح مشـخص شـد که  در بعد زیسـت محیطي    -4
بیشـترین سـهم اثـر بخشـي بـر سـالمت خانوارهـاي روسـتایي 
اسـتان مربـوط بـه متغیر وضعیـت آب روسـتا، کیفیت آب شـرب 
و آب کشـاورزي )25 درصـد( و پـس از آن متغیرهـاي  نحـوه 
 دفـع بهداشـتي فاضالب هـاي خانگـي و یـا صنعتـي در روسـتا
)18 درصـد( و وجـود حمام هاي بهداشـتي در روسـتا ) 15 درصد( 
اسـت. از این رو  تامین آب شـرب مصرفي سـالم در کلیه مناطق 
روسـتایي اسـتان و همچنیـن تامیـن امکانـات فنـي و بهداشـتي 
الزم بـراي دفـع بهداشـتي فاضالب هـاي خانگي و یـا صنعتي در 

روسـتاها اسـتان بیش از پیش احسـاس مي شـود.  
آمـوزش افـراد و مراقبـان سـالمت در مناطق روسـتایي اسـتان :   -5
آمـوزش موضوعـات سـالمت  ماننـد سـالمت کودکان، سـالمت 
سـالمت  میانسـاالن،  سـالمت  مـدارس،  و  جوانـان  نوجوانـان، 
سـالمندان، بـاروري سـالم و مـادران کـه بسـیار ضـروري اسـت.

طراحــی و اجــرای نظــام اطالعــات ســالمت در مناطق روســتایي   -6
اســتان گیــالن کــه مبتنــی بــر محیــط الکترونیــک و بســته های 
ــخت- ــخصات س ــی مش ــد و تمام ــده باش ــف ش ــات تعری خدم
افــزاری، نــرم افــزاری، زیرســاخت شــبکه ارتباطــی، اســتانداردها، 
ــررات، آمــوزش و فرهنگ ســازی مــردم روســتایي  ــن و مق قوانی

در آن لحــاظ شــود.
در مناطـق روسـتایي اسـتان بایـد برای هـر 3000  نفر روسـتایي   -7
یـک نفـرکاردان/ کارشـناس مراقـب سـالمت خانـواده درنظـر 

شـود.  گرفته  



117 شماره 154-155
بهار و تابستان 1395

با ابالغ وزیر جهاد 
کشاورزی، طرح 

نظام نوین ترویج 
کشاورزی امسال در 
سراسر کشور اجرا 

می شود
رییـس سـازمان تحقیقـات، آموزش 
و ترویـج کشـاورزی طـی سـخنانی 
اظهـار داشـت: با ابـالغ وزیـر جهاد 
کشـاورزی،طرح نظام نویـن ترویج 
در  امسـال  مهرمـاه  از  کشـاورزی 

سراسـر کشـور اجـرا می شـود. 
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی،  ترویـج  و  تحقیقات،آمـوزش 
دکتـر اسـکندر زنـد در چهارمیـن گردهمایی 
سراسـری کشـت پاییزه، تصریح نمـود: نظام 
نویـن ترویـج کشـاورزی در حـال حاضـر در 
چهـار اسـتان آذربایجـان شـرقی، کرمانشـاه، 

اردبیـل و گلسـتان بـه طـور پایلـوت در حال 
اجـرا اسـت.

مـروج  هـزار   10 اکنـون  هـم  افـزود:  وی 
در عرصـه هـای پهنـه بنـدی شـده بـرای 
سیاسـت  و  تحقیقاتـی  هـای  یافتـه  انتقـال 
هـای وزارت جهـاد کشـاورزی حضـور دارنـد 
، بـه طـوری که بـرای  هـر 630 بهـره بردار 
، یـک مـروج  مشـغول انجـام وظیفه اسـت. 
نویـن  نظـام  طـرح  داد:  ادامـه  زنـد  دکتـر 
دارای 9 دسـتورالعمل اسـت کـه پنـج مـورد 
آن ابـالغ شـده و در حـال اجـرا اسـت. وی 
تعییـن تعـداد دقیـق بهـره بـرداران، امـکان 
شناسـایی و حـل سـریع مشـکالت، افزایش 
ضریـب نفـوذ دانش، اسـتفاده بهتـر از بخش 
خصوصـی و پیشـبرد سیاسـت هـای  وزارت 
جهـاد کشـاورزی  در مـزارع را از آثـار اجرایی 
طـرح نظام نوین ترویج کشـاورزی برشـمرد. 
معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی  در همیـن 
حـال پهنه بنـدی عرصه های تولید، اسـتقرار 
آمـوزش  و  دانـش  مدیریـت  هـای  شـبکه 
بهـره بـرداران و مروجـان را از جهـت گیـری 
هـای ایـن طـرح  معرفی نمـود. وی بـا بیان 
ایـن کـه دانـش بنیـان کـردن کشـاورزی در 

دسـتورکار وزارت جهاد کشـاورزی قـرار دارد، 
و  دانـش  ترویـج  تـاالر  سـامانه  طراحـی  از 
فنـون کشـاورزی توسـط ایـن سـازمان خبر 
داد و گفـت: این سـامانه برای دانلـود رایگان 
اطالعـات کشـاورزی طراحـی شـده اسـت. 
دکتـر اسـکندر زند  با اشـاره به تنـوع و تولید 
ارقـام داخلـی نیـز اظهار داشـت : سـاالنه 10 
رقـم جدیـد گنـدم توسـط محققـان معرفـی 
و جایگزیـن ارقـام قبلـی می شـود. در ایـن 
گردهمایـی   بـا حضور وزیر جهاد کشـاورزی 
از 85 منتخب و برگزیده بخش کشـاورزی در 
حـوزه هایـی نظیر تولیـد محصـوالت زراعی 
بـه ویـژه گندم، رعایت تاریخ کشـت، توسـعه 
مکانیزاسـیون، اسـتفاده از ارقام جدید زراعی، 
توسـعه کشـت نشـایی و تولیـد کلـزا تقدیـر 
 100 از  همچنیـن  گـزارش  بنابرایـن  شـد. 
رسـانه اطالعاتـی و ترویجـی در قالـب نظام 
نویـن ترویـج و  همچنیـن از سـامانه تـاالر 
ترویـج دانـش و فنـون کشـاورزی رونمایـی 
شـد. رونمایـی از اپلیکیشـن کشـاورزی بـه 
بهـره  و  فاصلـه تحقیقـات  منظـور کاهـش 
بـرداران و مروجـان از دیگر برنامـه های این 

بود. گردهمایـی 

اخبار و 
رويدادها
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ــن  ــی ایـ ــه اصلـ ــاورزان پایـ کشـ
ــتند ــار هسـ افتخـ

ـــام  ـــانی نظ ـــگاه اطـــالع رس ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــن مراســـم، رئیـــس  ـــی کشـــاورزی از ای صنف
ـــکرم  ـــن تش ـــت: اولی ـــدا گف ـــور در ابت جمه
ـــد.  ـــور باش ـــر کش ـــاورزان سراس ـــد از کش بای
ــار  ــن افتخـ ــی ایـ ــه اصلـ ــاورزان پایـ کشـ
ـــالش و  ـــد، کار، ت ـــان، امی ـــتند، اراده، ایم هس
ـــن  ـــه ای ـــا را ب ـــروز م ـــا ام ـــوزی آن ه دلس

ـــت. ـــانده اس ـــار رس ـــه پرافتخ نقط
دکتـر روحانـی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال 
کشـاورزی  محصـوالت  تولیـد  میـزان   ،92
کشـور 97 میلیـون تن بـود، افزود: امسـال به 
تولیـد حـدود 117  میلیـون تـن محصوالت 
 20 کـه  کردیـم  پیـدا  دسـت  کشـاورزی 
میلیـون تـن افزایـش تولیـد و خودکفایـی در 
محصـول گنـدم نتیجه تـالش کشـاورزان و 
برنامـه ریـزی های دولـت بوده اسـت. بحث 
کشـاورزی نـه تنهـا مرتبط با اشـتغال، رشـد 
اقتصـادی و تولیـد ناخالـص ملـی می باشـد 
بلکـه قـدرت و امنیـت ما هـم به آن وابسـته 
اسـت و قدرت چانه زنی مـا را در دنیا باال می 
برد.  وی اظهار داشـت: در سـال گذشـته که 

قیمـت نفـت کاهـش یافـت اگر رشـد بخش 
کشـاورزی نبـود، رشـد اقتصـادی کشـور  به 
سـمت منفی شـدن می رفت و علت رسـیدن 
بـه رشـد اقتصـادی نزدیـک بـه دو درصد به 

دلیـل رشـد 5.4 درصـدی کشـاورزی بود.
ـــن  ـــان ای ـــا بی ـــه ب ـــوری در ادام ـــس جمه ریی
کـــه رشـــد اقتصـــادی تـــا پایـــان ســـال 
ـــود  ـــد ب ـــد خواه ـــج درص ـــاالی پن ـــاری، ب ج
ـــم  ـــاورزی ه ـــش کش ـــم بخ ـــت: امیدواری گف
بـــه رشـــد بـــاالی پنـــج درصـــد دســـت 
ــن  ــه ایـ ــت کـ ــن اسـ ــم ایـ ــد و مهـ یابـ
ــن  ــد و ایـ ــته باشـ ــداوم داشـ ــدها تـ رشـ
ـــزی  ـــه ری ـــه برنام ـــت ک ـــن اس ـــش ای معنای

و مســـیر حرکـــت درســـت اســـت.

ـــا  ـــه م ـــر ب ـــنتی دیگ ـــاورزی س کش
ـــد ـــی ده ـــواب نم ج

دکتـــر روحانـــی خطـــاب بـــه کشـــاورزان 
ــد از  ــا بایـ ــز؛ مـ ــاورزان عزیـ ــت: کشـ گفـ
ـــم و  ـــتفاده کنی ـــن اس ـــای نوی ـــن آوری ه ف
ـــواب  ـــا ج ـــه م ـــر ب ـــنتی دیگ ـــاورزی س کش
ـــره وری  ـــش به ـــه افزای ـــد ب ـــد. بای ـــی ده نم
ــوب  ــذر خـ ــیم و از بـ ــته باشـ ــه داشـ توجـ

اســـتفاده کنیـــم و ســـموم را هم  بـــه 
درســـتی اســـتفاده نماییـــم.

ـــن  ـــرای تامی ـــال ب ـــود: امس ـــه نم وی اضاف
ـــاورزان،  ـــدم از کش ـــد گن ـــی خری ـــع مال مناب
ســـال ســـختی بـــرای دولـــت بـــود، چـــرا 
کـــه مـــی بایســـت حـــدود 15 هـــزار 
ـــت  ـــاورزان پرداخ ـــه کش ـــان ب ـــارد توم میلی
ـــزان  ـــه می ـــغ ب ـــن مبل ـــه ای ـــم ک ـــی کردی م
ـــی کشـــور اســـت.  ـــه عمران نصـــف کل بودج
ـــر  ـــا بهت ـــه هرچـــه زندگـــی کشـــاورزان م البت
ـــا  ـــت،  واقع ـــا اس ـــار م ـــه و افتخ ـــود، وظیف ش
ـــود.  ـــخت ب ـــیار س ـــاله بس ـــن مس ـــن ای تامی
اســـاس، رضایـــت خداونـــد و رضایـــت 
ـــل  ـــا اص ـــرای م ـــن دو ب ـــت؛  ای ـــاورز اس کش
ـــحال  ـــی و خوش ـــاورز راض ـــر کش ـــت. اگ اس
ــم  ــد هـ ــای بعـ ــال هـ ــرای سـ ــد بـ باشـ
ـــم  ـــا ه ـــدان آن ه ـــد و فرزن ـــی کن ـــالش م ت

تـــالش مـــی کننـــد.

ـــر و  ـــا آب کمت ـــتر ب ـــول بیش محص
ـــه  ـــورد توج ـــد م ـــر بای ـــن کمت زمی

ـــد باش
ـــا  ـــه م ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــور ب ـــس جمه رئی

مراسم جشن شکر گذاری
برداشت محصول گندم برگزار شد

اخبار و 
رويدادها

ـــور و  ـــس جمه ـــور رئی ـــا حض ـــاری ب ـــال ج ـــاه س ـــت و دوم آذر م ـــنبه بیس ـــدم روز دوش ـــول گن ـــت محص ـــکرگذاری برداش ـــن ش ـــم جش مراس
ـــی،  ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــر ام ـــه، وزی ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س ـــه، رئی ـــای تابع ـــازمان ه ـــای س ـــاورزی و روس ـــاد کش ـــر جه ـــن، وزی معاونی
ـــای  ـــور و روس ـــاورزی کش ـــی کش ـــام صنف ـــس نظ ـــتانداران، رئی ـــالمی و اس ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل ـــزی، نماین ـــک مرک ـــس کل بان رئی

ـــد. ـــزار ش ـــران برگ ـــران ته ـــالس س ـــالن اج ـــا در س ـــتان  ه ـــاورزی اس ـــی کش ـــای صنف ـــام ه ـــره نظ ـــات مدی هی
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ـــت:  ـــم، گف ـــی خواهی ـــدار م ـــاورزی پای کش
دو مســـاله بـــرای بخـــش کشـــاورزی 
بســـیار مهـــم اســـت. یکـــی حفـــظ آب و 
ـــن  ـــر ای ـــت. اگ ـــاک اس ـــظ خ ـــری حف دیگ
ــدت  ــد مـ ــم در بلنـ ــت بدهیـ دو را از دسـ
ـــعه  ـــت.ما توس ـــم داش ـــزی نخواهی ـــچ چی هی
ـــه آب و  ـــم ک ـــی خواهی ـــدار م کشـــاورزی پای

خـــاک در آن حفـــظ شـــوند.
ــت:  ــار داشـ ــی اظهـ ــر روحانـ ــای دکتـ آقـ
ـــن  ـــر و زمی ـــا آب کمت ـــتر ب ـــول بیش محص

کمتـــر بایـــد مـــورد توجـــه باشـــد.

ـــم  ـــا مه ـــرای م ـــاورز ب ـــی کش زندگ
ـــت اس

ــی  ــرد: زندگـ ــد کـ ــور تاکیـ ــس جمهـ رئیـ
ـــت  ـــت و دول ـــم اس ـــا مه ـــرای م ـــاورز ب کش
بـــا همـــه تـــوان بایـــد از کشـــاورزی 

حمایـــت کنـــد.

تاکیــد وزیــر جهــاد کشــاورزی بــر 
بهــره وری و مدیریــت داشــته هــا

ــخنرانی  ــش از سـ ــم و پیـ ــن مراسـ در ایـ
ـــاورزی  ـــاد کش ـــر جه ـــور، وزی ـــس جمه رئی
بیـــان داشـــت: در کشـــور ظرفیـــت هـــای 
ــد  ــزان تولیـ ــرای افزایـــش میـ ــی بـ باالیـ
کشـــاورزی وجـــود دارد کـــه تاکنـــون 
ــم  ــه داریـ ــده اســـت و آنچـ ــتفاده نشـ اسـ
ـــم مـــی باشـــد. ـــی بیشـــتر از آنچـــه نداری خیل
ـــرد:  ـــح ک ـــی تصری ـــود حجت ـــدس محم مهن
اســـاس کار وزارت جهـــاد کشـــاورزی بـــر 
ـــت. ـــا اس ـــته ه ـــت داش ـــره وری و مدیری به

اهدای لوح و تندیس گندم
ـــت  ـــم از هش ـــن مراس ـــت در ای ـــی اس گفتن
نفـــر بـــا اهـــدای لـــوح و تندیـــس گنـــدم 

ــه  ــل بـ ــور تجلیـ ــس جمهـ ــط رئیـ توسـ
ــارت  ــه ترتیـــب عبـ ــه بـ ــد کـ عمـــل آمـ
ـــازمان  ـــس س ـــت رئی ـــر نوبخ ـــد از: دکت بودن
ـــر  ـــا وزی ـــب نی ـــر طی ـــه، دکت ـــه و بودج برنام
ـــیف  ـــر س ـــی، دکت ـــادی و دارای ـــور اقتص ام
رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی، آقـــای ســـیادت 
ــای  ــاورزی، آقـ ــده ادوات کشـ ــد کننـ تولیـ
ـــای  ـــه، آق ـــدرکار نمون ـــر کشـــاورز چغن کرنوک
ـــدم و  ـــرح گن ـــری ط ـــور مج ـــفندیاری پ اس
ـــات  ـــس موسســـه تحقیق ـــان رئی ـــای نجفی آق

اصـــالح نهـــال و بـــذر.

http://agrisenf.mihanblog.com/ :منبع
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آب های رنگی یا به 
اصطالح آبمیوه

   خـوردن آبمیوه هـا بـرای تمـام افـراد توصیه 
می شـود؛ چـرا کـه ایـن نوشـیدنی ها از ارزش 
غذایـی باالیی برخـوردار هسـتند. البته توصیه 
می شـود کـه تـا حـد امـکان از نوشـیدنی های 
خانگـی بـه جـای آبمیوه های صنعتی اسـتفاده 
کنیـد. این مسـئله که بدن انسـان بـه مایعات 
در طـول روز نیـاز دارد، تایید شـده و همه افراد 
بـه این موضـوع آگاه اند. اما باید در نظر داشـت 
کـه هـر نوشـیدنی ای بـرای بدن مفید نیسـت 
و برخـی از آنهـا حتـی بـرای انسـان ضـرر نیز 
بـه همـراه دارند. دانشـیار گروه علـوم و صنایع 
غذایـی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تبریـز 
اظهـار داشـت: در مـورد آبمیوه هـای صنعتـی، 
مسـئله اصلـی تغذیـه ای، دارا بـودن شـکر باال 
در فورموالسـیون آن اسـت که برای خوشـمزه 
کـردن و اسـتاندارد کـردن آب میـوه بـا کاهش 

میـزان اسـتفاده از کنسـانتره طبیعـی آب میـوه 
انجـام می شـود و مصرف شـکر بـاال می تواند 
مشـکالت تغذیـه ای عدیـده ای از لحـاظ بـاال 
رفتـن چربی خون و خطـر ابتال به بیماری های 
قلبـی عروقـی و دیابـت را تشـدید کنـد. دکتر 
جـواد حصـاری در گفت و گـو با خبرنـگار مروج 
حقیقـت   در  مصنوعـی   آبمیوه هـای   افـزود: 
نوشـابه  هایی  هسـتند کـه  طعـم  میـوه  دارند و 
مقادیـر بسـیار جزئـی  از آبمیـوه را در ترکیـب  
خودشـان  دارند؛ بـه  همین  علت  ایـن آبمیوه ها 
نمی  تواننـد خون  را قلیایی  کنند و ضد خسـتگی  
باشـند . وی بـا اشـاره بـه زیـاد بـودن اسـتفاده 
از اسـیدهای آلـی در نوشـیدنی های میـوه ای 
تشـریح کـرد: در مـورد نوشـیدنی  های میوه ای 
میـزان اسـتفاده از آب میـوه طبیعی بسـیار کم 
و  شـکر  آلـی،  اسـید های  از  بیشـتر  و  بـوده 
اسـانس در تهیه آنها اسـتفاده می شود تا قیمت 
تمـام شـده محصـول پایین بیایـد؛ امـا از نظر 
تغذیـه ای به هیـچ وجـه در حد آب میـوه نبوده 

و می توانـد تهدیـدات جـدی بـرای سـالمتی 
 در دراز مـدت بـا مصـرف بـاال ایجـاد کننـد. 
حصـاری ادامـه داد: نوشـابه هایی  کـه  امـروزه  
بـا نـام   سودا)نوشـابه های گازدار( بـه  فـروش  
می رسـند، نباید با آبمیوه اشـتباه  گرفته  شـوند؛ 
چـون  نـه  ارزش  ویتامینـی  دارنـد و نـه  از نظـر 

امـالح  غنی  هسـتند .

سرانه مصرف 
میوه جات و سبزیجات 

در ایران 30 
کیلوگرم است 

   دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده 
کشاورزي دانشگاه تبریز یادآور شد: سرانه مصرف 
میوه جات و سبزیجات در ایران 25 درصد سهم 
میانگین جهانی است؛ یعنی در ایران 30 کیلوگرم 
و در دنیا 120 کیلوگرم است. حصاری فشارهای 
اقتصادی را در کاسته شدن از محتوی میوه در 
نوشیدنی های میوه ای تاثیرگذار دانست و گفت: 
طبق اطالعات موجود، عمده صنایع تولید کننده 
آب میوه و نوشیدنی های میوه ای در ایران در اثر 
فشارهای محیطی و اقتصادی به مرور از محتوی 
میوه در محصوالت خود کاسته اند و درصد شکر 
و بعضی ترکیبات سنتتیک را در آنها افزایش 
خود  از  غیرواقعی  برچسب گذاری  با  و  داده اند 
اظهاری صادقانه برای مشتریان فاصله گرفته اند. 
وی افزود: به نظر می رسد با توجه به طیف وسیعی 
از جامعه مصرف کننده که هم قدرت خرید آب 
میوه جات و نوشیدنی های میوه ای با  کیفیت باال و 
طبیعی را دارند و از طرفی با محدودتر شدن وقت 

آب های رنگی يا به اصطالح آبمیوه

اخبار و 
رويدادها
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آنان به دلیل زندگی ماشینی و مدرن و عدم امکان 
استفاده از تهیه آب میوه در منزل، اگر این نیازها 
از سوی تولیدکنندگان صنعتی پاسخ داده نشود، 
مصرف خیابانی این فرآورده ها )که به دلیل نبود 
سیستم های کنترل کیفیت درون و برون بنگاهی 
سالمت آنها مورد سئوال است( یک جایگزین 
جدید و نامناسب دیگر خواهد بود. حصاری از 
ضرورت تصویب ضوابطی برای کاهش استفاده 
از شکر در آبمیوه های طبیعی گفت و تاکید کرد: 
برای  دقیق  استانداردهای  و  ضوابط  تصویب 
ارتقای کیفی این محصوالت و کاهش استفاده از 
شکر و سایر افزودنی ها و تاکید بر استفاده بیشتر 

از آب میوه طبیعی ضروری است. 
در ادامـه ایـن گـزارش، رضایی مکرم اسـتادیار 
دانشـکده  غذایـی  صنایـع  و  علـوم  گـروه 
کشـاورزی دانشـگاه تبریـز بـه خبرنـگار مروج 
گفـت: در حـال حاضـر عبـارت غنـی شـده با 
کلسـیم یـا ویتامیـن ث و از این قبیـل عبارات 
روی برخـی از آبمیوه های موجـود در بازار دیده 
می شـود و بـه همیـن دلیل معموال این سـوال 
بـرای خیلی هـا پیـش می آیـد کـه آیـا مقـدار 
کلسـیم یـا ویتامین هـا و امالحـی که بـه این 
آبمیوه هـا افزوده می شـوند، جوابگـوی مقداری 
از نیـاز بدنمـان بـه ایـن گـروه از ترکیب هـا 
هسـتند یا ایـن کار فقـط جنبه تبلیغاتـی دارد؟

مصرف آبمیوه های 
پالپ دار نسبت به 

سایر آبمیوه ها بهتر 
است

پاکـت  یـک  افـزود:  مکـّرم  رضایـی  رضـا   
آب میـوه صنعتـی سـالم و تـازه بایـد از غلظت 
بسـته  کـه  وقتـی  و  باشـد  برخـوردار  کافـی 
و  عطـر  رنـگ،  می کنیـد،  بـاز  را  آن  بنـدی 
خانگـی  میوه هـای  آب  بـه  شـبیه  طعمـی 
می توانـد  آب میـوه  غلظـت  کنیـد.  حـس  را 
نشـان دهنده سـطح باالی کنسـانتره میـوه در 
آن باشـد و این در حالی اسـت کـه آبمیوه های 
غیراسـتاندارد و نامناسـب، بسـیار رقیق هستند 
 و اصـال بـوی میـوه مـورد نظـر را نمی دهنـد. 
وي بـا اشـاره بـه امتیـاز آبمیوه هـای پالـپ دار 
مصـرف  تغذیـه ای،  نظـر  از  کـرد:  تصریـح 
آبمیوه هـای پالـپ دار نسـبت به سـایر آب میوه 

ها بهتر اسـت؛ چـون پالپ آبمیوه ها سرشـار از 
فیبـر و بـرای بدن و پیشـگیری از فشـار خون 
بـاال، بیماری هـای قلبـی و عروقـی و انـواع 
سـرطان ها بسـیار مفید و موثر هستند. رضایی 
مکـّرم ادامه داد: اسـتریلیزه و پاسـتوریزه کردن 
پاکت هـای  در  آنهـا  دادن  قـرار   و  آبمیوه هـا 
چندالیـه مخصوص، اجـازه ورود یا رشـد هیچ 
نـوع میکروارگانیسـمی را درون آنها نمی دهد، 
بنابرایـن نیـازی بـه اسـتفاده از نگهدارنده هـا 
هنـگام تولیـد آبمیوه هـای صنعتـی هـم بـه 
وجـود نمی آیـد. وی افـزود: بررسـی ها دربـاره 
آبمیوه هـای  جـای  بـه  کـه  نوشـیدنی هایی 
می دهـد  نشـان  می شـوند،  عرضـه  طبیعـی 
کـه بـا وجـود ادعـای تولید کننـدگان، اغلـب 
آنهـا فقـط دارای پنـج تـا 10 درصـد آب میـوه 
اسـت کـه  ایـن در حالـی  طبیعـی هسـتند. 
بسـیاری از مـردم می اندیشـند کـه می تـوان 
از آنهـا بـه جـای آب میوه طبیــــعی اسـتفاده 
کـرد. امـا واقعیـت این اسـت که مصـرف این 
نوشـیدنی ها فقط بـرای تنوع و تفریح مناسـب 
اسـت و حداکثـر بـرای رفـع عطـش در فصل 
گرما. این اسـتاد دانشـگاه تبریز افـزود: به طور 
کلـی هـر فرآینـدی کـه مـا روی مـواد غذایی 
چـه در خانـه و چـه در کارخانـه انجـام دهیـم، 
مقـداری از ارزش تغذیـه ای آنهـا را تحت تاثیر 

قـرار می دهـد و ایـن امـر در مـورد آب میـوه 
هـای صنعتـی و خانگی هـم صدق مـی کند. 
یعنـی امـکان کم شـدن برخـی از ویتامین هـا 
ماننـد ویتامین ث و پس از آن هم ویتامین  ایی 
در آبمیوه ها نسـبت به میوه هـای طبیعی وجود 
دارد؛ امـا معموال تغییری در میزان ویتامین های 
نمی آیـد.  وجـود  بـه  میوه هـا  آب  ب  گـروه 
رضایی مکـّرم خـوردن آب میـوه را راهی برای 
رسـاندن مـواد غذایی بـه بدن دانسـت و تاکید 
کـرد: متخصصـان تغذیـه می گوینـد خـوردن 
آب میـوه راهکار مناسـبی بـرای رسـاندن مواد 
غذایـی به بدن اسـت؛ اما نبایـد فراموش کنیم 
کـه در موارد بسـیاری خـوردن خـود میوه ها از 
آب آنهـا بهتـر اسـت. گوشـت و پالـپ میوه ها 
خـواص زیـادی دارنـد که نباید آن ها را دسـت 
کـم گرفت. بر اسـاس ایـن گـزارش، هرچقدر 
فرآینـد صنعتـی تولید یک ماده غذایی، بیشـتر 
شـود به همان اندازه از ارزش غذایی آن کاسـته 
خواهـد شـد. پـس، مقـدار مـواد مغذی کـه با 
خـوردن میـوه تازه جذب می شـود، هیچـگاه از 

نوشـیدن آب میـوه حاصـل نمی شـود.

گزارش از: امیر مسعود طایفه سلطانخانی
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ـــا  ـــد ی ـــرغ  مرواری ـــه  م ـــن  اولی ـــا موط آفریق
مـــرغ شـــاخدار اســـت. نـــام  اولیـــه  آنهـــا 
ـــرف   ـــد مع ـــه  می توان ـــوده  ک ـــه  ب ـــرغ  گین م
ـــاب  ـــه حس ـــا ب ـــی  آنه ـــاء و زادگاه  اصل منش
 آیـــد. ایـــن مـــرغ تحـــت عنـــوان مـــرغ 
ـــروزه   ـــود.  ام ـــناخته می  ش ـــز ش ـــاخدار نی ش
مرغـــان  مرواریـــد بـــه عنـــوان  یـــک  
ـــمار  ـــه ش ـــه  ب ـــل  توج ـــادی  قاب ـــع  اقتص منب
می رونـــد. در ایـــران  هنـــوز آمـــار دقیقـــی  
ـــدارد.  ـــود ن ـــد وج ـــان مرواری ـــداد مرغ از تع
زیســـتگاه  ایـــن  مـــرغ  بیشـــتر در غـــرب  
و شـــمال  غـــرب  کشـــور اســـت. تراکـــم  
جمعیـــت  آنهـــا در اســـتان  آذربایجـــان  شـــرقی  
ـــود  و  ـــق  ب ـــایر مناط ـــش  از س ـــل  بی و اردبی
ـــتری   ـــتری  و خاکس ـــای خاکس ـــگ ه ـــه  رن ب
ـــدرت  ســـینه ســـفید  ـــه  ن ـــی  و ب ـــه  آب ـــل  ب مای
ـــان  ـــتان آذربایج ـــود. در اس ـــاهده  می ش مش
ـــد  ـــرغ  مرواری ـــش  م ـــترین  پراکن ـــرقی بیش ش

ـــد و نیـــز  در مناطـــق  ارســـباران، کلیبـــر و مرن
بـــه صـــورت  محـــدود در شهرســـتان های 
ـــتان  ـــت. در اس ـــه  اس ـــکان  و میان ـــاب، مل بن
ــان   ــی مرغـ ــترین  پراکندگـ ــل بیشـ اردبیـ
ـــارس   ـــی، پ ـــتانهای  ِگرم ـــد در شهرس مرواری
ـــدود  ـــورت  مح ـــه  ص ـــوار  و ب ـــه  س ـــاد، بیل آب
و  شـــهر  مشـــکین   شهرســـتان های  در 

اردبیـــل  موجـــود اســـت. 
ـــن   ـــنین  پایی ـــاخدار در س ـــرغ  ش ـــت  م گوش
بســـیار خـــوش  طعـــم  و مطبـــوع  اســـت و 
ـــن   ـــک ، بلدرچی ـــا کب ـــه  ب ـــل  مقایس آن را قاب
و قرقـــاول  مـــی داننـــد. از لحـــاظ  میـــزان  
انـــرژی ، الشـــة  مـــرغ  مرواریـــد بعـــد 
ــه  ــام  دوم را بـ ــون  مقـ ــت  بوقلمـ از گوشـ
 خـــود اختصـــاص  داده  اســـت  و دارای  134 
ـــر 100  ـــه ازای  ه ـــرژی ب ـــری ان ـــو کال کیل
ــد  ــرغ  مرواریـ ــت  مـ ــت. گوشـ ــرم  اسـ گـ
ـــرب   ـــیدهای  چ ـــاوی اس ـــی و ح ـــد چرب فاق

ـــت   ـــه  عل ـــده  ب ـــن  پرن ـــت. ای ـــروری  اس ض
ســـر و صـــدای  فراوانـــی  کـــه  بـــا دیـــدن  
ـــد،  ـــی کن ـــاد م ـــود ایج ـــه  از خ ـــراد غریب اف
ـــا  ـــه را ایف ـــان خان ـــش نگهب ـــی  نق ـــه  نوع ب
می کنـــد و همچنیـــن باعـــث  کاهـــش  
ـــس   ـــده  برعک ـــن  پرن ـــود. ای ـــرات  می ش حش
ـــن   ـــه  زمی ـــول زدن  ب ـــه  پنج ـــادر ب ـــرغ،  ق م
ــه   ــی  را بـ ــرر جزئـ ــن ضـ ــت، بنابرایـ نیسـ
ـــد. ـــی کن ـــرورش  وارد م ـــل  پ ـــای  مح باغ ه
علـــوم  تحقیقـــات  بخـــش  رییـــس 
و  کشـــاورزی  دامی مرکز تحقیقـــات 
ـــار  ـــرقی اظه ـــان  ش ـــی آذربایج ـــع طبیع مناب
ـــه   ـــد در مقایس ـــان  مرواری ـــم  مرغ ـــرد: تخ ک
ـــاالی   ـــزان  ب ـــی  از می ـــان  معمول ـــا تخم مرغ ب
ــت و  ــوردار اسـ ــن  B2 ،A و E برخـ ویتامیـ
بـــرای  تغذیـــه  کـــودکان  در حـــال  رشـــد 
و زنـــان  بـــاردار و افـــراد مســـن  توصیـــه  
ـــو  ـــت و گ ـــی در گف ـــا فان ـــود. علیرض می ش

همه  چیز در 
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بـــا خبرنـــگار مـــرّوج بـــا اشـــاره بـــه وزن 
ـــه   ـــزود: وزن  الش ـــد اف ـــرغ مرواری ـــه م الش
ــده   ــده  پرنـ ــد وزن  زنـ ــدود 67درصـ در حـ
ـــتری  ـــیدآمینه های  بیش ـــاوی  اس ـــت  و ح اس
ــت. وی  ــرغ  اسـ ــت مـ ــه  گوشـ ــبت  بـ نسـ
ادامـــه داد: فســـفر و کلســـیم  در گوشـــت  
ــور  ــایر طیـ ــتر از سـ ــد بیشـ ــرغ  مرواریـ مـ
بـــوده و میـــزان  کلســـترول  در زرده تخـــم 
ـــت.  ـــزان  اس ـــن  می ـــد در کمتری ـــرغ  مرواری م
ـــرای  ـــد ب ـــادآور شـــد: مرغـــان مرواری ـــی ی فان
ـــد.  ـــاز دارن ـــک نی ـــط خش ـــه محی ـــرورش ب پ
وی از مقـــاوم بـــودن مرغـــان شـــاخدار گفـــت 
ـــر  ـــه اکث ـــزود: از طـــرف دیگـــر نســـبت ب و اف
ـــی  ـــور صنعت ـــداول در طی ـــای مت ـــاری ه بیم
ـــرایط  ـــی در ش ـــد آن حت ـــوده و تولی ـــاوم ب مق
ــت  ــر تحـ ــز کمتـ ــت نیـ ــف مدیریـ ضعیـ
ــش  ــس بخـ ــرد. رییـ ــرار مي گیـ ــر قـ تاثیـ
تحقیقـــات علـــوم دامی مرکز تحقیقـــات 
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی آذربایجـــان 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــد: بـ ــادآور شـ ــرقی یـ  شـ
هدفمند ســـازی  جامـــع  برنامه هـــای 
یارانه هـــا و بخصـــوص هدفمندســـازی 
ــت  ــاورزی جهـ ــش کشـ ــوخت در بخـ سـ
ــتفاده از  ــد، اسـ ــای تولیـ کاهـــش هزینه هـ
ـــع  ـــه منب ـــری ب ـــاز کمت ـــه نی ـــی ک گونه های
ـــش  ـــای بخ ـــزء اولویت ه ـــد ج ـــی دارن حرارت
ـــش  ـــا افزای ـــه ب ـــی اســـت؛ چـــرا ک ـــوم دام عل
ـــده  ـــام ش ـــت تم ـــوخت، قیم ـــای س هزینه ه
واحد هـــای پـــرورش طیـــور افزایـــش 
می یابـــد و منجـــر بـــه افزایـــش قیمـــت 
محصـــوالت عرضـــه شـــده می شـــود. 
وی افـــزود: از طرفـــي دیگـــر گونه هـــا 
ــالوه  ــی عـ ــور بومـ ــای دام و طیـ و نژادهـ
ـــی و  ـــر ژنتیک ـــظ ذخای ـــت در حف ـــر اهمی ب
ـــه  ـــر منطق ـــای ه ـــا و نژاده ـــی گونه ه معرف
ــا  ــر بیماري هـ ــت در برابـ ــاظ مقاومـ از لحـ
ــی  ــاعد محیطـ ــرایط نامسـ ــل شـ و تحمـ
نیـــز بســـیار حایـــز اهمیـــت اســـت؛ چـــرا 
ـــا  ـــتفاده از داروه ـــدم اس ـــل ع ـــه دلی ـــه ب ک
ــده  ــه شـ ــول عرضـ ــن ها، محصـ و واکسـ
فرآورده هـــای  پســـمانده  از  عـــاری 
ــم  ــر طعـ ــالوه بـ ــوده و عـ ــکی بـ دامپزشـ
ـــک  ـــوان محصـــوالت ارگانی ـــه عن مناســـب ب
مصـــرف می شـــوند. فانـــی تاکیـــد کـــرد: 

ــر ژنتیـــک  ــود ذخایـ ــه وجـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــي  ــتگاه تحقیقاتـ ــد در ایسـ ــرغ مرواریـ مـ
ــی  ــای تحقیقاتـ ــرای پروژه هـ ــاب، اجـ بُنـ
ـــایر  ـــار س ـــا )در کن ـــن گونه ه ـــا ای ـــط ب مرتب
ــت. ــر اسـ ــي( مدنظـ ــاي تحقیقاتـ پروژه هـ
همچنیـــن دکتـــر علمـــی عضـــو هیئـــت 
علـــوم  تحقیقـــات  بخـــش  علمـــی 
و  کشـــاورزی  دامی مرکز تحقیقـــات 
منابـــع طبیعـــی آذربایجـــان  شـــرقی بـــه 
خبرنـــگار مـــرّوج گفـــت: بـــه دلیـــل مقاومـــت 
در برابـــر بیماری هـــا در مـــرغ مرواریـــد، از 
واکســـن ها و داروهـــا اســـتفاده نمی شـــود 
ـــش  ـــر کاه ـــالوه ب ـــل ع ـــن دلی ـــه همی و ب
هزینه هـــای تولیـــد در هنـــگام بـــروز 
ــی  ــات چندانـ ــردار تلفـ ــای واگیـ بیماری هـ
ــرغ  ــزود: مـ ــی افـ ــن علمـ ــد. محسـ ندرنـ
ـــب،  ـــذاری مناس ـــل تخم گ ـــه دلی ـــد ب مرواری
قـــدرت تولیـــد مثلـــی خوبـــي در مقایســـه 
ــاد  ــته و در ازدیـ ــان داشـ ــایر ماکیـ ــا سـ بـ
نســـل، بـــه صـــورت صنعتـــی از اهمیـــت 
ــح  ــوردار اســـت. وی تصریـ ــژه ای برخـ ویـ
کـــرد: بـــه علـــت مقاومـــت خارق العـــاده 
در برابـــر شـــرایط محیطـــی و بخصـــوص 
ــاز پرورش)مقاومـــت در  ــورد نیـ ــای مـ دمـ
درجـــات دمایـــي منفـــی(، هزینه هـــای 
تامیـــن حـــرارت را بـــه پرورش دهنـــده 
ــاره  ــا اشـ ــی بـ ــد. علمـ ــل نمی کننـ تحمیـ
بـــه توانایـــی مرغـــان شـــاخدار در تغذیـــه 
ــان  ــه داد: مرغـ ــم ارزش ادامـ ــواد کـ از مـ
ـــم  ـــواد ک ـــا از م ـــتند ت ـــادر هس ـــد ق مرواری
ارزش اســـتفاده کـــرده و اقـــالم فیبـــري را 
مـــورد تغذیـــه قـــرار دهنـــد؛ بـــه همیـــن 
دلیـــل هزینه هـــای تغذیـــه ای را کاهـــش 
می دهنـــد. عضـــو هیئـــت علمـــی بخـــش 
تحقیقـــات علـــوم دامی مرکز تحقیقـــات 
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی آذربایجـــان 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــوان کـ ــرقی عنـ  شـ
ـــان  ـــاب، میزب ـــی بن ـــه ایســـتگاه تحقیقات اینک
مرغـــان مرواریـــد در ســـطح منطقـــه و شـــاید 
ـــا  ـــه ب ـــن گون ـــوده و ای ـــور ب ـــطح کش در س
ارزش در ایـــن ایســـتگاه، پـــرورش داده شـــده 
و در منطقـــه توزیـــع می شـــود افـــزود: 
اجـــرای پروژه هـــای تحقیقاتـــی بـــر روی 
ـــي  ـــات صفات ـــه و معرفـــی خصوصی ـــن گون ای

ـــت  ـــا گذش ـــه ب ـــده ک ـــث ش ـــه باع ـــن گون ای
ـــی  ـــتری متقاض ـــرداران بیش ـــره ب ـــان، به زم
پـــرورش آن بـــوده و مراجعـــات متعـــددی 
ـــی  ـــتگاه تحقیقات ـــه ایس ـــه آن ب ـــت تهی جه
ـــرورش  ـــرور پ ـــه م ـــرد و ب ـــاب صـــورت گی بن
ـــن  ـــُرف تحقـــق اســـت.  ای صنعتـــی آن در ُش
عضـــو هیئـــت علمـــی یـــادآور شـــد: بـــا 
ایـــن وجـــود بهره بـــرداری بهتـــر از ایـــن 
گونـــه، مســـتلزم اجـــرای پروژه هـــای 
تحقیقاتـــی بیشـــتر در خصـــوص افزایـــش 
ــی  ــد مثلـ ــدرت تولیـ ــن قـ وزن و همچنیـ
ـــه  ـــه برنام ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــت. علم آن اس
ـــد  ـــد تاکی ـــان مرواری ـــی مرغ ـــای تحقیقات ه
کـــرد: بـــه کارگیـــری برنامه هـــای نـــوری 
بـــرای افزایـــش تولیـــد تخـــم در مرغـــان 
مرواریـــد، تعییـــن نیـــاز حرارتـــی مرغـــان 
مرواریـــد جهـــت افزایـــش بهـــره وري 
ـــتفاده  ـــی، اس ـــالن های صنعت ـــرورش در س پ
صنایـــع  کارخانجـــات  پســـماندهای  از 
غذایـــی و کشـــاورزي در تغذیـــه مرغـــان 
ــای  ــری تکنیک هـ ــه کارگیـ ــد و بـ مرواریـ
نویـــن بـــرای اصـــالح ژنتیکـــي مرغـــان 
مرواریـــد از برنامـــه هـــای تحقیقاتـــی در 

مـــورد مرغـــان مرواریـــد اســـت. 
ــا  ــزارش، از آن جـ ــن گـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
کـــه مـــرغ شـــاخدار بـــرای پـــرورش بـــه 
ــبت  ــری نسـ ــه ای کمتـ ــای تغذیـ هزینه هـ
بـــه ســـایر طیـــور نیـــاز داشـــته و هزینـــه 
ـــوع  ـــن ن ـــرورش ای ـــرای پ ـــرارت ب ـــن ح تامی
ـــا  ـــمگیری دارد و ب ـــش چش ـــان کاه از ماکی
ـــت  ـــودن گوش ـــک ب ـــن ارگانی ـــر گرفت در نظ
مـــرغ شـــاخدار می توانـــد بـــرای پـــرورش 
بـــه تولیدکننـــدگان و عالفـــه منـــدان بـــه 
ـــبد  ـــا در س ـــود ت ـــی ش ـــور معرف ـــرورش طی پ

ـــرد.  ـــرار گی ـــی ق ـــوار ایران ـــی خان غذای

گزارش از: امیر مسعود طایفه سلطانخانی
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خبــر

  پزوهشـگران ایتالیایـی دریافتنـد که گیاهان 
بـرای رشـد و نمـو اندام هـا، دوری جسـتن 
از انـگل هـا و حشـرات دشـمن و حشـرات 
دوسـت، بـا خـود حـرف مـی زننـد. محققان 
طـوری  را  گیـاه  یـک  رشـد  شـدند  موفـق 
و  عمیـق  ریشـه های  کـه  کننـد  کنتـرل 
برگ هـای بزرگتـر داشـته باشـند. آنهـا برای 
انجـام ایـن کار، قبل از هر چیز کشـف کردند 
کـه رشـد گیاهـان از طریـق دو هورمـون به 
تنظیـم  )سـیتوکینین(  و  )اکسـین(  نام هـای 
می شـود. اکسـین تقسـیم سـلولی را فعـال 
می کنـد و سـیتوکینین این تقسـیم را متوقف 
می کنـد. ایـن پژوهشـگران در ایـن خصوص 

توضیـح می دهنـد: بـا کمک ایـن هورمون ها 
می تـوان توسـعه سـلول های بنیـادی را کـه 
در گیاهـان بـه طور مـداوم احیا می شـوند به 
سـوی رشـد برگ ها و سـاقه ها هدایـت کرد. 
این دانشـمندان همچنین توانسـتند ژن هایی 
می کننـد  بیـان  را  هورمون هـا  ایـن  کـه  را 
کشـف کنند و نشـان دهند که عـالوه بر این 
ژن هـا که رشـد سـلول ها را کنتـرل می کنند 
عوامل دیگری بخصـوص در برقراری ارتباط 
میـان بخش هـای مختلـف گیـاه و ژن هایـی 
کـه روی ایـن بخش ها عمل می کننـد وجود 
دارد کـه موجـب بقای گیـاه می شـوند. برای 
مثـال زمانـی کـه یـک حشـره بـه برگ های 

آيا گیاهان حرف می زنند ؟
یـک گیـاه حملـه می کنـد، برگ هـای دیگـر 
شـروع بـه آزاد کـردن مـوادی می کننـد کـه 
موجـب می شـود حشـرات دشـمن از آنها دور 
شـوند و از سـوی دیگـر، بخش هـای مختلف 
یـک گیـاه می تواننـد بـرای جـذب حشـرات 
مفیـد و دوسـت نیز بـا یکدیگر ارتبـاط برقرار 
کننـد. در حقیقـت ژن ها و ایـن مولکول های 
اجـزای  و  هسـتند  گیاهـان  زبـان  سـبک، 
مختلـف یـک گیـاه بـرای برقـراری ارتبـاط 

میـان خـود از آنهـا اسـتفاده می کنند. 
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