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طرح آموزش مهارتی تربیت نیروی کار ماهر در بخش کشاورزی

جمشید اسکندرى  -   مدیر هماهنگى ترویج کشاورزى سازمان 

سخن سردبیر

بخش کشاورزي به عنوان تأمین کننده ابتدایی ترین و ضروري ترین نیاز 
هر فرد و جامعه، یکی از موضوعاتی محسوب می شود که نه تنها کمترین 
وابستگی را به خارج از کشور دارد، بلکه در همه شرایط به ویژه به هنگام 
بروز بحران ها و تشدید تحریم هاي جهانی می تواند به طور مستقیم و 
غیرمستقیم نقشی اساسی در کاهش اثر بحران ها و متقابًال تداوم پیشرفت 
و رشد سایر عرصه ها از جمله بخش هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و 
حتی سیاسی داشته باشد. بنابراین کشورهاي در حال توسعه براي برون 
رفت از بحران هاي اقتصادي باید بخش کشاورزي را به عنوان موتوراصلی 
رشد و توسعه اقتصادي به شمار آورند و به دلیل نقش به سزایی که این 
رشد  نهایت  در  و  ملی  ناخالص  تولید  جامعه،  رفاه  غذا،  تامین  در  بخش 
اقتصاد ملی ایفا می کند، آن را سرلوحه برنامه هاي اقتصادي خود قرار 
دهند. با عنایت به رویکرد دولت و وزارت جهاد کشاورزى با هدف افزایش 
بهره ورى از منابع آب وخاك کشاورزى، یکى از ارکان اصلى براى رسیدن 
به حداکثر بهره ورى در بخش کشاورزى و با توجه به ارتباط مستقیم و 
هاى  بخش  در  ماهر  کار  نیروى  تربیت  مراکزتولید،  با  کارگران  تنگاتنگ 

مختلف کشاورزى مى باشد.
به  توجه  با  و  کشاورزى  بخش  در  ماهر  انسانى  نیروى  تامین  راستاى  در 
ظرفیت ها و امکانات آموزشى و مهارت آموزى موجود در سازمان جهاد 
کشاورزى استان، مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى استان از نیمه دوم 
سال 1399 با همکارى معاونت ها و مدیریت هاى ستادى و شهرستانى 
سازمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى ، اداره کل فنى 
وحرفه اى، سازمان نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى و بخش هاى 
غیر دولتى اقدام به اجراء برنامه هاى آموزشى مهارتى تربیت نیروى کار 
ماهر(کارگرى) در بخش هاى گلخانه، سالن هاى پرورش قارچ، گل هاى 
آپارتمانى و هرس درختان میوه ، نموده. گفتنى است طرح تربیت نیروى 
ماهر شاغل گلخانه، سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در سال 99

رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است. 
کشاورزى  بخش  برداران  بهره  استقبال  و  دقیق  ریزى  برنامه  به  توجه  با 
هماهنگى  مدیریت  شده،  مطرح  مهارتى  و  آموزشى  هاى  طرح  از  استان 
ترویج کشاورزى استان با همکارى معاونت بهبود تولیدات دامى سازمان و 
سایر بخش هاى مرتبط، براى اولین بار در کشور، برنامه اجرایى تربیت 
نیروى کار ماهر (کارگر) پرورش دام سنگین را در 3 شهرستان اصفهان، 
برخوار و شاهین شهر و میمه  به صورت پایلوت برنامه ریزى و اجرایى نمود. 

اهداف کیفى و کمى طرح :
بخش  تولیدات  به  مربوط  امور  انجام  منظور  به  ماهر  نیروى  تربیت   .

کشاورزى
. آموزش و تربیت نیروى انسانى متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با 
نیازهاى بازار کار فعلى و آتى و ارتقاى توان کارآفرینى در بخش  کشاورزى

توسعه  در  مهارتى  و  حرفه اى  فنى،  تربیت  و  آموزش  نقش  افزایش   .
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تولیدات کشاورزى

و  خوداشتغالى  اشتغال،  افزایش  به  کمک  و  کار  نیروى  توانمندسازى   .

کاهش بیکارى
. افزایش کاربرد دامنه گواهینامه مهارتى نیروى کار ماهر  بخش کشاورزى 

در سطح داخلى و بین المللى به منظور بهره مندى از مزایاى آن.

 



ن ف ج زی  و ویج کش ن ت ف
ن ف ن ا ت زی ا و ویج کش نگی ت یت  ی

سال هشتم، شماره 28 ، زمستان ٢1400

وی ن ت ففف جف جف جف جف ج جججف فی  فی  زی زی زی زی  و ویج کش ننننننن ت جج
یییی یی یی یی ویجیجیجیویویویوووووووووووییییییییییییییی نگی ت یت  نننننججججججججججججججججججججیجججججیجججیجیججیجیججیجیجیجیجیجیجیجییجیجیجییجیجیجیییجیجیییییجیجییییجیجیجییییجیجیییییجیجیییییجیجیییی فففف ااا تت اا ز نننویجککجکشجکشجکششش ففف اا تت اا زز نننججکششش ففف اا تت اا زز نننجکشکشش ففف اا تت اا زز نننجککشش ففف اا تت اا زز ننننجکجکشش ففف ا تت ا زیزیی ننننجکششش فف ا تتت ا ززیی و نننجکشکشش ففف ننا تت اا ززییی وو نننجککشش ففف ننناا تت اا ززییی وو نننجککشش ففف ننناا تت اا زیزیی وو نننکششش ففف ننناا تت زیزییا وو نننکشکشش ففف ننناا تت ززییا وو ننننککشش ففف نننا تتت اا ززیی وو ننننکشش فف نننا تت اا ززییی وو ننن کشش ففف ننناا تت اا زیزیی وو ننن کشکشش ففف ننناا تت اا زیزیی وو نننککشش ففف ننناا تت ززییا وو نننکشش ففف ننناا تت ززییا وو ننکشکش ففف نننا تتت اا ززییی وو ننکشش ففف نننا تت اا زیزیی وو نکشش فف ننا تت اا زیزیی وو فکش ننناا تت ززییا وو نننااکش تت ززییا وو ننن ااش تت زیییا ننن اوو تت زیزیی اا نننوو تت زیزیی اا نننوو ززیی ننوو ززی نننوو ز نننوو زز نننو زز نو ز زو

اقدامات الزم جهت کاهش خسارت جوندگان زیان آور کشاورزی در پائیز و زمستان طرح تشکیل، حمایت و گسترش صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

1. طعمه گذارى در فصل زمستان باید بر اساس طعمۀ خشک از جمله گندم 
و جو و ذرت بوده و یا خشکبار مورد عالقۀ جونده به همراه مقدار توصیه شده 
از سم فسفر دوزنگ و با رعایت کامل موارد ایمنى براى حیوانات غیر هدف و 

انسان تهیه وگذاشته شود.
2. براى جلوگیرى از خسارت موش ها مخصوصًا در باغات و مزارع صیفى ، 
پاك کردن مزارع از علف هرز یا زدن شخم عمیق در پائیز اهمیت زیادى دارد 

و از تراکم موش ها در بهار خواهد کاست.
3. با توجه به نحوه زندگى گونه هاى متفاوت جوندگان، لزوم شناخت آنها 

براى نحوة انجام مبارزه، بسیار ضرورى است.
4. حتی المقدور  سعی شود مبارزه به صورت همگانی انجام شود و باغات و 
مزارع مجاور همزمان مبارزه را شروع کنند تا کلیه کانون هاي آلودگی یکباره 

معدوم شوند.
و  فعال  هاي  النه  ابتدا  شود  سعی  مسموم  طعمه  از  استفاده  صورت  در   .5

غیرفعال کوبیده شده سپس طعمه ها در روز بعد در باال و اطراف النه ها 
و یا در مسیر عبور موش پاشیده شود.

6. براى جلوگیرى از خسارت جوندگان خصوصأ خرگوشها در باغات و 
نهالستان ها در پاییز و زمستان، پیچیدن گونى نایلونى به تنه و آغشته 
کردن آن با سرگین گاو یا اسب و همچنین مالیدن مواد دورکنندة تجارى  
مثل رابیتکس یا راتوك بوسیلۀ قلم نقاشى یا اسپرى آنها به تنه درخت، 

مى تواند مؤثر باشد.
دلیل  به  و  شده  آغشته  طعمه  با  بایستى  حتمأ  دوزنگ  فسفر  سم   .7
به  خالص،  بصورت  نباید  هرگز  فنى،  غیر  استفادة  به  مربوط  مخاطرات 

مردم تحویل داده شود.
8. با توجه به خطرناك بودن قرص هاى تدخینى، مصرف این سموم باید 
انداز  قرص  دستگاه  بوسیلۀ  و  نباتات  حفظ  کارشناس  نظارت  با  حتمأ 

(اپلیکاتور) انجام شود.

محمدرضا قسامى- کارشناس آفات عمومى و همگانى مدیریت حفظ نباتات استان اصفهان

 

بسیارى از مناطق ایران، از جمله در استان اصفهان، از نظر اقلیمى داراى 
شرایط خشک و نیمه خشک است که این مشکل در سال هاى اخیر بدلیل 
تغییرات اقلیمى و کاهش بارندگى ها شدت بیشترى یافته است.  در این 
شرایط ضرورت دارد ارقامى از گندم به کشاورزان معرفى گردد که تحمل 
بیشترى به کمبود آب داشته باشند. در شرایط اقلیمى کشور ما، معموال 
آن  اصلى  علت  که  مى دهد  رخ  گندم  رشد  دوره  اواخر  در  خشکى  تنش 
به  است.  گندم  رشد  فصل  انتهاى  در  کشاورزان  دسترس  در  آب  کمبود 

همین دلیل کشاورزان گندم کار همواره به دنبال ارقامى از گندم هستند که 
به تنش خشکى انتهاى فصل تحمل بیشترى داشته باشند. از طرف دیگر 
پتانسیل  پر  ارقام  دنبال  به  دارند،  دسترس  در  کافى  آب  که  کشاورزانى 
هستند که بتوانند عملکرد باالیى را از آنها به دست آورند. وجود این شرایط 
ایجاب مى نماید که در تحقیقات به نژادى گندم هر دو شرایط پر پتانسیل 
برون و تحمل  تنش خشکى انتهاى فصل مورد توجه قرار گیرند. مراحل 
به نژادى دستیابى به یک رقم جدید گندم، فرایندى طوالنى است که در 

مقايسه الين هاي اميد بخش گندم از سری M-٩٦ با ارقام شاهد (رخشان و ترابی) 
 در شرایط زارعین منطقه برخوار استان اصفهان
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آخرین مرحله آن، الین هاى امید بخش، در شرایط زارع و در پروژه هاى   
به نژادى مورد بررسى قرار مى گیرند.

 96-M در سال زراعى 1400- 1399، سه الین امیدبخش گندم از سرى
منطقه  در  تحقیقى-ترویجى  پروژه  یک  در  جداگانه  آزمایش  دو  قالب  در 
حبیب آباد برخوار اصفهان مورد بررسى قرار گرفت. این الین ها که شامل 
الین M-96- 6، الین M-96-13 و الین M-96-14 هستند، در طى 
آزمایشات مختلف در ایستگاه هاى اقلیم معتدل کشور انتخاب شده بودند. 
در آزمایش اول سه الین مذکور به همراه رقم شاهد (رخشان) در شرایط 
بدون تنش، تا انتهاى فصل بطور معمول آبیارى شدند .در آزمایش دوم این 
معمول  بطور  دهى  سنبله  زمان  تا  (ترابى)  شاهد  رقم  همراه  به  الین  سه 
آبیارى شدند، اما در دوره پر شدن دانه ها از طریق قطع آبیارى تحت تنش 

خشکى قرار گرفتند. 
رخشان  رقم  تنش،  بدون  شرایط  در  که  داد  نشان  آمده  دست  به  نتایج 
باالترین میزان عملکرد دانه (8064 کیلوگرم در هکتار) را تولید نمود و پس 
از آن الین M-96-6 با عملکرد دانه معادل 7875 کیلوگرم در هکتار، در 
رتبه دوم قرار گرفت. در آزمایش دوم، که نوبت آخر آبیارى حذف گردید و 
در آن الین ها با رقم ترابى مورد مقایسه قرار گرفتند، نتایج بدست آمده 
نشان داد که الین M-96-6 توانست باالترین عملکرد دانه را به میزان 

با   14-96-M الین  آن  از  پس  و  نماید  تولید  هکتار  در  کیلوگرم   5562
عملکرد دانه 5406 کیلوگرم در هکتار در رتبه دوم قرار گرفت. با توجه به 
عملکرد دانه شاهد (رقم ترابى)، که معادل 5388 کیلوگرم در هکتار اندازه 
گیرى شد، الین M-96-6 توانست برترى عملکرد حدود 200 کیلوگرم در 
هکتار را در شرایط قطع یک نوبت آبیارى آخر، نسبت به شاهد (ترابى) 

نشان دهد.
با توجه به نتایج این آزمایش، الین M-96-6 برترى خود را نسبت به رقم 
ترابى در شرایط قطع یک نوبت آبیارى آخر در منطقه حبیب آباد برخوار 
جهت  برتر  الین  انتخاب  که  است  ذکر  به  الزم  داد.  نشان  اصفهان 
نامگذارى، با توجه به جمع بندى نتایج سایر طرح هاى ترویجى در مناطق 
معتدل کشور صورت خواهد گرفت. در این بررسى، هیچ یک از الین ها 
نتوانستند در شرایط بدون تنش برترى عملکرد نسبت به رقم رخشان نشان 

دهند.
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مقدمه:
کشور ایران از نظر پتانسیل تولید درختان میوه از ظرفیت باالیى برخوردار است. 
یکى از درختان میوه زودبارده درخت هلو است که در سال هاى اخیر ارقام 
متنوعى از این محصول معرفى شده است. باغداران با کاشت این محصول 
مى توانند در مدت زمان کوتاهى بازده اقتصادى مطلوبى داشته باشند، اما درخت 
هلو در بین سایر درختان میوه دانه دار و هسته دار کمترین طول عمر را دارد و 
معموال در شرایط مساعد محیطى داراى متوسط عمر 10 سال است. بیشتر باغ 
هاى هلو و شلیل در ایران عمر بسیار کوتاهى دارند و قبل از رسیدن به سن 
باردهى کامل، دچار خشکیدگى مى شوند، به طورى که از نظر باغداران، هلو به 
عنوان درختى با عمر بسیار کوتاه شناخته مى شود. این در حالى است که در 
بعضى نقاط دنیا و ایران عمر درختان هلو و شلیل به بیش از چهل سال نیز مى 

رسد. 
کوتاهى عمر درختان هلو:

کوتاهى عمر درختان هلو بیمارى پیچیده اى است که عوامل مختلفى باعث این 
بیمارى مى شوند. در این بیمارى بخشى از درخت و یا کل درخت در فصل بهار 
و در ابتداى رشد درخت، در زمان شکوفه دهى و یا در ابتداى توسعه برگى از بین 
مى رود. در این عارضه عمدتا درختان جوان سه تا هفت ساله دچار مرگ زودرس 
مى شوند. در مکان هایى که قبال درختان هسته دار کشت و پرورش داده شده
 اند، مرگ درختان هلو با شدت بیشترى دیده مى شود (شکل 1). عوامل مستقیم 

و غیرمستقیم در ایجاد این مسئله دخالت دارند. 

عوامل مستقیم عواملى هستند که به طور مستقیم موجب مرگ درخت مى شوند، 
مثل آسیب سرما، شانکر باکتریایى و یا قارچ سیتوسپورا و غیره. 

عوامل غیرمستقیم شامل عواملى مثل نماتدهاى حلقوى، نوع پایه و زمان هرس 
که بطور مستقیم باعث مرگ درختان نمى شوند، اما درختان را ضعیف و نسبت به 

عوامل مستقیم حساس مى کنند و بدین ترتیب باعث مرگ درخت مى شوند. 

 
شکل 1- عالئم خشکیدگی در مراحل اولیه شروع باردهی درختان هلو و شلیل

عالیم ظاهرى کوتاهى عمر درختان هلو:
بارزترین عالمت مرگ زودرس درختان هلو از بین رفتن ناگهانى درختان در فصل 
بهار است، در حالى که این درختان در پاییز قبلى ظاهر سالمى داشته اند. در مناطق 
با شدت سرمازدگى کمتر درختان ضعیف مى شوند، اما ظاهر سالمى دارند تا اینکه 
بیمارى هاى مختلف به آنها حمله مى کنند و در تابستان از پاى درمى آیند. برش 

تاثیر زمان هرس بر کوتاهی عمر درختان هلو

داود امین آزرم-استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعى- باغى، مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران

مهدى پوریاى ولى - رئیس اداره ترویج ، مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى سازمان
 نوشین اسالمى-مروج مسئول پهنه، مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان برخوار و میمه

 لیلى صفایى-مربى پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعى، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و 
منابع طبیعى استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران
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 مریم تاتارى - استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعى- باغى، مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان، 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران

هاى پوست این درختان، قهوه ایى شدن داخلى را تا محل طوقه نشان مى دهد 
(شکل 2). الیه زیر پوست (کامبیوم) پس از آسیب سرما کرم رنگ مى شود و 
بوى شیره ترش از آن محل به مشام مى رسد. گاهى همراه با قهوه اى شدن، 
خیس خوردگى پوست و خروج تراوشاتى از تنه درخت نیز دیده مى شود (شکل 
3). بافت مرده زیر پوست معموال تا زیر خاك پیشرفت نمى کند و در قسمت 
طوقه متوقف مى شود، بنابراین سیستم ریشه اولیه زنده و سالم باقى مى ماند و 
در تابستان ریشه جوش تولید مى کند. در هنگام بروز خسارت سرما، برگ ها و گل 
هاى درختان آسیب دیده خشک مى شوند و مى ریزند. ممکن است پوست ترك 

خورده و از تنه جدا شود.
 

شکل 2- قهوه اى شدن داخلى تا محل طوقه

  
شکل 3- قهوه اى شدن و خیس خوردگى پوست و خروج تراوشاتى از تنه

عوامل موثر در ایجاد کوتاهى عمر درختان هلو و شلیل:
عوامل متعددى در بروز کوتاهى عمر درختان هلو دخیل مى باشند که مهمترین 
ها عبارتند از آسیب سرما و نوسانات دمایى در اواخر زمستان و اوایل بهار، زمان 
هرس، تغذیه و pH خاك، فشردگى خاك و خیس شدن طوقه، پایه ها، رقم 
پیوندك، ناسازگاري پایه و پیوندك، تناوب کشت، وجود الیه سخت در قسمت 
هاى زیرین خاك، عمق کاشت نهال، کشت توام محصوالت باغی و زراعی، 
خسارت فیزیکى به تنه و آفات و بیمارى ها. در این نوشتار به زمان صحیح هرس 

براى افزایش عمر درختان هلو پرداخته شده است.

زمان هرس: 
سیستم باردهى در هلو با سایر درختان میوه هسته دار کامال متفاوت است. جوانه 
هاى گل در هلو بر روى شاخه هاى یک ساله قرار دارند، بنابراین باید با هرس 
سالیانه درختان را وادار به تولید شاخه هاى یک ساله کرد. با به کار بردن هرس 
مناسب، توزیع نور در قسمت هاي مختلف درخت امکان پذیر مى شود و بر 
خصوصیات کمی و کیفی میوه اثر مثبت مى گذارد. هرس نامناسب در بسیاري از 
باغ هاي هلو و شلیل و کشت متراکم در این گونه باغ ها باعث عدم تهویه مناسب 
و افزایش بیش از حد رطوبت در باغ مى شود و درختان را به بسیاري از بیماري 

هاي قارچی حساس مى کند. 
یکى از دالیل مهم کوتاه بودن عمر درختان هلو عدم انجام هرس و یا انجام 
هرس در زمان نامناسب است. هرس باعث تولید تنظیم کننده هاى رشد و در 
نتیجه فعال شدن الیه زیر پوست مى شود. هرس زمستانه تاثیرى روى سطح 
هورمون رشد اکسین در الیه زیر پوست ندارد، اما پس از هرس پاییزه یک 
افزایش فورى در سطح این تنظیم کننده رشد دیده مى شود. باال رفتن سطح 
تنظیم کننده رشد اکسین باعث فعال شدن الیه زیر پوست آوندى و مستعد شدن 
آن به خسارت سرما مى شود، بنابراین در صورتى که هرس زودتر انجام شود و 
الیه زیر پوست قبل از رفع سرما بیدار شود، سرما به الیه زیر پوست صدمه 
مى زند. بیشتر هرس ها در فصل خواب در زمان بین ریزش برگ ها در آخر پاییز 
و زمان شروع تورم جوانه ها در اوایل بهار انجام مى شود. درخت هلو سنگین ترین 
هرس را در بین تمامى درختان دانه دار و هسته دار نیاز دارد و توصیه مى شود که 
هر ساله 70 درصد از شاخه هاى یک ساله سرشاخه زنى شوند تا در سال آینده 
میوه هاى درشت تر و مرغوب ترى تولید کنند و درختان ضعیف نشوند. از طرف 
دیگر رشد کافى شاخه سال جارى، محصول دهى در سال بعد را فراهم مى کند. 
عمر درختان هلویى که هرس نمى شوند به دلیل تولید محصول زیاد و ناتوانى 
درخت در تغذیه میوه ها و در نتیجه ابتال به عارضه گرسنگى ریشه کاهش پیدا 
مى کند و این درختان حساسیت بیشترى به بیمارى ها و آفات مهمى مانند 

سوسک هاى چوب خوار از خود نشان مى دهند. 
در ارتباط با هرس درختان هلو موارد زیر قابل ذکر است:

. هرس هلو هر ساله انجام شود.
. بهترین زمان هرس هلو درست قبل از تورم جوانه است. هرس بهاره قبل از 
ظاهر شدن برگ ها باید کامل شده و خاتمه یافته باشد. اگر هرس خیلى زود و 
در اواخر پاییز و اوایل زمستان انجام شود، خطر آسیب زمستانه افزایش پیدا 
مى کند. هیچگاه نباید هلو و شلیل را در پاییز هرس کرد. درختانى که در ماه هاى 
مهر، آبان، آذر و دى هرس مى شوند، نسبت به درختانى که دیرتر هرس مى  

شوند، به کوتاهى عمر درختان هلو حساس ترند.
.  تاخیر زیاد در انجام عمل هرس نیز باعث کاهش قواى درخت مى شود. پس 

تاخیر در زمان هرس و پس از تورم جوانه ها نیز مناسب نیست.

 



ن ف ج زی  و ویج کش ن ت ف
ن ف ن ا ت زی ا و ویج کش نگی ت یت  ی

سال هشتم، شماره 28 ، زمستان 1400 ٦

سبب  ما  کشور  جمله  از  کشــورها  از  بســیارى  در  دام  خوراك  کمبود 
افزایش هزینه تولید خوراك شده است. بنابراین، با توجه به شرایط موجود، 
استفاده از فرآورده هاى فرعى کشاورزى و صنابع غذایى به عنوان خوراك 
در تغذیه نشخوارکنندگان امرى اجتناب ناپذیر است. شناسایى، عمل آورى 
و استفاده صحیح از این پســماندها در تغذیه دام، عالوه بر تأمین خوراك 

دام ســبب کاهش آلودگى هاى زیســت محیطى نیز مى شــود. 
برنج با نام علمى (Oryza sativa) گیاهى یک ساله از خانواده گندمیان 
مى باشد. سطح زیر کشت گیاه برنج درسال زراعى 95- 1394حدود596
هزار هکتاربوده است که 2/92 میلیون تن شلتوك و حدود 1/3 برابر آن 
(آمارنامه  مى آید  دست  به  برنج  کلش  و  کاه  تن  میلیون   3/79 یعنى 
کشاورزى، جلد اول، 1396). استان هاى عمده تولید کننده برنج در کشور 
مازندران، گیالن، گلستان، خوزستان و فارس هستند.کلش برنج به دلیل 
عدم خوش خوراکی، باال بودن میزان سیلیس(SiO2) و پایین بودن هضم

  پذیرى آن، به مقدار محدودى در تغذیه دام استفاده می شود. به منظور 
روش هاى  از  می توان  آن  لیگنوسلولزى  مواد  پذیرى  هضم  افزایش 
شیمیایى، فیزیکى، فیزیکوشیمیایى و بیولوژیکى استفاده کرد. این روش ها 
منجر به تجزیه ترکیب پیچیده سلولز- لیگنین مى گردد. وجود اتصاالت 
قوى شیمیایى بین لیگنین و پلى ساکاریدهاى گیاهى مانع از رسیدن آنزیم
 هاى گوارشى به الیاف گیاهى شده و هضم پذیرى آن را کاهش مى دهد. 

ترکیبات و ارزش غذایى کاه برنج 
در جداول 1 و 2 ترکیب شیمیایى و عناصر معدنى کاه برنج، گزارش شده 

در جداول منابع خوراك دام و طیور ایران(1387) مشاهده مى شود. 
جدول 1- ترکیب شیمیایى کاه برنج بر اساس 100٪ ماده خشک

ماخذ: جداول منابع خوراك دام و طیور ایران (1387).
جدول 2- عناصر معدنى موجود در کاه برنج بر اساس 100٪ ماده خشک

ماخذ: جداول منابع خوراك دام و طیور ایران (1387).

کاربرد کاه برنج در تغذیه دام 
عنوان  به  شده  عمل آورى  و  شده  خرد  صورت  به  مى توان  را  برنج  کاه   •

قسمتى از علوفه جیره دام بخصوص دام هاى پروارى استفاده کرد. 
• شدت عمل آورى و غلظت استفاده از مواد شیمیایى براى فرآورى کاه برنج 
بستگى به سطح استفاده از آن در جیره غذایى دام دارد بنحوى که اگر در 
حد 30 تا 40 درصد بخش علوفه مصرف شود، استفاده از غلظت 3 درصد 
سود سوزآور و یا اوره کافى بنظر مى رسد اما اگر در سطح 60 تا 70 درصد 
بخش علوفه به کار برود، غلظت این مواد بایستى به سطح 6 درصد افزایش 

یابد.
• براى عمل آورى، ابتدا باید کاه برنج به قطعات 3 تا 5 سانتیمترى خرد شود 
سود  یا  اوره  آمونیاك،  نظیر  ترکیباتى  آبى  محلول  کاه،  وزن  هم  سپس  و 
سوزآور با غلظت 3 تا 5 درصد به آن افزوده شده و به مدت 40 روز در یک 

مکان داراى دماى حداقل 5 تا 10 درجه سانتیگراد سیلو شود.
• براى عمل آورى مناسب کاه توسط محلول اوره، دماى حداقل 5 درجه 
سانتیگراد و مدت زمان کافى حداقل30 روز الزم است. همچنین مخلوط 
تهیه شده باید در داخل کیسه هاى پالستیکى یا مخازنى ریخته شود و پس 
از پر شدن، با پالستیک ضخیم کامًال پوشانده شده که گاز آمونیاك تولیدى 
خارج نشود. در صورت پایین بودن دماى محل نگهدارى سیلو و همچنین 
کم بودن مدت زمان سیلوسازى، واکنش شیمیایى کند شده و عمل آورى 
کاه به درستى انجام نخواهد شد و در این صورت احتمال مسمومیت دام با 

اوره باال خواهد رفت.
• باید توجه داشت در صورت استفاده از سود سوزآور، رعایت نکات ایمنى 
مناسب،  لباس  دستکش،  چکمه،  از  استفاده  شامل  شیمیایى  مواد  با  کار 
ماسک مخصوص و عینک ضرورى است. در این روش باید نحوه فرآورى 
به گونه اى باشد که حداقل تنفس و یا تماس با مواد شیمیایى وجود داشته 
باشد و سود سوزآور به صورت اسپرى با نازل و تجهیزات مناسب بر روى 
کاه خرد شده پاشیده شده و توسط یک همزن خودکار بخوبى مخلوط شود. 
• کاه غنى شده با اوره یا آمونیاك بایستى قبل از قرار گرفتن در اختیار دام 
به مدت یک تا دو روز در معرض هوا قرار داده شود تا آمونیاك اضافى آن 
خارج شده و کاه غنى شده به صورت مخلوط با سایر اقالم جیره در اختیار 

دام قرار داده شود. 
• کاه فرآورى شده با سود سوزآور نیز بهتر است قبل از قرار گرفتن در اختیار 
دام به مدت یک تا دو روز هوادهى شود و پس از اطمینان از عدم وجود 

 كاه برنج در تغذیه دام
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مقدمه:
زاگرس مهم ترین سیستم کوهستانى کشور مى باشد که از غرب ایران و 
کرانه هاى دریاچه وان در شرق ترکیه آغاز شده و به طول 1500 کیلومتر 
تا جنوب ایران در استان هاى فارس و کرمان امتداد مى یابد و با عرض 
250 تا 400 کیلومتر و وسعت 400 هزار کیلومتر مربع ، تقریبًا یک چهارم 
مساحت ایران را به خود اختصاص داده است. اقلیم مهمترین فاکتور محیط 
زیست طبیعى بشر مى باشد که از مرزهاى سیاسى تبعیت نمى کند و اقلیم 
مى  مختلف  مناطق  طبیعت  بین  تفاوت  علل  و  چگونگى  شرح  به  شناس 
اکوسیستم   به   عمیق  نگاهى  با  شده  سعى  رو  پیش  نوشتار  در  پردازد. 
زاگرس توان اکولوژیکى و هیدرولوژیکى  و سیر انرژى دراین اکوسیستم را 
سطح  و  دما  اختالف  با  همجوار  مناطق  اقلیم  با  کنش  برهم  و  تعامل  در 
انرژى متفاوت بیان کنیم و علل و عوامل اصلى بروز خشکسالى را بیان 
کنیم و راهکارهاى عملى کاهش این روند تخریبى  را مورد بررسى قرار 

دهیم.
عوامل تاثیرگذار بر اکوسیستم زاگرس:

اکوسیستم  زاگرس با اقلیم مدیترانه اى نیمه خشک با زمستان هاى سرد 
نخست تحت تاثیر ارتفاع کوهستان و سپس اثر متقابل اقلیم هاى  گرم 
اقلیم  جمله   از  تابش)  شدت  و  دما  و  انرژى  اختالف  علت  (به  مجاور 
گرمسیرى دشت هاى غرب و جنوب غرب ایالم ، اقلیم استپى گرم دشت 

هاى شمال و نیمه بیابانى جنوب و جنوب  غرب جلگه خوزستان و اقلیم 
گرم و خشک شمال و شرق اصفهان و نهایتًا سیستم هاى جوى مختلفى که 

به این کوهستان وارد مى شوند ، قرار گرفته است . 
سیستم هاي جوي مختلفی اکوسیستم زاگرس را تحت تاثیرقرارمی دهند 
از جمله توده هاى هوایى از غرب و دریاى مدیترانه ، از شمال غربى توده 
عرض میانى ، از جنوب غربى توده سودان و گاهى نیز از شمال شرقى توده 
هواى سیبرى که با ورود به کشور بر اقلیم زاگرس و اقلیم هاى گرم مجاور 
تاثیرات مهمى مى گذارند و اغلب باعث بارش هاي فصول پائیز، زمستان، 

بهار و گاهًا درتابستان در این مناطق می شوند.
مناطق  اقلیم  با  تعامل  و  کمک  با  سال  هزاران  طى  در  اکوسیستم  این 
همجوار بعنوان تامین کنندگان انرژى و رطوبت مورد نیاز به تعادل نسبى 
در چرخه هیدرولوژیکى (آب) و پایدارى انرژى رسیده، حوضه هاى آبخیز 
رودخانه هاى زاینده رود ،کارون ،کرخه و دز را تشکیل مى دهد و با توجه 
به وسعت مناسب سازندهاى زمین شناختى در حدود 45 درصد آب هاى 

زیرزمینى و زمینى کشور را تامین مى کند.
توده هاى هوایى و چرخه هیدرولوژى غرب کشور:

توده هوا عبارت است از حجم عظیمى از هوا که خصوصیات فیزیکى آن به 
ویژه از نظر دما و رطوبت و فشار در سطح افقى در طول صدها کیلومتر 
تقریبًا همسان باشد. توده هاى هوا با عبور از مناطق مختلف بر روى آن 
مناطق تاثیر گذاشته و همچنین تاثیر مى پذیرند مثًال توده هواى سودان که 

بررسی اکولوژیکی پدیده خشکسالی در منطقه زاگرس و مناطق همجوار

حسین امیدى میرزایى و حسن رفیعى
اعضاى هئیت علمى بخش تحقیقات علوم دامى، مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان
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باقیمانده سود در آن، با سایر اقالم جیره مخلوط شده و در اختیار دام قرار 
داده شود.  

توصیه مصرف کاه برنج:   
در صورتیکه کاه برنج بخوبى خرد و ریز شده باشد، براى دام هاى پروارى 

و شیرى به صورت زیر قابل استفاده است:
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موثرى  بطور  فارس  خلیج  از  عبور  با  گردد  مى  تشکیل  آفریقا  شرق  در 
رطوبت  باشد  بیشتر  آن  دماى  هرچه  که  بطورى  مى کند  گیرى  رطوبت 
بیشترى به خود جذب مى نماید و نهایتا از جنوب غرب وارد ایران مى شود. 
این توده در ابتدا از اقلیم نیمه بیابانى و استپى گرم جلگه خوزستان و دشت 
هاى گرمسیرى ایالم عبور و سپس با افزایش ارتفاع و ورود به کوهستان 
زاگرس نهایتا سرد شده و بارش هاى موثرى را بوجود مى آورد. همچنین 
رودخانه هاى اتمسفرى نیزدر ایجاد بارش در این کوهستان موثر مى باشند. 
رودخانه هاى اتمسفرى واژه اى است که اولین بار در سال 1992 شناسایى 
طور  به  ها  رودخانه  این  در  موجود  رطوبت  گرفت.  قرار  بررسى  مورد  و 
میانگین حدود شش برابر محیط اطرافشان است و از لحاظ دبى آب انتقالى 
با میزان آب در رودخانه آمازون برابرى مى کنند. مهمترین رودخانه هاى 
رودخانه  اول  درجه  در  دهند  مى  قرار  تاثیر  تحت  را  ایران  که  اتمسفرى 
اتمسفرى است که از اقیانوس اطلس شروع و پس از عبور از دریاى سرخ 
و خلیج فارس تقویت شده و از ناحیه جنوب غربى وارد کشور مى شود.  
رودخانه دوم پس از عبور از اقیانوس هند و تقویت  از جنوب شرقى وارد 
کشور مى شود و مقدار زیادى از انتقال بخار آب موجود در جو را بر عهده 
دارد. از لحاظ هیدرولوژیکى با توجه به شرایط آب و هوایى حاکم بر هر 
اکوسیستم و تعادل ایجاد شده با اقلیم و اکوسیستم مناطق همجوار طى 
هواکره  مختلف  بخش  سه  در  آب  از  معینى   تقریبا  میزان   ، سال  هزاران 
(اتمسفر) ، آب کره (هیدروسفر) و سنگ کره ( لیتوسفر ) در حال چرخش 
مى باشد بطورى که مقدار معینى از آب در هر اکوسیستم با جذب انرژى 
حاصل از تابش در اثر تبخیر به اتمسفر وارد شده و رطوبت مورد نیاز اتمسفر 
را تامین  مى کند و با بارش مجدد، این آب مجدداً به لیتوسفر بر مى گردد. 
بارش وارد شده به لیتوسفر نفوذ کرده و یا در سطح لیتوسفر جارى مى شود. 
و  هوا  در  موجود  رطوبت  میزان  باالو  تبخیر  سرعت  گرم  هاى  اقلیم  در 
ظرفیت نگهدارى رطوبت  باال وگاهًا به 4 درصد نیز مى رسد و بالعکس در 
اقلیم هاى سرد سرعت تبخیر پایین و ظرفیت نگهدارى رطوبت در هوا کم 

و به سختى به نیم درصد مى رسد.
قبل از بیان نحوه تاثیر گذارى عوامل ذکر شده بر هم در تشکیل چرخه 
هیدرولوژى ، ذکر این نکته الزامى است که روابط مطرح شده جنبه آمارى 
داشته و به هیچ عنوان مطلق نمى باشد ولى در مطالعات گسترده صورت 
گرفته در سطح معنى دارى قابل قبول مى باشند. اقلیم هاى گرم اطراف 
که ظرفیت تبخیرى باالیى دارند با تابش شدید به میزان زیادى آب را به 
با  ابتدا  در  دهند.  مى  جاى  خود  اتمسفر  در  زمین  سطح  از  تبخیر  صورت 
حرکت هواى گرم و مرطوب به سمت باال و سپس  تاثیر جریانات هواى 
محلى، سیستم هاى جوى و رودخانه هاى اتمسفرى ورودى،  تضعیف و یا 
تقویت گشته و به سمت کوهستان زاگرس مى رود. در نهایت  با سرد شدن 
هوا و کاهش ظرفیت رطوبتى در این ارتفاعات ، حجم عظیمى از آب هاى 
تبخیر شده در این کوهستان به باران تبدیل شده و بر سطح لیتوسفر منطقه 

مى بارد، مقدار زیادى از بارش به صورت جارى روان شده و با تشکیل رود 
هاى متعدد به سمت مناطق گرم مجاور برگشت  مى شود. با تابش مجدد 
و تبخیر دوباره در این مناطق  بخشى از منابع رطوبتى اتمسفر دوباره  تامین 
مى شود. ذکر این نکته ضرورى است که وقوع این چرخه  و روابط ذکر 
شده بین 40 تا 70 درصد در نوسان بوده و چرخه غالب در منطقه است. هر 
کدام از این عوامل ممکن است با اقلیم هاى دیگر و یا سیستم هاى جوى 
خارج از منطقه زاگرس نیز تعامل ایجاد نمایند ولى این روابط جنبى  چرخه 

غالب نمى باشند.
چرخه  و  اکوسیستم  بر  شده  اعمال  تغییرات  تاثیر 

هیدرولوژیکى آن:
کوهستان  در  ظرفیت  مکعب  متر  ها  میلیارد  با  متعدد  سدهاى  احداث   
زاگرس ( خروج حجم عظیمى از آب  در حال چرخش در این اکوسیستم و 
نگهدارى ان در پشت سد هاى احداثى در مناطق کوهستانى ) و انتقال بین 
حوضه اى آب به مناطق دوردست و با فاصله زیاد از اقلیم زاگرس منجر به  
عدم  ورود آب کافى به دشت هاى همجوار خوزستان ، ایالم و اصفهان 
شده است. على رغم ظرفیت باالى رطوبتى  در دشت هاى ذکر شده به 
علت کاهش ورودى آب و کاهش منابع تبخیرى در توده هاى هواى محلى 
تشکیل شده  در این مناطق ، با کمبود شدید رطوبت روبرو مى شویم . به 
از  عبور  با  ورودى  اتمسفرى  هاى  رودخانه  و  جوى  هاى  سیستم  عالوه 
مناطق مختلف تحت تاثیر توده هاى محلى قرار مى گیرند. هنگامى که 
توده هاى هوایى از شمال غرب ، غرب ، جنوب غرب و یا شمال شرق به 
سمت این کوهستان در حرکت است، با برخورد به توده هاى هواى محلى 
موجود در این دشت ها به خاطر کمبود شدید رطوبت ، به میزان زیادى 
رطوبت خود را از دست مى دهند (پراکنده شدن ابرها)، به طورى که وقتى 
این توده ها به سیستم مرتفع کوهستان زاگرس مى رسند ، با سرد شدن 
سیستم تراکم رطوبت در حجم و اندازه کافى ایجاد نمى شود و این امر 
منجر به تشکیل ابرهاى کم ضخامت و بارش هاى کم مى شود. کاهش 
بارش باعث ایجاد پدیده خشکسالى مى شود. با کاهش ورود آب به دشت 
اصفهان و یا خوزستان و تضعیف منابع تامین رطوبت در مناطق همجوار 
زاگرس، خشکسالى ها تداوم بیشترى یافته و در دراز مدت با از دست رفتن 

منابع آبى در چرخه هیدرولوژیکى این اکوسیستم ظهور مى کند .  
در انتقال آب بین حوضه اى این نکته مهم را بطور ویژه بایستى مد نظر 
تعامل   در  که  داد  انتقال  توان  مى  ایى  منطقه  به  فقط  را  آب  که  داد  قرار 
مثبت با اکوسیستم مرجع باشد و همچنین محل مورد نظر ظرفیت تبخیرى 
به  شده  انتقال  آب  منابع  برگشت  براى  الزم  انرژى  تامین  توانایى  و 
اکوسیستم مرجع  یا اکوسیستم هاى مجاور در تعامل با مرجع  را داشته 
احداث  مثًال  نگردد.  وارد  هیدرولوژى  چرخه  به  چندانى  آسیب  تا  باشند 
سدهاى متعدد در کوهستان زاگرس و انباشت حجم عظیمى از آب در پشت 
این سد ها و جلوگیرى از جارى شدن آنها و جلوگیرى از ورود آن به مناطق 
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گرم مجاور همچنین انتقال آب بین حوضه اى آب هاى انباشته شده در این 
سدها به مناطق دوردست (خارج از مناطق اولیه) باعث مى شود که حجم 
عظیمى از آب  از چرخه هیدرولوژیکى اکوسیستم زاگرس خارج گشته و در 
دشت هاى گرم مجاور با کمبود منابع تبخیرى روبرو شویم. با حادث شدن 
خشکسالى در این دشت ها  اکوسیستم زاگرس و چرخه هاى هیدرولوزیکى 
موجود با  نقصان آب در چرخش روبرو گشته و این خشکسالى بصورت 

پیش رونده  تمام مناطق را در دراز مدت برمى گیرد. 
 همانطور که بیان شد هرگونه  احداث سد و انتقال آب بین حوضه اى بدون 
مطالعات اکولوژیکى  به سرعت مى تواند تاثیرات خود را بر روى اکوسیستم 
موجود در منطقه نمایان سازد. لذا الزم است کارشناسان فعال در این امور، 

جامع  مطالعات  انجام  با  و  کرده  بازنگرى  را  گرفته  صورت  هاى  پروژه 
اکولوژیکى، پایدارى اکوسیستم هاى موجود و چرخه هیدرولوژیکى آنها را 
بررسى و ساماندهى نمایند. پس الزم است کارشناسان دلسوز و فعال در 
این حوزه به دور از تعصبات اجتماعى و سیاسى به بررسى علمى موضوع 
پرداخته، از ذخیره بیش از حد آب در پشت سد هاى احداثى  پرهیز نموده 
و حداکثر کاربرى سدها را با حداقل ذخیره مورد نیاز در نظر گرفته و هر 
گونه انتقال آب را به شرط ایجاد شرایط و مقدمات برگشت پذیرى ان به  
اقلیم هاى گرم  به  شده  ایجاد  پساب  منطقه و  چرخه هاى هیدرولوزیکى 

مجاور اکوسیستم زاگرس پیوند دهند.

على نصر اصفهانى – کارشناس اداره تجهیز و نوسازى اراضى، مدیریت آب و خاك سازمان

آفت مگس میوه مدیترانه اى با نام علمىCeratitis capitata یکى از 
به  باشدکه  مى  دنیا  در  کشاورزى  تولیدى  محصوالت  آفات  ترین  مخرب 
دلیل پراکندگى وسیع آن در سراسر جهان،قدرت تکثیر بسیار باال، توانایى 
هاى  میوه  مگس  هاى  گونه  سایر  به  نسبت  سردتر  هواى  و  آب  تحمل 
اقتصادى  مهم  هاى  گونه  بین  در  میزبانان،  از  وسیعى  طیف  و  گرمسیرى 
از  بسیارى  گوشت  از   ، آفت  این  الروهاى  دارد.  را  اول  رتبه  میوه،  مگس 
محصوالت ازجمله انجیر، هلو، انار، خرمالو، انواع مرکبات و ... تغذیه مى کنند 
و کل میوه را به یک توده آبدارگندیده  و غیرقابل خوردن تبدیل مى کنند 

  

کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای در فصول سرد سال



ن ف ج زی  و ویج کش ن ت ف
ن ف ن ا ت زی ا و ویج کش نگی ت یت  ی

سال هشتم، شماره 28 ، زمستان 1400 ١٠

تقریبًا ٪100  کشورها  از  برخى  در  گردند.  مى  میوه  شدید  ریزش  باعث  و 
خسارت به محصوالت تولیدى خصوصا هسته داران گزارش شده است. لذا 
مختلف  انواع  و  میوه  تولیدکنندگان  براى  اقتصادى  مخرب  تأثیرات 
محصوالت  شامل کاهش عملکرد و کیفیت، افزایش هزینه هاى کنترل و 
ازجمله  کشورها  از  بسیارى  در  که  گردیده  موجب  بازارها،  دادن  دست  از 
ایران اقدامات کنترلى مناسب  در مقابله با آن مصوب و اجرایى گردد. در 
استان اصفهان نیز باتوجه به آلودگى تعدادى ازشهرستان ها به این آفت 
مخرب هر ساله اقدامات کنترلى مناسبى توسط مدیریت حفظ نباتات استان 
پیشرو  کشاورزان  و  ها  شهرستان  نباتات  حفظ  کارشناسان  همکارى  با 

دردستورکارقرار مى گیرد که برخى ازاین اقدامات به شرح ذیل مى باشد.
. اجراى عملیات ردیابى این آفت درکلیه شهرستان هاى تابعه.

. اجراى عملیات پیش آگاهى جهت تعیین زمان مناسب انجام مبارزه و 
الزم  تدابیر  اخذ  و  آلوده  هاى  شهرستان  آلودگى  میزان  وضعیت  بررسى 

بصورت هفتگى براى هرشهرستان .
 ، مکفیل   ، فرمونى  هاى  تله  از  استفاده  با  انبوه  شکار  عملیات  اجراى   .

سراتراپ و ... .
. اجراى عملیات طعمه پاشى باغات آلوده بصورت همگانى در شهرستان هاى 

آلوده .
. اجراى طرح همگانى جمع آورى میوه هاى آلوده به آفت ریخته شده کف 

باغات توسط کشاورزان پیشرو در شهرستان هاى آلوده.
یکى از مهمترین اقداماتى که مى تواند با اجرایى شدن توسط کشاورزان 
تاثیر بسزایى در کاهش جمعیت این آفت در سال بعد داشته باشد اجراى 
عملیات همگانى  یخ آب  و شخم زمستانه مى باشد. در این روش بعلت 
نحوه زمستان گذرانى جمعیت غالب این آفت (شفیره در عمق پنج سانتى 
هاى  روش  سایر  به  نسبت  کمتر  هزینه  همچنین  زمین)،  سطح  از  مترى 

کنترلى ، درصد موفقیت وکنترل موثرى حاصل مى گردد.
نحوه اجراى شخم و یخ آب زمستانه  : یکى از محدودیت ها  در 
انجام یخ آب زمستانه این است که این روش مناسب مناطقى مى باشد که  

آبیارى کافى و زمستانى سرد(داراى یخبندان) داشته باشد.
 با توجه به پیش بینى اداره کل هواشناسى استان درخصوص در پیش بودن 
روش  این  انجام  براى  شرایط  اخیر  هاى  سال  به  نسبت  سردتر  زمستان 
مبارزه درسال جارى مهیا مى باشد. براى انجام یخ آب زمستانه باید دماى 
هوا به منفى 7 درجه سانتى گراد برسد. براى انجام این روش ابتدا بایستى 

(رعایت  باشد  برگ  و  شاخ  مثل  گیاهى  بقایاى  از  عارى  باغ  خاك  سطح 
بهداشت باغ)، سپس خاك باغ شخم زده شده (عمق 5 تا10 سانتى متر) و 
بصورت کرت بندى در مى آید. باید توجه داشت که هنگام شخم زدن ریشه 
درختان دچارآسیب فیزیکى نگردد. سپس با اطالع از شرایط آب و هواى 
شود  مى  آبیارى  غرقابى  بصورت  باغ  یخبندان،  از  قبل  روز  یک  منطقه 
بطورى که آب سطح خاك را بطور کامل بپوشاند. باید توجه داشت هنگام 
یخ آب زمستانه دماى هوا به زیر منفى 10 درجه سانتى گراد نرسد زیرا 
ممکن است  موجب آسیب به ریشه درختان گردد. البته یخ آب زمستانه به 
دلیل گرماى حاصل از گرماى نهان یخ مانع از سرما زدگى ریشه درختان 
میوه در سرماى شدیدتر مى گردد. از سوى دیگر در این روش به دلیل یخ 
زدن خاك، ذرات چسبیده خاك بخصوص خاك هاى سنگین و رسى از هم 
جدا شده و با گرم ترشدن هوا و از بین رفتن یخ زدگى خاك موجب افزایش 
خلل و فرج خاك شده  و خاك حالت اسفنجى پیدا مى کند. این حالت 
اسفنجى در بهار و تابستان باعث کاهش هدر رفت رطوبت عمقى خاك مى گردد. 
این روش همچنین موجب افزایش ذخیره آب در عمق خاك شده و  موجب 

کاهش تنش آبى وارد شده به درختان در بهار و تابستان مى گردد.
با اجراى این دو روش مدیریتى بصورت همگانى عالوه بر کاهش جمعیت 
آفت مگس میوه مدیترانه اى درسال هاى آتى مى توان جمعیت بسیارى از 
آفات ازجمله کرم هاى سفیدریشه، آبدزدك، زنجره مو و... را کاهش داد. 

مهدى شفیعى - کارشناس پیش آگاهى، مدیریت حفظ نباتات سازمان
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برگزیدگان سی و ششمین دوره  معرفی و تجلیل از نمونه های ملی و استانی 
بخش کشاورزی استان اصفهان  در سال زراعی (١٣٩٩-١٣٩٨)     

سال هشتم، شماره 28 ، زمستان 1400

تولید سالیانه 4000 دستگاه در سال

(نمونه هاى ملى)

(نمونه هاى استانى)

   حسین سبط روضاتى
تولید کننده ماشین آالت، ادوات و تجهیزات کشاورزى

اصفهان

 پرداخت زکات و تشویق افراد به این امر، عضو شوراى
زکات استان و انجام کارهاى خیر و عام المنفعه

مهدى هادى نصرآبادى
مودى زکات

اصفهان

 یکپارچه سازى اراضى، استفاده ازرقم مناسب، تجهیز مزرعه
به آبیارى بارانى و تولید 10084کیلو گرم جو در هکتار

 

محمود نیسانى
  تولید کننده جو آبى

برخوار

 تولید 200 تن فلفل در هکتار، اشتغالزایى
و صادرات محصول

محمد امین
تولید کننده  سبزى و صیفى گلخانه اى
دهاقان

ارائه خدمات فنى و تخصصى به اعضاء، تامین و توزیع
نهاده هاى کشاورزى بین اعضاء و انجام فعالیت هاى 

تولیدى - درآمدى 

صفر علیمردانى
شرکت تعاونى نمونه منابع طبیعى وآبخیزدارى

سمیرم

افزایش 10٪  تولید محصول پس از بازسازى قنات

مسعود کیانى
بهره بردارنمونه نگهدارى وبهره بردارى از قنوات

اصفهان

ارتباط مستمر و همکارى الزم با مروجان و بهره برداران، 
شرکت فعال در کالس هاى آموزشى و بکارگیرى

 توصیه هاى آموزشى مسئول پهنه 

فتح اله دهقانى
مدد کار نمونه ترویجى

اصفهان

احیاء مشاغل بومى، بازار یابى وفروش محصوالت 
و رعایت اصول بهداشتى در محل کار

فاطمه صدر
زن نمونه مشاغل خانگى

اصفهان

بیمه نمودن زنبورستان 
و مدرس دوره هاى آموزشى - ترویجى

جواد اکبرى
پرورش دهنده نمونه زنبور عسل

اصفهان

ایجاد اشتغال و کارآفرینى و تولید عسل

مرضیه حسینى اصفهانکى
زن کارآفرین نمونه روستایى

اصفهان

 رعایت استانداردها و دستورالعمل ها و ارائه خدمات فنى
و تخصصى به اعضاء

زهره حیدرى
اتحادیه نمونه تعاونى کشاورزى(شهرستان و استان)

اصفهان

تولید 112هزارتن انواع آرد در سال

مهدى امینى هرندى                   
 مدیر واحد صنایع تبدیلى زراعى

اصفهان

 داشتن امکانات و احداث زیر ساخت، ارائه خدمات
 مشاوره اى فنى و تخصصى به اعضاء
و فعالیت در امور صادرات و واردات

قاسمعلى حسن زاده
شرکت تعاونى کشاورزى نمونه

اصفهان

 تامین اعتبارات و تسهیالت براى شرکت و اعضاء، ایجاد
روستا بازار، تامین و توزیع نهاده هاى کشاورزى بین اعضاء

مجید مهاجرى
شرکت تعاونى روستایى نمونه

اصفهان



ن ف ج زی  و ویج کش ن ت ف
ن ف ن ا ت زی ا و ویج کش نگی ت یت  ی

سال هشتم، شماره 28 ، زمستان ١٢1400

 تهیه خوراك در داخل مزرعه پرورشى، انجام واکسیناسیون
و معدوم کردن ضایعات

ابوذر درخشان
واحد نمونه شترمرغ مولد توام

اصفهان

 بیمه نمودن محصول و درخت و
تولید 2تن بادام خشک در هکتار

احسان اله کریمى
 تولیدکننده نمونه بادام

اصفهان

 حضور درروستاهاى تحت پوشش، بهره گیرى از ظرفیت هاى
محقق معین و آموزش انفرادى به بهره برداران

محترم منصورى
مروج مسئول پهنه تولیدى

اصفهان

بازاریابى،  بازاررسانى و فروش محصوالت فرآورى شده

کبرى عرب جعفرى
شرکت تعاونى نمونه روستایى زنان

اصفهان

اعطاء وام به اعضاء جهت ایجاد اشتغال
 (35 فقره وام در سه سال گذشته)

پروین شفیعى ینگابادى
  مدیر عامل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایى

اصفهان

تولید 4200 کیلو گرم پنبه در هکتار

مهدى باقر نژاد
تولید کننده محصول پنبه

آران و بیدگل

تولید 122 تن محصول ذرت علوفه اى در هکتار

حسین مزرعتى
تولید کننده ذرت علوفه اى

آران و بیدگل

تولید 1100 کیلو گرم پسته خشک در هکتار

حسین سرافراز
تولید کننده نمونه پسته

آران و بیدگل

 عضو سایت جامع الگویى تولیدى، شرکت فعال در دوره ها
و کارگاه هاى آموزشى، رهبرفنى و معتمد محلى

روح اله علیشاهى
مجرى کانون یادگیرى

آران و بیدگل
رعایت موارد بهداشتى،  فنى و قرنطینه اى 

و رعایت نکات ایمنى

امیر حسین شمعائیان
گاودارنمونه صنعتى(شیرى)

برخوار

به روز رسانى سامانه تجهیزات و اطالعات مرکز
 و سامانه پهنه بندى و اجراى طرح هاى نوآورانه

و خالقانه در منطقه تحت پوشش

نسترن جابرزاده
مرکز نمونه جهاد کشاورزى

برخوار
حضور مروج در روستاهاى تحت پوشش، بهره گیرى از ظرفیت 

کارشناسان معین استان و کارشناسان موضوعى شهرستان، 
اجراى کارگاه هاى آموزشى براى بهره برداران

نوشین اسالمى دهکردى
مروج مسئول پهنه تولیدى

برخوار

 عملکرد 11کیلو گرم درهکتار، تجهیز مزرعه به آبیارى بارانى
و بازاریابى وصادرات محصول

مجتبى حق شناس
تولید کننده زعفران

برخوار تولید 11680 کیلو گرم گندم در هکتار
و تجهیز مزرعه به آبیارى بارانى

محمد نوربخش
تولید کننده گندم آبى

برخوار

خرید و توزیع نهاده هاى کشاورزى بین اعضاء شرکت، تعامل 
با نهادها و سازمان هاى مرتبط و مشارکت 

در فعالیتهاى آموزشى -ترویجى

مسعود کاظمى
اتحادیه نمونه تعاونى روستایى(شهرستان و استان)

تیران و کرون  همکارى با مرکز خدمات کشاورزى، اداره عشایرى
و سایر مراکزفعال در مناطق کشاورزى

مهین آرپناهى
زن نمونه عشایرى

چادگان

حسین شاهى
مجرى سایت الگویى

خمینی شهر

برگزارى کارگاه هاى آموزشى به صورت کالس در مزرعه،
همکارى براى مبارزه با آفات و بیمارى هاى گالبى 

در منطقه و سایت هاى الگویى
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 اعمال مدیریت در خصوص پیشگیرى از سرما زدگى
و خشکسالى و اجراى مدیریت تلفیقى آفات

محمدرضا حاجیان
تولید کننده میوه هاى دانه دار

خمینی شهر

 استفاده از نهال استاندارد و گواهى شده
و مدیریت آفات و بیمارى ها

مرتضى محمدیان
تولید کننده میوه هاى هسته دار

خمینی شهر

 رعایت تناوب و آیش، استفاده از ارقام توصیه شده
و تجهیز مزرعه به آبیارى کم فشار

سبزعلى شیروى
  مدیریت پایدار خاك و کشاورزى حفاظتى

خمینی شهر

 استفاده از رقم مناسب و گواهى شده
و اصالح و احیاء نخیالت

 تیمور فیروزى
 تولیدکننده نمونه  خرما

خور و بیابانک

 استفاده از ارقام کم آب بر، تجهیز مزرعه به سیستم
آبیارى بارانى و عدم استفاده از سموم شیمیایى

عطااله ثقفى
تولید کننده نمونه گیاهان دارویى

خور و بیابانک

 تولید 4 شاخه گل لیلیوم در مترمربع، صرفه جویى
در مصرف آب و اشتغالزایى

حمید جهانگیرى دهاقانى
تولید کننده گلخانه گل و گیاهان زینتى
دهاقان

ظرفیت صادرات ساالنه 80000تن محصوالت کشاورزى درسال،
 اشتغالزایى30نفربطور دائم و400 نفرغیر دائم و مشارکت
 با فعاالن بخش کشاورزى در قالب کشاورزى قراردادى

عبدالرحمن ارجمندى                
 واحد صادرکننده محصوالت باغى و زراعى غیر از خشکبار

 همکارى با مرکز جهاد کشاورزى، اداره عشایرى
 و شوراى عشایروکمک به آموزش زنان عشایرى

شاپسند فرهنگ
زن عشایرى

سمیرم

 تولید 153 تن سیب  درهکتار و تجهیز باغ به
آبیارى قطره اى

 على اکبر منصورزاده
تولید کننده سیب درختى

سمیرم

سمیرم

 استفاده از نهال گواهى شده، مدیریت سازگارى
با خشکى، گرما و تغذیه مناسب

على صیادپور
تولید کننده نمونه بادام دیم

سمیرم

 شرکت فعال در جلسات اعضاء صندوق و تامین وام
جهت اعضاء به منظور اشتغالزایى

سمیه حسنى
مدیر عامل صندق اعتبارا ت خرد زنان روستایى

سمیرم
 

،دفعات جوجه ریزى باال درسال، تلفات پایین دردوره پرورش
رعایت و کنترل موارد بهداشتى و بیمه نمودن مرغدارى 

حیدر رضا زاده جزى
مرغدار واحد گوشتى

شاهین شهر و میمه
 

استفاده از بذر استاندارد، تجهیز مزرعه به آبیارى تحت فشار
(سنترپیوت) و تولید 7400 کیلو گرم بذر کلزا در هکتار

شاهین شهر و میمه بهنام نعمت الهى

 تلفات پایین دردوره پرورش، رعایت و کنترل موارد 
بهداشتى و بیمه نمودن مرغدارى

واحد مرغ تخمگذار

ناصر فرد عمادى

تولید کننده کلزا

شاهین شهر و میمه

مجهز بودن شرکت به انباربذر قبل و بعد از فرآورى،داشتن
 ادوات مناسب کاشت، داشت و آزمایشگاه 

و باال بودن کمیت و کیفیت بذر

شاهین شهر و میمهحسن کاشانى
 رعایت الگوى کشت، فعالیت هاى زراعى و باغى

و اعمال مدیریت صحیح آب و خاك

شرکت تعاونى تولید روستایى نمونه
عبدالرضا شیبانى

شرکت نمونه تولید و فرآورى بذر گندم

شاهین شهر و میمه

تسهیلگر زن روستایى
کاشانآسیه شبانى ارمکى

 عضو صندوق اعتبارات خرد زنان روستایى، مشارکت فعال در
کالس هاى آموزشى زعفران و سبزیجات خانگى به عنوان مربى
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کشت سیب زمینى در سطح 70 هکتار، استفاده
 از رقم مناسب، تجهیز مزرعه به آبیارى بارانى و تولید 152

 تن محصول سیب زمینى در هکتار 

فریدنسید مصطفى عبدالهى

 کشت کاهو در 120 هکتار، تجهیز مزرعه به آبیارى تحت
 فشار(تیپ) استفاده از رقم مناسب
و تولید 80 تن کاهو در هکتار

تولید کننده سبزى و صیفى نشائى

عبدالرضا باقرى                    
تولید کننده سیب  زمینى

فریدن

تلفات کم در طى دوره، استقرار مناسب تاسیسات و تجهیزات
در سالن و محوطه، رعایت موارد بهداشتى و واکسیناسیون 

فریدنشهرسید محسن طهماسبى

برداشت 2700 کیلو گرم گندم در هکتار
و 38 هکتار سطح زیر کشت

تولید کننده نمونه گندم دیم
عزیز مهدور فریدنشهرپرورش دهنده نمونه بوقلمون گوشتى

 استفاده از رقم مناسب، عملیات مناسب داشت
و تولید 69960کیلو گرم محصول به در هکتار

فالورجانسیدرضا موسوى

 صادرات محصوالت به خارج از کشور، اشتغالزایى
و اخذ ایزو به تعداد 6 مورد

مدیر واحد صنایع تبدیلى دامى

احمد طالبى باغ ابریشمى فالورجانتولید کننده نمونه به

اجراى سیستم آبیارى کم فشار در سطح 34 هکتار
 وافزایش راندمان آبیارى از 40٪ به 60٪ و کاهش برداشت آب

کاشاناحمد سلیمانى نسب

 تولید 39650 کیلو گرم گیالس در هکتار
و مدیریت خوب باغدارى

تولید کننده میوه هاى هسته دار
رضا توکلیان کاشانبهره بردار سیستم آبیارى کم فشار

 تولید 7765 کیلو گرم گل محمدى در هکتار
و تجهیز مزرعه به آبیارى قطره اى

کاشانعلى اکبر حمیدى سده

 کاشت رقم مناسب و پربار، تجهیز باغ به آبیارى قطره اى
و تولید 5100 کیلو گرم شاتوت در هکتار

تولید کننده شاه توت

اصغر عباسى کاشانتولید کننده گل محمدى

ایجاد اشتغال و افزایش درآمد افراد شاغل در واحد
 تولیدى و ایجاد انگیزه براى کسب و کارمردم روستا 

لنجان  فاطمه ابن على

تولید ساالنه حدود 300هزار نهال درختان مثمر و غیر
مثمرو استفاده از پایه هاى تکثیر شده از طریق کشت بافت

نهال محصوالت باغى/مدیر نمونه باغ مادرى
مصطفى جانثارى زن کارآفرین نمونه روستایى

برخوردارى از نیروى متخصص و استفاده از
تجهیزات بیو تکنو لوژى 

مبارکهغالمرضا ربیعى
تولید کننده نهال از طریق کشت بافت

 استفاده از فناورى هاى نوین ارتباطى واطالعاتى، تهیه
 و تنظیم بانک اطالعات و شناسنامه بهره برداران بصور ت
الکترونیکى و مشارکت اعضاء شرکت در دوره هاى آموزشى

امیرعلى قیصرى
شرکت خدمات مشاوره اى

مبارکه

نجف آباد

 صدور و تمدید پروانه فعالیت و اقدام در خصوص
بهره بردارى اعضاء از خدمات رفاهى و بیمه اى

نجف آبادمحمدعلى حیدرى

افزایش سطح زیر کشت از 17 هکتار به 45 هکتارمحصوالت 
  زراعى بعد از اجراى طرح و افزایش عملکرد در واحد سطح

سیستم آبیارى بارانى (سنتر لینیر)
اسفندیار زمانى نجف آبادنظام صنفى نمونه کارهاى کشاورزى

 داراى توتستان اختصاصى و اصالح شده بومى مبارزه
با بیماریهاى کرم ابریشم

نطنزمحدثه نصیرى انصارى                          
پرورش دهنده کرم ابریشم(نوغاندار)
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فصل سرما و مدیریت مصرف انرژی در گلخانه

که  است  کشاورزى  در  تولید  هاى  روش  از  یکى  اى  گلخانه  هاى  کشت 
وابستگى زیادى به انرژى دارد. بهبود بازده مصرف سوخت در سامانه هاى 
گرمایشى گلخانه ها، تأثیر خوبى بر میزان مصرف انرژى در گلخانه و به دنبال 
آن کاهش آالینده هاى محیط زیست خواهد گذاشت. با شروع فصل سرما و 
اثرگذارى آن بر تولیدات گلخانه اى، بایستى مراقبت هاى بیشترى از گلخانه 

انجام شود تا تبعات منفى آن بر تولید کمتر گردد. 
دالیل پایین بودن بازده مصرف سوخت در سامانه هاى گرمایشى متداول 

گلخانه ها فارغ از نوع سامانه گرمایشى بکار رفته عبارتند از: 
* احتراق نامناسب در اثر استفاده از سامانه هاى گرمایشى غیراستاندارد

ابعاد  انتخاب  در  استاندارد  رعایت  عدم  اثر  در  گلخانه  به  دود  *بازگشت 
دودکش 

* نصب نادرست دودکش سامانه گرمایشى  
* جانمایى نامناسب محل نصب سامانه گرمایشى در داخل گلخانه
* استفاده از گلخانه هاى غیراستاندارد از لحاظ پوشش و دریچه ها
* نصب غیراصولى و نامناسب سامانه گرمایشى در داخل گلخانه

* عدم تأمین هواى کافى براى احتراق خوب در مشعل ها
* نصب نامناسب ترموستات در گلخانه 

* استفاده از سیستم گرمایشى با راندمان پایین
* عدم تمایل گلخانه داران به استفاده از سیستم هاى حرارتى با راندمان 

باالتر
* عدم استفاده از سیستم مناسب توزیع دما در گلخانه

* ناکارامدى سیستم توزیع گرما در گلخانه و در نتیجه بیش بارى وارد شده 
به سامانه گرمایشى

* عدم استفاده و کاربرد روش هاى کاهش اتالف انرژى در گلخانه ها مانند 
استفاده از پوشش هاى دوالیه و یا سازه با پوشش پلى کربنات

* عدم استفاده از روش هاى ذخیره انرژى به منظور کاهش مصرف انرژى  
فسیلى در گلخانه

براى  مناسب  درزبندى  عدم  و  گلخانه  هاى  پوشش  نامناسب  نصب   *
جلوگیرى از اتالف گرما

* عدم توجه به بهسوزى سوخت در مشعل هاى بکار رفته در سامانه هاى 
گرمایشى به دلیل پایین بودن قیمت سوخت در مقایسه با سایر هزینه هاى 

اولیه و جارى در گلخانه
سامانه  هاى  قسمت  سایر  و  ها  کوره  اى  دوره  بازرسى  به  توجه  عدم   *

گرمایشى

ضمن  گلخانه،  در  فوق  موارد  اصالح  با  برداران  بهره  تا  است  ضرورى  لذا 
کاهش آسیب به محیط زیست، با کم کردن سهم  انرژى مصرفى در تولید، 

قیمت تولیدات گلخانه را اقتصادى  کنند.
 

داود مؤمنى-استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنى و مهندسى کشاورزى
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعى استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، اصفهان، ایران
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منابع آب هاى زیرزمینى سیستم هایى پویایى هستند که ارتباط بین تغذیه 
و تخلیه این منابع، یکى از جنبه هاى مهم مدیریت بهینه و حفاظت از منابع 
و  اجتماعى  طبیعى،  ازعوامل  برخى  مى رود.  شمار  به  محیط زیستى 
اقتصادى، در مقیاس هاى خرد و کالن مانند تغییرات کاربرى اراضى، رشد 
جمعیت و نیز تغییر اقلیم، بر کمیت و کیفیت منابع آب بخصوص منابع آب 
به  دشت ها  ورود  به  منجر  معموال  و  مى کند  وارد  منفى  اثرات  زیرزمینى 
لیست ممنوعه و بحرانى مى شود. در حال حاضر از 630 دشت کشور، 220 
دشت از نظر حفاظتی در فهرست دشت هاى ممنوعه هستند. بطورى که 

در استان اصفهان 27 دشت ممنوعه و بحرانى اعالم شده است. 
آب زیرزمینى منبعى مهم براى آب آشامیدنى و کشاورزى است و ذاتًا براى 
اکوسیستم با ارزش است. آب زیرزمینی از طرفى به دلیل شیرین بودن، 
ترکیبات ثابت شیمیایی، آلودگی کمتر و در نتیجه سطح اطمینان بیشتر، 
یک منبع قابل اتکاء به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب شده 
و از سوي دیگر، با تاثیر برتوان اکولوژیک سرزمین، یک پدیده مهم و موثر 
در توسعه اقتصادي، تنوع اکولوژیکی و سالمت جامعه به حساب مى آید. 
به طورکلى، بـا مـدیریت منـابع آب، فرصت هاي بسیاري براي دستیابى 
به معیشت و رفـاه، مواد غذایى و امنیت آب فراهم مى شـود. ازایــن رو 
ترویج  و  توسعه  آب،  منابع  مــدیریت  سیستم  است  الزم  کــه  اســت 
روش هاى نوین آبیارى در بخش کشاورزى با ارائه تسهیالت و بسته هاى 
حمایتى – مالى و اجراى طرح هاى علمى الگوى کشت جایگزین و حذف 
کشت هاى پرمصرف آب و جایگزینى کشت متناسب با اقلیم و شرایط آبى 
مناطق، با هدف لحــاظ پایداري  محیط زیستى براي کـاهش دادن اثـرات 
بـراي  آب  تـأمین  سیسـتم هـاي  توانایى  حفظ  درعین حال،  و  منفـى 
دستیابى به اهداف پایـدار، طراحى و اجرا گردد. گسترش شدید استفاده از 
منابع آب به  ویژه در دهه  هاى گذشته، اثرات زیادى بر روى سیستم هاى 
هیدرولوژیکى در مقیاس حوزه داشته است. برخى از اثرات منفى که در این 
رابطه گزارش شده، شامل تخلیه سفره هاى زیرزمینى، توقف جریان پایه، 
خشک شدن تاالب ها، تخریب اکوسیستم هاى حاشیه رودخانه و کاهش 
مى باشند.  زمین  سطح  ترك هاى  و   (1 (شکل  فرونشست  آب،  کیفیت 
تغییرات اقلیم بـا تغییر در شرایط تغذیـه ناشـى از بارنـدگى و روانـاب، بـه 
صـورت غیـر مستقیم بـر تخلیـه و ذخیـره آب زیرزمینـى اثـر مى گذارد. 
لذا بررسى تغییرات اقلیم در گذشته و پیش بینى وضعیت آینده دما و بارش 
آب  منابع  مدیریت  در  عوامل،  سایر  با  قیاس  در  آن ها  وزن  تعیین  نیز  و 

زیرزمینى حائز اهمیت خواهد بود. معیارهاى اجتماعى و از جمله جمعیت و 
افزایش آن نیز یکى از عوامل مهم و موثر بر مصرف بیشتر منابع آب است. 
کاربرى  تغییر  بر  آبى،  منابع  مصرف  افزایش  بر  عالوه  جمعیت  افزایش 
اراضى به عنوان عامل موثر دیگرى بر کمیت و کیفیت منابع آب، اثرگذار 
خواهد بود. از دیگر سو، تغییرات پوشش اراضى از جمله مهمترین تغییرات 
فرایندهاى  و  محیط  برروى  توجهى  قابل  اثرات  که  هستند  زمین  سطح 
سایر  کنار  در  کاربرى  تغییرات  روند  بررسى  بنابراین  مى گذارند.  محیطى 
زیرزمینى  اب  پایدارى  و  زمین  از  استفاده  ریزى  برنامه  براى  کاربرى ها، 
اهمیت باالیى دارد و مى تواند گامى راهگشا در رابطه با بررسى علل و روند 

افزایش مصارف بیش از اندازه آب باشد. 
مشخص کردن تغییرات گذشته کاربرى اراضى و پیش بینى روند آتى آن، 
به برنامه ریزان و مدیران کمک خواهد کرد تا به جبران خسارت ها مبادرت 
ورزیده و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. دستیابى به استفاده پایدار از آب
 هاى زیرزمینى اغلب نیازمند تغییرات در کاربرى مى باشد، از این رو درك 
بهترى از تغییر کاربرى اراضى براى توسعه سیاست هاى پایدار این منابع 
براى آینده مورد نیاز است. ماهیت مسئله تغییرات کاربرى اراضى نیاز به 
فرایندهاى  تا  مى طلبد  را  راهبردى  برنامه ریزى  و  داشته  بلندمدت  دید 
زیست محیطى منطقه و یا اکوسیستم هاى وابسته به آب هاى زیرزمینى 
اکوسیستم  بر  نامطلوب  اثرات  رساندن  حداقل  به  جهت  شوند.  محافظت 

هاى وابسته به آب مى توان اقدامات زیر را انحام داد: 
. حفظ الگوهاى طبیعى شارژ و تخلیه آب آبخوان و به حداقل رساندن 
اختالل در سطح آب هاى سطحى که براى اکوسیستم ها حیاتى هستند. 
. جلوگیرى از آلودگى که باعث تغییرات قابل توجهى در کیفیت آب هاى 

زیرزمینى شود. 
. بازسازى سیستم هاى آب زیرزمینى تخریب شده در صورت امکان.

. مدیریت اکوسیستم هاى وابسته به آب زیرزمینى تحت اصول استفاده 
چندگانه و عملکرد پایدار با تاکید بر حفاظت و بهبود خاك، آب و پوشش 

گیاهى. 
. تعیین و ارزیابى آب هاى زیرزمینى و آب هاى وابسته به اراضى قبل از 
اجراى هر پروژه، (تعریف محدوده جغرافیایى اکوسیستم هاي وابسته به 
آب زیرزمینی براساس محل خاص، ویژگى هاى آب، زمین شناسى، فلور، 

و جانوران).

اثرات تغییرات کاربری اراضی بر كميت منابع آب و تخریب اراضی
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ارزیابی ژنوتیپ های کلزای علوفه ای در شرایط زارعین اصفهان  

مقدمه:
بسیارى از گونه اى جنس براسیکا داراى ارقام علوفه اى هستند، که به 
صورت علوفه تازه و سیلو شده در تعلیف دام استفاده مى شوند. این گونه 
ها با داشتن سرعت رشد زیاد، عملکرد باال، کیفیت علوفه اى مطلوب و 
قابلیت هضم پذیرى باالیى که دارند، از اهمیت قابل توجهى براى تامین 
علوفه برخوردار هستند. از مزایاى گونه هاى علوفه اى براسیکا، زمان تولید 
علوفه در اوایل بهار در ارقام پاییزه است که مصادف با کمبود شدید علوفه 
هاى  گونه  دیگر  کاربردهاى  از  باشد.  مى  ایران  هوایى  و  آب  شرایط  در 
براسیکا، مى توان به نقش آن ها در تناوب به عنوان گیاه شکننده دوره 
زندگى آفات و بیمارى ها، احیاى مراتع، قابلیت کشت در سیستم هاى بى 
جنس  گیاهان  اغلب  در  برد،  نام  را  دوم  هاى  کشت  امکان  ورزى،  خاك 
براسیکا کل ماده خشک قابل برداشت و تولید شده در واحد سطح نسبت 

به غالت و گندمیان علوفه اى بیشتر است .
با افزایش روز افزون جمعیت، توسعه دامدارى ها و بهبود وضعیت تغذیه 
مردم نیاز به منابع جدید غذایى خصوصًا چربى ها و پروتئین هاى گیاهى 
بیشتر احساس مى شود در همین راستا براى تغذیه علوفه دام، تحقیقات 
گسترده اى در زمینه زراعت کلزا شروع شده و کشورهاى با سطح کشت 
باالى کانوال، پیشگامان کشت و توسعه علوفه کلزا مى باشند . ارقام اولیه 
کلزا به علت داشتن اسید اوراسیک در روغن و گلوکزینولیت هاى سمى در 
کنجاله کمتر مورد استفاده قرار مى گرفت اما اکنون عالوه بر ارقام یک 
و  درصد  دو  از  کمتر  اوراسیک  اسید  صفر  سه  ارقام  در  صفر،  دو  صفر، 
گلوکزینولیت هاى سمى کنجاله به 18 تا 30 میکرومول در هر گرم کنجاله 

رسیده است و براى تهیه علوفه دام مناسب مى باشند. استان اصفهان با 
سطح زیر کشت حدود 4 هزار هکتار، یکى از استان هاى تولید محصول 
کلزا در مجموعه دانه هاى روغنى کشور مى باشد و امید است با تولید 
علوفه کلزا به صورت علوفه کنجاله سبز یا سیلویى تا حدودى مشکالت 
دامداران برطرف شود. عالوه بر این در مصرف علوفه کلزا باید احتیاط 
هایى صورت گیرد که از آن جمله زمان مناسب برداشت علوفه مى باشد و باید 
از  بعد  زیرا  برسد  دام  مصرف  به  و  قطع  گیاه  بندى،  خورجین  اوایل  در 
تشکیل غالف (محل اصلى ساخت گلوکزینولیت ها) درصد مواد سمى 
جمع  موقع  در  علوفه  شدن  خشک  از  بعد  همچنین  رود.  مى  باال  علوفه 
آورى ساقه هاى خشک، باید از خشک بودن علوفه اطمینان حاصل نمود، 
زیرا چنانچه علوفه مرطوب برداشت شود، قارچ ها در علوفه رشد کرده و 
منبع  ها  دام  غذایى  رژیم  در  کلزا  علوفه  شوند.  مى  زدگى  کپک  باعث 
سوء  تاثیرات  از  جلوگیرى  براى  دامداران  است.  خوبى  پروتئینى 
"گلوکوزینولیت ها " مجازند  تنها 50 تا 60 درصد در جیره غذایى دام ها 
از آن استفاده کنند. آگاهى از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد و میزان تجمع 
ماده خشک در شرایط مختلف زراعى مى تواند به استفاده بهینه از این 
محصول منجر شود ، به همین سبب این پروژه تحقیقى به لحاظ ارزیابى 
اجمالى براى یافتن رقم مناسب با پتانسیل عملکرد علوفه مطلوب از گونه 

هاى جنس براسیکا صورت پذیرفت.  
گونه    از   Pac103 و   Pac101 اسامى  به  کلزا  اى  علوفه  ژنوتیپ  دو 
Brassica napus  با منشا کشور انگلستان براى این مطالعه مورد 

استفاده قرار گرفتند. 

افروز باقرى - کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان



ن ف ج زی  و ویج کش ن ت ف
ن ف ن ا ت زی ا و ویج کش نگی ت یت  ی

سال هشتم، شماره 28 ، زمستان 1400 ١٨

 

نتایج و بحث:
که  دهد  مى  نشان  بررسى  مورد  ژنوتیپ  دو  در  ها  بوته  ارتفاع  مقایسه   
  Pac103با متوسط 149/9 سانتى متر نسبت به ژنوتیپ Pac101 ژنوتیپ
با متوسط 136/7 سانتى متر از ارتفاع بیشترى برخوردار بود.تاثیر افزایش 
درنتیجه  و  بیشتر  فرعى  هاى  سافه  تولید  امکان  طریق  از  بوته  ارتفاع 
افزایش وزن اندام هاى هوایى اعمال مى شود. اصوال در کشت متراکم 
کلزا، افزایش ارتفاع بوته بر اساس قاعده کلى تاثیر رقابت براى نور در 
افزایش ارتفاع، بوته ها نسبت به کشت دانه اى از ارتفاع بوته بیشترى 
برخوردار مى شوند اما افزایش زیادتر ارتفاع بوته مى تواند نسبت برگ به 

ساقه را نیز به نفع ساقه تغییر دهد.
مقادیر مربوط به تعداد ساقه فرعى در بوته نیز اختالف مختصرى را بین 
ارقام مورد بررسى نشان مى دهد. در مورد این صفت نیز برترى با ژنوتیپ 
Pac101 بود که با متوسط 8/4 شاخه در بوته نسبت به 6/3 شاخه در بوته 
در  آمده  بدست  کل  خشک  وزن  درآمد.  نمایش  به   Pac103 ژنوتیپ در 
ژنوتیپ Pac101 نسبت به ژنوتیپ Pac103 در منطقه اصفهان به وضوح 
بیشتر بود (جدول 1). با توجه به باالتر بودن مقادیر مربوط به ارتفاع بوته 
و تعداد شاخه در بوته در ژنوتیپ Pac101 ، افزایش وزن خشک کل در 
این ژنوتیپ دور از انتظار نبود.  برترى 3/6 تن در هکتار ماده خشک در 
ژنوتیپ  Pac101 نسبت به ژنوتیپ Pac103 حاکى از پتانسیل بیشتر این 
ژنوتیپ براى رشد رویشى بیشتر و در نهایت استحصال ماده خشک بیشتر 
بود (جدول1). عملکرد پروتئین در برگ یا ساقه، بر اساس حاصلضرب 
درصد پروتئین در عملکرد برگ یا ساقه بدست آمده است. میزان عملکرد 
پروتئین برگ در ژنوتیپ Pac101 ، 0/841 تن در هکتار و در ژنوتیپ 
در  ژنوتیپ  دو  اختالف  شد.  محاسبه  هکتار  در  تن    0/745  ،  Pac103
این  نیست.  برگ  خشک  وزن  در  اختالف  اندازه  به  پروتئین  عملکرد 
وضعیت بدلیل کمتر بودن درصد پروتئین برگ در ژنوتیپ Pac101 نسبت 
نیز  ساقه  پروتئین  عملکرد  میزان  در  حالت  این  مشابه  بود.   Pac103 به
ارقام  در  ساقه  از  آمده  بدست  پروتئین  مقدار  (جدول1).  شود  مى  دیده 

Pac101 و Pac103 به ترتیب 0/126 و 0/456 تن در هکتار بود. در مورد 
ژنوتیپ در  ساقه  خشک  وزن  چه  اگر  که  شد  مالحظه  نیز  صفت  این 
Pac103 به مقدار 0/2 تن در هکتار بیشتر از ژنوتیپ  Pac101 بود اما 
برترى عملکرد پروتئین در ساقه در ژنوتیپ Pac103 ، 0/37 تن در هکتار 
ژنوتیپ  در  ساقه  پروتئین  درصد  در  فاحش  برترى  از  حاکى  این  و  بود 
از  یکى  شد  اشاره  نیز  مقدمه  در  که  همانطور  (جدول1).  است   Pac103
مهمترین صفات در ارزیابى کیفى علوفه در گیاهان مختلف ، نسبت وزن 
برگ به ساقه است. این موئلفه اگر چه به میزان قابل توجهى متاثر از عوامل 

زراعى است اما ژنوتیپ گیاه و نیز برهمکنش این دو نیز اهمیت دارد.
    به عنوان نتیجه گیرى نهایى مى توان گفت که ارقام مورد ارزیابى در 
این پروژه، اگر چه به عنوان ارقام دانه اى از قابلیت رقابت زیادى با ارقام 
زمستانه جدید کلزا برخوردار نیستند ، اما نظر به مقادیر حاصله از عملکرد 
علوفه و پروتئین در شرایط کشت متراکم و با انتخاب رژیم غذایى مناسب 
این کشت، مى توانند به عنوان کشت دو منظوره و یا علوفه اى، جایگاه 
ثابت و مناسبى در سیستم تناوب زراعى محصوالت کشاورزى خصوصا 

در مناطق مستعد تولید علوفه داشته باشند. 

بهرام مجد نصیرى - عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران

جدول1 - میانگین صفات مورد بررسى در آزمایش ارزیابى ژنوتیپ هاى کلزاى علوفه اى در شرایط زارعین منطقه اصفهان

ارتفاع بوتهصفت
(cm) ژنوتیپ

 تعداد شاخه
در بوته

وزن تر کل
(t/ha)

وزن خشک
کل 

(t/ha)

وزن خشک
برگ 

(t/ha)

وزن خشک
ساقه 

(t/ha)

 عملکرد پروتئین
برگ

(t/ha)
عملکرد پروتئین

ساقه 
(t/ha)

 نسبت وزن
برگ به ساقه

عملکرد دانه
(t/ha)

Pac 101

Pac 103

145/9

136/7

8/4

6/3

57/40

47/88

14

11/4

10/83

8/05

3/17

3/37

0/841

0/745

0/126

0/456

3/416

2/388

2526

2495
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رویکردهاي  در  سیستمی  نگاه  و  ها  سیستم  نظریه  در  گرایی  ماموریت 
مدیریتی، اصلی پذیرفته شده و الزام آور در جهت ایجاد هم افزایی و تحقق 
اهداف ترسیم شده در تمامی نظام هاى پویا می باشد. امروزه فعالیت در 
اجتماعی،  فردي،  هاي  حوزه  از  یک  هیچ  در  مستقل  هاي  جزیره  قالب 
پذیرفته نبوده و پیچیدگی جوامع فعلی و همپوشانی  سیاسی و اقتصادي 
عرصه هاي یاد شده، نظام هاى تصمیمگیر و مجري را وادار به تعریف 
راهبردهاي حرکتی در جهت رسیدن به افق هاي مطلوب در قالب اصل 
ماموریت گرایی می نماید. همچنانکه هر یک از عناصر خلقت، ماموریتی 
در نظام آفرینش دارند، در عرصه هاي فنى و مدیریتی نیز در قالب نظریه 
به  رسیدن  جهت  در  ماموریتی  ها،  مؤلفه  و  عناصر  از  یک  هر  سیستمی، 
اهداف مطلوب آن سیستم ایفا می نمایند .یکی از این عرصه ها که فارغ 
از این اصل نخواهد بود، عرصه هاي اقتصادي هستند. هر یک از شاخص 
ها و بازیگران مختلف عرصه هاي اقتصادي در دنیاي امروز با توجه به 
چسبندگی باالي مؤلفه ها، در جهت کارکرد صحیح سیستم می بایست 
ماموریتی را در قالب ایجاد اقتصاد ایفا نمایند، در غیر اینصورت اتالف منابع 
و عدم دسترسی به اهداف را شاهد خواهیم بود. بخش کشاورزي به عنوان 
یکی از بازیگران کلیدي حوزه اقتصاد با تاثیرات جانبی اجتماعی و امنیتی، 
دقیق  تعریف  سطح،  دو  در  جهت  این  از  و  نبوده  مستثنی  قاعده  این  از 
کالن  و  اول  سطح  است.  ضروري  بخش  این  با  متناسب  و  ماموریت 
سبد  در  بخش  این  براي  صحیح  و  متناسب  ماموریت  تعریف  موضوع، 
اقتصاد کالن کشور و سطح دوم در الیه خرد یعنی تعریف ماموریت براي 

هر یک از اجزاي خرد بخش کشاورزي.
ناچیز  بسیار  سهم  و  ماموریت  نامتناسب  تعریف  دلیل  به  حاضر  حال  در 
بخش کشاورزي در اقتصاد کشور (الیه اول)، آسیب هاي قابل توجهى را 
شاهد  بخش  خود  در  همچنین  و  کشور  ملی  امنیت  کالن  شاخص  در 
هستیم. مثًال نوع و میزان حمایت ها به تناسب تعریف نامتناسب ماموریت 
براي بخش کشاورزي، تعدیل گردیده و به تبع آن نتیجه آن را در آسیب 
به  مهاجرت  و  روستاها  شدن  خالی  کشور،  غذایی  امنیت  شاخص  پذیري 
شهرها، وابستگی به واردات در بخش هاي کلیدي در حوزه کشاورزي از 
قبیل نهاده ها و بذور اصالح شده و ... شاهد هستیم. در مثالى دیگر نظام 
بانکی در یک نگاه ماموریتگرا می بایست ماموریت حمایتی در جهت تامین 
سرمایه و نقدینگی متناسب با مقتضیات بخش داشته باشد در صورتی که 
در حال حاضر نگاه نظام بانکی به بخش کشاورزي همانند سایر بخش هاي 
اقتصادي در جهت تامین سود براي خود سیستم بانکی می باشد. در الیه 

دوم نیز همین مشکل مشاهده می گردد. بدین معنا که ماموریت هر یک 
از بخش ها، عرصه ها و عوامل تولید در بخش کشاورزي درست تعریف 
نشده است. در جغرافیاي ایران هر یک از عرصه هاي جغرافیایی، استان ها 
و اقلیم هاي کشور می بایست به عنوان جزئی از یک کل متمرکز، یک 
نمایند.  ایفا  کشاورزي  بخش  کالن  اهداف  تامین  در  را  ویژه  ماموریت 
بنابراین به دلیل عدم تعریف ماموریت ویژه براي هر یک از عوامل تولید، 
هر  رقابتی،  و  نسبی  مزیت  و  اقلیم  به  توجه  بدون  ها  عرصه  تمامی  در 
کشت  در  توان  مى  را  امر  این  بارز  نمونه  شود.  می  کاشت  محصولی 
محصوالت  آب بر در استان هاي نیمه خشک و خشک در فالت مرکزي 
و یا توسعه کشت هاي غیرمتناسب و مازاد بر نیاز کشور تقریبا در تمامی 
عرصه هاي کشور مالحظه کرد. هر یک از اقلیم هاي کشور می بایست 
نقش و ماموریت خاص در تولید محصوالت خاص متناسب با مزیت نسبی 

و رقابتی براى تامین سبد امنیت غذایی کالن کشور داشته باشند. 
از این رو تحقق اصل ماموریت گرایی صرفا در قالب یک نظام برنامه ریزي 
راهبردي میسر می باشد. این نظام راهبردى مدیریتی جز در قالب اسناد 
آمایشی یعنی سند آمایش سرزمین میسر نخواهد بود. در این نگاه سهم 
واقعی بخش کشاورزي در سبد اقتصاد کالن کشور در قالب یک الگوي 
واقعی توسعه تولید محور و کشاورزي پایه تعریف می شود و پیاده سازي 
آمایشی،  اسناد  قالب  در  رویکردها  تغییر  با  پایدار  و  اقتصادي  کشاورزي 
ماموریت گرایی هر یک از اجزا و عوامل تولید، به عنوان یک اصل غیر 

قابل انکار مورد تاکید قرار می گیرد.

مأموریت گرایی: کلید دستیابی به کشاورزی اقتصادی و پایدار

امید شریفى - سرپرست معاونت توسعه بازرگانى و صنایع کشاورزى سازمان
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آسیب شناسی تولید بذر

تولید  پیمانکار  و  شرکت  فیمابین  بذر  تولید  قرارداد  و  مى شود  داده  تحویل 
شیوه  فنى  توصیه هاى  مى شود.  تهیه  مزارع  کروکى  و  منعقد  بذر  کننده 
کاشت و آماده سازى بستر انجام مى گیرد. بازدیدها از زمان قبل از کاشت تا 
مرحله نهایى برداشت به طور مستمر توسط کارشناسان شرکت و نماینده  
در  مى شود.  انجام  کشاورزى  تحقیقات   مرکز  نهال  و  بذر  گواهى  و  ثبت 
بازدیدها، شرایط استاندارد مزارع تولید بذر (تغذیه و آبیارى مناسب، کنترل 
مزرعه،  حاشیه  و  داخل  در  هاى  هرز  علف  کنترل  ها،  بیمارى  و  آفات 
سمپاشى بموقع) خالص سازى مزرعه (مخلوط کشى و حذف بوته هاى خارج 
از تیپ) جلوگیرى از اختالط بذر مزارع همجوار، پایش رطوبت و اطمینان 
از آماده بودن مزارع براى دریافت گواهى نهایى و تعیین زمان مناسب براى 

برداشت مزرعه به کشاورزان آموزش داده مى شود.
هزینه ها در چرخه تولید بذر:

1-هزینه حق تعرفه و نظارت:  بازدیدها در طى سه مرحله انجام مى شود و 
طى  سطح  اساس  بر  برداشت)  و  گلدهى  وضعیت(سبز،  در  مزارع  سطح 
صورتجلسه اى که توسط شرکت و نماینده موسسه تایید  شده به امور مالى 
دفتر مرکزى شرکت براى پرداخت به عنوان حق تعرفه و نظارت تسلیم مى

 گردد. 
2-هزینه خرید بذر: یک هفته قبل از برداشت بذر توسط پیمانکار بوجارى، 
زمان برداشت مزرعه به نماینده موسسه اطالع داده مى شود .در صورت تایید 
هنگام  مى شود.  صادر  رقم  هر  براى  برداشت  به  مربوط  گواهى   ، مزرعه 
برداشت دقت الزم براى جلوگیرى از اختالط ارقام، اطمینان از پاك بودن 
مخزن ماشین هاى برداشت و ادوات حمل بذر بعمل مى آید سپس از بذور 
حمل شده نمونه گرفته مى شود. در صورت تایید و تخلیه، براى هر محموله 
وجه  خرید،  جداول  طبق  آن  اساس  بر  و  مى شود  تعیین  جدا  افت  بذرى 

محاسبه و به کشاورز پرداخت مى گردد.
هماهنگى  با  بذور  کننده  ضدعفونى  سم  کننده:  ضدعفونى  سم  هزینه   -3
سازمان حفظ نباتات تعیین مى گردد، سپس با استعالم قیمت از شرکت هاى 
تولید سم، شرکت برنده با کمترین هزینه تعیین مى گردد. پس از وصول 
مى بایست از سم نمونه بردارى شود و براى آزمون به دفتر مطالعات فنى و 
کاربردى کرج ارسال  گردد. پس از دریافت آنالیز سم، سم با دستور و فرمول 

ارائه شده استفاده مى گردد.
مانند  متعلقات  و  بوجارى  دستگاه  بوجارى:  دستگاه  سرویس  4-هزینه 
باید  و...  لیفتراك  تراکتور،  از  اعم  ادوات  و   ماشین آالت  همچنین  گراویته 
هزینه  برآورد  و  تخمین  شوند.  استفاده  آماده  و  کنترل  سرویس کار،  توسط 

بذر اندام اصلى تکثیر و تولید گیاهان زراعى است. از آنجا که بخش اعظمى 
از افزایش محصول مبتنى بر ژنتیک است، عامل دستیابى به پتانسیل واقعى 
ابزارى  باکیفیت  و  شده  بذراصالح  باشد.  مى  بذر  کیفى  و  کّمى  عملکرد  و 
بنیادى براى انتقال تکنولوژى نوین تولید محصول است زیرا قدرت و درصد 
را  است  محصول  سبز شدن  درصد  در  مهمى  بسیار  عامل  که  جوانه زنى 
داراست و باعث افزایش بهره ورى از منابع تولید و دستیابى به عمکلرد بیشتر 

و امنیت غذایى مى گردد.
خودکفایى  پایدارى  راستاى  در  مهم  دستاوردهاى  از  تولید  بر  نظارت   
محصوالت راهبردى و افزایش عملکرد مى باشد. به دنبال تحقق برنامه ارتقا 
عملکرد، از طرف موسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر و نهال، دستورالعمل
و  کنترل  مختلف  مراحل  کلیه  در  که  شد  تدوین  بذر،  تولید  ضوابط  و   ها 

گواهى بذر اجراى بهینه قوانین تولید بذر مى بایست رعایت گردد.
موسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر و نهال از بدو تاسیس وظائف گوناگونى 
از جمله؛ تعیین مناطق مناسب تولید بذر و نهال، تدوین استانداردهاى تولید 
با  همکارى  بذرى،  مختلف  طبقات  مزارع  بر  نظارت  افزایش  نهال،  و  بذر 
شرکت هاى تولیدکننده بذر در زمینه تولید و توزیع بذور اصالح شده و... را 

برعهده داشته است.
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى، در بین شرکت هاى تولید کننده بذر، یک 
شرکت دولتى و از شرکت هاى موفق و همراه موسسه که سال هاست در 
این زمینه فعالیت دارد، با بهره گیرى از پتانسیل هاى خود با موسسه ثبت و 
گواهى بذر و نهال همکارى نموده و ساالنه موفق به تولید حجم زیادى از 
بذور اصالح شده درکشور است. شرکت فرآیند تولید بذر را با دستگاه هاى 
بوجارى، ادوات و تجهیزات که سرمایه مالى شرکت هستند و کارشناسان 
متخصص که نیروى انسانى شرکت مى باشند انجام مى دهد. کیفیت بذور 
تولیدى که توسط شرکت تولید مى شود مهم است زیرا همیشه بذور تولیدى 
مى  آید.  به شمار  کشور  سطح  در  تولیدى  بذرهاى  بهترین  جز  شرکت، 
به  استان  در  مستقر  بذرونهال  گواهى  و  ثبت  واحد  و  شرکت  کارشناسان 
منظور  حفاظت از منافع ملى، ساماندهى امر کنترل و گواهى بذرونهال نسبت 
به کنترل و نظارت بر امور  تولید بذر اقدام مى کنند، کشاورزان و مزارع آنان 
را شناسایى و براى حفظ خلوص و سالمت بذر از مرحله کاشت تا برداشت 

و فرآورى بذر نظارت کامل دارند. 
چرخه فعالیت شرکت در بحث بوجارى و هزینه ها :

قبل از کاشت برنامه ریزى براى شناسایى و معرفى متقاضیان تولید بذر در 
سطح،  مکان،  نظر  از  را  مزرعه  کارشناسان  مى شود.  انجام  مستعد  مناطق 
دسترسى به آب ، نوع آبیارى، ماشین آالت تحویلى و .... بررسى نموده و در 
صورت تایید معرفى نامه اى توسط مرکز تحقیقات که مشخص کننده نوع 
بذرتحویلى(رقم و طبقه) به کشاورز مى باشد، صادر مى شود. بذر به پیمانکار 
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آشنایی با معیارهای کیفیت برنج

 مقدمه:
برنج غذاي اصـلى نیمـى از مـردم جهان است و تقریبـاً یـک پـنجم از کـل 
کـالري دریـافتى انسان را فراهم مى کند. در یک نگاه کلى به ترکیبات برنج 
(جدول 1) مى توان گفت درصد مواد تشکیل دهنده دانه برنج در اغلب ارقام 
تجارى موجود در بازار مصرف تقریبا یکسان است و تفاوت قیمت موجود در 
بازار صرفا مربوط به کیفیت آنهاست. به عبارت دیگر ارزش غذایى یک نمونه 
برنج صدرى اعالى شمال و یک نمونه برنج تایلندى موجود در بازار تقریبا 
برابر است و تنها تفاوت قیمتى آن مربوط به کیفیت آنهاست. این تفاوت 
قیمت گاهى تا ده برابر هم مى رسد که بیانگر اهمیت کیفیت برنج در نزد 

مصرف کنندگان است. 

جدول 1- ترکیبات مهم دانه برنج سفید با رطوبت 14 درصد

کیفیت برنج:
یکى از معیارهاى مهم در تعیین قیمت برنج، کیفیت آن است. از آنجا که 
معیارهاى تعیین کننده کیفیت از کشورى به کشور دیگر و از فرهنگى به 
فرهنگ دیگر متفاوت است، ارزیابى دقیق کیفیت دانه برنج بر اساس یک 
استاندارد بین المللى مشکل است. در برخى موارد حتى قیمت دو نمونه برنج 
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قبل از انجام عملیات، توسط سرویس کار محاسبه، سپس با نرخ مقرون 
به صرفه و طى مراتب قانونى عملیات انجام مى شود.

عملیات بوجارى:
عملیات بوجارى به پیمانکار واگذار مى شود و هزینه  اى توسط شرکت به 
انرژى  تامین  از  اعم  امور  کلیه  طرفى  از  مى گردد.  پرداخت  پیمانکار 
دستگاه هاى  و  ماشین آالت  و  ادوات  تامین  و....)  برق،گاز  مصرفى(آب، 
بوجارى، تامین و تدارك کیسه، سم، تجهیزات، تعمیرات و ... بر عهده 
شرکت است به همین سبب باید مالکى براى محاسبه هزینه ها باشد که 
کارى،  انضباط  رعایت  هزینه ها،  از  غیر  به  نشود.  خسران  دچار  شرکت 
استفاده صحیح و اصولى از وسایل تحویلى به ایشان، در کاهش ضایعات 

نیز مهم است.
موقع خرید وجه پرداختى به کشاورز در قبال بذر سالم مى باشد اما وقتى 
بذر به درجه2و3 یا ضایعات تبدیل شود و مواد حاصل از بوجارى(افت) 

زیاد شود شرکت زیانده مى شود.
و  کارگران  توسط  اصول  رعایت  عدم   : افت(ضایعات)  رفتن  باال  دالیل 
جابجایى  بوجارى،  دستگاه  نبودن  تنظیم  بوجارى،  هنگام  بذر  هدردادن 

بذر در محوطه و... مى باشد.
در  تعیین شده  افت  با  افت  که  باشد  تنظیم  طورى  باید  بوجارى  دستگاه 
آزمایشگاه تفاوت چندانى نداشته باشد. سرعت دستگاه(باد) باید طورى 
تنظیم شود که افت زیاد نشود، از طرفى بار اضافى ورودى به دستگاه 
باعث ریزش بذر مى شود که نهایتا هدر مى رود. جابجایى بذر در محوطه 

وقتى کارشناسى نشده باشد و چندین بار بدون نیاز زیرورو شود شکستگى 
نزدیک  محوطه  به  بذر  انتقال  در  مى رود.  باال  افت  و  مى کند  پیدا  زیادى 
چندبار  با  نیز  جابجایى  این  در  زیرا  آورد  بعمل  را  الزم  دقت  باید  بوجارى 
حرکت الستیک ها بر روى بذر شکستگى چندبرابر مى شود و افت را باال 

مى برد. 
 در پایان هر روز کارى بوجارى نسبت به توزین بذور خالص و درجه 2و 3 
اقدام مى گردد و در انبار بر اساس تفکیک رقم و طبقه جهت انجام عملیات 
شمارش، نمونه بردارى، لیبل گذارى و توزیع اقدام مى گردد.چیدمان کیسه ها 
نیز با رعایت دستورالعمل هاى ابالغى، رعایت ایزوالسیون، رعایت بهداشت 
و شرایط فنى انبار از نظر تهویه، کنترل آفات، جوندگان و پرندگان الزامى 

است.
نمونه گیرى از بذور استحصالى جهت آزمون هاى درصد جوانه زنى و قوه

 نامیه توسط نماینده موسسه تحقیقات بذر و نهال انجام مى گردد و پس از 
تایید، شناسه (لیبل/اتیکت) روى کیسه هاى بذرى درج مى گردد.

پوران مبینى، کارشناس بذر شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان چهارمحال و بختیارى
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از یک رقم که در دو منطقه مختلف کشت شده باشند با توجه به تفاوت در 
کیفیت پخت آنها متفاوت م یشود. بطور کلى شاخص هاى کیفیت دانه برنج 
را به پنج دسته شامل کیفیت تبدیل، کیفیت ظاهرى، کیفیت پخت، کیفیت 
آنها  بیان  به  مختصر  بطور  که  کنند  مى  تقسیم  طعم  و  عطر  و  غذایى 

پردازیم: مى 
1-کیفیت تبدیل

کیفیت تبدیل به قابلیت تبدیل شلتوك به برنج سفید گویند. در فرایند تبدیل 
و پوست کنى ابتدا شلتوك به برنج قهوه اى و سپس به برنج سفید تبدیل 
مى شود. حدود 20درصد شلتوك را پوسته تشکیل مى دهد. برنج سفید شامل 
برنج سالم و برنج شکسته است. برنج سالم یکى از مهمترین عوامل کیفیت 
محسوب مى شود و مقدار آن از 25 تا 65 درصد متفاوت است و میزان آن به 
اندازه، شکل، ظاهر و سفتى دانه بستگى دارد. درصد برنج سالم یک صفت 
ارثى است ولى عوامل محیطى نظیر درجه حرارت و رطوبت در طول دوره 
رسیدن و عملیات بعد از برداشت و مرحله تبدیل، در شکسته شدن دانه موثر 

هستند.
2- کیفیت ظاهرى یا کیفیت بازار پسندى:

کیفیت ظاهرى شامل طول دانه، عرض دانه، نسبت طول به عرض، شفافیت 
دانه، مقدار گچى بودن دانه و تعداد دانه هاى گچى مى باشد.کیفیت ظاهرى 
به شرایط محیطى، مراحل تبدیل و همچنین صفات ارثى بستگى دارد. دانه 

هاى برنج از نظر طول (میلى متر) به شکل زیر تقسیم مى شود:
جدول 2- تقسیم بندى انواع برنج از نظر طول دانه

شکل دانه از تقسیم طول به عرض دانه بدست مى آید، بطوریکه اگر این 
نسبت بیش از 3 میلى متر باشد شکل دانه قلمى و اگر بین 2-3 میلى متر 
باشد، شکل دانه متوسط و در صورتى که 2 یا کمتر از 2 میلى متر باشد شکل 
دانه گرد مى باشد. در بازارهاى بین المللى تقاضاى زیادى براى برنج هاى 
قلمى و دانه بلند وجود دارد. در ایران نیز اغلب برنج هاى دانه بلند را ترجیح 
مى دهند. گچى بودن (شکم سفیدى) دانه یکى دیگر از معیارهاى کیفیت 
ظاهرى است و آن عبارتست از وجود لکه ها و یا نقاط سفید شبیه گچ که در 
قابل  دانه  غالب  رنگ  از  تر  روشن  رنگى  با  معموال  سفید  برنج  دانه  سطح 
تشخیص است. گچى بودن باعث باال رفتن درصد برنج هاى شکسته و خرد 

شدن برنج در فرایند پخت مى شود.
3- کیفیت پخت:

یکى از مهمترین معیارهاى کیفى برنج کیفیت پخت است. کیفیت پخت 
عوامل  سایر  و  ژالتینى  حرارت  درجه  ژل،  غلظت  آمیلوز،  مقدار  روى  از 
آزمایشگاه  در  شیمیایى  روش  به  فوق  فاکتور  سه  هر  گردد.  مى  تعیین 

ارزیابى مى شوند. 
میزان آمیلوز :

مهمترین فاکتور شیمیایى تعیین کیفیت برنج، تعیین میزان آمیلوز دانه است. 
میزان آمیلوز مستقیما بر جذب آب، بسط حجم، نرمى و ضخامت دانه برنج 

اثر مى گذارد. بیش از 90  درصد آندوسپرم دانه برنج را نشاسته تشکیل مى دهد 
که خود از دو قسمت بنام آمیلوز و آمیلوپکتین تشکیل مى شود. بنابراین 
مهمترین معیار کیفیت برنج درصد آمیلوز است. مقدار آمیلوز در ارقام مختلف 
برنج بین  33-0 و مقدار آمیلوپکیتن بین 99-57 درصد آندوسپرم است. ارقام 

برنج بر اساس میزان آمیلوز به 5 گروه زیر طبقه بندى مى شوند(جدول3).

جدول 3 – طبقه بندى و رتبه بندى برنج از نظر میزان آمیلوز

البته برنج هاى آمیلوز متوسطى که میزان آمیلوز آنها بین 18 تا 22 مى باشد 
کیفیت بهترى از ارقامى که درصد آمیلوز آنها بین 25-22 است، دارند چون 
مدت طوالنى ترى پس از پخت نرمى خود را حفظ مى کنند. امروزه اکثر 
مصرف کنندگان و تجار بین المللى عالقمند به مصرف برنج هاى آمیلوز 

متوسط اند.
غلظت ژل(قوام ژل):

یکى دیگر از خواص شیمیایى برنج است و آن عبارتست از قدرت حرکت ژل 
برنج پخته که از روى حرکت ژل در لوله آزمایش اندازه گیرى مى شود. قوام 
ژل معیارى از چسبناکى برنج است و نرمى برنج را بعد از پخت تعیین مى کند. 
هرچه برنج دیرتر سفت شود نرم تر و دلپذیرتر است. از نظر غلظت ژل ارقام 
برنج را به سه گروه سخت، متوسط و نرم تقسیم مى کنند. طول حرکت ژل 
در سه گروه مذکور به ترتیب، کمتر از 40، بین 60-40 و بیشتر از 60 میلى 
متر است. معموال برنج هاى داراى آمیلوز پایین تر، ژل آنها نرم تر است و 

طول حرکت ژل آنها بیشتر است.
درجه حرارت ژالتینى شدن:

 یکى دیگر از خواص شیمیایى برنج است و آن عبارتست از محدوده درجه 
حرارتى که نشاسته بطور غیر قابل برگشت در آب گرم شروع به تورم 
مى کنند. به عبارت دیگر دماى ژالتینه شدن میزان جذب آب و مدت مورد 
نیاز براى پخت را تعیین مى کند. از این حیث ارقام برنج را به سه گروه شامل 
دماى ژالتینى پایین(کمتر از 70 )، متوسط (74-70) و باال (79-75) تقسیم 
مى کنند. وقتى رقمى داراى دماى ژالتینى شدن باالست برنج پخته آن 
و  نرم  موجب  پایین  ژالتینى  دماى  عکس  بر  و  شود  مى  خشک  و  سفت 
چسبنده شدن برنج پس از پخت مى شود. معموال عوامل آب و هوایى از 
جمله درجه حرارت باال در طول دوره رسیدن دانه باعث باال رفتن دماى 

ژالتینى مى شوند.
طویل شدن (قد کشیدن)دانه:

 یکى دیگر از معیارهاى کیفیت پخت برنج است بطوریکه اگر پس از پخت 
دانه بدون افزایش قطر، طویل شود و قد بکشد این یک صفت مطلوب است. 
معموال قد کشیدن و "رى کردن" را معادل هم بکار مى برند. برخى واریته 

هاى برنج تا 100 درصد بعد از پخت قد مى کشند.
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٢٣سال هشتم، شماره 28 ، زمستان 1400

کرونا  خانواده  به  متعلق  هاى  ویروس  انواع  از  یکى  کووید-19  ویروس 
ویریده مى باشد. گونه هاى مختلف کرونا ویروس از سال هاى قبل در 
انسان و حیوان ایجاد بیمارى تنفسى مى کردند از جمله سندرم حاد تنفسى 
هر  که   (2012 )  MERS-COV تنفسى  سندرم  و   (2003)  SARS-COV
رفتار  البته  هستند.  ها  خفاش  منشا  با  ویروس ها  بتاکرونا  از  آنها  دوى 

COVID-19 مانند SARS و MERS مشخص نیست.
 راه هاى انتقال این ویروس هنوز به طور دقیق مشخص نشده است اما راه 
اصلى انتقال این ویروس از انسان به انسان است. شواهد نشان مى دهد که 
خفاش  نوعى  از  آن  انتقال  احتمال  و  دارد  جانورى  خاستگاه  ویروس  این 
مطرح مى باشد. آلودگى گونه هاى حساس جانورى به این ویروس بیشتر 
پس از تماس با انسان آلوده رخ مى دهد و انتقال آن به صورت مکانیکى 
رخ مى دهد لذا خصوصا" در موارد حتى مشکوك به بیمارى کرونا بایستى 

از تماس با دام و فرآورده هاى خام دامى جدا" خوددارى گردد. 
گونه هاى حیوانات اهلى یا مزرعه مستعد ابتال به کرونا: 

سازمان جهانى بهداشت حیوانات (OIE) در ژانویه 2021 در مورد حساسیت 
حیوانات به بیمارى کووید-19 بر اساس شواهد موجود در مزارع مباحثى را 
مطرح و براى متخصصین دامپزشکى توصیه هایى براى محافظت انسان و 

حیوانات در محیط مزرعه عنوان نموده اند.
1- گونه هاى بسیار حساس : مینک ها ( نوعى راسو ) ، موش خرماها و 

راسوهاى معمولى مى توانند به ویروس آلوده شوند و در صورت آلودگى عالئمى 
همچون عالئم تنفسى ، عالئم گوارشى و مرگ و میر را نشان مى دهند. 
حیوانات مذکور از طریق تماس مستقیم و یا از طریق هوا مى توانند بیمارى 
را به سایر موش خرماها و یا راسوها منتقل کنند. راکون ها و خرگوش ها 
نیز از حیوانات حساس به این بیمارى هستند ولى تا کنون شواهدى مبنى 

بر انتقال بیمارى از آنها به همنوعان خودشان مشاهده نشده است.
2-  گونه هاى با حساسیت کم : خوك ها و گاوها حساسیت بسیار کمى به 
ویروس دارند که پس از تلقیح با دوز باالى ویروس در محیط آزمایشگاهى ، 

عالئم بسیار خفیف تنفسى ( در خوك ها ) را نشان دادند .
3- گونه هاى غیر حساس : مرغ ها ، بوقلمون ها ، بلدرچین ها ، غازها ، 

اردك ها و همینطور ماهى ها نمى توانند به ویروس آلوده شوند.
گونه هاى حیوانات همراه مستعد به بیمارى :

یا  تنفسى  عالئم  و  شوند  آلوده  ویروس  به  توانند  مى   : ها  وگربه  سگ 
گوارشى نشان دهند . البته سگ ها بیمارى را به سایر سگ هایى که در 
تماس هستند منتقل نمى کنند. یک مطالعه در مورد گربه ها نشان داده 

است که آنها مى توانند ویروس را به گونه هاى دیگر منتقل کنند.
اقدامات پیشگیرانه : 

الزم است اقدامات پیشگیرانه و بهداشتى زیر در هنگام مراجعه به مراکز 
پرورش دام و طیور ، اماکن تولید و بسته بندى فرآورده هاى خام دامى و 

دامپزشکی و کووید- ١٩ : اقدامات و توصیه های بهداشتی پیشگیری از کرونا در دام و فرآورده های خام دامی

   
    

  3/20 4/5 45 
  1/21 1/4 50 

  4/20 5/6 45 
 

 

احمد رمضانى- استادیار پژوهش بخشتحقیقات علوم زراعى و باغى، مرکز تحقیقات و آموزشکشاورزي و
 منابعطبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکشاورزي، اصفهان، ایران.
 شهناز دهانى- کارشناس مرکز تحقیقات و آموزشکشاورزي و منابعطبیعی استان اصفهان

4- کیفیت غذایى برنج:
 کیفیت غذایى برنج عمدتا از روى میزان پروتئین مشخص مى شود. متوسط 
پروتئین برنج سفید حدود 7 درصد است. ارقام برنج ایرانى از ارقام برنج پر 

پروتئین بوده و متوسط پروتئین آنها بین 9 تا 12 درصد است.
5- کیفیت خوراك (عطر و طعم):

 یکى از مهمترین فاکتورها براى ارزیابى دانه برنج است. در بعضى از واریته 
ها ممکن است ضریب تبدیل و کیفیت ظاهرى دانه خیلى خوب بوده ولى 

کیفیت خوراك آنها خوب نباشد.
در یک جمع بندى کلى باید گفت یک برنج با کیفیت؛ برنجى است که داراى 
ضریب تبدیل باال، بازار پسندى ایده آل (قد بلند و قلمى)، پخت مطلوب 
(آمیلوز متوسط) و نهایتا داراى عطر و طعم خوبى باشد. در بین ارقام برنج 
ایرانى، برنج هاشمى (گیالن) و برنج طارم (مازندران) هر دو از بهترین ارقام 
کیفى و محلى شمال کشورند و در سطح وسیع کشت و تولید مى شوند. 
همچنین از ارقام برنج کیفى پر محصول مى توان به ارقام شیرودى، فجر و 
تیسا اشاره کرد. ارقام برنج لنجان نیز داراى قد متوسط ولى آمیلوز متوسط 

بوده و کیفیت مطلوبى دارند (جدول 4). از سایر ارقام کیفى موجود در بازار 
مى توان از رقم قصرالدشتى (دانه متوسط/ استان فارس) و عنبر بو (دانه 
متوسط استان هاى خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد) نام برد. البته ارقام 
محلى و کیفى برنج بخصوص در شمال کشور متعددند ولى سطح زیر کشت 
آنها نوعا محدود است که از معروفترین آنها مى توان به واریته هایى مثل دم 

سیاه، على کاظمى، غریب، بینام و حسن سرایى اشاره کرد.

جدول 4 – مقایسه کیفیت پخت ارقام برنج هاشمى، طارم و 
لنجان(سازندگى) 
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فروشگاه هاى مواد پروتئینى به دقت رعایت شود .
مزارع پرورشى : 

کارگران و بازدیدکنندگان باید وسایل نقلیه خود را در مناطقى تعیین شده 
بازدیدکنندگان  ورود  کنند.  پارك  حیوانات  نگهدارى  محل  از  دور  و 
غیرضرورى در محل مجاز نمى باشد. براى کلیه افرادى که به مزرعه وارد 
مى شوند باید سوابقى ثبت شود و اگر دماى بدنشان بیشتر از 37/5 درجه 
باشد اجازه حضور ندارند.کسانى که عالیم بالینى مشابه با کووید-19 دارند 
یا افرادى که آزمایش کروناى آنان مثبت است و یا افرادى که در تماس با 
بیماران بوده اند تا زمانى که سالمت آنان توسط پزشک تایید نگردد مجاز 
به ورود به مزرعه نیستند. از حضور سگ ، گربه ، حیوانات وحشى در مراکز 
جلوگیرى شود. با استفاده از ضدعفونى کننده هاى توصیه شده نسبت به 
پاکسازى جایگاه هاى دام اقدام شود. بسته به فعالیتى که در مزارع انجام 
مى شود تجهیزات حفاظت شخصى براى کارگران تهیه و استفاده گردد. از 
مزارع   ورودى  هاى  محل  در  مناسب  کننده  ضدعفونى  هاى  حوضچه 
استفاده شود و به طور مرتب محل هاى مشترك کارگران مزرعه تمیز و 
به  نسبت  وسایل  از  استفاده  از  بعد  یا  قبل  همیشه  شوند.  ضدعفونى 
محیط  از  خوراکى  مواد  ارسال  و  تهیه  گردد.  اقدام  آنها  کردن  ضدعفونى 
خارج مزرعه به داخل به حداقل ممکن برسد (مثال هفته اى یک بار) با 
رعایت اصول قرنطینه و انتقال ایمن. تهویه مناسب در سالن هاى محل 
فعالیت بررسى شود. پیام هاى آموزشى در مورد اصول بهداشتى و نحوه 
اجراى ان در اختیار کارگران قرار گیرد و اهمیت آن روزانه یادآورى و بر 
نحوه اجراى آن اصول توسط کارگران نظارت جدى شود. تا حد امکان در 
مواقع فعالیت، غذا خوردن و سایر مراسم کارگران از دورهمى استفاده نکنند 
و فاصله حداقل دومترى رعایت شود و حتى االمکان براى هر فرد از میز 
جدا گانه استفاده شود. بهداشت تنفسى از طریق پوشاندن عطسه و سرفه 
با آرنج بسته و یا داخل دستمال کاغذى و دفع بهداشتى دستمال کاغذى، 

ماسک و هرگونه وسیله بهداشتى استفاده شده رعایت شود.
 بهداشت مواد غذایى : 

میگو،   ، ماهى   ، مرغ  جمله  از  دامى  خام  هاى  فرآورده  گردد  مى  توصیه 
گوشت و... در بسته بندى هایى که مورد تایید سازمان دامپزشکى کشور 
مى باشد قرار گرفته باشد و در واحد صنفى و فروشگاه هاى زنجیره اى و 
میادین تره بار عرضه شود. توصیه مى گردد به منظور کاهش تماس مرغ ، 
ماهى ، میگو  با سطوح و دست از قطعه قطعه و تمیز کردن و رو باز بودن 
آن ها در مراکز عرضه و صنفى خوددارى شود . گوشت چرخ کرده و آماده، 
صورت  در  و  نگردد  عرضه  دامپزشکى  مجوز  داراى  بندى  بسته  بدون 
تقاضاى مشترى فقط در حضور وى و با رعایت بهداشت فردى و تجهیزات 
محیطى گوشت مى تواند چرخ گردد. عرضه و فروش محصوالت گوشتى 

و هرگونه فرآورده خام دام و طیور به صورت دستفروشى و سیار در خارج از 
محل هاى صنفى ممنوع مى باشد. فرآورده هاى خام دامى (مرغ ، ماهى ، 

گوشت ) در خارج از یخچال نگهدارى نشود .
خام  هاى  فرآورده  عرضه  محل  ساختمان  و  تجهیزات  ابزار،   

دامى:
یخچال و فریرزها ، ابزار و تجهیزات ، تخته گوشت ، چاقو ، ساتور ، سینى، 
چرخ گوشت ، ترازو و امثال آن بطور مستمر ضدعفونى شود. تهیه ماسک، 
کار  حین  در  استفاده  جهت  مصرف  یکبار  بند  پیش  و  دستکش   ، کاله 
بصورت روزانه ضرورى است. ظرف حاوى صابون مایع و دستمال کاغذى 
در کنار دستشویى تعبیه گردد. جهت نقل و انتقال محصوالت از خودروهاى 
کشور  دامپزشکى  سازمان  از  نشان  داراى  و  شده  ضدعفونى  نقل  و  حمل 
در  و  فریزرها  و  یخچال  و  در  دستگیره  کلیه  خوان،  کارت  شود.  استفاده 
صورت وجود میز و صندلى یا مبلمان مى بایست بصورت مستمر ضدعفونى 
شود. استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره هاى در واحد صنفى 
ضرورى مى باشد به طورى که همیشه هواى مناسب و بدون بو  در داخل 
محل باشد. دیوار ، کف سقف، روشویى و ابزار کار بصورت روزانه گندزدایى 
شود. سطوح داراى تماس مشترك با دستمال ، تمیز و خشک شده و سپس 
تمامى  رعایت  پسماند  دفع  و  آورى  جمع  خصوص  در  گردد.  گندزدایى 
مالحظات بهداشتى (جمع آورى پسماند در کیسه هاى پالستیکى محکم 

بدون درز و نشت ) و سطل هاى پدالى الزامى است .
در پایان با رعایت و جدى گرفتن ضوابط بهداشتى و نکات ایمنى زیستى 
قطع  در  دامى  خام  هاى  فرآورده  عرضه  و  تولید  مراکز  و  ها  دامدارى  در 
زنجیره انتقال ویروس هاى نانومترى کووید-19 و کاهش عامل عفونت زا 

موثر باشیم.

محمد کشتکار - معاون توسعه مدیریت و منابع، اداره کل دامپزشکى استان اصفهان
  



سایت الگویى- ترویجى سورگوم دانه اى
افزایش  ساز  زمینه  ترویجى  تولیدى  الگویى  هاى  سایت 
و  پایدار  کشاورزى  گسترش  محصوالت،  کیفى  و  عملکردکمى 
غذایى  امنیت  تأمین  و  غذایى  مواد  ثبات  با  عرضه  به  دستیابى 
جامعه و یکى از مهم ترین اولویت هاى راهبردى ملى است. در 
این راستا به منظور افزایش ضریب پوشش فعالیت هاى ترویجى 
و توسعه دانش فنى از یافته هاى تحقیقاتى کاربردى در واحد هاى 
تولیدى بخش کشاورزى پروژه هایى تحت عنوان سایت هاى 
الگویى تولیدى ترویجى در شهرستان هاى استان طراحى و اجرا 

مى گردد.

سایت هاى الگویى  تولیدى ترویجى 

استفاده از بذر اصالح شده و مناسب منطقه

استفاده از کود دامى

استفاده بهینه  از کودهاى  فسفاته  و  پتاسه 

کاشت گیاه با دستگاه کمبینات

کشت مکانیزه و انجام آبیارى به صورت تیپ

اَهم فعالیت هاى انجام شده در سایت

 سایت هاى الگویى- تولیدى - ترویجى

٢٥ نسرین صفیان- مروج پهنه تولیدى مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان شهرضا

 عملکرد مطلوب : 8 تن و 300 کیلوگرم در هکتار
 عدم استفاده از سموم شیمیایى

کاهش مصرف کود شیمیایى در مقایسه با ذرت
 افزایش بهره ورى آب در مقایسه با کاشت گیاه ذرت

رضایتمندى گروه هدف از کاشت گیاه سورگوم دانه اى

دستاوردهاى سایت  
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کمیته سیاست گذارى و برنامه ریزى شناسایى،
 انتخاب و معرفى برگزیدگان بخش کشاورزى

 
 برگزیدگان سى و ششمین دوره  معرفى و تجلیل از نمونه هاى ملى بخش کشاورزى استان اصفهان در سال 1400

تولید 200 تن فلفل در هکتار،
 اشتغالزایى و صادرات محصول

محمد امین
تولید کننده سبزى و صیفى گلخانه اى

دهاقان

یکپارچه سازى اراضى، استفاده ازرقم
 مناسب، تجهیز مزرعه به آبیارى بارانى 
و تولید 10084کیلو گرم جو در هکتار

 

محمود نیسانى
  تولید کننده جو آبى

برخوار

تولید سالیانه 4000 دستگاه در سال

   حسین سبط روضاتى
 تولید کننده ماشین آالت، ادوات

و تجهیزات کشاورزى

اصفهان

 تامین اعتبارات و تسهیالت براى شرکت
و اعضاء، ایجاد روستا بازار، تامین و توزیع

نهاده هاى کشاورزى بین اعضاء 

مجید مهاجرى
شرکت تعاونى روستایى نمونه
اصفهان

ارائه خدمات فنى و تخصصى به اعضاء، تامین
 و توزیع نهاده هاى کشاورزى بین اعضاء 
و انجام فعالیت هاى تولیدى - درآمدى

صفر علیمردانى
 شرکت تعاونى نمونه منابع طبیعى

وآبخیزدارى

سمیرم

پرداخت زکات و تشویق افراد به این امر، 
عضو شوراى زکات استان 

و انجام کارهاى خیر و عام المنفعه

مهدى هادى نصرآبادى
مودى زکات

اصفهان

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان
مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى




