
سخن سردبیر:

بایدها و نبایدها برنامه 

ششم توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و ......
ام��روزه یکی از مهمتری��ن بحثهایی که در 
بی��ن دولتمردان، نخب��گان علم��ی جامعه و.... 
مطرح اس��ت بحث توس��عه پایدار در بخشهای 
مختل��ف اقتص��ادی م��ی باش��د. از آنجائیک��ه 
بخ��ش کش��اورزی مرتبط ب��ا امنی��ت غذایی 
جامعه ب��وده و یک��ی از ارکان اصلی و کلیدی 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی می باش��د توسعه 
پایدار کش��اورزی از اهمیت و حساسیت  باالیی 

برخوردار می باشد.
اص��واًل تحق��ق توس��عه پایدار کش��اورزی 
مس��تلزم نگاه ویژه به مؤلفه های دخیل در این 
موض��وع و همچنین برنامه ریزی اس��تراتژیک 

جهت عملیاتی نمودن این مؤلفه ها می باشد.
مهمترین مؤلفه ه��ای مورد نظر جهت نیل 
به توس��عه پایدار کش��اورزی در ابعاد اقتصادی، 
اجتماع��ی و زیس��ت محیطی را به ش��رح ذیل 

میتوان برشمرد:
الف(مولف��ه ه��ای اقتصادی توس��عه پایدار 

دربخش کشاورزی :
1-میزان درآمد ناخالص بهره برداران 

2- کاهش هزینه های تولید
3-میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

4-اعطای تسهیالت و اعتبارات 
5-اعطای یارانه به نهاده های کشاورزی 

تولید  از  ناشی  ناخالص  درآمد  در خصوص 
تولید در آن می  در بخش کشاورزی و هزینه 
این  بنیادی  نقش  بدلیل  که  نمود  اذعان  توان 
توسعه  با  مستقیم  ارتباط  در  که  فاکتور  دو 
مهمی  نقش  عبارتی  به  یا  و  کشاورزی  پایدار 
نسلهای  و  برداران  بهره  انگیزه  برانگیختن  در 
بعدی برای انجام فعالیتهای کشاورزی ایفا می 
نمایند، ضرورت دارد که با نگاه ویژه ای به این 
موضوعات توجه نمود و عدم توجه به این موارد 
چالشی اساسی فراروی توسعه پایدار کشاورزی 

ایجاد خواهند نمود.
از نظ��ر توس��عه س��رمایه گ��ذاری؛ ایج��اد 
زیرساختهای مناسب برای پروسه تولید و توزیع 
محصوالت کشاورزی دارای اهمیت ویژه است 
که متأس��فانه آمارها در س��نوات گذشته بیانگر 
این موضوع هس��تند که س��هم اعتبارات بخش 
کش��اورزی بسیار ناچیز و متناسب با انتظارات و 

نیازهای بخش کشاورزی نبوده است.
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سرمازدگي پدیده اي است که  طی آن درجه 
حرارتهاي پایین س��بب ایجاد خسارت و یا از بین 
رفتن اندامهاي گیاهي مي ش��ود. این عارضه در 
درختان میوه در فصل زمس��تان و ی��ا اوایل بهار 
حادث مي شود و هر س��اله خسارتهاي زیادي بر 
ج��اي مي گذارد. آثار اولیه ای��ن تنش عبارتند از: 
کاهش عمومی رشد، تغییر رنگ، کلروز، تخریب 
بافتهای سلولی، عدم جوانه زنی بذور، عدم انتقال 
مواد فتوسنتزی، عدم جذب عناصر غذایی و… .

برخی از آثار این تنش برگشت پذیر و برخی از 
آثار دیگر این تنش مانند فتوس��نتز در اثر تخریب 
کلروپالس��تها و پی��ری زودرس گی��اه غیر قابل 

برگشت می باشند.

نحوه شناسایی بروز تنش سرما 

تعیین نوع س��رما هم برای کارش��ناس و هم 
برای کشاورز اهمیت بسزایی دارد زیرا در پاره ای 
از مواقع کاهش دما آنقدر س��ریع و ناگهانی اتفاق 
م��ی افتد که با هیچ معی��اری نمی توان این افت 

درجه حرارت محیط را تعیین نمود. 
1- س��رمازدگی را میتوان به وسیله باد شدید 
سرد تشخیص داد، که در این حالت ممکن است 

آسمان ابری یا نیمه ابری باشد.
2- در مواقعی که آس��مان صاف، بدون ابر و 
آرام اس��ت سرمازدگی بیش��تر اتقاق می افتد. در 
چنین شرایطی امکان دارد که بعضی مواقع نسیم 
های مالیم، ضعیف و کم دوام نیز وجود داش��ته 

باشد. 
برای پرورش دهنده درختان میوه سردس��یر، 
نه تنها نیاز اس��ت که از چگونگی و کیفیت تولید 
سرما در منطقه اطالعات کافی داشته باشد، بلکه 
الزم اس��ت درجه بروز خطر ب��رای انواع درختان 
میوه مورد پرورش را نیز بداند و اقتصادی ترین و 
موثرتری��ن روش مبارزه و جلوگیری از صدمات و 

خسارات وارده از این بالی طبیعی را یاد بگیرد و 
در وقت ضرورت بکار ببرد. 

راهکارهای الزم قبل از وقوع سرما
1- گیاهان حس��اس به س��رما باید در محلی 
ب��ا تهویه خوب و دور از مناطق پس��ت که محل 

جریان هوای سرد است کاشته شوند.
2- قرار دادن بادشکن، زهکشی خوب خاک و 
ریشه های عمیق نیز در محافظت گیاهان مؤثرند.

 3- کود ده��ی در اواخر پاییز به گیاهانی که 
دچار کمبود عناصر غذایی هستند، )در فصل پاییز 
الزم است که مقدار کود مصرفی کاهش یابد زیرا 
مصرف عناصر غذایی توس��ط گیاه در فصل سرد 
سال کاهش می یابد( درختانی که به طور مناسب 
کوددهی نشده اند، در پاییز خیلی زود دچار ریزش 
برگ می شوند و در بهار زودتر از موقع به شکوفه 
می نش��ینند و در نتیجه به سرمازدگی حساس تر 

می شوند.
فس�فر باعث بهبود دوباره گیاه پس 

ازخسارت سرمازدگی می شود.
4- س��ایه دهی در برابر آفتاب اول صبح می 
تواند باعث کاهش ترک خوردگی پوست گیاهان 

چوبی شود.
5- رنگ کردن تنه درخت با اس��تفاده از رنگ 
سفید موجب کاهش اثرات یخ زدگی می شود.  

6- حذف گیاهان پوششی
7- اس��تفاده از پوششهای پالستیکی شفاف ) 
مرطوب کردن خاک پیش از استفاده از پالستیک 

خیلی مؤثر است(.
8- بهتری��ن کار،  مرط��وب کردن مناس��ب  
خاکهای خش��ک   پیش از وقوع یخبندان اس��ت 
به طوری که  خورشید بتواند  خاک را گرم نماید.

9- خاکهایی ک��ه بتوانند در طول روز حرارت 
زی��ادی را در خ��ود ذخیره کنند و در ش��ب آن را 
ساطع کنند برای رشد محصوالت در مناطقی که 

خطر یخبندان وجود دارد مناس��ب می باش��د اما 
خاکی که در طول روز حرارت را به آهس��تگی به 
س��طح زمین منتقل کند س��طح آن در طول شب 

زودتر و بیشتر سرد می شود .
خاکهای شنی سبک، گرما را بهتر از خاکهای 

رسی سنگین انتقال می دهند.
10- کنترل س��رمای بهاره بوس��یله بخاری: 
اس��تفاده از بخاری به منظور گ��رم کردن موقت 

محیط گلخانه موثر می باشد.
11- روش��های ژنتیک��ی )اس��تفاده از ارق��ام 
دیر گل و مقاوم به س��رما و اس��تفاده از پایههای 
مقاوم به س��رما( : ای��ن روش کارآمدترین روش 
در پیش��گیری از خطرات س��رمازدگی و یخبندان 

می باشند.
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سرم�ازدگي و روشه�اي مق�ابله با آن

خسارت به گندم و كلزا در مرحله ساقه رفتن و كاهش عملكرد 

محصول) استان مازندران، شهرستان بهشهر، بهار 93(

زرد شدن گلوم ها به جاي رنگ 
سبز، ظاهري خيس و متورم. محور 
سنبلچه يعني ساقه كوتاهي كه گلچه 

را به سنبله متصل مي كند ممكن 
است قهوه اي مايل به ارغواني باشد

حلقه يخ زدگي مايل به سفيد، چندين 
روز پس از مجاورت با دماهاي 
سرماي بهاره در 5/2 تا 5 سانتي 

متري پايين ساقه سنبله ها



با توجه به فقر درآمدی بهره برداران بخش 
کش��اورزی و ب��ی رغبتی س��رمایه گ��ذاران به 
س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی ضرورت 
اعط��ای تس��هیالت بانکی کم بهره و س��هل 
الوصول به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش 
کش��اورزی یک��ی از ضروریات توس��عه پایدار 
کشاورزی می باش��د و  همچنین اعطای یارانه 
های تولید به تولیدکنندگان بخش کشاورزی در 
اکثر کشورهای توس��عه یافته و در حال توسعه 

مورد توجه بوده و انجام شده است.

مؤلفه های اجتماعی توس�عه پایدار 
کشاورزی:

1-سطح سواد و تحصیالت کشاورزان
2-آموزش فنی و تخصصی کشاورزان 

3-توجه به جمعیت جوان بخش کشاورزی 
علی رغم اینکه تحقیقات متعدد نش��ان داده 
است که یکی از عمده مسایل پیش روی توسعه 
بخش کش��اورزی، پایین بودن س��طح سواد و 
میزان تحصیالت بهره برداران است )در استان 
ایالم 51 درصد بهره برداران بخش کش��اورزی 
بیس��واد مطل��ق ب��وده و 92 درصد باس��وادان 
ای��ن بخش فاق��د تحصیالت مرتب��ط با بخش 
کشاورزی هس��تند (، اما در برنامه های گذشته 
به این موضوع توجه نشده است و تنها در برنامه 
اول بر سواد و تحصیالت بهره برداران تأکید و 
توجه ش��ده بود و از نظر توجه به آموزش فنی و 
تخصصی کشاورزان نیز در برنامه اول بیشترین 
تأکید و در س��ایر برنامه ها این میزان توجه به 

زیر 30 درصد رسیده است.
حضور جمعیت جوان در بخش کش��اورزی 
بمنظ��ور اصالح هرم س��نی بهره ب��رداران این 
بخش، یک��ی از مهمترین پارامترهای توس��عه 
بخش کش��اورزی اس��ت که تنها در برنامه اول 

به آن توجه شده بود

مؤلفه های زیس�ت محیطی توسعه 
پایدار کشاورزی:

1-مقابله با بیابان زایی و خشکسالی 
2- حفاظت و بهره بردارای از آبهای شیرین 

3-تکنولوژی سازگار با محیط زیست 
برنام��ه پنجم ازحیث توجه ب��ه مؤلفه های 
توس��عه پایدار کش��اورزی در ابع��اد اجتماعی، 

اقتص��ادی و زیس��ت محیط��ی دارای باالترین 
رتبه بوده که بدلیل عواملی همچون قرارگیری 
کش��ور در موج و جریان توسعه پایدار در سطح 
جهان، بروز مسایل و مشکالت زیست محیطی 
در کشور نظیر بحران آب و خشکسالی ها، رشد 
جمعیت و نیاز غذایی بیشتر و درک بیشتر لزوم 
و اهمیت پایداری توس��عه از سوی برنامه ریزان 
و سیاستمداران کشور بوده است، در مرتبه های 
بعدی به ترتیب برنامه های چهارم، اول، سوم و 

دوم قرار گرفته اند.

نتیجه گیری: نتایج نش��ان داده است که در 
تمامی برنامه ها توجه به توسعه پایدار کشاورزی 
به نحوی از انحاء انجام ش��ده است اما ضریب 
توجه به ش��اخص های توسعه پایدار کشاورزی 
بس��یار ناچیز بوده است، از طرفی در بین برنامه 
ه��ا، در محتوای برنامه پنجم بیش��ترین میزان 
توجه و تأکید بر مقوله توس��عه پایدار کشاورزی 
انجام و پس از آن به ترتیب برنامه های چهارم 

و اول قرار دارند.
آنچه که مش��هود اس��ت این اس��ت که در 
محتوای برنامه های توس��عه، بطورهمس��ان و 
برابر به ابعاد توسعه پایدار کشاورزی توجه نشده 
اس��ت، به گونه ای که توجه به ابعاد اقتصادی و 
زیس��ت محیطی بیش از ابعاد اجتماعی توسعه 
پایدار کشاورزی می باشد لذا با تداوم این جریان 
امکان تحقق مطلوب و همه جانبه توسعه پایدار 
کشاورزی دور از دسترس می باشد، امری که با 
توجه به ش��رایط خاص کشور، فرهنگ اسالمی 
و جنب��ه چند بعدی بودن توس��عه پای��دار قابل 
توجیه نخواهد بود. بنابراین پیش��نهاد می شود 
که بمنظور اصالح برنامه های توسعه در آینده، 
از حیث توسعه پایدار کشاورزی اواًل فصلی ویژه 
به مقوله توسعه پایدار کشاورزی تخصیص یابد 
و ثانی��ًا پیش از تدوین و تصوی��ب برنامه های 
توسعه،  مراکز تحقیقاتی کشور از سوی دولت و 
مجلس شورای اسالمی حمایت و هدایت شوند 
ت��ا به بررس��ی، ارزیابی و ش��ناخت نقاط قوت، 
ضعف و موانع توس��عه پایدار کشاورزی پرداخته 

شود.
) منب��ع و مأخ��ذ: ای��ن نوش��تار جمعبندی 
اجمالی بررسی ها و مطالعات تعدادی از مراکز، 
مؤسسات و صاحب نظران اقتصادی- اجتماعی 
کش��ور بوده است که توسط نگارنده جمع آوری 

شده است(
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2   نوآوران رتویج کشاورزی

پتانسیل اصلی مناطق روستایی، کشاورزی است 
و به دلیل تأثیر ویژه آن بر اشتغال، تعدیل فقر 
و درآمد، امنّیت غذایی و خودکفایی، از اهمیت 
باالیی برخوردار است. بنابراین ضرورت کم 
کردن فاصله طبقاتی و برابری اجتماعی در 

کشوراز یکسو  و روند رو به تزایید جمعیت در 
آینده و نیاز به مواد غذایی و ایجاد شغل برای 

این جمعیت رو به رشد  از سوی دیگر دولت ها 
را مصمم نموده که با تصویب یکسری قوانین 

ودستور العمل ها  در جهت رفع  مشکل مناطق 
روستایی  ومدیریت زمین اقدام نمایند.

مدیریت زمین واصالحات اراضی قبل 
از انقالب:

1316توس��عه  س��ال  ودر  انق��الب  از  قب��ل 
کشاورزی در دس��تور کار دولت وقت قرار گرفت 
وبرای تحقق این هدف، قانون توس��عه کشاورزی 
به تصویب رسید. در این قانون آباد کردن اراضی 
بایر،  ایجاد راه های روس��تایی و ........جزء برنامه 
های توسعه محسوب شد، ولی چنین تحوالتی در 
بخش کشاورزی نواحی روستایی بدلیل حاکمیت 
نظ��ام ارب��اب رعیتی  بطور کامل محقق نش��د و 
فقدان بستر مناسب برای توسعه بخش کشاورزی 
مانع از تحقق اهداف مورد نظر گردید، پس از آن 
تحوالت سیاسی واجتماعی سالهای 1338و1339 
ورکود اقتصادی کش��ور زمینه  توجه حاکمیت به 
تغییر  نظام اباب و رعیتی در روستاها و کشاورزی 
ای��ران فراهم گردی��د و ض�رورت اصالحات 

ارضی در ایران مطرح شد: 
ب��ا اجرای قان��ون اصالحات اراضی در س��ال 
1341، دولت سعی داشت که با استقرار یک نظام 
نوین کش��اورزی در روس��تاها و از طریق توسعه 
عدالت اجتماعی بس��تر توس��عه یافتگی را فراهم 
نمای��د و به رغم اینکه با اجرای اصالحات اراضی 
در س��ال 1341 تا حدودی نابرابریهای اجتماعی، 
قش��ربندیها و نحوه ی مالکیت ها، روابط س��نتی 
حاکم بین زارع و مالک کمرنگ گردید اما اهداف 

اصلی مورد نظر در جهت توسعه محقق نگردید.
مدیری�ت زمی�ن و اصاله�ات  اراضی 

کشاورزی پس از انقالب:
دولت ب��ا هدف توس��عه عدال��ت اجتماعی و 
افزای��ش مش��ارکت م��ردم خصوص��ًا در مناطق 
روس��تائی در فعالیتهای کش��اورزی و دستیابی به 
تولید بیش��تر، افزایش درآمد بهره برداران و خود 
کفایی کش��ور با محوریت بخش کشاورزی اقدام 
ب��ه تصویب قوانی��ن و دس��تورالعمل هایی نمود 
ک��ه ط��ی آن ضم��ن بازنگ��ری در مالکیت ها و 
ضوابط واگذاری اراض��ی امکان احیاء اراضی بایر 
و بالاس��تفاده در جهت توس��عه سطح زیر کشت 
محصوالت کش��اورزی فراهم گردی��د، بطوریکه 
براس��اس این ضوابط و مق��ررات  دولت اقدام به 
واگ��ذاری اراضی به روس��تائیان ک��م زمین و بی 
زمی��ن جهت اج��رای فعالیتهای زراع��ی و باغی 
نموده و طی آن ضمن ایجاد و توس��عه اشتغال در 
مناطق روس��تایی امکان افزایش سطح زیر کشت 
و به تبع آن افزای��ش تولید و درآمد بهره برداران 

نیز فراهم گردید.
اهداف برنامه واگذاری اراضی:

- در اختی��ار ق��رار دادن اراض��ي قاب��ل احیاء 

به ص��ورت  اجاره,فروش و غی��ره .....به واجدین 
ش��رایط ومتقاضیان در یافت زمی��ن برای اجرای 
طرحهای کش��اورزی ،واحد ه��ای صنایع تبدیلی 
وتکمیلی , و صنعتی, گردش��گری , و................. 

در مناطق روستایی.
-حمای��ت از تولید کنن��دگان و کار آفرینان و 
سرمایه گذاران در بخش کشاورزی وسایر بخش 
ه��ا که ب��رای اجرای طرح های خ��ود،  زمین در 

اختیار ندارند.

-توزی��ع عادالنه منابع ملی بی��ن مردم )افراد 
واجد شرایط(

-ایجاد فرصت های شغلی و کسب درآمد
-افزایش سطح زیر کشت محصوالت زراعی 

و باغی 
-ایج��اد انگیزه  مالکیت وتش��ویق به فعالیت 

های عمومی و تولیدی
-ایجادزمین��ه مش��ارکت م��ردم در طرحهای 
کشاورزی)زراعی, باغی,دامی ,طیور , آبزیان,......

-جلو گیری از مهاجرت روستاییان به شهر ها 
-کم��ک ب��ه توس��عه طرحهای زی��ر بخش 

کشاورزی وصنعتی
-افزایش بهره وری کشاورزی 

تدوین : فرزاد عبداللهی 
کارشناس مسئول واگذاری اراضی

 واگذاری اراضی و سیر تحوالت و میزان تحقق آن در توسعه 
بخش کشاورزی  ومناطق روستایی قبل و بعد از انقالب

قب�ل از انقالب و در س�ال   
در  کش�اورزی  توس�عه   1316
دس�تور کار دول�ت وق�ت قرار 
گرفت و ب�رای تحقق این هدف، 
به  کش�اورزی  توس�عه  قان�ون 
تصویب رس�ید. در ای�ن قانون 
آباد ک�ردن اراضی بایر،  ایجاد 
راه های روستایی و ........جزء 
توسعه محسوب شد،  برنامه های 
ول�ی چنین تحوالت�ی در بخش 
کش�اورزی نواح�ی روس�تایی 
بدلی�ل حاکمی�ت نظ�ام ارباب 
رعیتی  بطور کامل محقق نشد و 
توسعه  برای  مناسب  بستر  فقدان 
بخش کش�اورزی مانع از تحقق 
اهداف مورد نظر گردید، پس از 
آن تحوالت سیاس�ی و اجتماعی 
س�الهای 1338و1339 و رکود 
توجه  زمین�ه   کش�ور  اقتصادی 
حاکمیت به تغیی�ر  نظام اباب و 
رعیتی در روس�تاها و کشاورزی 

ایران فراهم گردید
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  در ش��ماره قبل اشاره ش��د که اجرای برنامه 
بهداش��ت کش��اورزی اقدام��ی مؤثر در راس��تای 

ارتقای سالمت بهره برداران کشاورزی است . 
از عوامل زیان آور ناش��ی از کار کش��اورزی و 
دامداری  می توان به: 1- عوامل شیمیایی)سموم 
کش��اورزی،گرد وغبار گیاهی و غالت(2-عوامل 
فیزیک��ی )گرما، سرما،س��رو صدا،ارتع��اش، نور و 
رطوبت( 3- عوامل ارگونومیکی)نحوه کار کردن، 
حمل اش��یاء و اب��زار کار(4-عوام��ل بیولوژیکی 
)بیماریهای مشترک بین انس��ان و حیوان،گرد و 
غبار با منش��اءحیوانی، انگلها و قارچها(5-عوامل 
روانی )خستگی،اس��ترس ناش��ی از خشکسالی و 
آفت زدگی محصوالت (اشاره نمود که در شماره 
قب��ل با عوامل زیان آور ش��یمیایی محیط کار در 
فعالیتهای کش��اورزی آشنا شدید و در این شماره  
ب��ا عوامل زیان آور فیزیکی به ش��رح ذیل آش��نا 

خواهید شد:
1-عوامل زیان آور فیزیکی :

سرو صدا
ق��رار گرفتن در معرض صداهای بلند و دنباله 
دار به مدت طوالنی باعث از دست دادن شنوایی 
در کش��اورزان می شود. برای پیش��گیری از این 
موضوع توصیه می ش��ود که اف��راد  از صداهای 
بلندتر از 85 دس��ی ب��ل دوری کنند. تراکتورهای 
بدون محفظه کاهش دهن��ده صدا اغلب نزدیک 
100 دس��ی بل صدا ایج��اد می کنن��د. بنابراین 
رانندگان تراکتور ه��ای قدیمی بدون محفظه در 
مع��رض خطرات ای��ن صداها بوده و بایس��تی با 
استفاده از گوشی بندها در حد امکان این خطرات 

را کاهش دهند .
عوارض و بیماریهای ناشی از گرما:

یکی از عوامل زیان آور مربوط به کش��اورزی 
فش��ار گرمای محیط کار و شرایط جوی می باشد 
که بدن انس��ان به چند ص��ورت در مقابل آن به 

مبارزه می پردازد.
1-از طریق پوست که مهمترین راه است و با 
تعریق به دفع حرارت و خنک ش��دن بدن کمک 

می کند.
2-از طریق ریه ها که این عمل را از راه دفع 

بخار آب انجام می دهد.)بازدم گرم(
3-از طریق کاهش سوخت و ساز عضالنی به 

منظور تولید حرارت کمتر.
نتیجه حاصل از این مبارزه بیشتر به ساختمان 
بدن ش��خص، علت و تمرین و چگونگی انتخاب 
جن��س و رنگ لب��اس و س��رانجام کیفیت هوای 

محیط و شرایط جوی مربوط می شود.
به طوریکه می دانی��م هنگام تعریق همراه با 
آب مق��دار زیادی نمک نیز از بدن دفع می ش��ود 
که از دس��ت رفت��ن آب و نم��ک در صورتی که 
جبران نش��ود باعث اختالالت و آسیبهای زیاد به 
ب��دن می گردد از جمله اختالالت عصبی-روانی، 
تولید خستگی، تحریک پذیری و کاهش ظرفیت 

جسمانی-روانی فرد.
نکت��ه مورد توج��ه این که میزان حساس��یت 
ف��ردی اش��خاص در م��وارد مطرح ش��ده نقش 
بسزایی دارد، بطوریکه افراد در مقابل این عوامل 
واکنش��های مختلفی را از خود نش��ان می دهند. 
به طور کلی کار ک��ردن در محیط گرم عالوه بر 
عوارض گفته شده، س��بب بروز آثار بیماری زای 
ناش��ی از گرما و تحلیل قوای جسمانی می گردد، 

مانند س��وختگیهای سطحی پوس��ت در اثرتابش 
آفتاب، جوشهای گرمایی در اثر بسته شدن دهانه 

غدد عرق و گرمازدگی .   
از   پیش��گیری  و  حفاظت��ی  تدابی��ر 

خطرات گرما
- رعایت بهداش��ت فردی و تمیز نگه داشتن 
پوست به منظور کمک به عمل تعریق برای دفع 

حرارت بدن.
- مص��رف مایعات خنک به می��زان کافی در 
حین کار، تا آب و نمک )امالح( از دس��ت رفته در 

اثر تعریق جبران شود.
- اس��تراحت های کوتاه مدت در محیط های 

خنک.
- استفاده از لباس��هایی از جنس پنبه و کتان 
و حتی االمکان لباسهایی به رنگ روشن تا اشعه 

خورشید را منعکس نمایند.
- جلوگی��ری از کار کردن بیم��اران مبتال به 
دیابت، بیماران قلب��ی عروقی، بیماران تیروئیدی 
و همچنی��ن مبتالیان ب��ه بیماریهای عفونی مثل 
ماالریا  و بیالرزیوز)بیماری عفونی انگلی  اس��ت 
که در اثر رش��د کرمهایی در بدن انس��ان بوجود 

می آید(.
عوارض و بیماریهای ناشی از سرما

ام��روزه مطلوب تری��ن درجه ح��رارت برای 
زندگی را، 21 درجه س��انتی گراد می دانند. البته 
گفتنی اس��ت که درجه حرارته��ای مطلوب برای 
فعالیته��ای بدن��ی گوناگون به نوع کار و ش��دت 
فعالیت بس��تگی دارد، اما به هر صورت در درجه 
حرارت پایین، کار و فعالیت مش��کل می ش��ود و 
چنانچه اصول پیش��گیری رعایت نگردد  سالمت 

کشاورزان مورد تهدید  قرار می گیرد.

سرما به طرق زیر در ایجاد ضایعات 
جسمانی دخالت می کند:

1-در اثر سرما انقباضات و انبساطات عروقی 
متناوب در بافت سلولی بروز می کند که سرانجام 
منجر به انقباض و بس��ته شدن عروق و تولید کم 
خونی موضعی اندام یا جایی از بدن می گردد که 
درعین حال با لخته ش��دن خون موجود در همان 

عروق همراه است.
2-س��رما بطور مستقیم  روی اعصاب حرکتی 
اثرگذاش��ته و س��بب از کار افتادن آنها می گردد. 
به نظر بعضی از دانش��مندان علت تولید فلجهای 

ناشی از سرما همین پدیده است.
3-وقتی که شخص در معرض سرمای شدید 
قرار می گیرد حرارت مرکزی بدن او کاهش می 
یابد و عوارض سرمازدگی بروز می کند. در تولید 
س��رمازدگی،  مدت اثر س��رما فوق العاده اهمیت 
دارد و اگر این مدت طوالنی باش��د حتی سرمای 

متوسط هم خطرناک می باشد.
از  پیش��گیری  و  حفاظت��ی  تدابی��ر 

خطرات سرما
-هنگام کار در محیط های س��رد اس��تفاده از 
دس��تکش، کاله و لباس گرم می تواند از کاهش 
درجه حرارت بدن فرد  و عوارض ناش��ی از سرما 

جلوگیری کند.
- در مورد کس��انی که باید در سرما کار کنند 
الزم است دقت کرد تا افرادی که سابقه صدمات 
س��رمازدگی دارن��د ی��ا آنهایی که ب��ه اختالالت 
عروقی محیطی مبتال هستند، معتادین به سیگار 
و الکل، از کار کردن در چنین محیطی منع شوند.

- س��رما بر روی بعضی از بیماریها اثر تشدید 
کنن��ده دارد مانن��د بیماریهای ری��وی، کلیوی و 
روماتیسمی در نتیجه باید از کار کردن افراد مبتال 

به این بیماریها در سرما جلوگیری شود.
- برنام��ه ری��زی صحی��ح کار یعن��ی تعیین 
زمانهای استراحت جهت گرم کردن بدن در حین 

کار
- استفاده از غذا و نوشیدنیهای گرم و مناسب 

در حین کار.
بیماریه��ا و ع��وارض ناش��ی از نور  

مستقیم خورشید

اشعه ماوراء بنفش  خورشید به دلیل کم شدن 
عرق و تابش مستمرآفتاب سبب ایجاد سوختگی 
های  درجه یک )س��وختگی س��طح پوس��ت( و 
باالخ��ره درماتی��ت )تغییر رنگ پوس��ت(، ایجاد  
زخمهای کوچک روی پوس��ت، ترک خوردگی و 
پوس��ته پوسته ش��دن و خارش پوست ودر نهایت 
زمینه سرطان های پوس��تی را فراهم می نمایدو 
همچنین تابش مستقیم خورشید نیز سبب کاهش 

بینایی می گردد.  
جهت پیشگیری از ناراحتی پوست،  بایستی از 
تابش مس��تمر آفتاب با استفاده از وسایل حفاظت 
ف��ردی چ��ون دستکش��های پارچ��ه ای،  چرمی 
و مانن��د آن، کاله پارچ��ه ای و عین��ک آفتابی و 

همینطور سایبانها جلوگیری نمود.

بیماریها و عوارض ناشی از رطوبت
کش��اورزان و بخص��وص برنج��کاران  ب��ه 
دلی��ل ش��رایط کاری و تماس ب��ا آب )آب آلوده( 
در مع��رض ابت��ال به بیماریه��ای عفونی و انگلی 
متفاوتی هس��تند. همچنین تماس طوالنی مدت 
پوس��ت  بدن با آب حاوی مواد ش��یمیایی و ..... 
مربوط به کش��اورزی و آبیاری باعث چروکیدگی 

و پیری زودرس پوست می شود.
بیماریها  و عوارض ناشی از ارتعاش

در برخی از از مش��اغل کشاورزی هنگام کار 
کردن با ماش��ین آالتی از جمل��ه تراکتور ممکن 
اس��ت قس��متی از عض��الت بدن پ��س از مدتی  
توانایی خاص خود را به دلیل انقباضات عضالتی 
شدید در اثر ارتعاشات مکرر و پی در پی از دست 
بدهن��د )چون ماهیچه ها فرصت اس��تراحت پیدا 
نمی کنند(. حد دریافت ارتعاشات به نوع ارتعاش، 
حساس��یت فرد دریافت کننده و وس��عت س��طح 

تماس بستگی دارد. 
 قرار گرفتن بدن به مدت طوالنی در  معرض  
ارتعاشاتی با شدت باالتر از حد مجاز  بدن موجب 
اختالالت فیزیولوژیک می شود که کیفیت آن در 
شرایط برابر، با شدت ارتعاشات مربوط می باشد.

در زی��ر به برخ��ی از ای��ن بیماریها  
اشاره می شود:

-ضایعات اس��تخوانی: عالئم بالینی مشخص 
ندارد و فقط از طریق پرتونگاری، می توان عالئم 
کم شدن کلسیم استخوانها و پیدا شدن کیستهای 

استخوانی را تشخیص داد.
-ضایعات بافتهای نرم: ماهیچه ها  رفته رفته 
الغر گشته و عصب  کوپیتال دست، آزار می بیند. 
درد، تورم، قرمزی دس��ت از عالئ��م این بیماری 

است.
- ضایع��ات مفصل��ی:  ع��وارض و ضایع��ات 
مفصلی مچ، آرنج و ش��انه که با درد و تورم ظاهر 

می شود و با پرتونگاری قابل تشخیص هستند.
ع��وارض عمومی:  ع��دم تمایل ب��ه کار، بی 
حوصلگی، عصبی و حس��اس شدن فرد و اختالل 
در ش��نوایی و بی خوابی از جمله عوارض عمومی 

ناشی از ارتعاش هستند.
از  پیش��گیری  و  حفاظت��ی  تدابی��ر 

خطرات ارتعاش
-سخت و محکم کردن قطعاتی که در حرکت 
هستند و یا در مقابل حرکات مرتعش می شوند و 

تعویض قطعات فرسوده
-جلوگیری از کار کردن  با ماشینهای ارتعاش 
زا  توس��ط  اش��خاصی ک��ه اخت��الالت عروقی، 

عصبی، عضالنی یا استخوانی دارند..
-در معاین��ات دوره ای باید ب��ه دنبال عالئم 
اولیه گش��ت و به محض مشاهده اولین عالمت، 

تدابیر احتیاطی الزم را به کار بست
-استفاده از لباس کار و دستکشهای مخصوص 

به منظور کاهش ارتعاشات دریافت شده
-کاه��ش مدت زم��ان کار روزانه ی��ا منقطع 

کردن مدت کار )کار-استراحت(

مژگان عالیی نژاد
)کارشناس مسئول بهداشت

 حرفه ای مرکز بهداشت استان ایالم (

ع�وامل زیان آور ناشی از ک�ار کش�اورزان و دام�داران

در م�ورد کس�انی که باید 
در سرما کار کنند الزم است 
دقت کرد تا افرادی که سابقه 
صدم�ات س�رمازدگی دارند 
ی�ا آنهای�ی که ب�ه اختالالت 
عروقی محیطی مبتال هستند، 
معتادین به سیگار و الکل، از 
کار کردن در چنین محیطی 

منع شوند.

از  پیش�گیری  جه�ت 
ناراحت�ی پوس�ت،  بایس�تی 
از تاب�ش مس�تمر آفت�اب ب�ا 
اس�تفاده از وس�ایل حفاظت 
دستکش�های  چ�ون  ف�ردی 
پارچ�ه ای،  چرم�ی و مانند 
آن، کاله پارچ�ه ای و عین�ک 
آفتابی و همینطور س�ایبانها 

جلوگیری نمود.



منظور از بازدید بهار ، رفع کمبودها و نواقص  
کندوهایي اس��ت که زمستان را پشت سر نهاده تا 
در فصل تولید، عسل بیش��تري ذخیره نمایند. به 
عب��ارت دیگر باید قدرت کندوها را افزایش داد تا 

جمعیت کافي براي تهیه عسل داشته باشند.
اولین آزمایش را باید بعد از فصل زمس��تان و 
در یکي از روزهاي گرم اول بهار و در موقعي که 
کندوها نسل خود را تربیت نموده اند انجام داد.در 

این بازدید باید وضعیت تولید نس��ل، مقدار ذخیره 
عسل و قدرت کندو را از لحاظ جمعیت زنبورهاي 

آن مورد مطالعه قرار داد و یادداشت کرد.
اگ��ر جمعیت کندو زیاد باش��د و نس��ل زنبور 
موجود درآن در مراحل مختلف رشد بوده  و تخم 
تازه دیده شود احتیاجي به دیدن ملکه نخواهد بود 
و درصورتیکه تخم ، الرو و حجرات سربس��ته به 
قدر کافي دیده ش��ود نشانه این است که طرز کار 

ملکه رضایتبخش مي باشد.
ب��ه طور کلي در بازدید بهاره باید کارهاي زیر 

را انجام داد:
1( در صورتیکه  از ذخیره عسل زمستان  قبل 
در کندوها بقدر کافي باقي نمانده بود  و در خارج 
از کندو  نیز شیره نباتي فراوان نیست  الزم است 
کندوها را با ش��ربت یا قاب عس��ل ذخیره تغذیه 

کنید.

2(  در صورت نیاز به کندو ی جدید، سفارش  
خرید کندو را انجام دهید..

3( کندوهای��ي که فاقد ملکه هس��تند یا ملکه 
انها ضعیف  ش��ده و قدرت تخمگذاري خود را از 

دست داده است انها را تعویض کنید.
4( در بازدیدهاي بعدي تخته کف و دیوارهاي 

کندو را تمیز و بره موم و مواد زائد را پاک کنید.
5( در صورتیک��ه زنبوره��ا در ماهه��اي بهار 

جاي کافي براي تولید عس��ل جدید ندارند طبقه 
یا طبقات��ي به کندو اضافه نم��وده و این مورد را 

مستمراً کنترل کنید.   
6( در ه��ر بازدید، مواظب عالی��م و آثار بروز 

بیماریها باشید خصوصًا بیماری لوک .

7( در صورتیکه نیاز به قیچی کردن بال ملکه 
زنبور عس��ل وجود داش��ت ای��ن کار را در اواخر 

فروردین انجام دهید.
8( زنبورهاي عس��ل خریداري ش��ده را که در 

کندوهاي س��بدي و غیره مي باشند در اواخر بهار 
به کندوهاي مدرن انتقال دهید.

9(  در اواخ��ر اردیبهش��ت و طی خ��رداد ماه،  
باید تمام حجرات ملکه اي)ش��اخون ملکه( را که 
زنبوره��ا س��اخته اند خراب کنید ت��ا از بچه دادن 

انها جلوگیري ش��ود. این عمل را  تا اوایل تیر ماه 
ادامه دهید.

10(  اگر محل کندوها گرم و آفتابي باش��د و 
س��ایه در محل استقرار کندوها موجود نباشد باید 

سایه مصنوعي براي کندوها فراهم ساخت.
11(اگ��ر تهوی��ه داخ��ل کندوکاف��ي نبوده و 
زنبورها زیاد مش��غول باد زدن باش��ند باید تهویه 

بیشتري براي کندو فراهم ساخت.
12( زنبورها زمانی شروع به ذخیره عسل می 
نمایند که میزان تولید افزایش داش��ته باش��د  لذا  
باید در اوایل خرداد یک صفحه مجزا کننده ملکه 
در ب��االي بدنه و پایین طبقات قرار داد تا عس��ل 
بدون نس��ل در طبقات باال ذخیره شود و برداشت 

آن آسان باشد.
13( چنانچ��ه در اواخر و ا وایل تیر مش��اهده 
شود که عسل فراواني جمع آوري شده و قسمت 
مهم آن س��ر بسته اس��ت مي توان عسل برداري 

را انجام داد.
در کن��دو هاي دو طبقه تمام زنبورها در طبقه 
فوقاني قرار دارند، در این حالت باید کلیه قابهاي 
طبقه باال همراه ب��ا زنبورهاي آن به طبقه پایین 
آورد و قابه��اي طبقه پایین را به طبقه باال منتقل 
و در صورتیک��ه نی��از به طبقه نباش��د میتوان آنرا 
بیرون آورده ودر صورت زیاد بودن جمعیت، طبقه 
بر روي کن��دو باقي میماند، در چنین وضعیتي در 
طول بهار جمعیت کندو افزایش یافته و به تدریج 

فضاي طبقه اول را به طرف باال اشغال میکند. 
در کندو هاي یک طبقه که زمس��تان را پشت 

سر گذاشته اند نیز باید پوکه و فضاي کافي براي 
تخم ریزي ملکه و رش��د جمعی��ت در نظر گرفته 
ش��ود. توصیه مي شود که براي تحریک ملکه به 
تخمگذاري و تامین غذاي زنبورها ش��ربت رقیق 
بهاره یک قس��مت ش��کر و یک قسمت آب  که 
حاوي داروهاي الزم براي پیش��گیري از بیماریها  
می باش��د به کندوها خورانده ش��ود، این تغذیه تا 
باز شدن اولین گلهاي شهدزاي بهاري باید ادامه 

پیدا کند.
 ضمن��ا در صورتیک��ه بعض��ي از کندوها فاقد 
ملکه هس��تند باید  به آنها ملک��ه معرفي نمود و 
یا در صورت لزوم در کندوهاي دیگر ادغام شوند.

تهیه و تنظیم : 
مهرداد مرادی- کارشناس
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اگر جمعیت کندو زیاد باش�د و نس�ل زنبور موجود درآن 
در مراحل مختلف رشد بوده  و تخم تازه دیده شود احتیاجي 
به دیدن ملکه نخواهد بود و درصورتیکه تخم ، الرو و حجرات 
سربس�ته به قدر کافي دیده ش�ود نشانه این است که طرز کار 

ملکه رضایتبخش مي باشد.

بازدید از زنبورستانها در فصل بهار 
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مقدمه :
با ش��روع فص��ل به��ار و آغاز تغیی��رات آب 
و هوای��ی در جه��ت گرمت��ر ش��دن، زمینه برای 
فعالیتهای آبزی پروری در بخش پرورش ماهیان 
س��ردابی و گرمابی مهیا ش��ده و به نوعی فعالیت 
در زمینه ش��یالت و آبزی پ��روری نیز وارد فصل 
تازه ای می شود. این امر مستلزم رعایت نکات و 
اجرای دستورالعمل هایی است که نهایتأ منجر به 
اس��تفاده بهینه از فضا و آب موجود و اقتصادی تر 
نمودن این فعالیت می گردد که در زیر به شاخص 

ترین آنها اشاره می شود:

1 – نکات قابل توج�ه در فصل بهار 
برای مزارع پرورش ماهیان گرمابی

الف ( اضاف�ه نمودن ک�ود پایه به 
استخرهای خشک شده :

استخرهایی که در فصل زمستان پس از صید 
و برداش��ت ماهی، خش��ک و ضد عفونی شده اند 
اکنون آماده آبگیری و ش��روع دوره جدید پرورش 
می باش��ند اما قبل از آبگیری استخر و به منظور 
افزایش غن��ای آب از نظر پالنگتونی،کود پایه در 
داخل آنها پخش می گردد. برای این کار اغلب از 
کود پوس��یده گاوی به میزان 2 تا 3 تن در هکتار 
استفاده می شود. این میزان کود بطور یکسان در 
سطح استخر پخش شده و سپس آبگیری استخر 
انجام می شود. این کار در  ابتدای دوره پرورش، 
باعث ش��کوفایی آب از نظر پالنگتونی )ش��امل 
فیتوپالنگتونه��ا و زئوپالنگتونها( می گردد. بچه 
ماهیان در هفته های ابتدایی زندگی، قس��متی از 
جیره غذایی روزانه خود را از این موجودات تامین 
می نمایند. ضم��ن اینک��ه فیتوپالنگتونها غذای 
اصلی دو گونه از ماهیان پرورشی یعنی کپور نقره 
ایی و کپور س��ر گنده را نیز در طول دوره پرورش 
شامل می شوند. رها سازی بچه ماهیان باید 2 تا 
3 هفته پس ازدادن کود پایه و آبگیری انجام شود 
تا از ش��کوفایی پالنگتون��ی حداکثر بهره برداری 

صورت گیرد.
ب ( آبگیری استخرها :

در اواخر فصل زمس��تان و اوایل بهار با توجه 
به افزایش حج��م منابع آبی، آبگیری اس��تخرها 
نیز انجام می ش��ود. در مزارعی که از رودخانه به 
عنوان منبع آبی اس��تفاده م��ی کنند باید با نصب 
ت��وری در محل ورودی آب از انتقال ماهیان هرز 
که همان ماهی��ان بومی رودخانه می باش��ند به 
داخل اس��تخرها جلوگیری نمود زیرا این ماهیان 
به لحاظ اقتصادی ارزش چندانی نداشته و بعنوان 
رقی��ب غذای ماهیان پرورش��ی عمل می نمایند. 
بعالوه می توانند عامل انتقال بیماری یا انگل به 

محیط استخر نیز باشند.

ج ( رها سازی بچه ماهی در استخر:
2 ت��ا 3 هفته پس از آبگیری اس��تخرها، بچه 
ماه��ی هایی که از مراکز تکثیر معتبر و دارای کد 

بهداشتی و مجوز دامپزشکی، تهیه شده اند توسط 
تانکره��ای مخصوص حمل به محل اس��تخرها 
منتقل می ش��وند. قبل از رهاس��ازی و به منظور 
جلوگیری از بروز استرس حرارتی در بچه ماهیان 
به دلیل اختالف دمای آب اس��تخر و تانکر حمل، 
کار هم دماس��ازی انجام می شود. به این صورت 
که ب��ه تدریج مق��داری از آب تانکر تخلیه و آب 
اس��تخر جایگزین آن می گردد تا بچه ماهیها به 
ش��رایط جدید دمایی عادت نمایند و نهایتأ ماهیها 
ب��ه میزان 3 تا 4 هزار قطعه در هکتار رهاس��ازی 

می گردند.

ماهیان گرمابی پرورش��ی شامل 4 گونه کپور 
معمول��ی، کپور علفخ��وار )آمور(، کپ��ور نقره ای 

)فیتوناگ( و کپور سرگنده )بیگ هد( می باشند.
ترکیب گونه ای ماهی های رهاس��ازی شده 
در مزارع، بسته به نوع غذایی که در منطقه برای 
آنها در دسترس می باشد و همچنین بازار پسندی 

و شرایط فروش آنها در هر منطقه متغیر است.

2 – نکات قاب�ل توجه در فصل بهار 
برای مزارع پرورش ماهیان سردابی :

با توج��ه به اینکه مزارع س��ردابی در طول 4 
فصل س��ال فعال می باش��ند، اقدامات مربوط به 
مدیریت مزرعه در آنها در هر فصل معموأل مشابه 
بوده و تکرار می ش��ود اما شاخص ترین اقدامات 
مدیریتی که بهتر اس��ت با ش��روع فصل بهار مد 

نظر قرار گیرد بطور خالصه به شرح زیر است:
الف ( رقم بندی ماهیها  

ای��ن عمل به منظور تقس��یم بندی ماهیها بر 
اس��اس اندازه و ق��رار دادن آنها در اس��تخرهای 
جداگانه صورت می گیرد تا جیره غذایی هر گروه 
از ماهیان بر اس��اس وزن و اندازه آنها محاس��به 
و اعمال گ��ردد. این کار به تغذیه صحیح، رش��د 
یکنواخت و مدیریت بهینه پرورش ماهیها کمک 

شایانی می نماید.

ب ( حرک�ت در جه�ت مدیری�ت 
پرورش الیه ایی :

در ای��ن نوع مدیریت پرورش، بچه ماهیان در 
زمانهای متوالی و با س��ایزهای مختلف دراستخر 

رها س��ازی می ش��وند تا در ط��ول دوره و بطور 
متوالی امکان برداش��ت و عرضه مس��تمر به بازار 
مصرف وجود داش��ته باش��د. به ای��ن منظور باید 
ماهی��ان بازاری به موقع صی��د و با رعایت نکات 
بهداش��تی، حمل و به بازار عرضه گردند و فضای 
خالی ایجاد ش��ده بالفاصله با بچه ماهیان جدید 

جایگزین گردد.
ج( بررسی روزانه سالمت ماهیان و 

کنترل عالئم ظاهری و تلفات :
ب��ا آغاز فصل بهار و گرمتر ش��دن آب و هوا، 
زمینه برای ب��روز برخی بیماریها یا فعالیت برخی 
انگل ها و قارچها نیز مهیا می شود، که باید ضمن 
حفظ تراکم مناس��ب ماهی��ان، رفتارهای روزانه، 
اش��تها به غ��ذا، تلف��ات روزانه و بررس��ی عالئم 

ظاهری آنها مورد توجه قرار گیرد.

تهیه و تنظیم
امیر عبداللهی – کارشناس آبزیان

 نکات کلیدی قابل توجه آبزی پروران در فصل بهار

اضافه نمودن کود پایه به استخرهای خشک قبل ازآبگیری

آبگیری استخرها

حمل و رهاسازی بچه ماهی بوسیله تانکر مخصوص



تن��وع آب و هوایی در اس��تان ایالم، توس��عه 
باغبانی را به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای 
استراتژیک س��ازمان جهاد کشاورزی پیش روی 
مدیران و کارگزاران این بخش قرار داده اس��ت، 
بطوریکه این موضوع به ش��کل ویژهای از سوی 

مدیریت باغبانی سازمان پیگیری شده است.
 پسته یکی از محصوالتی است که به صورت 
الگویی در مناطق مس��تعد از لحاظ شرایط آب و 
هوایی کشت ش��ده است. کاشت این محصول از 
سال 87 در اس��تان آغاز شد بطوریکه هم اکنون 
س��طحی معادل 67/24 هکت��ار از اراضی به خود 
اختصاص داده است که با اجرای عملیات پیوند و 
احداث باغ مادری در آینده مش��کلی در خصوص 
پیوندک در اس��تان وجود نخواهد داشت و زمینه 
توس��عه این محصول صادراتی در اس��تان فراهم 

خواهد گردید.
برای توس��عه باغات پس��ته باید نهال پستهی  
بذری گلدانی از محل نهالس��تان به زمین اصلی 
انتقال داده ش��ده و در زمین غرس گردد. پس از 

انجام عملیات کاش��ت، پس از دو تا سه سال که 
ارتفاع و قطر تنه به حد مناسب رسید می بایست 

عملیات پیوند را انجام داد.
پیون��د هم برای زودباردهی و هم برای تعیین 
رقم مورد نظر انجام می گیرد. رقم پسته براساس 
ش��رایط آب و هوایی تعیین می گردد، مثاًل برای 

مناطق نس��بتًا گرمتر از ارق��ام کله قوچی به دلیل 
اینکه نیاز س��رمایی کمت��ری دارد و برای مناطق 

سرد، رقم اکبری مناسب است.
 درخت پس��ته یک درخت دو پایه است یعنی 
اینک��ه پایه نر از پایه م��اده ی آن جدا از هم می 
باش��ند پس ب��رای باردهی مناس��ب در باغ، می 
بایس��ت هم پایه ی نر وجود داش��ته باشد و هم 
پایه ماده. معمواًل ب��ه ازای هر 9 ردیف پایه ماده 
یک پایه نر برای عملیات گرده افشانی در باغ در 
نظر می گیرند و معمواًل پایه های نر را در مس��یر 
باد قرار میدهند تا گرده افش��انی به نحو مطلوب 

انجام گیرد.
بهترین زمان پیوند در باغات پس��ته )جودرو(

زمان پوس��ت دهی درختان پس��ته می باش��د که 
در هر منطقه متفاوت اس��ت اما در اس��تان ایالم 

معمواًل از 25 اردیبهشت ماه شروع می شود.
 درخت پسته را به دو روش لوله ای و شکمی 

پیوند میزنند.
چنانچه از روش لوله ای اس��تفاده ش��ود می 

بایست درختان را در پایان زمستان سر زنی کرد و 
بر روی شاخه های جدید که تولید می شود پیوند 
لوله ای را انجام داد ولی اگر که پیوند شکمی مد 
نظر باشد سرزنی در زمان انجام عملیات پیوندک 
ص��ورت می گیرد. باید توجه داش��ت که پیوندک 
را حت��ی االم��کان از نزدیک تری��ن منطقه تهیه 

نمود زیرا پیوندک قدرت ماندگاری طوالنی مدت 
را نداش��ته و در صد گیرایی پیون��د را در صورت 
ماندن آن پایین می آورد. همچنین در زمان انجام 
عملی��ات پیوند می بایس��ت پیوندک را در محیط 

خنک و مرطوب نگهداری نمود.
قبل از اینکه عملیات پیوند ش��روع ش��ود باید 
درخ��ت را چندی��ن مرتبه آبیاری نمود تا پوس��ت 
درخت به راحتی از چوب جدا ش��ود. چنانکه ذکر 
شد می بایست ترکه هایی که پیوندک از آنها جدا 
می ش��ود در س��ر زمین، پیوندک گیری شوند تا 

پیوندک رطوبت مناسب خود را از دست ندهد. در 
روش لوله ای می بایس��ت قطر شاخه پیوند شده 
و قطر پیوندک هم اندازه باش��د و پوست شاخه را 
کامل با یک برش��ی به وس��یله ی چاقوی پیوند 
جدا ک��رد و پیوندک که به صورت لوله برش زده 
شده در آن قسمت از ش��اخه قرار گیرد بطوریکه 
هیچ گونه هوا در بین پیوندک و چوب قرار نگیرد، 
پیون��دک معمواًل باید پش��ت به باد منطقه باش��د 

برای اینکه نشکند.
در روش ش��کمی پس از اینکه نهال س��رزنی 
ش��د، در همان زمان یک برش به شکل T مانند 
در درخت ایجاد می شود و پوست درخت به وسیله 
پشت چاقوی پیوند از چوب جدا شده و یک جوانه 
در داخل آن گذاشته شده و به سمت پایین کشیده 
می شود تا زمانیکه کاماًل سفت شود، بعد از اینکه 
جوانه در روی ش��اخه قرار گرفت آن را با نخ های 
پالس��تیکی بط��ور کامل می بندند ت��ا هیچگونه 

هوایی در بین پوست و چوب ایجاد نشود.
الزم به ذکر اس��ت در زم��ان گیرایی پیوندک 
باید به این نکته توجه نمود که در پش��ت پوست 
پیوندک، یک چشم جوانه وجود دارد که باید سالم 
بر روی پوست باقی مانده باشد تا با شاخه اتصال 

پیدا کند.
بع��د از اینکه عملیات پیوند انجام ش��د، برای 
اینکه شیره ی درخت غلیظ شود و اتصال آوندی 

برقرار ش��ود حداقل به مدت یک هفته از آبیاری 
درخت خودداری شود.

بعد از اینکه بین پیوندک و شاخه نهال، اتصال 
آوندی برقرار شد جوانه متورم و پس از آن شروع 
به رش��د می کند چون که شاخه های نهال قطع 
ش��ده اند طبیعتًا جوانه هایی که به صورت خفته 
بوده تحریک ش��ده و ش��روع به رشد می کنند و 
در اطراف پیوندک چندین شاخه رشد خواهد کرد 
که الزم اس��ت این شاخه ها را برای محافظت از 
پیوندک بر روی درخت حفظ کرد و پس از اینکه 

پیوند کاماًل محکم ش��د آنها را حذف نمود. تمام 
ش��اخه های زیر پیوند را می بایس��ت حذف نمود 

و فقط به شاخه ی پیوندشده اجازه ی رشد داد.
پس از گیرایی پیوند، آبیاری به صورت منظم 
و بسته به شرایط آب و هوایی و خاک منطقه باید 
صورت گیرد اما به لحاظ حساس��یت طوقه پسته 
به رطوبت، الزم اس��ت ک��ه در آبیاری دقت الزم 

بعمل آید.

تهیه و تنظیم   
بابک افراز )کارشناس باغبانی (

پی�وند پست�ه
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بهترین زمان پیوند در 
باغات پسته )جودرو(

زمان پوست دهی 
درختان پسته می باشد 

که در هر منطقه متفاوت 
است اما در استان ایالم 
معمواًل از 25 اردیبهشت 

ماه شروع می شود.



ادامه از صفحه اول

تأخیر  تاثیر مواد ش�یمیایی در ب�ه 
انداختن گلدهی  

یک��ی از روش��های کنترل س��رمای بهاره در 
باغ��ات به تأخیر انداختن گلده��ی و فرار از خطر 

سرمای بهاره می باشد
اس��تفاده از اتف��ون، جیبرلی��ن، روغن ولک و 
روغنهای طبیعی در زمان مناسب می تواند زمان 

گلدهی را به تأخیر بیاندازد.

آب پاش ها
آب بای��د به طور پیوس��ته و به مق��دار کم در 

سطح گیاه ریخته شود.
قس��مت های مختلف گیاه باید با آب پوشیده 

شوند.
آبپاشی تا زمانیکه درجه حرارت بیشتر از درجه 

حرارت بحرانی نشده  است ادامه میابد. 
آبپاش��های زیر درختی برای حفاظت درختان 
خ��زان دار در مناطق��ی که دم��ای حداقل، خیلی 

پایین نباشد، استفاده می شود.

معایب آبیاری بارانی:
هزینه باالی نصب

مقدار بسیار زیاد آب مورد نیاز
در گیاهانی که س��اختار شاخهای آنها ضعیف 
اس��ت)مانند درخت بادام( نمیت��وان از این روش 

استفاده نمود.

آبیاری قطره ای
اس��تفاده از این سیس��تم نتایج متنوعی را به 

دنبال داشته است.
اگ��ر آب روی زمی��ن به ص��ورت مخلوط آب 
ویخ با دمای صفر درجه وجود داشته باشد، نشانه 

عملکرد مؤثر سیستم است.
اگر تمام آب، یخ بزند و ظاهر یخ شیری رنگ 
و مات باش��د، به این معنی است که سیستم مورد 
استفاده در آن ش��رایط از کارایی مؤثری برخودار 

نیست.
این سیس��تم اگر در یخبندانهای بسیار شدید 

کار کند، ممکن اس��ت یخ بزند و ش��دیداً آس��یب 
بیبند.

آبیاری سطحی

یکی از رایجترین روش��های حفاظت در برابر 
یخبندان است.

 این روش بهترین کارایی را برای درختان کم 
رشد و مو در زمان یخبندان تشعشعی دارد.

هر چه آب گرمتر باش��د، پس از س��رد شدن، 
گرمای بیشتری را آزاد می کند.

بیش��ترین حفاظت در شب اول پس از جاری 
ک��ردن آب تأمین می ش��ود و به م��رور زمان که 
خاک از آب اش��باع می ش��ود، کارایی این روش 

کاهش مییابد.
آبی��اری یک ب��اغ مرکبات ب��ا آب 23 درجه 
سانتیگراد، دمای هوای باغ را 1 درجه سانتی گراد 

افزایش میدهد.
          

غرقاب کردن
از مزای��ای این روش هزینه نس��بتا پایین می 

باشد
اگ��ر آبیاری غرقاب��ی قبل از وق��وع یخبندان 
انجام ش��ود حفاظتی معادل 4 درجه سانتی گراد 

را دارد. 

آبیاری شیاری 
شیارها باید مس��تقیمًا در زیر قسمتهای تحت 

حفاظت گیاه قرار داشته باشند.
شیارها باید عریض باشند.

تش��کیل یخ بر روی سطح آب باعث ممانعت 
از انتق��ال گرم��ا از آب به ه��وا و کاهش حفاظت 

می شود.
آب سرد خارج شده از شیارها نباید مجدداً وارد 

مسیر جریان شود. 

شیارها نباید کاماًل در فضای زیر درخت یا در 
فضای بین درختان قرار داشته باشند.

ش��یارهای مح��ل جریان آب باید در حاش��یه 
ردیفهای درختان باشد. 

آبیاری باید زمانی آغاز شود که قبل از این که 
دمای هوا به پایین تر از حد بحرانی برسد، جریان 

آب به انتهای زمین رسیده باشد.  
یک��ی از جدیدترین روش��های مب��ارزه با این 
عارض��ه ک��ه جدیداً به بازار معرفی ش��ده اس��ت 

استفاده از ضد یخ طبیعی می باشد

ضد یخ طبیعی ک��راپ اید ، کمک می کند تا 
از گیاهان در مقابل س��رما و یخ زدگی محافظت 
شود. به دلیل جذب سریع این ماده توسط برگها، 
س��اقه و ریش��ه درمدت کمی، گیاهان ش��روع به 
فعالیت ش��دید متابولیکی کرده و محتویات آمینو 
اس��یدها، پروتئین ها، قند، روغن، ویتامین و مواد 
معدنی بویژه پروتئینهای ض��د یخ در پیکره گیاه 
افزای��ش می یابد. کراپ اید مق��اوم به یخ زدگی 
اس��ت و نقطه انجم��اد را در گیاهان پائین تر می 
آورد. ای��ن ویژگیها به کراپ اید کمک می کند تا 
گیاه��ان را در مقابل تاثیرات نا مطلوب محافظت 
کند. همچنین گیاه را به ساختن پروتئین ضد یخ 
و آمینو اس��ید ضد یخ تحری��ک می کند. بنابراین 
گیاه در مقابل س��رمای ناگهان��ی و یخ زدگی به 
مدت )20-15( روز مقاومتر می شود. این ویژگیها 
در تمام درختان مش��ابه نیست. بعضی از گیاهان 
می توانند برخی از پروتئینهای ضد یخ را بس��ازند 
و برخی می توانند همه پروتئینها را بسازند که این 
امر بستگی به ویژگیهای ژنتیکی گیاه دارد. برخی 
از گیاهان هم نم��ی توانند هیچ نوع پروتئین و یا 

اسید آمینهای بسازند .

تهیه شده توسط 

سیامک بیگی

مدیریت حفظ نباتات استان ایالم

سرم�ازدگي و روشه�اي مق�ابله با آن
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خسارت به هلو در مرحله گل و 
تشكيل ميوه

)استان ايالم،  بهار 92(

پوك و عقيم بودن دانه ها در خوشه هاي گندم، خسارت سنگين به 
تاكستان، از بين رفتن جوانه زايشي سيب، از بين رفتن جوانه راسي و 
شاتون هاي گردو)شهرستان مهاباد و شهرستان اروميه، آذربايجان 

غربي، بهار 93(

ضد یخ طبیعی کراپ اید ، کمک می کند تا از 
گیاهان در مقابل سرما و یخ زدگی محافظت شود. 
به دلیل جذب سریع این ماده توسط برگها، ساقه و 
ریشه درمدت کمی، گیاهان شروع به فعالیت شدید 
متابولیکی کرده و محتویات آمینو اسیدها، پروتئین 

ها، قند، روغن، ویتامین و مواد معدنی بویژه 
پروتئینهای ضد یخ در پیکره گیاه افزایش مییابد. 
کراپ اید مقاوم به یخ زدگی است و نقطه انجماد 
را در گیاهان پائینتر میآورد. این ویژگیها به کراپ 
اید کمک می کند تا گیاهان را در مقابل تاثیرات نا 

مطلوب محافظت کند. 
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کنترل علفهای هرز:  -1
 علفه��ای هرز به عن��وان گیاهانی که به طور 
ناخواس��ته و خودرو با قابلیت سازگاری به شرایط 
مختلف خاکی و آب و هوایی معرفی می ش��وند. 
ای��ن گیاهان دارای تنوع زی��ادی بوده و به روش 
های مختلف کنترل،  مقاومت نش��ان می دهند. 
ب��کار بردن یک روش مانند ش��خم باعث تثبیت 
جمعیت و تنوع آن ها می ش��ود، کاربرد زیاد علف 
کش ها نیز باعث بروز مقاومت در آنها شده و اثر 
علف کش ها را تقلیل می دهد لذا استفاده از یک 
روش برای مبارزه با عل��ف های هرز، جمعیت و 
خس��ارت آنها را در حد زیر آستانه افتصادی حفظ 
نخواهد کرد بنابراین استفاده از روش های تلفیقی 

در کنترل علف های هرز موثرتر می باشد. 
خصوصیات جوانه زنی، س��رعت رش��د، اندازه 
برگ و ارتفاع گیاه زراعی، نوع علف هرز و شرایط 
اقلیمی تعیین کننده می��زان رقابت گیاه زراعی با 

علف های هرز می باشند.
 دوره بحران��ی رقابت با علف ه��رز دوره ای 
اس��ت که گیاه زراعی می تواند در طول مدت آن 
دوره،  خس��ارت علف هرز را تحم��ل نماید.  این 
دوره برای هر محصول متفاوت می باش��د و باید 
آن را مش��خص نمود ت��ا قبل از اتم��ام آن دوره 

نسبت به انجام عملیات کنترل اقدام کرد. 
نخود مانند س��ایر گیاهان خانواده حبوبات در 
اوایل رش��د در رقاب��ت با علفهای هرز حس��اس 
وضعیف  می باش��د و بیشترین خسارت را نیز در 
30 تا 40 روز اول رشد متحمل می شود. علفهای 
هرز ب��ا جذب آب، ن��ور، عناصر غذایی واش��غال 
فضای حیاتی رشد، عملکرد نخود را کاهش داده 
واز طرف��ی باعث کاه��ش ارزش وکیفیت آن می 

شوند.
 کنترل به موقع علفهای هرز در زراعت نخود 
پاییزه و بهاره از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت 
و در صورت��ی که بت��وان به روش��های اصولی و 
مناسب قبل از ش��روع رقابت و خسارت علفهای 
هرز آنها را از بین برد می توان انتظار عملکرد باال 

و رضایت بخشی را داشت. 
کس��انی که گیاهان زراعی را کشت می کنند 
س��عی در فراهم آوردن ش��رایط محیطی مناسب 
برای رشد آنها و محدود کردن گسترش علفهای 
ه��رز را دارند اما به روش های ناخواس��ته باعث  
انتش��ار،  افزایش و یا تثبیت جمعیت علفهای هرز 
می شوند، مثال فضای خالی مزرعه، استفاده زیاد 
از ک��ود، کود حیوانی تازه و موارد مش��ابه موجب 
ایجاد ش��رایط مساعد رشد علف هرز و استفاده از 
فضاهای ایجاد شده  برعلیه گیاه زراعی می شود.

 
1-1- وجین:

 ای��ن روش در صورت کوچک بودن قطعات، 
تراک��م کم علفهای ه��رز و ارزان ب��ودن نیروی 
کارگری، مورد اس��تفاده قرار می گیرد. وجین در 

سطوح بزرگ بعلت افزایش هزینه دستمزد کارگر 
و کاه��ش س��رعت کنترل علفهای ه��رز، هزینه 
تولید را بشدت افزایش می دهد لذا باید روشهای 
جایگزین دیگر را انتخاب نمود. وجین در تکمیل 
روشهای دیگر کنترل، می تواند موثرتر واقع شود.

2-1- مبارزه مکانیکی: 
این روش در مزارعی که عملیات کاش��ت آنها 
مکانیزه بوده و  فواصل ردیفها 50 سانتی متر می 
باش��د با استفاده از دس��تگاه کولتیواتور انجام می 
ش��ود )برای کشیدن کولتیواتور بایستی از تراکتور 

چرخ باریک استفاده نمود(.

3-1- مبارزه شیمیایی:
 به طور کلی حبوبات به علفکش ها حساسیت 
دارند، بنابراین باید درانتخاب نوع علفکش، میزان 
مص��رف در هکت��ار، طی��ف علف کش��ی، روش 
مصرف، مرحله ای از رش��د علف هرز و محصول 
که علف کش قابلیت مصرف دارد، دقت نمود. به 
س��ه روش عمده علفکش ها مورد اس��تفاده قرار 

می گیرند: 

الف- قبل از کاشت 
 ب- بعداز کاش�ت و قبل از سبز 

شدن 
ج- پس از سبز شدن 

ال�ف( اس�تفاده از عل�ف ک�ش قبل از 
کاشت: در این روش علف کش با خاک مخلوط 

شده و بایستی خاک دارای رطوبت کافی باشد.
ب( اس�تفاده از عل�ف ک�ش بع�د از 
کاش�ت و قبل از سبز شدن:  این نوع علف 
کش برای بذوری اس��ت که دیر سبز می شوند و 
ممکن است علفهای هرز زودتر از آنها در مزرعه 
مستقر شوند. در این روش وجود رطوبت در خاک 
الزامی و علف کش پس از کاشت بذور در مزرعه 

پاشیده می شود.
ج(اس�تفاده از علف کش پس از سبز 
شدن: در حال حاضر بیشتر از این روش استفاده 
می ش��ود. این سموم انتخابی بوده و برای کنترل 

باریک برگها و پهن برگها مصرف می شوند.
علف ک��ش گاالنت به میزان 2 لیتر در هکتار 
و سوپر گاالنت به میزان 0/6 لیتر در هکتار برای 
کنترل علف های ه��رز باریک برگ مانند گندم، 
ج��و، یوالف، جو دره و.....مورد اس��تفاده قرار می 

گیرد.
علف ک��ش لنتاگ��ران به دو ص��ورت مایع و 
پودری ب��رای مبارزه با علفه��ای هرز پهن برگ 
مانند گلرنگ وحش��ی، بی تی راخ،خردل وحشی 

و..... مورد استفاده قرار می گیرد.

2-کنترل آفات و بیماریها : 
 1 -2- بیم�اری ب�رق زدگی 

نخود :
 یکی از بیماریهای مهم در مزارع نخود است 
که می تواند در سالهای مختلف از نظر بارندگی و 

رطوبت خسارت ایجاد نماید. 
آلودگ��ی از طریق کاش��ت بذر آل��وده، بقایای 
نخود آلوده سال قبل و یا انتقال توسط باد از نقاط 

و مزارع دیگر به مزرعه سرایت می کند.
 یک��ی ازموثرترین واقتص��ادی ترین راههای 
کنترل وپیش��گیری ازخسارت بیماری برق زدگی 
استفاده ازارقام مقاوم ویا متحمل به بیماری است.

2-2- بیم�اری بوت�ه زردی 
نخود )فوزاریوم(:

  از عالی��م ای��ن بیماری زرد ش��دن برگهای 
پایین��ی و زیری��ن آنها  - ضعف بوت��ه و کاهش 
رش��د آن -کاهش تعداد بوته ها و کپس��ولها می 
باشد. برای کنترل این بیماری می توان اقداماتی 
نظیر ضدعفونی بذور،تناوب و آیش انجام داد، در 
صورت ش��دت و زیاد ش��دن بیماری، بایستی دو 
س��ال از کش��ت نخود در مزرعه آلوده خودداری 

نمود.

3-2- کرم پیله خوار نخود: 

یکی از آفات مهم در مزارع نخوداست که می 
تواند تا 78 درصد محصول را از بین ببرد.

 معمول��ی ترین روش مبارزه با کرم پیله خوار، 
استفاده از س��موم توصیه شده توسط کارشناسان 
زمانیک��ه در 50 درصد مزرعه گلدهی و تش��کیل 

پیله انجام شده است.
 البت��ه در کنار مبارزه ش��یمیایی اس��تفاده از 

روشهای بیولوژیک نیز آغاز شده است.
 در مب��ارزه بیولوژی��ک زمانی ک��ه الروهای 
آفت در مرحله جوانی و ابتدای خس��ارت به برگ 
نخود هس��تند ازم��اده بی ت��ی)BT( به صورت 
محلول پاشی اس��تفاده می شود، این ماده حاوی 
باکتریهایی اس��ت که سطوح گیاه را پوشانده و در 
ص��ورت تغذیه آفت پیله خ��وار، الروها کم کم از 
بین می رون��د. برای مرحله ای ک��ه الروها بالغ 
ش��ده اند، از زنبور براکون اس��تفاده می شود، در 
مرحله ای که زنبورها در مزرعه رها ش��ده اند، با 

تخم ریزی روی الروها آنها را از بین می برند. 
مب��ارزه بیولوژی��ک با آف��ات در حفظ محیط 
زیست و جلوگیری از نابودی حشرات مفید بسیار 
موثر است. برای کس��ب اطالعات بیشتر حتما با 

کارشناسان حفظ نباتات مشورت نمایید.

علی اشرف عبداللهی
 کارشناس زراعت

عملی�ات داش�ت نخ�ود

 در مبارزه بیولوژی�ک زمانی که الروهای آفت در مرحله 
جوانی و ابتدای خس�ارت به برگ نخود هستند ازماده بی 
تی)BT( به صورت محلول پاش�ی اس�تفاده می شود، این 
ماده حاوی باکتریهایی اس�ت که سطوح گیاه را پوشانده و 
در ص�ورت تغذیه آفت پیله خوار، الروها کم کم از بین می 
رون�د. برای مرحله ای که الروها بالغ ش�ده اند، از زنبور 
براکون اس�تفاده می ش�ود، در مرحله ای که زنبورها در 
مزرعه رها ش�ده اند، با تخم ری�زی روی الروها آنها را از 

بین می برند. 



مقدمه:
در حال حاضر پیش��رفت های ژنتیکی و بهبود 
تغذیه  باعث افزایش سرعت رشد و بازدهی خوراک 
در جوجه هاي گوش��تي شده است. در سال 1950 
جوجه های گوش��تی در م��دت 14 هفته به وزن 
مطلوب جهت عرضه به بازار  مصرف می رسیدند. 
اما ام��روزه زمان مورد نیاز برای رس��یدن جوجه 
های گوش��تی به وزن زنده 2 کیلوگرم به 37 روز 
رسیده اس��ت. برنامه های اصالحی تجاری برای 
افزایش سرعت رشد بطور مداوم در حال انتخاب 
بر روی جوجه های گوشتی است که این موضوع 
علی رغم اینکه باعث کوتاه تر شدن دوره پرورش 
و بهبود ضریب تبدیل غذایی ش��ده اس��ت، زمینه 
بروز بیماری های متابولیکی را فراهم نموده است. 
در میان بیماری های متابولیکی طیور، آسیت یکی 
از مهمتری��ن این بیماری هاس��ت، به طوریکه در 
بسیاری از کش��ورها به عنوان یک نگرانی عمده 

برای صنعت طیور گوشتی تبدیل شده است. 

تلفات ناشی از آسیت:

آس��یت که همراه با تجمع مای��ع در محوطه 
ش��کمی اس��ت در جوجه های س��ریع الرش��د و 
مخصوصا در فصل زمس��تان تلفات قابل توجهی 
را بوج��ود می آورد. می��زان تلفات ای��ن بیماری 
درگله های جوجه گوش��تی، 5 تا 8 درصد گزارش 
شده است که این مقدار در گله های سنگین تر به 
20 تا 30 درص��د افزایش میابد. )امروزه در حدود 
50 درص��د از تلفات غیر عفون��ی گله های طیور 

گوشتی مربوط به آسیت است.(
خس��ارت اقتصادي ناشي از آس��یت در ایران 

نیز همانند س��ایر نقاط جهان قابل مالحظه است. 
زیان س��الیانه ناشی از آس��یت به صنعت پرورش 
جوجه های گوشتی در کشور بیش از 140 میلیارد 
ریال برآورد ش��ده است. تلفات ناشی از آسیت در 
مرغداری های صنعتی جوجه گوشتی استان ایالم 
نیز رقم قابل توجهی است اما در حال حاضر آمار 

و ارقام قابل استنادی در دسترس نمی باشد.

علت بروز آسیت:
جوجه های گوشتی س��ریع الرشد به دلیل باال 
بودن سوخت و ساز بدن، به اکسیژن بیشتری نیاز 
دارند و این افزایش نیاز به اکسیژن، باعث افزایش 

فعالی��ت قلب آنها می گردد که در نهایت منجر به 
ایجاد نارس��ایی قلبی و بروز عارضه آسیت خواهد 
شد. آسیت یک عارضه پیچیده ای است که عامل 
اصلی ایجاد  کننده آن کمبود اکس��یژن است. هر 
عامل��ی که باعث عدم تعادل بین اکس��یژن مورد 
نیاز پرنده با اکس��یژن تأمین ش��ده در بدن ش��ود 

میزان بروز آسیت را تشدید می کند
 .

عالئم و نشانه ها:
آس��یت با جم��ع ش��دن مایع��ات در محوطه 
ش��کمی مش��خص می ش��ود. پرندگان مبتال به 
آس��یت اغلب در حال له له زدن هستند، حتی اگر 
ظاهراً تنش حرارتی وجود نداش��ته باش��د. ممکن 
اس��ت که مخاط پرندگان به دلیل کمبود اکسیژن 
خصوصًا در اطراف تاج و ریش، آبی به نظر رسد. 
همراه با این عالئم هنگامی که پرندگان تحریک 
ش��وند، مرگ می تواند اتفاق افتد. عالئم عمومی 

آسیت شامل آب آوردگی آبشامه قلب، تجمع مایع 
آسیتی در محوطه شکمی، بزرگ شدن و انبساط 

قلب مخصوصًا بطن راست است.
 

کاهش تلفات ناشی از آسیت:
آسیت یک بیماری متابولیکی است که تحت 
تأثی��ر ژنتیک و محی��ط قرار می گی��رد و درمان 
خاص��ی برای آن وج��ود ندارد. اما با اس��تفاده از 
فاکتوره��ای مدیریت��ی می توان تلفات ناش��ی از 
این بیم��اری متابولیکی را کاه��ش داد. در میان 
فاکتورهای مدیریتی موثر در بروز آسیت می توان 
به تغذیه، شرایط محیط سالن پرورش، میزان دما 
)سرما یا گرمای متوسط(، گرد و غبار، کیفیت هوا، 
سطوح دی اکس��ید کربن و سطح اکسیژن اشاره 

نمود. 
در می��ان ای��ن فاکتورها تهوی��ه حائز اهمیت 
اس��ت، زیرا کاهش تهویه در س��الن های پرورش 

جوجه گوشتی از یک طرف سبب کاهش اکسیزن 
داخل س��الن و از طرف دیگر سبب افزایش تراکم 
گازهای دی اکس��ید کربن، مونو اکس��ید کربن و 

دیگر گازهای مضر از جمله آمونیاک می شود.
 مش��کل تهویه نامناسب، بیشتر به علت حفظ 
گرم��ا و کاهش هزینه س��وخت در فصول س��رد 
س��ال اتفاق می افتد. بنابراین عدم تهویه صحیح  
ع��الوه بر این که میزان اکس��یژن در دس��ترس 
پرن��ده را کاهش می دهد با افزایش گازهای مضر 
و تحریک بافت های تنفسی باعث کاهش کارایی 

سیستم تنفسی و بروز بیشتر آسیت می گردد.

 تهیه و تنظیم: صیفعلی ورمقانی 
استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالم

راهکارهای مدیریتی کاهش ناهنجاری متابولیکی آسیت در جوجه های گوشتی
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پیام ترویجی:
 با تهویه مناسب و اصولی عالوه بر 
این که وزن و ضریب تبدیل خوراک 
جوجه های گوشتی بهتر می شود،  

بیماری های تنفسی و میزان تلفات ناشی 
از آسیت نیز کاهش می یابد.

آس�یت یک بیماری متابولیکی اس�ت که تحت تأثیر ژنتیک 
و محیط ق�رار می گیرد و درمان خاصی ب�رای آن وجود 
ن�دارد. اما با اس�تفاده از فاکتوره�ای مدیریتی می توان 
تلفات ناش�ی از این بیماری متابولیک�ی را کاهش داد. در 
میان فاکتورهای مدیریتی موثر در بروز آسیت می توان به 
تغذیه، ش�رایط محیط س�الن پرورش، میزان دما )سرما یا 
گرمای متوسط(، گرد و غبار، کیفیت هوا، سطوح دی اکسید 

کربن و سطح اکسیژن اشاره نمود. 
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مدیری��ت هماهنگ��ی ترویج در طی س��الیان 
گذش��ته همواره به دنبال ارائه برنامه های نوینی 
برای آموزش کش��اورزان و به��ره برداران بخش 
کش��اورزی بوده ، که از مهمتری��ن آنها می توان  
ب��ه انتخاب و معرفی کش��اورزان برتر به جامعه و 
استفاده از تجربیاتشان به عنوان  الگوهای موفق 

نام برد.
الگو س��ازی یکی از شیوه های موثر ترویجی 
اس��ت که از طریق ایجاد رقابت س��الم بین بهره 
ب��رداران و تب��ادل تجربیات آنه��ا، زمینه را برای 
ارتقاء دانش، نگ��رش و مهارت تولید کنندگان را 

فراهم می کند.
 اهداف انتخاب و معرفی تولید کنندگان برتر. 
1- ارج نهادن به تالش تولید کنندگان برتر.

2- ارتقاء جایگاه بخش کشاورزی.
3- ایج��اد انگی��زه و رقابت س��الم بین بهره 

برداران.
4- معرفی الگوهای مناسب.

5- تبادل تجربه و بس��تر س��ازی برای بیان 
مسائل و مشکالت کشاورزان. 

 مدیریت هماهنگی ترویج در این راستا وظیفه 
زمینه سازی و برنامه ریزی برای انتخاب، معرفی 

و تجلیل از تولید کنندگان برتر ونیز  فراهم کردن 
استفاده از تجربیات آنها را به عهده دارد.

 
با فعالیته�ای آقای علی  آش�نایی 
نمونه کش�وری واحد  حمیدی مدی�ر 

دامی)مرغدار گوشتی( در سال1392
 آقای علی حمیدی مدیر نمونه کشوری واحد 
دامی)مرغدار گوش��تی( در سال1392 متولد سال 
1365 ساکن شهرستان دهلران بخش موسیان ، 

بوده ودارای مدرک دیپلم است .
ن��ام ب��رده در س��ال 1392 ب��ا اس��تفاده از 
تس��هیالت بانکی طرح توس��عه بخش کشاورزی 

ب��ا اعتب��اری بال��غ ب��ر 14,000,000,000 ریال 
)تسهیالت بانکی12,500,000,000 ریال و آورده 
1,500,000,000ریال ( اقدام به ساخت یک واحد 
پرورش مرغ گوشتی کامال اتوماتیک و با استفاده 
از فن آوری های نوین به ظرفیت 50 هزار قطعه 
نمود ، اشتغال زایی طرح 12 نفر بصورت مستقیم 

و غیر مستقیم  می باشد .
ب��ا توجه ب��ه اینکه مرغ��داری مذک��ور تماما 
اتوماتیک بوده و همچنین سیس��تم س��اخت آن 
نوین می باش��د در اولی��ن دوره پرورش آن بیش 
از 90 تن گوش��ت س��فید تولید و به بازار عرضه 

نموده است.

ازجمله م��وارد دیگر انتخاب ایش��ان ظرفیت 
باالی مرغ��داری نامبرده در منطقه، اس��تفاده از 
سیس��تم های نوین مرغداری، عالقمندی به امر 
تولی��د ، مدیریت زمان در واح��د تولیدی، ضریب 
تبدیل بس��یار خوب)1/88(، میزان تلفات بس��یار 
پایین در طول دوره پرورش)5 درصد(، ش��اخص 
تولید )257(، اس��تفاده از دانش ب��ه روز از طریق 
مش��اوره با کارشناسان  ، استفاده بهینه از مصرف 
سوخت)اس��تفاده از وسایل گرمایشی- سرمایشی 
ک��م مص��رف و نوی��ن( و اس��تفاده  از سیس��تم 

اتوماسیون می باشد .

انتخ�اب و معرفی تولی�د کنندگان 
برتر استان درسال 92  

درس��ال 92 کمیته ی انتخاب و معرفی تولید 
کنندگان برتر استان از بین بیش از 150 نفر نمونه 
ی معرفی ش��ده شهرس��تانها 34 نفر را به عنوان 
اف��راد برتر با رعایت کلیه ی موازین فنی انتخاب 
و برای مراسم تقدیر به مدیریت ترویج انجام داد.

 مشخصات تولید کنندگان برتر سال1392 .

انتخ�اب و مع�رفی تول�ید کنندگ�ان ب�رت�ر
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با عنایت به اینکه عوامل عفونی وغیر عفونی 
متعددی در بروز س��قط جنین گوسفند و بز نقش 
دارند،  تش��خیص عام��ل اصلی س��قط جنین با 
مش��کل مواجه می باشد. پیشگیری و کنترل این 
عارضه در گوس��فند و بز عالوه بر ضرورت توجه 
به عوامل عفونی، نیازمند تامین انرژی و پروتئین 
مورد نیاز دام، جبران مواد معدنی و ویتامین های 
ضروری مورد نیاز دام در دوران آبستنی،  بویژه در 
دو ماه آخر آبستنی می باشد که با توجه به بررسی 
بعمل آمده کمبود مواد مورد نیاز دامهای آبستن از 
علل اصلی سقط جنین دام در سطح استان است.

س��ایر عوامل از جمله اس��ترس، گرما، کمبود 
آب، فاصله زیاد مرتع تا محل دامداری، استفاده از 
داروهای انگلی در ماه اول و ماه آخر آبستنی، فقر 
مرتع و عوامل فیزیکی متفرقه نیز می تواند سبب 
س��قط جنین دام گردند، که الزم است هر یک از 

این موارد نیز توسط دامدار مدیریت شوند..
توصیه های دامپزش��کی به منظور پیشگیری 

و کنترل سقط جنین در گله های گوسفند و بز
1-ب��ا توجه به افزایش رش��د جنین در دو ماه 
آخر آبستنی، استفاده از تغذیه کمکی کاه و جو به 
همراه پودر مواد معدنی و مولتی ویتامین در اواخر 

دوره آبستنی توصیه می شود.
2- اس��تفاده از نم��ک یددار ی��ه جای نمک 

معمولی .
3- قرار دادن آج��ر معدنی در محل دامداری 

جهت مصرف دامها.
4- تزریق ویتامین 

5- عدم اس��تفاده از داروهای انگلی در دو ماه 
اول و دو هفته آخر آبستنی.

6- حداق��ل در دو هفته آخر آبس��تنی از بردن 

دام آبس��تن به مراتع دور دس��ت خودداری گردد. 
راهپیمای��ی طوالنی در ش��رایط فقر مراتع ممکن 

است سبب سقط جنین گردد.
7-تغذیه تقویتی دام م��اده از یک ماه قبل از 
جف��ت گی��ری و دام نر از دو هفت��ه قبل از جفت 
گی��ری موجب افزای��ش قدرت ب��اروری دام می 

گردد.
8- از دسترس��ی گرب��ه ها به غ��ذای دام ها 

جلوگیری نمائید.
9- عدم تغذیه میش های آبس��تن از قسمت 
فوقانی علوفه انبار شده که ممکن است به مدفوع 

گربه آلوده باشند.
10-می��ش های آبس��تن نباید در کن��ار و یا 
مخلوط با دامهای س��نگین نظیر گاو، گاومیش و 

...چرا نمایند.
11-میش سقط کرده را جداسازی نمائید.

12- جفت و جنین س��قط شده و بستر محل 
سقط را دفن نمائید.

13- از دسترسی سگ ها به جفت و بره های 
تلف شده جلوگیری نمائید.

14- تجمع فش��رده میش ها ی��ا پرش های 
ناگهانی آنها، ممکن است سبب سقط گردد.

15- تزریق اکس��ی تتراسیکلین طوالنی االثر 
و تکرار تزریق هر ده روز، ممکن اس��ت ضروری 

باشند.
16- بس��تر و مواد دفعی میش سقط کرده را 

معدوم نمائید.
17- هنگام بره زایی، بهداشت رعایت گردد.

18- مواد آلوده و مشکوک رااز بین ببرید.
19- مح��ل زایش��گاه قابل شستش��و و قابل 

ضدعفونی باشد.

20- جف��ت و جنی��ن ه��ای مرده ب��ه روش 
مناسب معدوم گردند.

21- واکسیناسیون بروس��لوز بره و بزغاله در 
سن 3تا 8 ماهگی انجام گیرد.

22- از ی��ک ماه قبل از جف��ت گیری دام ها 
نباید واکسن بروسلوز دریافت دارند.

23- به دام های آبس��تن واکس��ن بروس��لوز 
تزریق ننمائید.

24- ب��ا اس��تفاده از حمام ضد کن��ه یا روش 
پ��ورآن، و سمپاش��ی جای��گاه دام، جمعی��ت کنه 

دامداری ها را کنترل نمائید.
25- گ��زارش م��وارد س��قط جنین ب��ه اداره 

دامپزشکی شهرستان، جهت بررسی و در صورت 
لزوم انجام آزمایشات الزم.

اداره کل دامپزشکی استان ایالم
 )آموزش ترویج(

راههای پیشگیری و کنترل سقط جنین در گله های گوسفند و بز

 استرس، گرما، کمبود آب، فاصله 
زیاد مرتع تا محل دامداری، استفاده 
از داروه�ای انگل�ی در م�اه اول و 
ماه آخر آبستنی، فقر مرتع و عوامل 
فیزیکی متفرقه نیز می تواند سبب 
سقط جنین دام گردند، که الزم است 
ه�ر ی�ک از این م�وارد نیز توس�ط 

دامدار مدیریت شوند.



ک��رم گلوگاه انار (کرم دانه خ��وار یا کرم انار) 
از دیرباز در ایران وجود داش��ته است. میزبان این 
حش��ره در ایران انار و خرنوب )نوعی پس��ته( می 
باش��د. گونه هایی که دارای پوس��ت نسبتا نازک 
و م��زه آنها ترش و ش��یرین و همچنین زودرس 
هس��تند از انواع دیگر انارها بیشتر مورد حمله این 

آفت قرار می گیرند.

مشخصات ظاهری:
حش��ره کامل پروانه ای اس��ت که عرض آن 
ب��ا بال های ب��از 24 میلی متر و ط��ول بدن آن 
10 میلی متر می باش��د. ب��ال های جلوئی دارای 
رن��گ خاکس��تری تیره بوده و در قاع��ده آن نوار 
موج داری به رنگ خاکس��تری روش��ن با حاشیه 
هایی نمایان اس��ت. بال های عقبی س��فید کدر، 
توام با رگه های تیره و دارای حاشیه ای است که 
ریشک های بلندی در آن وجود دارد. بدن پروانه 
پوشیده از فلس های خاکستری براق است. تخم 
پروان��ه، تخم مرغی و به رنگ س��فید متمایل به 

زرد می باشد. 
پروانه کرم انار در شرایط آب و هوای مساعد، 
س��االنه چهار نسل دارد و زمس��تان را به صورت 
الرو در انارهای آلوده که در زیر درخت ها ریخته 
یا در انبارها ذخیره ش��ده اند می گذارنند. در اواخر 
اردیبهشت ماه الروها تبدیل به شفیره و در اوایل 
خرداد ماه، مصادف با زمانی که میوه درختان انار 
ب��ه بزرگی یک لیم��و ترش هس��تند پروانه ها از 
پوسته شفیرگی خارج شده و در طبیعت ظاهر می 
ش��وند و بعد از دو تا چهار روز حشرات ماده درون 
تاج انار، داخل پرچم ها تخم ریزی می کنند. تخم 
ریزی به صورت دسته جات چهار تا هشت عددی 

و همچنین انفرادی نیز مشاهده شده است.
جدا ش��دن تخم ها هش��ت تا ده روز به طول 
م��ی انجامد به ط��وری که در اواس��ط خردادماه، 
الروهای س��ن ی��ک و دو در گل��وی میوه وجود 
دارند. معمواًل دوره ی الروی در شرایط طبیعی از 
18 تا 20 روز تجاوز نمی کند. الروهای سن آخر 
قبل از ش��فیره ش��دن از راه داالن هایی که قباًل 
در میوه درس��ت کرده اند وارد تاج انار می شوند و 

در آنجا تش��کیل پیله ای داده و تبدیل به شفیره 
می گردند.

الروها به طول 18 میلی متر و پهنای 4 میلی 
متر هس��تند. رنگ انها بستگی به نوع تغذیه دارد، 
الروهای��ی که در انارهای دان��ه قرمز زندگی می 
کنند رنگ بدنش��ان مایل به قرمز و آنهایی که در 
انارهای دانه سفید زندگی می کنند، رنگ بدنشان 

سفید می باشد.
 رنگ اصلی الروها در س��نین ب��اال مایل به 

قهوه ای می باشد. 

خسارت :
خس��ارت کرم انار به صورتی اس��ت که ابتدا 
تخ��م های پروانه در تاج های می��وه انار به الرو 
تبدیل ش��ده و الروها در ابتدا سوراخ هایی در گلو 
می��وه ایجاد می کنند و پس از مدتی بر اثر تغذیه، 
داالن ه��ای الروی را ایجاد می نمایند. با بزرگتر 
شدن الروها حجم داالن ها بزرگتر شده و الروها 
به داخل میوه نفوذ می کنند و از قس��مت گوشت 

دان��ه انار و نیز قس��مت داخلی پوس��ته روئی انار 
تغذیه می کنند. پس از مدتی روی پوسته انار لکه 
هایی ظاهر می ش��ود که یکی از عالئم شناسایی 
میوه های آلوده می باش��د. میوه های آفت دیده،  
شکاف برداشته ودرنتیجه آن داخل انار سیاه رنگ 
م��ی گردد.  میزان خس��ارت به نوع و رش��د میوه 

بستگی دارد. 
درخت��ان ان��ار در دو موقع گل م��ی دهند. در 
اوایل فروردین ماه و اواخر بهار )خرداد ماه(، میوه 
هایی که از گل های دیرتر به وجود می آیند اکثرا 
در خرداد ماه محل خوبی برای تخم گذاری پروانه 
های نسل زمستانی می باشند و از این رو در سال 
های طغیانی، اکثر آنها ت��ا اواخر خرداد ماه آلوده 

شده و از بین خواهند رفت.

مبارزه:
از آنجا که کرم گل��وگاه انار تخم هاي خود را 
داخل تاج میوه مي گذارد، مبارزه ش��یمیایي با آن 
تقریبًا غیرممکن بوده و از طرف دیگر سمپاش��ي 

در باغ��ات انار باعث از بین رفتن حش��رات مفید 
و در نتیجه طغیان س��ایر آفات، بخصوص کنه ها 
مي ش��ود. بنابراین ب��راي کنترل ای��ن آفت باید 
مجموع��ه اي از روش هاي مب��ارزه را بکار گرفت 
که اصطالحًا به این روش مدیریت تلفیقي کنترل 
آفت گفته مي شود. این روش ها شامل روش هاي 

به زراعي، بیولوژیکي، فیزیکي و مکانیکي است.

روش به زراعی 
در عملی��ات به زراعی اقدامات ذیل انجام می 

شود:
* رعایت فواصل مناسب کاشت

* شخم درختان در پائیز 
*تعیین فواصل مناس��ب آبیاري ب��ا توجه به 

بافت خاک
* سن درخت و شرایط آب و هوایي 

* تغذیه مناسب درختان
* اس��تفاده از ارقام مقاوم مانند انار اصفهاني 

دانه سیاه 
* کنترل علفهاي هرز و هرس علمي درختان.

- روش های فیزیکی و مکانیکی 

در عملی��ات فیزیکی و مکانیکی اقدامات ذیل 
انجام می شود:

- جمع آوری منظم میوه های انار آلوده
- اس��تفاده از فرمون های جنسی برای جلب 

حشرات ماده

- مبارزه بیولوژیک
مب��ارزه بیولوژیکی با کرم گلوگاه انار بوس��یله 
رها س��ازی زنبورهای تریکوگرام��ا در محل بروز 

آفت.
 در این نوع مبارزه، حتمًا با کارشناسان مراکز 

خدمات جهاد کشاورزی مشورت گردد

تهیه کننده: سیامک بیگی
 مدیریت حفظ نباتات استان ایالم
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به کوشش: 

                                                             مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایالم
همکاران: آقای سیامک بیگی، ، آقای امیر عبداللهی، آقای بابک افراز،  آقای علی اشرف عبداللهی، آقای مهرداد مرادی، 

آقای صیفعلی ورمقانی، آقای فرزاد عبداللهی، خانم مژگان عالیی نژاد

  نوآوران رتویج کشاورزی

ک�رم  گل�وگ�اه  ان�ار

مهندس حجتی وزری جهاد کشاورزی :

نـگاه ما در بخش کشاورزی افزایش بهره وری با نگاه 

پایدار خواهد بود، پایدا ری به معنی حفظ منابع پایه.


