
سخن سر دبیر

ام��روزه اهمیت حفظ مناب��ع پایه تولید )آب 
– خ��اک( بر کسی پوشیده نیس��ت ، بطوریکه 
حفظ و بهره برداری اصولی وبهینه از این منابع 
ضام��ن امنیت غذای��ی وخود اتکای��ی در تولید 
محصوالت کشاورزی اس��ت.  وضعیت طبیعی 
کشور به لحاظ ق��رار گرفتن در کمربند خشک 
ونیم��ه خش��ک جغرافیایی ، کاه��ش بارندگی 
وخشکسالی های مستم��ر ، تبخیر زیاد و بهره 
ب��رداری  غیراصولی وبی��ش از ظرفیت از منابع 
آب تنها بخش��ی از عواملی هستند که وضعیت 
منابع آبی کشور را به مخاطره انداخته وضرورت 
اص��الح مدیری��ت منابع ومص��ارف آب، اصالح 
روشهای آبیاری وتغییر الگوی کاشت ومصرف 
را در بخش کش��اورزی مح��رز والزامی نموده 

است.
وضعیت به��ره برداری از منابع حیاتی خاک 
نیزشرایط مناسبی ن��دارد. فشار بیش از حد دام 
به واسط��ه چرای دام در مرات��ع، قطع درختان 
جنگلی به منظور توسعه اراضی دیمزار کم بازده   
و استف��اده از چوب درختان ، شخم نامناسب در 
اراض��ی شیبدار، فقر گیاه��ی در اراضی جنگلی  
ومرتعی و... بخشی از عواملی هستند که تشدید 
کننده فرسایش خاک در اراضی جنگلی و مرتعی 
هستن��د واز آنجای��ی  که ۸۰ درص��د مساحت 
استان را اراضی جنگل��ی و مرتعی تشکیل می 
دهند، بنابراین حجم فرسایش خاک نیز چندین 
برابر انتظ��ارات است. در ح��وزه اراضی زراعی 
وباغی نیز استف��اده از روشهای متداول آبیاری 
سطحی، الگوی کاشت نا مناسب و رواج کشت 
تک محصولی، عدم رعای��ت اصول کشاورزی 
حفاظتی، زمین��ه فرسایش کمی وکیفی اراضی 

صدرالذکر را ایجاد نموده است.
 متاسفانه در روزهای اخیر شاهد پدیده شوم  
خانمان سوز دیگری در بخش کشاورزی استان 
می باشیم و آن آتش زدن بقایای گیاهای مزارع 
با اهداف مختل��ف خصوصًا آماده کردن اراضی 

جهت کشت دوم هستیم.
این پدیده سرمای��ه سوز که ظاهراً با هدفی 
مناسب اجرا می شود زمینه تخریب کیفی خاک 
را فراهم آورده شده و از یکسو با متالشی کردن 
ساختمان خاک آنرا مهیای فرسایش بوسیله آب 

می نماید .
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سالیانه مقادی��ر قابل توجهی ار عناصر غذایی 
بص��ورت محصول و یا بقای��ای گیاهی از مزرعه 
خ��ارج می شود. ب��ا خروج حجم زی��ادی از مواد 
گیاه��ی، منابع تامین انرژی و مواد غذایی به ویژه 
مواد آلی در خاک بتدریج دچار کاهش می گردد. 
متاسفان��ه مشکل اصلی خاکهای کشور ما کمبود 
شدید مواد آلی است. به همین علت آسیب پذیری 
آن در مقاب��ل عوام��ل طبیع��ی و عملیات زراعی 
بیشت��ر بوده و فرسایش زی��ادی را به همراه دارد. 
مواد آلی یکی از منابع تامین کننده انرژی و مواد 
غذایی م��ورد نیاز گیاهان می باش��د. مواد آلی از 
بقایای گیاهی و جانوری حاصل می شود. یکی از 
روشه��ای ارزان برای افزایش مواد آلی در اراضی 
کش��اورزی، برگرداندن بقایای محصوالت زراعی 

به خاک است.
کش��اورزان اکثرا کاه و کل��ش بعد از برداشت 
غ��الت را برای تعلی��ف دام و یا فروش، از مزرعه 
خ��ارج نموده و حتی در مواردی به منظور تسهیل 
در آم��اده سازی زمین ب��رای کشت بعدی و یا به 
بهانه مب��ارزه با آفات و بیماریه��ا، بقایای گیاهی 
را ب��ه عنوان م��واد مزاحم م��ی سوزانند و به این 
ترتی��ب از برگشت مقدار قاب��ل توجهی مواد آلی 
به خاک ممانعت ب��ه عمل آورده و باعث کاهش 
حاصلخی��زی خ��اک م��ی شون��د. در حالیکه در 
کشورهای پیشرفته برای بهبود وضعیت فیزیکی 
و حاصلخیزی خ��اک، تمامی کاه و کلش حاصل 
از برداش��ت با کمباین را، بع��د از جدا کردن دانه 
ب��ه زمین بر م��ی گردانن��د. برای تولی��د بقایای 
گیاه��ی همانند محصول اصلی، انرژی، آب، کود، 
سم، عملیات زراعی و سای��ر مراقبت ها و هزینه 
های جانبی صرف گردیده است و هر چند ظاهراً 
دارای ارزش کمتری هستند، ولی در یک سیستم 

زراعی پویا و پایدار نقش مدیریت آنها بسیار مهم 
و پیچیده می باش��د. از جمله موارد قابل استفاده 
بقایای گیاهی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. افزایش مواد آلی خاک
بقایای گیاهی مهمترین و بیشترین نقش را در 
حاصلخی��زی و بهره وری خاک به عهده داشته و 
7۰ درصد مواد آلی خاک از بقایای گیاهی تشکیل 
می ش��ود. مواد آلی خاک مهمتری��ن منبع تامین 
ازت و سایر عناصر ب��رای گیاهان است. تشکیل 
و نگه��داری خاک، نگهداری آب در خاک، بهبود 
ساختمان خاک، کنترل عل��ف های هرز،افزایش 
نف��وذ پذی��ری خ��اک، کاهش فرسای��ش خاک، 
کاه��ش تبخیر، پایداری تولی��د و کارآیی مصرف 
کودهای شیمیای��ی از مزایای مواد آلی خاک می 
باشد.حد مطلوب میزان مواد آلی خاک برای رشد 
مناسب گیاه��ان بیش از 3 درصد است. متاسفانه 

ای��ن می��زان در بیش از 6۰ درص��د خاکهای زیر 
کشت ای��ران کمت��ر از 1 درصد ب��وده و مشکل 
عمده این خاکها کمبود شدید مواد آلی می باشد. 
در شرای��ط فعلی تامین م��واد آلی خاک به غیر از 
بقایای گیاهی به صرف��ه نخواهد بود. لذا منطقی 
تری��ن روش اصالح خاک ه��ا و تامین مواد آلی 

آنها، حفظ بقایای گیاهی در زمین می باشد.
2.  تاثیر بقایای گیاهی بر ساختمان خاک 

بقای��ای گیاه��ی از برخورد مستقی��م و فشار 
قطرات باران بر ذرات خاک جلوگیری نموده و در 
نتیجه نفوذ پذی��ری آب بیشتر و سله بندی خاک 
کمتر می شود. رشد و گسترش ریشه بیشتر شده 
و از فشردگ��ی خاک در اثر عب��ور و مرور ماشین 
آالت جلوگی��ری نموده وخاکدان��ه های خاک را 

حفظ می نماید.
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معایب آتش زدن بقایای گیاهی در اراضی زراعی

کشاورزان اکثرا کاه و کلش بعد از برداشت غالت را برای 

تعلیف دام و یا ف�روش، از مزرعه خارج نموده و حتی در 

مواردی به منظور تسهیل در آماده سازی زمین برای کشت 

بعدی و یا به بهانه مبارزه با آفات و بیماریها، بقایای گیاهی 

را به عن�وان مواد مزاحم می سوزانن�د و به این ترتیب از 

برگشت مق�دار قابل توجهی مواد آلی به خاک ممانعت به 

عمل آورده و باعث کاهش حاصلخیزی خاک می شوند
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مقدمه:
بیماری بروسل��وز یا تب مالت یکی از متداول 
ترین بیماریه��ای مشترک بین انسان و دام است 
که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و روانی تاثیرات 
منف��ی ب��ر جامعه به جا م��ی گ��ذارد و به همین 
دلیل یک��ی از اولوی��ت های متولی��ان بهداشتی 
محس��وب می شود. هر سال��ه در آغاز فصل گرما 
وافزایش بیماریه��اي باکتریایي وعفوني از جمله 
تب مالت)بروسلوز( بط��ور معمول بر هشدارهاي 
بهداشتي افزوده مي شود وهمکاري بین مدیریت 
ترویج و اداره کل دامپزشکی برای آموزش عموم 
و کنت��رل آن ض��روری است. بروسل��وز یکی از 
متداول ترین  بیماری های مشترک بین انسان و 
دام اس��ت که در تمام دنیا وجود دارد. البته کشور 
ژاپ��ن و کشورهای اسکاندین��اوی، این بیماری را 
ریشه کن نموده اند. بروسالی نوع بزی )بروسال 
ملی تنسیس(، شایع ترین عامل ایجاد کننده این 

بیماری در انسان می باشد. 

عامل بیماری:

عام��ل این بیم��اری، باکتری اس��ت. باکتری 
در محی��ط سرد و مرطوب، زی��ر سایه و حتی در 
دم��ای انجماد برای م��دت ه��ای طوالنی زنده 
می مان��د.  ولی تحت تأثی��ر اکثر مواد ضد عفونی 
کننده، ح��رارت، پاستوریزاسیون، اسیدالکتیک و 

نور خورشید از بین می رود. 
براس��اس بررس��ی ه��ای انجام ش��ده، عمل 
پاستوریزاسیون شیر در دمای 6۰ درجه و به مدت 
15 دقیقه، باکتری را از بین می برد. انجماد شیر یا 
خام��ه ، باکتری را از بین نمی برد و به مدت یک 
ماه در خامه ی��ا بستنی زنده می ماند. البته پس از 

یک ماه، بستنی قابل مصرف خواهد بود.
باکتری؛ در دیواره��ای چوبی و کف آغل، در 
دم��ای پایین، برای مدت 4 م��اه، درمراتع، مزارع 
و در مجاورت  ن��ور خورشید 15 روز، در سایه به 
م��دت 35 روز، در مدف��وع حیوانات، بیش از یک 
صد روز، در آب به مدت یک هفته تا یک ماه، در 
خاک خشک به مدت 4۰ روز، و درخاک مرطوب 

برای مدت بیشتری زنده می ماند

تأثیر فصول سال بر روند بیماری:
در فصل به��ار و تابستان ک��ه در واقع فصل 
حاملگ��ی و زایمان دام ها اس��ت، در اثر تماس با 
جفت و یا جنین ه��ای سقطی و نیز مصرف شیر 

این دام ها، آلودگی بیشتر است.

بیماری زایی در دام
عفونت در گاو در ه��ر سنی می تواند رخ دهد 
ول��ی معمواًل در دامی که از نظر جنسی بالغ شده 
است؛ آلودگی ادامه پیدا می کند. در رحم دام ماده 
قندی به نام اریتریتول وجود دارد که باعث رشد و 
تکثیر باکتری بروسال می گردد. )به عبارت دیگر، 
محرک ای��ن باکتری به حساب می آی��د(. انتقال 
بیم��اری به گ��او اغلب از طریق تم��اس با جنین 
سقط ش��ده، جفت آلوده و ترشح��ات رحمی گاو 
آلوده صورت می گیرد. هرچند مخاط دهان، بینی 
و حلق می تواند راه  ورود باکتری باشد، ولی مخاط 

تناسلی دام اهمیت بیشتری دارد.
 احتمال انتقال از مادر به جنین نیز وجود دارد. 
در این موارد ممکن است گوساله متولد شده،  به 

سرع��ت بیماری را نشان نده��د، اما پس از اولین 
زایم��ان، باکتری را دف��ع می کند. توصیه می شود 
از ای��ن گوساله ه��ا در تولید مثل استف��اده نشود.  
باکتری، پس از ورود ب��ه بدن دام، منتشر شده و 
در حیوان ماده، بیشتر در بافت پستان و غده های 

لنفاوی و در حیوان نر، در بیضه ها مستقر می شود.
 همزمان با ادامه ی دوران آبستنی، باکتری در 
رحم دام رش��د و تکثیر نموده، سبب التهاب رحم 
می شود و در نهایت باعث سقط جنین می گردد. 

عالئم بیماری در دام:
مهم ترین عالمت بیم��اری در دام ها، »سقط 
جنی��ن« است. ضم��ن آنکه هی��چ نشانه دیگری 
مانند تب و بی اشتهایی ندارد. سقط، در یک سوم 
آخ��ر دوران آبستنی اتفاق می افتد، »گاوها، از ماه 
پنجم آبستنی به بعد« و »گوسفندان و بزها، از ماه 

سوم آبستنی به بعد« دچار سقط می شوند. 
به دنبال سقط جنین، جفت ماندگی و عفونت 
رحم اتفاق می افت��د که منجر به عقیمی و نازایی 
در دام می ش��ود. همچنی��ن در گاو نر، باعث تورم 

بیضه می گردد.

راه های انتقال بیماری
 در بین دام ها:

1- ترشحات رحمی دام های آلوده: مهم ترین 
عامل پخش باکتری بروسال در محیط می باشد. 

2-  شی��ر آل��وده:  در دام های��ی ک��ه آل��وده 
هستند، باکتری ب��ه پستان راه یافته و برای سال 
ه��ا از طریق شیر دفع می شود، این اتفاق، محیط 
دامداری را آلوده ک��رده و سبب ابتالی دام های 

سالم می گردد. 
3-    اسپرم آلوده : در دام نر، باکتری بروسال 
در بیضه ه��ا مستقر می شود ک��ه عالوه بر التهاب 
بیضه، امکان ابتالی سایر دام ها را از طریق دفع 

باکتری به وسیله اسپرم فراهم می سازد. 
4- علوف��ه آلوده: استف��اده از علوفه ای که به 

مدف��وع دام ها از جمل��ه مدفوع گوسفن��د ، بز و 
گاو های مبتال آغشته شده باشد.

5- بوییدن دام آلوده: بوییدن دام آلوده توسط 
دام سال��م، می توان��د باعث انتق��ال بیماری شود. 
بنابراین بایستی دام ه��ای آلوده به بروسلوز را از 

سایر حیوانات جدا نمود.
6-تنف��س: باکتری دف��ع ش��ده از دام آلوده، 

می تواند از راه تنفس، دام سالم را آلوده سازد. 

پیشگیری و کنترل بیماری در
 دام ها:

بهترین برنامه ب��رای ریشه کن کردن بیماری 
در بین گاوها، عبارت است از:

1-  شناسایی حیوانات آلوده از طریق آزمایش 
خون و آزمایش شیر آنها

2-جداسازی و اخ��راج دام های آلوده از گله و 
کشتار آن ه��ا در کشتارگاه های مجاز که زیر نظر 

دامپزشکی هستند.
3- واکسیناسی��ون دام ه��ا در س��ن 4 تا 12 
ماهگی با واکس��ن ُدز کامل واکسینه شوند و هر 

دو سال یک بار، واکسیناسیون تکرار شود.

درمان بیماری در دام 

در مورد دامها، درم��ان مؤثر نمی باشد، زیرا تا 
آخ��ر عمر، آلوده باقی  مان��ده و بیماری را به سایر 
دام ه��ا منتقل م��ی کنند. بنابرای��ن تنها راه حل 
موجود، جداسازی و کشتار آنها می باشد که توسط 
دامپزشک��ی تح��ت عنوان تست و کشت��ار انجام 
می ش��ود. البت��ه ضدعفونی دام��داری نیز توصیه 

می شود.
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کنترل بیماری های مرتبط با بیوتروریسم ، وزارت 
بهداشت ، انتشارات مرک��ز مدیریت بیماری ها ، 

سال 13۸2

مهناز عبداللهي
کارشناس علوم دامي جهاد کشاورزي 

شهرستان ایالم

بیماری بروسلوز: تب مالت

ادامه سخن سردبیر

و از س��وی دیگ��ر ب��ا شستش��وی امالح و  
عناصرغذای��ی خاک، زمینه فقر خ��اک  از نظر 
م��واد مورد نیاز برای رشد گی��اه می شود  و به 
تبع کشاورز نیز یا باید با صرف هزینه های زیاد 
خ��اک را غنی ومناسب برای شرایط گیاه نماید، 
ی��ا اینکه بدلیل ع��دم بضاعت مال��ی یا ضعف 

دانش محصول کمتری را تولید نماید .
در چنی��ن شرایطی  در بلند مدت منافع ملی 
از طری��ق ه��در رفت سرمایه  مل��ی آسیب می 
بیند و کشاورز نیز درآمد کمتری عایدش شده و 

تولید، اقتصادی نخواهد بود و ...
ب��ا عنایت ب��ه مراتب ف��وق و از آنجایی که 
استفاده از راهکارهای تشویقی و اطالع رسانی 
از بازدارندگ��ی و اثر بخشی الزم برخوردار نبوده 
ان��د،  لذا به نظر می رسد ک��ه رجوع به قوانین 
موجود و به��ره گیری از اهرمه��ای قضایی در 
این شرایط اثر بخشی مناسب تری داشته باشند 
، کم��ا اینکه در حال حاضر ب��رای جلوگیری از 
تخریب و کاهش کمی اراضی ،  قوانین مرتبط 

نظی��ر قانون عدم  تغییر کاربری اراضی  با تمام 
ق��درت در حال اجرا بوده و از موفقیت هایی نیز 

برخوردار بوده است .
بنابرای��ن الزم اس��ت ک��ه مسئولی��ن امر با 
پیگی��ری ه��ای موث��ر از طری��ق مراکزذیربط،  
قانون و آیین نامه مدیری��ت پسماند کشاورزی 
را در سط��ح استان و بوسیله کلیه دستگاه های 
مرتبط خصوص��ًا  استانداری ، نیروی انتظامی ، 
جهاد کشاورزی ، محیط زیست ، دانشگاه علوم 
پزشک��ی ، و ... اجرایی نموده تا انشاءاهلل بتوانیم 
گ��ام موثری را در راستای حفاظت از این ثروت 
مل��ی انجام داده باشیم، ای��ن مهم در سالی که 
توسط مقام معظم رهبری بعنوان سال )) اقتصاد 
مقاومتی ، اقدام و عمل (( نامیده شده از اهمیت 
وی��ژه ای برخوردار می باشد. زیرا اساس اقتصاد 
مقاومت��ی در بخش کشاورزی ب��ر حفظ ، احیاء 
و به��ره برداری بهین��ه از ظرفیت ها و پتانسیل  

های درونی هر بخش استوار  می باشد.
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ادامه از صفحه اول

3.  تاثیر بقایای گیاهی بر روی گیاهان زراعی
بقای��ای گیاه��ی از ش��دت گرم��ای خاک در 
تابست��ان و سرما در زمست��ان می کاهد. تبخیر را 
کاه��ش داده و آب بیشتری در دسترس گیاه قرار 
م��ی گیرد. چون رطوبت، تهوی��ه و حرارت خاک 
مطلوب م��ی باشد، گیاه بهتر و سریعتر جوانه می 
زند، رشد و توسعه سیستم ریشه ای گیاه سریع تر 

و بطور کامل انجام می شود.
4.  نق��ش بقایای گیاه��ی در تامین علوفه و 

خوراک دام و تعادل دام و مرتع
بقایای گیاهی دارای ارزش غذایی و خوراکی 
فراوان��ی ب��رای دامها م��ی باشند. ب��ا مدیریت و 
ف��رآوری بقایای گیاهی می توان درصد باالیی از 
کمبود علوفه و سوء تغذیه دامها را برطرف نمود.

عده ای از کشاورزان برای آماده سازی زمین 
و از بی��ن بردن بقایای گیاه��ی موجود در زمین، 
بقایای گیاهی را می سوزانند که عالوه بر تخریب 
محی��ط زیست، بر خاک نیز اث��رات سوءیی بر جا 

می گذارد.

معایب و مض�رات آتش زدن بقایای 
گیاهی در اراضی زراعی 

سوزاندن بقایای گیاه��ی در بلند مدت اثرات 
نامطلوبی بر روی کیفیت خاک و کاهش عملکرد 
محص��ول دارد. در کوت��اه م��دت نمی ت��وان از 
خس��ارت سوزاندن بقایای گیاه��ی برآورد دقیقی 
بدس��ت آورد، زیرا تحقیقات نش��ان می دهد که 
اث��رات آن بعد از گذشت 15 سال ظاهر می شود. 
سالیان��ه مقادیر قابل توجه��ی از مواد آلوده کننده 
هوا در نتیجه سوزاندن بقایا و ضایعات کشاورزی 
تولی��د می شود که نه تنه��ا مستقیمًا بر سالمتی 
انس��ان  و محی��ط زیست اث��ر دارد، بلکه به طور 
غی��ر مستقیم نیز آسیب ه��ای جبران ناپذیری به 

بار خواهد آورد.
1.  سوزاندن بقایا عامل تلف شدن شدید مواد 

مغذی
بقایای گیاهی منابع قابل توجه فیبر، انرژی و 
مواد مغذی گیاهی هستند. بقایای گیاهی به دلیل 
داشت��ن ترکیب مواد مغذی مطلوب، به خوبی می 
تواند وضعیت خاک را از نظر خصوصیات فیزیکی، 
شیمیایی و بیولوژیکی بهبود بخشد. به عالوه نیاز 

به حمل و نقل نداشته و آلوده کننده نیز نیستند.
2.  کاهش و از بین رفتن مواد آلی خاک

با توجه ب��ه اینکه بقای��ای گیاهی مهم ترین 
و بیشترین نق��ش را در حاصلخیزی و بهره وری 
خاکها بر عهده داشته و 7۰ درصد مواد آلی خاک 
از بقای��ای گیاهی تشکیل می ش��ود لذا سوزاندن 
بقایای گیاهی باعث کاهش میزان مواد آلی خاک 
شده و این امر باعث کاهش جذب عناصر غذایی 
توس��ط ریشه ها، کاهش ظرفی��ت نگهداری آب 
در خ��اک، کاهش راندمان مص��رف آب، تخریب 
باف��ت و ساختمان خ��اک، کاهش نف��وذ پذیری 
خ��اک، کاه��ش فعالی��ت میکروارگانیس��م های 
خ��اک، افزایش فرسایش خاک و افزایش مصرف 

کودهای شیمیایی می گردد.
3.  افزایش فرسایش آبی و بادی خاک

با سوزاندن بقایای گیاهی به علت لخت شدن 

سطح خ��اک، خاک زراع��ی در معرض فرسایش 
آبی و بادی از بین می رود.

4.  از بی��ن رفتن ساختمان خاک و تاثیر منفی 
آن بر رشد و نمو گیاهان زراعی

سوزاندن بقای��ای گیاهی موجب فشرده شدن 
و ترد و شکننده شدن سطح خاک، کاهش شدید 
نف��وذ پذی��ری و فراهم شدن زمینه ب��رای ایجاد 
فرسایش و شستشوی مواد غذایی خاک می شود. 

همچنین ب��ه علت کمبود رطوبت،تهویه  و دمای 
خاک، جوانه زنی و رش��د و توسعه سیستم ریشه 
ای گی��اه نامناسب ش��ده و از طرفی میزان تبخیر 
افزای��ش و آب در دسترس گیاه، کاهش پیدا می 

کند.
5.  کاه��ش میزان تولید محصوالت زراعی از 

لحاظ کمی و کیفی
با سوزان��دن بقایای گیاهی ب��ه علت کاهش 

حاصلخیزی خ��اک و از بین رفتن مواد آلی آن و 
افزایش مصرف مواد شیمیایی،هم از لحاظ زراعی 
و هم به لح��اظ کیفیت  تولید محصوالت زراعی 

کاهش می یابد و تولید نیز ناپایدار خواهد شد.
6.  آلودگی هوا و محیط زیست

سالیانه مقادیر قابل توجهی از مواد آلوده کننده 
هوا در نتیجه سوزاندن بقایا و ضایعات کشاورزی 
تولی��د می شود که نه تنه��ا مستقیمًا بر سالمتی 
انسان و محی��ط زیست اثر دارد بلکه به طور غیر 
مستقیم نیز آسیب جب��ران ناپذیری به بار خواهد 
آورد. مواد سمی و گازهای حاصل از سوزاندن کاه 
و کل��ش موجب بیماری ه��ای تنفسی و آلودگی 

محیط زیست می شوند.
7. عدم تامین علوفه و خوراک مورد نیاز دامها

 سوزان��دن بقایای گیاه��ی سبب از بین بردن 
موادی که دارای ارزش غذایی و خوراکی فراوانی 
ب��رای دامه��ا می باشن��د، می شود ل��ذا با اعمال 
مدیریت و فرآوری بقایای گیاهی می توان درصد 
باالی��ی از کمبود علوف��ه و سوء تغذی��ه دامها را 

برطرف نمود.

حشمت اله سیاهی
کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

معایب آتش زدن بقایای گیاهی در اراضی زراعی
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مقدمه:
ذرت گیاه��ی اس��ت آبدوس��ت و در مراح��ل 
مختل��ف رشد نسبت به تنش خشکی حساس می 
باش��د. خشکی در کلیه مراحل رش��د ذرت ایجاد 
خسارت می نماید که شامل:  مرگ گیاهچه های 
جوان در اوایل رشد و کاهش تراکم بوته، کاهش 
سط��ح برگ و بدنبال آن جذب کمتر نور خورشید 
و اف��ت عملکرد در دوره گلدهی است و همچنین 
ذرت شدی��دا به تنش خشکی حس��اس است)دو 
هفت��ه قبل تا دو هفت��ه بعد از گلده��ی(، اگر در 
مرحله گلدهی خشکی حادث شود، عملکرد ذرت 
به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. خشکی شدید 
که باعث سوختن برگها یا کوچک شدن آنها شود، 
بیشتری��ن تاثیر منفی را بر عملکرد خواهد داشت. 
بنابرای��ن در انتخاب زمین و سطح زیر کشت باید 

به مقدار آب موجود نیز توجه شود 
ع��دم هماهنگی بین مق��دار آب و سطح زیر 
کشت چه در کشته��ای پاییزه که در اوایل فصل 
رشد با کمبود آب آبیاری مواجه می شوند و چه در 
کشت بهاره و یا تابستانه که عماًل تداخل آبیاری 
غالت و کلزا ب��ا آب اول ذرت را به دنبال خواهد 
داشت معموال سبب خسارت به محصوالت حاضر 

در تناوب و نهایتا به کشاورزان خواهد شد.
آب م��ورد نیاز گی��اه ذرت بستگ��ی به روش 
آبی��اری، نوع خاک، رقم)دی��ررس یا زود رس( و 
اقلی��م هر منطقه دارد. می��زان آب مورد نیاز ذرت 
در کشت اول در حدود ۸۰۰۰مترمکعب در هکتار 
اس��ت) در مناطق گرم و خش��ک کشور این آب 
به 1۰۰۰۰-9۰۰۰ مترمکعب در هکتار می رسد(.

آب م��ورد نی��از ذرت در کش��ت دوم 65۰۰ 
مترمکعب گزارش شده است. دور آبیاری بستگی 
ب��ه روش آبیاری، بافت خ��اک و اقلیم هر منطقه 
دارد. معم��واًل دور آبیاری بی��ن ۸-1۰ روز یکبار 
توصیه می گ��ردد. الزم به ذکر است آبیاری اول 
و دوم گی��اه بخصوص در مناطق گرم ) دهلران و 
مهران( با فاصل��ه 3 تا 4 روز انجام می شود تا از 
عدم یکنواختی جوانه زن��ی و کاهش تراکم بوته 

جلوگیری گردد.

مصرف کودهای شیمیایی:
ذرت از جمل��ه محصوالت زراعی است که به 
عناصر غذایی موجود در خاک سریعا عکس العمل 
نشان می دهد. سرعت رشد نسبتًا باالی این گیاه 
سبب جذب زیاد عناص��ر غذایی و واکنش سریع 

آن به کمبود مواد غذایی است.

نیتروژن:
نیتروژن یکی از عناصر اصلی و مورد نیاز برای 
رشد ذرت محسوب می ش��ود. تعداد بالل، تعداد 
ردی��ف دانه در بالل، تعداد دان��ه در ردیف، اندازه 
دان��ه و می��زان پروتئین دانه همگ��ی تحت تاثیر 
نیت��روژن در مراحل مختلف رش��د ذرت هستند. 
ج��ذب نیتروژن از خاک در تمام مراحل رشد گیاه 
ص��ورت می گیرد ولی در مراحل اولیه رشد مقدار 
ج��ذب آن کمتر است. در زمان ظهور گلهای نر و 
ماده جذب نیت��روژن به حداکثر می رسد و بعد از 
مرحل��ه گلدهی مجدداً جذب آن کاهش می یابد. 

کمب��ود ازت در مراحل اولیه) ارتفاع بوته 3۰-2۰ 
سانتی متر( ب��ر روی تعداد ردیف دانه تاثیر منفی 
دارد و در صورت کمبود شدید، بالل تشکیل نمی 
گردد. افزایش نیتروژن در مراحل بعدی نمی تواند 
تاثی��ر منفی مراح��ل اولیه را جب��ران کند. کمبود 
مداوم و طوالنی نیتروژن عملکرد دانه را تا میزان 
7۰ درصد کاهش خواه��د داد. بنابراین، ازت باید 
در مراحل حساس رشد گی��اه که بیشترین مقدار 
ج��ذب را دارا است مصرف نم��ود. برای تولید هر 
تن ذرت تقریبا بی��ن 15 تا 17 کیلوگرم نیتروژن 
مص��رف می شود. مقدار مص��رف نیتروژن در هر 
منطقه بر اساس آزمون خ��اک و با توجه به مواد 

آلی خاک تعیین و مصرف می گردد.

فسفر:
فسف��ر از جمله عناصر ض��روری برای رشد و 
نم��و ذرت است. کود فسفره ب��ه صورت فسفات 
آمونی��وم یا سوپر فسفات تریپل مصرف می شود. 
ذرت بیشترین میزان فسفر) حدود 7۰تا6۰ درصد( 
م��ورد نیاز خود را از زم��ان تلقیح تا زمان تشکیل 
دان��ه جذب می کند. حد بحرانی فسفر برای ذرت 
در مناطق مختلف متف��اوت بوده و بین 15تا 1۸ 
میلی گ��رم بر کیلوگرم می باشد. ب��ه ازای تولید 

ه��ر تن ذرت بین 3 ت��ا 4 کیلوگرم فسفر از خاک 
برداش��ت می شود. عالئم کمبود فسفر معمواًل در 
گی��اه 2۰ تا 4۰ روز پ��س از سبز شدن ظاهر می 

شود.

پتاس:
ذرت از جمل��ه گیاهان پتاسی��م دوست است. 
تغذیه کافی و مناسب با این عنصر باعث افزایش 
کیفیت و کمیت ذرت می گردد.جذب پتاس زودتر 
و سری��ع تر از کود فسفره شروع می شود یعنی از 
زم��ان جوانه زدن گیاه، پت��اس توسط گیاه جذب 
ش��ده و تا ح��دود 3 هفته بعد از گ��ل دادن ادامه 
خواه��د داشت. ح��د بحرانی آن ب��رای مناطق و 
خاک های مختلف بی��ن 17۰ تا 25۰ میلی گرم 
ب��ر کیلوگرم متغیر است یعنی اگ��ر مقدار پتاسیم 
خ��اک کمتر از این مق��دار باشد، بای��د بر اساس 
آزمون خ��اک و توصیه های فن��ی برای مناطق، 
ک��ود پتاسیم مصرف گردد. ب��رای تولید یک تن 
ذرت در هکتار حدود 12 کیلوگرم در هکتار پتاس 

مورد نیاز است.

کودهای کم مصرف:
بر اس��اس آزمون خاک و سابق��ه کمبود این 

عناصر در مزرعه مص��رف می گردد. در این بین 
مص��رف روی و آهن به دلی��ل خصوصیات خاک 
های تح��ت کشت ذرت در کشور از اولویت ویژه 

ای برخوردار است.

علف های هرز مزرعه ذرت:
  عل��ف های هرز مهم مزرعه ذرت شامل تاج 
خروس، ت��وق، دم روباهی، پیچ��ک صحرایی و 
سلمه تره هستند. در این رقابت، تراکم علف هرز، 
ارتف��اع علف هرز و مرحله رشد ذرت تعیین کننده 
هستن��د. بیشترین خسارت علف ه��رز به مزرعه 
ذرت در مرحله 2 تا 6 برگی اتفاق می افتد. در این 
مرحل��ه ذرت به علف ه��رز بسیار حساس است و 
اقدامات الزم برای مبارزه با آن باید صورت گیرد.

کنترل علف های هرز:
گی��اه ذرت در مراحل اولیه رشد خود) بین 2تا 
6 برگی(از حساسیت بیشتری نسبت به رشد علف 
های هرز برخ��وردار است. رشد گیاه ذرت در 3تا 
4 هفت��ه اول نسبت��ًا کند می باش��د و طی همین 
دوره علف های ه��رز رشد کرده و بر ذرت غالب 
می شون��د. حداکثر رقابت علف های هرز با ذرت 
در طی دوره 2 ت��ا 6 هفته پس از کاشت صورت 
می گیرد. پاک نگ��ه داشتن مزرعه از وجود علف 
های ه��رز در این دوره از اهمی��ت بسیار باالیی 
برخوردار است.استفاده از وجین دستی روی پشته 
ها، استفاده از وجین مکانیکی مانند کولتیواتوربین 
پشت��ه ها و استفاده از علف کش هایی که قادرند 
از استقرار بوته های علف های هرز در طول دوره 
6 هفت��ه اول رشد گی��اه ذرت جلوگیری کنند. در 

کشت این گیاه مفید است.

کنترل علفهای هرز پس از کاشت:
امروزه به منظور مبارزه با علفهای هرز از روش 
مبارزه تلفیقی) مکانیکی- شیمیایی( استفاده می 
شود. در این روش علف های هرز بین ردیف ها، 
توس��ط کولتیواتورهای مرسوم کنترل می شوند و 
برای کنترل علف ه��ای هرز روی ردیف) پشته( 
بص��ورت شیمیایی مب��ارزه می ش��ود. بر اساس 
مطالعات انجام شده مبارزه پس رویشی باید قبل 
از رسیدن علف هرز به ارتفاع 11 تا 13 سانتی متر 
انج��ام شود. این توصیه در مزارع با آلودگی پایین 
تا متوسط، ممکن اس��ت خطر کاهش عملکرد را 
هم به دنبال داشته باشد و در مزارع با آلودگی باال 
کاه��ش عملکرد معنی داری ایج��اد خواهد کرد.

) توصی��ه های مؤسسه تحقیق��ات خاک و آب و 
مؤسسه تحقیقات فن��ی و مهندسی کشاورزی در 

هر منطقه باید در نظر گرفته شود.(

منبع:
دهقانپور، زیبن��ده. 1393.دستورالعمل کاشت، 
داشت و برداشت ذرت. موسسه تحقیقات اصالح 

و تهیه نهال و بذر.

ثریا قاسمی
 محقق ذرت، مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم

اص�ول زراع�ی داشت ذرت
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موجودات زنده ب��رای ادامه زندگی به حرارت 
معین��ی نی��از دارن��د ک��ه افزایش ی��ا کاهش آن 
ع��وارض گوناگونی در ب��دن ایج��اد می کند. در 
طبیع��ت، پرندگ��ان و حیوانات وحشی ب��ا تغییر 
محیط از طریق کوچ ی��ا مهاجرت به نقاط دیگر، 
ح��رارت مطلوب را ب��رای خود تامی��ن می کنند. 
در مرغداری ه��ای صنعتی و تج��اری برای حفظ 
سالمتی و تولید و رشد کافی باید حرارت مطلوب 
را در سالن ه��ا تامین نمود. است��رس گرمایی در 
نواحی گرمسیری و برخ��ی مناطق در اثر وزیدن 
بادهای گرم و خشک ایجاد می گردد و در نواحی 
معت��دل ممکن اس��ت در اثر نارسای��ی تهویه در 

سالن هایی با تراکم باالی پرندگان ایجاد شود.
افزایش ظرفیت ژنتیک��ي جوجه هاي گوشتي 
باعث افزایش سرعت رش��د و افزایش حساسّیت 
ای��ن پرنده ه��ا نسبت به شرای��ط محیط پرورش 
ش��ده است. از آنجا که بسی��اری از مناطق ایران 
داراي شرایط آب و هوایي گرم و خشک میباشند، 
بروز تنش گرمای��ي در سالنهاي پرورش به ویژه 
در فص��ل تابست��ان، امري اجتن��اب ناپذیر است. 
مدیریت پرورش و تغذی��ه جوجه های گوشتی در 
فص��ول گرم سال نسبت به فصول سرد مشکل تر 
است. جوحه ه��ای گوشتی در فصل تابستان گاهًا 
دچار است��رس گرمایی می شوند. استرس گرمایي 
در پرندگ��ان مشک��ل دستیاب��ي به ی��ک تعادل 
گرمای��ي بین گرماي تولید ش��ده و مقدار گرماي 
دف��ع شده است که مي توان��د در تمام سنین و در 
هم��ه گونه  هاي پرندگان اتف��اق بیفتد. دمایی که 
جوجه های گوشتی در آن احساس راحتی می کنند 
در سنی��ن مختلف متفاوت است، ای��ن دما برای 
جوجه یکروزه 32 و برای جوجه 1 ماهه 21 درجه 
سانتیگ��راد است. عالئم است��رس گرمایی شامل 
افزایش تعداد تنفس، له له زدن و تنفس با دهان 
باز است )شکل 1(. باال بودن درجه حرارت سالن 
پرورش جوجه گوشتی باعث کاهش سرعت رشد، 
کاهش مصرف خ��وراک، افزایش تلفات، افزایش 
چرب��ی محوط��ه شکم��ی و کاهش س��ودآوري 

مي گردد. 
ایج��اد دمای محیطی مناس��ب در بسیاری از 
سالن ه��ای پرورش جوجه گوشتی در فصول گرم 
س��ال و مخصوص��ٌا تابستان ی��ک مسئله مهم و 
اساس��ی است. در شرایط ع��ادی پرندگان باید به 
گونه ای تغذیه شوند که روزانه مقادیر مشخصی از 
م��واد مغذی ضروری را دریافت نمایند. با استفاده 
از برنام��ه ه��ای مدیریتی و تغذی��ه ای می توان 
شرایط محیطی مناسبی برای جوجه های گوشتی 
فراه��م نمود ت��ا رشد کاف��ی و راندم��ان غذایی 
مناسبی داشت��ه باشند. جوجه گوشتی از نظر تعداد 
م��واد مغذي یکي از مشک��ل پسندترین پرندگان 
اس��ت و نیاز به حداقل 4۰ م��اده مغذي ضروري 
دارد که بای��د به مقادیر کاف��ي و نسبتي مناسب 
جه��ت ایجاد حداکثر رش��د در جیره موجود باشد. 
جوج��ه گوشت��ی نیازمند 13 ویتامی��ن، 13 تا 16 

ماده معدن��ی، 13 اسید آمین��ه و یک اسید چرب 
ضروری است. طی��ور در مقایسه با سایر گونه ها 
به کمبود ویتامین ها حساس تر هستند زیرا کمتر 
از ویتامین های ساخت��ه شده در دستگاه گوارش 
استف��اده می کنند و به خاط��ر رشد سریع و تراکم 

باال به ویتامین بیشتری نیاز دارند.
نتایج یافته ه��ای تحقیقاتی نشان می دهد که 
ب��ا استفاده از جیره غذایي مناسب می توان اثرات 
مضر استرس گرمای��ي در جوجه های گوشتی را 
به مق��دار زیادی کاهش داد. ب��ه طور کلی برای 
کاهش اثرات مضر استرس گرمایي در جوجه های 
گوشتی می ت��وان از راهکاره��ای تغذیه ای زیر 

استفاده نمود:

1- زمان تغذیه عامل بسیار مهمی در کاهش 
اث��رات مضر استرس گرمایی میباش��د. از این رو 
قسمت عمده جیره باید اوایل صبح و زمان عصر 
ک��ه جوجه ها در مع��رض است��رس حرارتی قرار 
ندارن��د در اختیار آنها قرار گیرد. در خیلی از موارد 
تغییر زمان تغذیه ب��ه تنهایی می تواند بسیاري از 

مشک��الت  مرغ گوشتی در شرایط افزایش دمای 
محیط را برطرف نماید.

2- در زمان است��رس گرمایی مقدار پروتئین 
خام جیره را افزایش ندهید.

3- در فص��ول گ��رم سال بخش��ی از انرژي 
جیره ب��ه وسیله چربیها تأمین ش��ود زیرا چربیها 
در مقایس��ه با سایر اق��الم غذایی، انرژي حرارتی 
کمت��ري تولید میکنند و در نتیجه تحمل استرس 
گرمای��ی را براي پرنده آسانتر می نمایند، بنابراین 
استفاده از چربی در جیره غذایی جوجه گوشتی و 
مخصوصًا فصول گرم سال الزم و ضروری است.

4- در شرایط گرمای باال نیاز به ویتامینها نیز 
افزای��ش می یابد، بنابر ای��ن اضافه نمودن مکمل 

هاي ویتامین��ه در چنین شرایطی منجر به تامین 
نیازه��اي پرن��ده و بهب��ود رشد می ش��ود. مقدار 
استفاده از مکمل ه��ای ویتامینه جیره عذایی در 

فصول گرم باید بیشتر از فصول سرد باشد.
5- هنگ��ام وقوع تن��ش گرمای��ی از مکمل 
ویتامی��ن C در جی��ره غذای��ی  استف��اده شود و 

هنگامی که شرایط عادی شد آن را از جیره حذف 
نمایید. 

6- استف��اده از بیکربن��ات سدی��م ی��ا جوش 
شیرین )  NaHCO3 ( در فصل تابستان توصیه 
می شود، زیرا در شرایط  استرس گرمایي احتماال 
ب��ا القاء آب بیشتر و تامین ی��ون بیکربنات باعث 

بهبود عملکرد ماکیان مي گردد.
7- افزای��ش غلظ��ت نم��ک از طری��ق آب 
آشامیدني در پرند گان در شرایط استرس گرمایی 

مي تواند مفید باشد.
۸- استف��اده از آب خنک در فصول گرم سال 
الزم و ضروری است. پرندگانی که دچار استرس 
گرمای��ی میشوند، بی��ش از ۸۰  درص��د حرارت 

تولی��دي خود را از طریق تبخیر دفع می نمایند لذا 
با کاهش دم��اي آب مصرف آب افزایش یافته و 
در نتیجه سبب بهبود دفع حرارت از طریق تبخیر 

می شود.
  منابع:

- ورمقان��ی، ص. )13۸۸(. بررس��ي عملکرد 
پ��رورش طیور گوشتي در است��ان ایالم. گزارش 
نهای��ی، سازم��ان تحقیق��ات آم��وزش و ترویج 
کشاورزی، مرکز تحقیق��ات و آموزش کشاورزی 
و مناب��ع طبیعی است��ان ایالم، شم��اره فروست  

 ۸7/376
- Suganya And Et Al. )2۰15(. 

Nutritional management to 
alleviate heat stress in broilers. 
International Journal of Science, 
Environment and Technology, 
Vol. 4, No 666 –661 ,3.

 
صیفعلی ورمقانی، 

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم

راهکارهای مدیریتی تغذیه جوجه های گوشتی در فصل تابستان

شکل 1: مرغ های دچار استرس گرمایی در تابستان

توصیه ترویجی: 
ب�ا استف�اده از راهکاره�ای مدیریت�ی و تغذیه ای 
ش�امل زمان تغذیه صبح و عصر، تهویه مناسب سالن، 
کاه�ش تعداد جوج�ه در سالن، استف�اده از چربی 
در جیره غذایی، کاهش مق�دار پروتئین خام جیره، 
استف�اده از مقدار بیشتر ویتامین ه�ا و مواد معدنی، 
استفاده ازآب خنک و اف�زودن برخی الکترولیت ها 
به آب آش�امیدنی می توان برای کاهش اثرات منفی 
گرما در سالن های پرورش جوجه گوشتی در تابستان 

استفاده نمود.
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مقدمه:
آبسه کبدی دامه��ا، در نتیجه ورود، استقرار و 
رشد باکتریهای عفونت زا در کبد صورت می گیرد. 
در هم��ه سنین و ان��واع دامه��ا آبسه های کبدی 
وجود دارد ولی اهمی��ت اقتصادی آن در دامهای 
پرواری و بخصوص گوساله ه��ای پرواری باالتر 
است. شیوع آبسه های کبدی در گاوهای پرواری 
ب��ه طور متوسط 12 تا 32 درصد است. آبسه های 
کب��دی از طریق جیره تحریک می گردند و شیوع 
آنها توس��ط مقدار، خصوصیات فیزیکی و احتمااًل 
نوع مواد خشبی در جیره پایان دوره پرواری تحت 

تأثیر قرار می گیرد.
دامهای مبتال به آبس��ه  کبدی معمواًل عالئم 
کلینیک��ی نشان نمی دهند و صرفًا در زمان کشتار 
تشخی��ص داده می شون��د. حت��ی آزمایشاتی که 
مربوط به بررس��ی کارکرد کبد هستند نیز ممکن 
اس��ت نتواند آبسه های کبدی را بخوبی تشخیص 
دهند. آبسه، عل��ت اصلی ضبط کبد در کشتارگاه 

است.
اث��رات اقتص��ادی آبسه های کب��دی به علت 
کاه��ش عملکرد حیوان و تولی��د الشه است. گاو 
مبتال ب��ه آبسه کبدی دارای مص��رف و راندمان 
خوراک کمتر، افزایش وزن پائین تر و درصد الشه 

کمتری است.

بیماریزایی:
آبسه های کبدی عفونت هایی هستند که ناشی 
از چن��د میکروب می باشند. مهمترین عامل ایجاد 
کننده آبسه ه��ای کبدی باکتری ف��وزو باکتریوم 
نکروفوروم است که سم آن لوکوتوکسین می باشد 
که بر سلولهای ایمنی، سلولهای دیواره شکمبه و 
سلولهای کبدی اثر سمی دارد. دومین عامل جدا 
ش��ده از آبسه های کب��دی آرکانوباکتریوم پیوژنز 
اس��ت. عالوه بر آن باکتریهای متنوع غیر هوازی 
دیگ��ری و همچنین تعدادی باکتری گرم منفی و 
مثبت ناشناخته از آبسه های کبدی جدا شده است.

آبسه های کبدی یک اتف��اق ثانویه حاصل از 

عفونت در دیواره شکمب��ه است. لذا این عارضه، 
کمپلک��س آبسه های کبدی–الته��اب شکمبه ای 
نامی��ده می شود. اگر دیواره شکمبه دچار التهاب و 
ی��ا پاراکراتوزیس گردد، باکتری بیشتری مشاهده 

می ش��ود ول��ی در دی��واره شکمبه سال��م میزان 
باکتریه��ای مرتبط با آبس��ه کبدی کمتر مشاهده 
می شود. همچنین چنانچ��ه دیواره شکمبه تحت 
تأثی��ر شرای��ط اسیدی آسی��ب دیده باش��د، این 
باکتریها وارد دیواره شکمبه شده و در آنجا تجمع 

پیدا می کنند.

تحقیقات نشان می دهد که التهاب شکمبه ای 
ناش��ی از اسیدوز یک عامل مستع��د کننده برای 
آبسه های کب��دی است. افزای��ش اسیدهای آلی 
)اسی��د الکتیک و اسیده��ای چرب فرار( و تجمع 

آنه��ا در شکمبه باعث اسیدوز ش��ده و در نهایت 
می تواند به سطح محافظتی دیواره شکمبه آسیب 
برساند. بعضی شرایط ک��ه باعث بروز این حالت 
می شون��د شامل تغییر ناگهان��ی به جیره با انرژی 
باال، بی احتیاطی تغذیه ای از قبیل تغییر در الگوی 
خوراک ده��ی، گرسن��ه مان��دن زی��اد دام، تغذیه 

جیره های غیرخوشخوراک و تغذیه با مواد خشبی 
پائین است.

دی��واره شکمبه که در اثر اسیدوز یا نفوذ اشیاء 
خارج��ی صدمه دیده باشد باعث حمله باکتریهای 
مؤث��ر در آبسه ه��ای کبدی و تجم��ع آنها در آن 
محل ش��ده و عفون��ت باعث آبسه ه��ای دیواره 
شکمب��ه شده و سپس این میکروارگانیسم ها وارد 
خون شریان باب کب��دی گردیده و از این طریق 
وارد سیستم مویرگی کبدی می شوند و در نهایت 
منجر به عفونت و تشکیل آبسه کبدی با درجات 

مختلفی می گردند )مطابق تصاویر(.
 

پیشگیری و درمان:
کنت��رل آبسه های کب��دی از طریق مدیریت 
تغذی��ه، واکسیناسی��ون و افزودنی ه��ای خوراکی 
ض��د میکروب��ی امکان پذیر اس��ت. افزودنی های 
خوراک��ی ض��د میکروبی که ب��رای پیشگیری از 
آبسه های کبدی دامهای پرواری استفاده می شوند 
اکسی تتراسیکلی��ن،  کلرتتراسیکلی��ن،  شام��ل 

ویرجنیامایسین و بخصوص تایلوزین است. 
استف��اده از واکسن، نگران��ی تاثیرات استفاده 
از آنت��ی بیوتیک در جیره ب��ر سالمت عمومی و 
بهداشت جامعه را کاهش می دهد. به دلیل اینکه 
لوکوتوکسین یک عامل بیماریزای اولیه در شروع 
آبسه ه��ای کبدی اس��ت، بنابر ای��ن ایمنی علیه 
لوکوتوکسین ممکن است باعث پیشگیری از بروز  
این عارض��ه گردد. واکسنی که ب��ه طور تجاری 
ساخته ش��ده دارای لوکوتوکسی��ن فوزوباکتریوم 
نکروف��وروم به همراه باکتری ه��ای ضعیف شده 
آرکانوباکتری��وم پیوژنز اس��ت که برای پیشگیری 
از آبسه ه��ای کبدی استفاده می گ��ردد و توصیه 
شده فقط یک بار هنگام ورود دامها به دوره پروار 

مصرف گردد.
هوشنگ جعفری

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی ایالم

آبسه کبدی دام و راهکارهای تغذیه ای پیشگیری از آن

پیام ترویجی: 
مهم ترین نکات مدیریتی در کنترل آبس�ه های کبدی ش�امل عادت پذیری دام پرواری به صورت تدریجی 
به جیره های با کنسانتره باال، اجتناب از تغذیه کم یا بیش از اندازه )به دلیل کاهش pH(، افزایش وعده های 
خوراک دهی )بهترین حالت 4 وعده در 24 س�اعت(، افزایش محتوی علوفه جیره، اعمال کنترل کیفیت در 

جیره های کاماًل مخلوط شده و تأمین فضای کافی آخور و آب پاک و تازه می باشد.
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مقدمه:

وقتی برای خرید به بازار میوه فروشان مراجعه 
می کنیم گاهی ب��ا محصوالتی مواجه می شویم 
که فروشندگان، آنه��ا را محصوالت »ارگانیک« 
م��ی نامند. دراین می��ان ممکن است برای برخی 
از مص��رف کنندگ��ان ای��ن سوال پی��ش آید که 
محص��والت ارگانیک چه تفاوت��ی با محصوالت 
غیرارگانی��ک دارن��د؟ بای��د گف��ت : محصوالت 
ارگانیک محصوالت��ی هستند که در تمام مراحل 
رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده و در خاکی 
که از چند س��ال قبل هیچ گونه سموم دفع آفات 
گیاه��ی نظیر : علف هرزکش ه��ا، قارچ کش ها 
و م��واد شیمیایی در آن استف��اده نشده و فقط با 
م��واد طبیعی مانند کمپوس��ت گیاهی تقویت می 
ش��ود، رشد می کنند. از س��وی دیگر در ترکیبات 
میوه ه��ای ارگانیک هیچ گون��ه اصالح ژنتیکی 
صورت نمی گی��رد و از گازها برای رشد زودرس 
می��وه ها استفاده نمی شود . به همین دلیل رنگ 
این نوع میوه ه��ا طبیعی بوده و نه خیلی پررنگ 
ی��ا کم رنگ تر از ح��د معمول هستند . بافت آنها 
مناسب و خیل��ی نرم یا سفت نیست . اندازه میوه 
ه��ا هم متع��ادل ب��وده و طعم و ب��وی طبیعی و 
مناسب��ی دارند که البته بارزترین مالک تشخیص 
میوه ه��ای ارگانیک از غیرارگانی��ک هم همین 
طع��م و ب��وی طبیعی شان اس��ت، بعالوه پوست 
می��وه های ارگانیک کام��ال متناسب با میوه بوده 
و زی��اد ضخی��م نیست . از همه مه��م تر آن که 
در این نوع محص��والت کاهش آلودگی خاک به 
کودها و سموم موجب باقی ماندن عناصر مفیدی 
مانند کلسیم، آهن، فسفر، منیزیم و ویتامین c در 

سبزی ها می شود.
 از آنج��ا ک��ه گلخان��ه ه��ای شیش��ه ای در 
کشورم��ان بسیار کم وسعت و محدود هستند نور 
خورشید به طور مستقیم ب��ه محصوالت گلخانه 
ای نم��ی تابد، ل��ذا این محصوالت ب��ه نوعی با 
کمب��ود ویتامین C و سایر م��واد مغذی که برای 
به وجود آمدن به نور مستقیم نیاز دارند، مواجهند. 
از ط��رف دیگر ب��رای این که می��وه ها و سبزی 
ها سریع ت��ر از حد معمول برسن��د کشاورزان از 
روش های شیمیای��ی مختلفی استفاده می کنند. 
همین موضوع تا ح��دی در کاهش ویتامین ها و 
ریزمغذی های محصوالت گلخانه ای موثر است. 
ل��ذا وجود میوه های��ی با ظاهر درش��ت که فاقد 
طعم و خاصیت هستند همگ��ی ناشی از استفاده 
بی روی��ه از کودها، آفت کش ه��ا و باقی ماندن 
ترکیبات آنه��ا در محصوالت است . از همه بدتر 
آن ک��ه برخی از می��وه های خ��ارج از فصل که 
وارداتی بوده و با قیمت های باال در میوه فروشی 
ها عرضه می شون��د از مشکالت عدیده دیگری 

برخوردارند.
اصول کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک ب��ر پایه اصول خاصی بنا 
نهاده ش��ده است ، به دلیل نی��از روزانه مردم به 
تغذی��ه ،کشاورزی از مهمترین و بیشترین فعالیت 
ه��ای بشر از ابت��دا تا به ح��ال و در آینده خواهد 
بود.اصول کشاورزی ارگانیک برای کلیه حرکات 
ارگانی��ک در جهان و در تمام جهات سودمند می 
باش��د و توسعه، پیشرفت و هدایت کلیه برنامه ها 
و استاندارد ها و همچنین هماهنگی را در عرصه 

جهان باعث شده است.

اصل سالمت
اصل اکولوژی

اصل انصاف و عدالت
اصل مراقبت

اصل سالمت
کشاورزی ارگانیک سالمت خاک ها، گیاهان، 
حیوانات، انسان ها و ک��ره زمین را که هیچ یک 
از دیگ��ری مجزا و مستق��ل نیست را باید حفظ و 

افزایش دهد.
این اصل خاطر نشان م��ی سازد که سالمت 
افراد و جوامع انسانی از سالمت اکوسیستم مجزا 
نبوده و خ��اک های سالم ، محص��والت سالم و 
حیوان��ات سالم و انسان ه��ای سالم را بوجود می 

آورند. 
نقش کش��اورزی ارگانیک چه در کشاورزی و 
چه در فرآوری و چه در توزیع یا مصرف، پایداری 
و افزایش سالمت اکوسیست��م ها و ارگانیسم ها 
از کوچکتری��ن مخلوقات در خ��اک تا انسان می 
ب��ا شد.کشاورزی ارگانیک درنظ��ر دارد با تولید با 
کیفیت ب��اال و غذای مغذی ب��ه کاهش مراقبت 
ه��ای رفاه��ی و سالمتی کمک نمای��د .از سوی 
دیگ��ر باید از کاربرد تقوی��ت کننده ها »کودها«، 
آف��ت کشه��ا، داروهای حیوان��ی و افزودنی های 
غذای��ی که ممک��ن است تاثیرات زی��ان باری بر 

سالمت داشته باشد پرهیز شود.

اصل اکولوژی 
کشاورزی ارگانیک بای��د براساس سیستم ها 
و سیکل های اکولوژیکی، کار با آنها، رقابت آنها 
و کم��ک به پایداری آنها بنی��ان گذاشته شود. در 
کش��اورزی ارگانیک، چراگاه ه��ا و سیستم های 
برداش��ت از منابع وحشی» طبیعی« باید متناسب 
با باالنس های اکولوژیکی و سیکل های طبیعی 

باشد. 
کسانی که محصوالت کشاورزی ارگانیکی را 
تولید ، ف��راوری ، تجارت و یا مصرف می نمایند 
باید از محیط عمومی شامل باغ ها، کلیماها،مکان 
ه��ای طبیعی، زیستگ��اه هاو آب و ه��وا حمایت 

نمایند و به آنها سود برسانند. 

اصل انصاف و عدالت
 کش��اورزی ارگانیک باید ب��ا توجه به فرصت 
ها و قابلیت ه��ای زندگی و محیط های عمومی 
اطمین��ان از انص��اف را ایجاد نمای��د .آنهایی که 
درگی��ر کش��اورزی ارگانیک شده ان��د باید روابط 
انسان��ی را به طریقی هدای��ت نمایند که در تمام 
سط��وح از رعای��ت عدالت و انصاف ب��رای تمام 
اعضاء دست اندرکار، کشاورزان، کارگرها، فراوری 
کنندگان،تج��ار و مص��رف کنندگ��ان اطمین��ان  
حاصل نمایند .کش��اورزی ارگانیک باید برای هر 
شخصی که درگی��ر آن می شود کیفیت خوبی از 
زندگی را ایجاد نماید و به کاهش تنگدستی و فقر 

و حاکمیت غذای سالم کمک نماید.

 اصل مراقبت 
کشاورزی ارگانیک باید به صورت پیشگیرانه 
و مسوالنه به منظور حمایت از سالمت و آسایش 
نسل های بعد و محیط مدیریت شود . کشاورزی 
ارگانی��ک سیستم پایدار و زن��ده ای است که به 
شرای��ط و تقاضاهای داخل��ی و خارجی پاسخ می 

دهد.

برای  ارگانی�ک  کش�اورزی  فواید 
محیط زیست

تصور اشتباه  از کشاورزی ارگانیک، آن است 
که تصور می شود منظ��ور از کشاورزی ارگانیک 
یعن��ی بازگشت به کشاورزی سنت��ی که سال ها 
قبل از مکانیزه شدن کشاورزی رواج داشته است. 
با لعکس، زارعین کشاورزی ارگانیک، نمی توانند 
خود را از دستاورده��ای علمی 5۰ سال اخیر، بی 
نیاز بدانند. در حقیق��ت کشاروزی ارگانیک سعی 
دارد ب��ا به��ره گیری از یافته ه��ای علوم زیستی 
ب��ه صورت تکنیک های پیشرفت��ه خود را از قید 
ترکیبات آگروشیمیایی ک��ه کشاورزی صنعتی را 
ب��ه خود وابسته کرده است رها ساخته و به بهبود 
کیفی��ت خ��اک و محصوالت کش��اورزی کمک 
کند. تن��اوب کشت، کشت مخل��وط، روش های 

مکانیکی کنت��رل علف های هرز، درک بهتر هم 
زیستی میکوریزا، ریزوبیوم ها و رایزوسفر، تجدید 
م��اده آلی و دیگر بخش ه��ای زنده خاک، تلفیق 
زراع��ت و دامپروری، از موضوعات مورد بحث در 

کشاورزی ارگانیک است.
خیلی از تغییرات در محیط زیست در درازمدت 
اتف��اق می افتد . در کش��اورزی ارگانیک چون به 
اکوسیست��م احترام گذاشته می ش��ود اثر مخربی 
برای محیط زیس��ت ندارد . در مورد خاک نیز در 
کشاورزی ارگانی��ک از کمترین شخم ، کودهای 
بیولوژیک��ی ، تن��اوب کش��ت مناس��ب، گیا هان 
پوششی و ... استفاده می شود . همچنین با بهبود 
جان��وران مفید خ��اک و تخمیر م��واد آلی ، بافت 
خاک بهبود یافته و باروری خاک افزایش می یابد  
و می��زان مواد مغذی بیشت��ری به خاک داده می 
ش��ود . به همین دلیل فرسایش خاک کم گردیده 

و تنوع زیستی خاک افزایش می یابد.  
در بسی��اری از مناطق کشاورزی، آب به دلیل 
مصرف بی رویه کود و سموم آلوده گردیده است 
و به دلی��ل اینکه در کش��اورزی ارگانیک از این 
مواد کمتر استفاده م��ی گردد به همین دلیل آب 
نی��ز آل��وده نمی گ��ردد . برای ب��اروری خاک در 
کشاورزی ارگانیک از کمپوست، کودها ی حیوانی 

و کودهای آلی نیز استفاده می گردد. 
برای تولی��د کودهای شیمیای��ی باید از منابع 
تجدی��د نشدنی مانند نفت استفاده کرد و چون در 
کشاورزی ارگانی��ک از این مواد استفاده نمیگردد 
پ��س آلودگی ه��وا نیز کمت��ر اس��ت. همچنین 
کشاورزی ارگانیک از اثرات گلخانه ای می کاهد، 
. زیرا خیلی از فعالیتها ی انجام شده در کشاورزی 
ارگانیک مانن��د حداقل شخم ، استفاده از گیاهان 
تثبی��ت کننده نیت��روژن ، باز گردان��دن ضایعات 
کش��اورزی به خاک، استف��اده از گیاهان پوششی 
باع��ث افزایش بازگشت کربن ب��ه خاک گشته و 

حفظ و ذخیره سازی کربن را باعث می گردد.
 کشاورزان ارگانیک هم نگهبا ن تنوع زیستی 
هستند و هم استفاده کننده از تنوع زیستی . مثاًل 
استفاده از بذور بومی که مقاومت بیشتری نسبت 
ب��ه بیماریها و شرای��ط بد محیط��ی دارند بسیار 
مرسوم اس��ت . هدف کشاورزی ارگانیک تشویق 
و توسعه تنوع زیست��ی است و گواهی های تایید 

ارگانیک بر این مساله نظارت دارند. 

اکولوژی  ب�ا  ارگانیک  کش�اورزی 
هماهن�گ اس�ت و باعث تثبی�ت بافت 
خاک ، حفظ چرخه آب ، چرخه کربن 
، چرخه م�واد غذایی و آلودگی کمتر 

زمین است

منبع: 
1- محصوالت ارگانیک یعنی چه؟ ، سید 

کسری بابابی )سامانه اداره ترویج مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان دهاقان(

2- بخش دانش و زندگی سایت تبیان

 گردآوری: 
نسیم عبداللهی

کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

کشاورزی ارگانیک



8   نوآوران رتویج کشاورزی      فصلنامه آموزشی - ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم                                                                                                   شماره هفتم - تابستان 1395

علل قرمز ش�دن ب�رگ درختان در 
پائیز

تحقیق��ات نشان می دهد ک��ه رنگ قرمز در 
فصل پایی��ز ، ناشی از وجود همان ماده ای است 
ک��ه توت فرنگی ، سیب و آل��و را قرمز می کند . 
ب��ا آغاز فصل پاییز ، دمای هوا کم و روزها کوتاه 
می شود . همی��ن امر سبب متوقف شدن ساخت 
»کلروفی��ل« در گیاهان می ش��ود ، چرا که این 
م��اده به سرما حساس است و زود از بین می رود 
. رنگ قرمز ب��رگ درختان در اثر ماده ای به نام 
» انتوسیانین��س « است که تنه��ا در فصل پاییز 
تولی��د می شود .ک��ه باعث پیدای��ش رنگ قرمز 
در ت��وت فرنگی ، سیب س��رخ و آلو نیز می شود، 
در واق��ع مانند ی��ک ضد آفتاب ، ب��رگ ها را در 
برابر پرتوهای مض��ر خورشید محافظت می کند 
و همچنین با خواصی مشابه ضد یخ ، سلول های 

برگ ها را در برابر یخ زدگی ایمن می نماید .

انگلیسیها می�وه ای از ترکیب خیار و 
خربزه ساختند

انگلیسیه��ا از ترکی��ب خی��ار و خرب��زه سوپر 
می��وه ای به ن��ام پپین��و ساختند که ب��ا استقبال 
بازاره��ای بین المللی روبرو شد. ه��ر پپینو که 5 
ی��ورو در بازارهای انگلستان ب��ه فروش می رسد 
حاوی مقادی��ر زیادی پتاسیم است که در کاهش 
فشار خون موثر خواهد بود . فواید بسیار زیاد این 
میوه که برای عالقمن��دان به طعم خیار و خربزه 
مناس��ب است ب��ا تقاضای قابل توجه��ی در بازار 
روب��رو شده است. این میوه ح��اوی مقدار زیادی 
ویتامین ه��ای A، B، C است که برای سالمت 
انسان و مقاومت به سرطان و بیماری قلبی مفید 
است و همچنین این میوه برای افرادی که دارای 
رژیم غذایی هستند نیز انتخاب خوبی است چون 

دارای کالری بسیار پایین است. 

علت ترکیدن پوست درختان میوه
ترکیدگی و شکاف در تن��ه درختان امر نسبتا 
معمول��ی اس��ت و ممکن است دالی��ل مختلفی 
داشته باشد. یکی از متداول ترین علل ترکیدگی و 
شکاف در تنه های درختان دمای سرد هوا  است. 
چوب داخل��ی و بیرونی تنه درخت دراثر نوسانات 
تغییر دما منبسط و فشرده می شود. این امر زمانی 
اتف��اق می افتد که در زمستان دما به زیر صفر به 
ویژه بعد از یک روز آفتابی وقتی تنه درخت در اثر 
تابش خورشید گرم شده است پائین برسد. سرعت 
های مختلف انبس��اط بین چوب داخلی و بیرونی 
م��ی تواند این تنش را روی تن��ه بوجود آورد که 
ایجاد ترکیدگی می کند. درختان سیب به این نوع 
ترکیدگی در اثر یخ زدگی حساس هستند. رویش 
درخت��ان در خاک ه��ای دارای زهکشی ضعیف 
بویژه به ترکیدگی در اثریخ زدگی مستعد هستند. 
تنه درختان سیب را دوغ��اب سفید می زنند تا از 

ترک خوردگی در اثر یخبندان جلوگیری نمایند.

رشد خیلی زیاد در اواخر پائیز در اثر دمای زیاد 
, رطوبت زیاد , و وجود زیاد ازت می توانند سبب 
افزایش حساسیت درختان به ترکیدگی در اثر یخ 

زدگی شوند.
نوسان��ات شرایط رش��د ممک��ن است سبب 
ترکیدگ��ی پوست شود. شرای��ط مرطوب یا رشد 
مطل��وب به دنب��ال آب و ه��وای خشک ممکن 
اس��ت موجب رشد زیاد یا قوی گردد که منجر به 

ترکیدگی پوست می شود.
آفت��اب سوختگ��ی شک��ل دیگ��ری از آسیب 
دیدگی می باشد که م��ی تواند موجب ترکیدگی 
یا شکاف خوردگی  شود. این نوع خسارت معموال 
در زمست��ان در طرف جنوب یا غرب تنه و شاخه 
ها بوجود می آید. ای��ن خسارت زمانی اتفاق می 
افت��د که سلول های بافت زنده زیر پوست در روز 
ه��ای گرم و آفتابی فعال می شوند و سپس وقتی 
دمای شب به زیر نقطه انجماد تنزل پیدا می کند 
دچار پارگ��ی و مرگ می شون��د.در بهار بعد این 
نقاط م��رده تغییر رنگ می دهند و آفتاب سوخته 
م��ی شوند و ای��ن نوع ترک خ��وردن پوست تنه 
درخت را آفتاب سوختگی می گویند.پوست نازک 
درخت��ان جوان به آسیب آفت��اب سوختگی خیلی 
حس��اس هستند.تنه درخت��ان را می توان با رنگ 

التکس سفید رنگ نمود.
ترکیدگی پوست در درختانی که پوست نازک 
دارن��د مانند گالبی , سی��ب, گیالس. بسیار دیده 

می شود. 
ترک خوردگی ها در واقع می توانند  در نتیجه 
زخم های هرس نیز بوجود آیند. هرس سنگین , 
خاکورزی دیر هنگام , خاک های شنی و خسارت 
سمپاش��ی ها می توانند موج��ب افزایش خسارت 
سرمازدگی شوند.ترکیدگی ایجاد شده در اثر زخم 

هرس می تواند در اثر سرمازدگی بزرگتر شود.
تن��ه درختان ج��وان را در پائیز و زمستان می 
توان  با مواد مناسب پوشاند تا دچار سرمازدگی یا  
آفتاب سوختگی نشوند. رنگ سفید به بازتاب نور 

و گرما از تنه درخت کمک می کند.

خواص درمانی کاکل ذرت
کاکل ذرت را قبل از رسیدن کامل میوه یعنی 
قب��ل از پژمرده شدن آن م��ی چینند و به سرعت 
خشک می کنند . کاکل ذرت بعد از خشک شدن 
رن��گ قهوه ای پیدا می کند . برای درست کردن 
دم ک��رده کاکل ذرت ، مقدآر 3۰ گرم از آ ن را در 
یک لیتر آب ج��وش ریخته و به مدت پنج دقیقه 

دم کنید . 
- کاک��ل ذرت دارای مق��دار زی��ادی پتاسیم  
است، به همین دلیل دم کرده آن ادرار آور و آرام 

کننده دستگاه ادراری است . 
- درد و ناراحت��ی ه��ای دستگ��اه ادراری  را 

تسکین می دهد . 
- سن��گ مثانه ، الته��اب و درد مثانه را از بین 

می برد . 
- کاک��ل ذرت بطور کلی دستگ��اه ادراری را 

تمیز می کند . 
ب��ه غیر از کاک��ل ذرت از برگ ، ریشه وساقه 

بالل نیز استفاده طبی به عمل می آید . 
- جوشانده ساقه وس��ط بالل خونریزی بینی 

را بند می آرود. 
- ب��رای دف��ع سنگ مثان��ه از جوشانده برگ 

های ذرت استفاده کنید . 
- جوشان��ده ریشه ذرت برای سوزش مجاری 

ادرار  مفید است . 
- جوشان��ده وسط ذرت درد شکم و معده را از 

بین می برد . 
- در قدیم ب��رای معالجه سوزاک از جوشانده 

ساقه بالل استفاده می کردند . 

عسل رقیق یا عسل غلیظ؟
عسل رقیق بد است . عسل غلیظ خوب است 
. ای��ن هم از باورهای غلطی است که باید اصالح 
ش��ود . رقیق یا غلیظ ب��ودن عسل بستگی به دو 

عامل دارد . 
اول و مهمت��ر میزان آبی اس��ت که در عسل 
وج��ود دارد . دوم درج��ه ح��رارت محیطی که به 
هنگام خرید مشتری در آن قرار دارد . در تابستان 
عسل کمتر کش می آید در زمستان بیشتر . علت 
ای��ن است که بر اثر حرارت عسل شل می شود و 
بر اثر برودت خودش را به اصطالح جمع می کند 
. به همین دلیل بر روی بسته عسل ها ی خارجی 
بر چسب هایی برای راهنمای مصرف کننده دیده 
می شود به این مضمون که گرم کنید تا نرم شود 

، سرد کنید تا سخت شود. 

اما در م��ورد غلظت عسل های مختلف بطور 
مث��ال عسل جنگ��ل های شمال ای��ران و عسل 
مرکب��ات رقیق ت��ر از عسل مناط��ق کوهستانی 
مانند ای��الم، سبالن ، پلور ، مح��الت ، خوانسار 
و غی��ره هستند . ب��ه هیچ وجه ای��ن بدان معنی 
نیست که دسته اول از کیفیت پایین برخوردارند . 
ه��ر دو عسل طبیعی و خالص هستند اما در یکی 
میزان آب موجود کم��ی بیشتر از دیگری است . 
در تعریف جهانی پذیرفته شده ، عسل قابل قبول 
ب��رای عرضه به بازار عسلی اس��ت که از حداکثر 
درص��د1۸ آب و حداق��ل ۸2 درصد م��واد قندی        

) عمدتا گلوکز و فروکتوز ( تشکیل شده باشد . 
آب بیش از 1۸ درصد در عسل موجب تخمیر 
می ش��ود یعنی غلظ��ت مواد قن��دی کمتر از۸2 
درص��د امکان رش��د باکتری را فراه��م می سازد 
اگر ب��ه عسلی برخوردید که رقیقتر از عسل های 
م��ورد شناخت شماست و از نظر ظاهری عالیمی 
از ترشیدگی و تخمیر در آن نیست ، گمان مبرید 
ک��ه خدای ناکرده تقلبی است ، یا عسلی با درجه 
کیفیت پایی��ن تر است از عس��ل هایی که مثال 
آوردی��م آنهایی که در کن��ار دریای خزر ) مناطق 
مرط��وب ( بدست آمده اند دارای 1۸ - 15 درصد 
آب و آنهای��ی که در مناطق کوهستانی ) خشک( 
تولی��د شده اند کمت��ر از 1۰ درصد آب و بیشتر از 

9۰  درصد مواد قندی دارند . 
ام��ا نمی توان گفت ک��دام عسل بهتر است . 
زیرا از نظر خاصیت عمومی و مشترک همه عسل 
ه��ا که دارای مواد قندی سریع الجذب برای بدن 
اس��ت هر دو دسته مساویند. از نظر خواص طعم، 
بو ، مزه به گیاهی که زنبور روی آن نشسته است 
بستگی دارد چه کسی م��ی تواند بگوید خاصیت 
مثال شهد گلهای بهار نارنج از شهد گون ، آویشن 
، آلوچ��ه ، گی��الس کمتر یا بیشت��ر است ؟ شاید 
جال��ب باش��د بدانید که عسل مرکب��ات به خاطر 
می��زان کم آن در دنیا نادرت��ر و در غرب خواهان 
بیشتری دارد در صورتی که به خاطر رنگ شفاف 
و زرد آن و غلظ��ت پایین ت��ر ، در بزرگترین بازار 
مصرف ایران ، تهران ، جایگاه بسیار پایینی دارد.

تازه های کشاورزی



جنگلهای بلوط زاگ��رس به مرور زمان در اثر 
عوامل مختلف طبیع��ی و غیر طبیعی دستخوش 
تغیی��رات زیادی شده و با کاه��ش کمی و کیفی  
روب��رو گردیده اند. تغیی��ر در ساختار جنگل ها و 
کاهش تراکم ت��وده و انبوهی تاج پوشش آنها از 
تبع��ات این خسارتها می باش��د که به موجب آن 
زادآوری طبیع��ی با مشکالت عدی��ده ای مواجه 
شده و کمب��ود پیدا کرده است. از فاکتورهائی که 

در ای��ن جنگلها بطور محسوسی اثرات اکولوژیک 
خود را ب��ر زادآوری می گذارد، مقدار نور دریافتی 
کف جنگ��ل است. مقدار نوری که به کف جنگل 
می رس��د، با وضعیت تاج پوش��ش جنگل ارتباط 
مستقیم دارد. هرچه ت��اج پوشش جنگل انبوه تر 
باشد، نور کمتری به کف جنگل نفوذ خواهد کرد 
و بالعک��س. در این جنگل ها در اثر تخریب های 
متعدد، تاج پوشش تنک شده و پتانسیل آن برای 
حمایت و حفاظت کف جنگل کاهش یافته است. 
البته این تغییرات درنقاط مختلف و شرایط متفاوت 
جنگل به یک ان��دازه نبوده و یکسان نیست و به 
همین دلی��ل وضعیت زادآوری در شرایط مختلف 
جنگل ف��رق می کند. در این راست��ا تحقیقی در 
خصوص چگونگی تاثی��ر تاج پوشش بر زادآوری 
انجام گردید که در این مقاله به برخی از نتایج آن 
اشاره می شود. قطعا نتایج حاصل از آن می تواند 
در مدیری��ت و جنگلشناسی کاربردی این جنگلها 

مورد استفاده قرار گیرد. 
نتای��ج این تحقیق نش��ان داد که تراکم نهال 
های گونه های بل��وط و بنه در تاج پوشش های 
انبوه ت��ر بیشتر بوده است. در ای��ن شرایط مقدار 
نورکمت��ری  به ک��ف جنگل رسی��ده و خاک نیز 
رطوب��ت بیشتری نسبت به فضاه��ای باز جنگل 
دارد. در نتیج��ه امک��ان رویش و استق��رار نهال 
بیشت��ر فراهم است. در حالیک��ه نهال های گونه 
هائی نظیر بخورک و شن و همچنین جست های 
)نهال های شاخه زاد( کل گونه ها در تاج پوشش 
های تنک تر فراوان ترند. دراین شرایط مقدار نور 
دریافتی کف جنگل زیاد بوده و این نهال ها نیز به 
ن��ور بیشتری جهت رشد و نمو نیاز دارند، بنابراین 
فراوانی این نهال ها و جست ها )نهال های شاخه 
زاد(   ب��ه تناس��ب نیازهای نوری ش��ان در نقاط 
باز یا زیر ت��اج پوشش های تنک تر بیشتر است. 
طبق نتایج بدست آمده، تاج پوشش با تراکم نهال 

های گونه های بلوط و بنه  همبستگی مثبت و با 
تراک��م نهال های گونه های شن و بخورک و نیز 
تراک��م جست های کل گونه ها همبستگی منفی 
داشت. ب��ر اساس این نتایج می ت��وان گفت که 
نهال ه��ای گونه های بلوط و بنه  با وجود اینکه 
نورپسند هستند، اما برای رشد اولیه، زنده مانی و 
استق��رار نیاز به نور کم��ی دارند. در نتیجه در تاج 
پوش��ش های انبوه تر که شرایط نوری و رطوبتی 

مساعدتری دارن��د، بیشتر یافت شده و فراوانترند. 
اما نهال های شن و بخورک و نیز جست ها برای 
رشد اولیه و استقرار نیاز به نور بیشتری داشته که 
ب��ا شرایط تاج پوشش های تنک تر متناسب بوده 

و در این نقاط وفور بیشتری دارند. 
نتایج نشان داد ک��ه نسبت نهال های بلند به 
کل نهال ها در ت��اج پوشش های انبوه تر بیشتر 
است. در تاج پوشش های انبوه تر به لحاظ وجود 
شرایط مساع��د نوری و نیز وجود نور غیرمستقیم 
در داخل توده، نهال ها تمایل بیشتری برای رشد 

ارتفاع��ی دارند و چون شرای��ط خاکی و رطوبتی 
در ای��ن نقاط نیز بهتر اس��ت، در نتیجه بهتر می 
توانند رشد کرده و مستقر شوند و با امکان استقرار 
مطمئن ت��ر و شادابی بهت��ر، از درصد زنده مانی 
باالت��ری برخوردار م��ی شون��د.  همچنین نتایج 
نش��ان داد که بلند ترین نه��ال های بلوط در تاج 
پوش��ش های انب��وه تر )کالس��ه5۰-26 درصد( 
ح��دود 16۰ سانتیمتر بوده اس��ت، در حالیکه در 

نقاط با تاج پوشش ضعی��ف، حداکثر ارتفاع نهال 
ها به ۸۸ سانتیمتر رسیده است که این خود بیانگر 
شرایط مساعد تر پوشش های تاجی انبوه تر برای 
رشد است. اما بلندترین نهال های شن و بخورک 
)154سانتیمت��ر( در پوشش های تاجی تنک تر و 
فضاه��ای باز وجود داشتند. دلیل این امر شاید در 
اینس��ت که این گونه ها از طرفی جزو گونه های 
پی��ش آهن��گ جنگل هستند و از ط��رف دیگر با 
توجه به سرشت نوری باالئی که دارند، نیاز نوری 
شدی��د تری نسبت به سایر گون��ه ها داشته و در 

شرایط دسترسی به نور زیاد رشد بیشتری دارند. 
بنابراین می ت��وان نتیجه گیری نمود که تاج 
پوشش از خصوصیات مهم این توده های جنگلی 
بوده ک��ه بر فراوانی زادآوری، رش��د و زنده مانی 
نهال ها تاثیر دارد. لذا توصیه می گردد که جهت 
تقوی��ت زادآوری طبیعی دراین جنگل ها  بایستی 
به تقویت ت��اج پوشش آنها پرداخت. همچنین در 
غن��ی سازی جنگل های بلوط بایستی سعی نمود 

از گون��ه هائی استفاده شود که ضمن رشد موفق، 
سطح تاج بزرگتری ایجاد کنند.   

احمد حسینی
 استادیار پژوهش و عضو هیئت علمی مرکز 

تحقیقات و آموزش کشاورزی

نقش تاج پوشش در خصوصیات کمی زادآوری طبیعی در جنگلهای بلوط 
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 شکل- نمایی از تاج پوشش جنگل در حالت انبوهی آن که تاج درختان با یکدیگر ارتباط دارند )الف( و در حالت تنک بودن آن که تاج درختان از یکدیگر فاصله زیاد دارند )ب(.

شکل ج- نمایی از استقرار نهال در زیر و پناه تاج درخت بنه
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استف��اده بی��ش از حد سوخت ه��اي فسیلي، 
تغیی��ر کاربري اراضي و افزای��ش جمعیت جهان 
و ب��ه تب��ع آن گست��رش روز اف��زون فعالیتهاي 
صنعتي ب��راي تامین نیازهاي جمعیت کره زمین، 
موجب ش��د تا پس از انق��الب صنعتي به تدریج 
تغیی��رات مشه��ودي در اقلیم ک��ره زمین بوجود 
آی��د که بارزترین آن افزای��ش دماي متوسط کره 
زمین، افزای��ش پدیده هاي ح��دي اقلیمي نظیر 
خشکسال��ي، سیل، توفان، تگرگ، توفانهاي حاره 
اي، ام��واج گرمای��ي، افزایش سط��ح آب دریاها، 

ذوب شدن یخهاي قطبي و... مي باشد. 
ب��ا توجه به جمعیت رو به رشد جهان، کاهش 
منابع آب در دسترس و افزایش رخدادهاي حدي 
اقلیمي در سالهاي اخی��ر، دغدغه اصلي محققین 
کش��اورزي و اقلیم شناسي شناخ��ت، مدلسازي، 
ارزیابي اثرات و روش هاي سازگاري محصوالت 
کشاورزي با تغییرات اقلیمي سال هاي اخیر است.

مشاهدات نشان مي دهند که حتي در صورت 
ثابت ماندن برخي میانگین هاي اقلیمي، با افزایش 
دما ناهنجاري هاي اقلیمي افزایش خواهند یافت. 
لذا فقط تکی��ه به پیش بیني ه��اي فصلي فعلي 
که فق��ط قادر به پیش بیني میانگین هاي فصلي 
هستند، نمي تواند پاسخگوي دغدغه هاي بخش 
کشاورزي و منابع آب به منظور برنامه ریزي هاي 

میان مدت و بلند مدت باشد.

کشاورزي  اکوسیستمهاي  واکنشهاي 
به تغییرات اقلیمي :

1- اثر افزایش گازهای گلخانه ای:
گیاهان زراعي پاسخهاي متفاوتي به افزایش 
مختلف  گونههاي  دارند.   کربن  اکسید  دي 
گیاهي، گندم، برنج و سویا که در گروه گیاهان 
C3 )گیاهان��ی می باشند ک��ه در طی چرخه ی 
کرب��ن اولین قند تولی��دی آنها ح��اوی 3 کربن 
افزایش  به  سریعي  واکنش  دارند،  ق�رار  باش��د( 
واک�نش ذرت،  نشان مي دهند.  گاز  این  غلظت 
گیاهان  ن�وع  از  ک�ه  ارزن  و  نی�شکر  س�ورگوم، 
C4  )گیاهان��ی می باشند ک��ه در طی چرخه ی 
کرب��ن اولین قند تولی��دی آنها ح��اوی 4 کربن 
باش��د.( هستند، با گیاهان دسته اول تفاوت دارد . 
انباشتگي بیش از اندازه در CO2 اتمسفر، موجب 
بسته شدن روزنه گیاهان و کاهش جذب این گاز 
و کمتر شدن تبخیر آب از این منافذ مي شود . 
بنابراین در صورت اشباع اتمسفر از دي اک�سید 
کمتري  آب  احتم�اال  زراع�ي  گیاه�ان  ک�ربن، 
مصرف نموده و هیدرات کربن بیشتري تولید مي 
نمایند . این اثر دوگانه احتماال کارایي مصرف آب 

گیاه را بهنسبت آب مصرف شده بهبود می بخشد.  
2-اثرات افزایش دما بر  کشاورزی:

- بروز تنش دمایي در روز، اثر سوء کمتري 
ش�بانه  دم�اي  می�انگین  اف�زایش  ب�ه  نسبت 
احتماال  گیاه،  شبانه  تنفس  افزایش  و  داشته 

عملکرد محصول را کاهش مي دهد. 
-افزایش دم��ا می تواند به دلی��ل فعالیتهای 
بیشت��ر فیزیولوژیک��ی گیاه��ان، باع��ث کاهش 

عملکرد محصول گردد.
 - در شرایط اقلیمي گرمتر، س�رعت تجزی�ه 
ازدیاد  و سبب  یافته  افزایش  نیز  آلي خاک  مواد 

بر  که  ميشود  درآن  نیز  دیگري  واکنشهاي 
جا  به  نامطلوبي  ت�اثیرات  خاک  حاصلخیزي 
خواهد گذاشت. بنابراین نیاز ب�ه اف�زایش م�صرف 
کوده�اي ش�یمیایي جه�ت جب�ران ای�ن پدی�ده 

و جلوگیري از افت عملکرد محصول است. 

- یکي دیگر از عواقب افزایش دما و غلظت 
کودهاي  مصرف  اف�زایش  ک�ربن،   اکسید  دي 
شیمیایي است که تاثیر نامطلوبي بر کیفیت منابع 
آب و هوا دارد. با باال رفتن میانگین دما، جابجایي 
نیتروژن،  کربن،  گیاه)  نیاز  مورد  غذایي  عناصر 
گیاه  خاک،  ب�ین   ) گ�وگرد  و  پتاس�یم  ف�سفر، 
این  مناطقي که  در  اتمسفر، سریعتر ميگردد.  و 
شرایط هم��راه ب��اک�اهش رطوب�ت خ�اک باشد،  
باع��ثکاهش رشد ریشه و تجزیه مواد ارگانیک 

شده وفرسایش بادي  تشدید خواهد شد. 
- به دلیل شدتگرفتن امواج گرمایي ، فشار 

و رطوبت جوي، پدیده های حد اقلیمی مانند دما، 
بارش و رطوبت دچار تغییرات شدید می گردد.

- با گرم شدن کره زمین، شرایط براي تکثیر 
و ازدیاد جمعیت حشرات مضر، مناسبخواهد شد 
حشرات،  انتقال  در  نیز  باد  وزش  الگوي  تغییر 

تغییرات�ي  بیم�اري،  مول�د  قارچه�اي  و  باکتریها 
اس�تفاده  به  نیاز  این  بنابر  آورد.  خواه�د  بوج�ود 
از آفت ک�شها و س�موم در ای�ن ش�رایط افزایش 
یافته و لزوم توسعه روشهاي مبارزه تلفیقي، بسیار 

جدي تر خواهد شد.
راه ح��ل های سازگاری بخ��ش کشاورزی با 

پدیده تغییر اقلیم:
جبران  براي  زیادي  سازگاري  حلهاي  راه    
بخش  در  اقلیم  تغییر  نامطلوب  اثرات  کاهش  یا 
کشاورزي، اندیشیده ش�ده ک��ه در زیر به مواردی 

از آنها اشاره می گردد:
معرفي  مزارع،  شامل  در سطح  اقدامات   -1
ارقام زراعي دیررس، تنظیم و تغییر زمان کشت 
، تنظ�یم   تقویم عملیات زر اعي، حفظ رطوبت 
و  خاکورزي  مناسب  عملیات  بکارگیري  خاک، 

افزایش راندمان آبی�اري م�ي   باش�د . 
2- اصالحات اقتصادي از جمله  تغییر مکان 
قطبهاي منطقهاي تولید، اصالح و تعدیل سرمایه 
و نیروي ک�ار در اراض�ي،کشاورزي، در کنار سایر 
است.   برخوردار  فراواني  اهمیت  از  نیز  اقدامات 
در  بازرگ�اني،  سیاس�تهاي  اص�الح  مث�ال  براي 
مناطق  به  محصوالت  تولید  قطبهاي  جابجایي 

مستعدتر، نقش مهمی دارند . 
سازگاري  ایجاد  براي  اقدام  مهمترین   -3
گیاهان با شرایط جدید اقلیمي، پرورش و تولی�د 

ارق�ام گی�اهي مقاوم به خشکي و گرما است . 
4- جمع آوري و نگهداري منابع ژنتیکي در 
بانکهاي ژن، همانگونه که در تولید ارقام مقاوم 
به آفات و بیماریها نقش دارند، براي تولید ارقام 
ف�ن  با  سازگار  و  گرمایي  و  آبي  تنش  به  مقاوم 

آوریه�اي جدی�د، ح�ائز اهمیت فراواني است. 
5-  استفاده از فن آوري تولید ارقام تراریخته 
واجد قابلیت استفاده از اثرات سودمند افزایش دي 
اکسید کربن بر رش�د گیاه��ان و افزایش کارایي 
مصرف آب نیز از دیگر مهم ایجاد سازگاري است 
تن�وع  با  کشاورزي  فعالیتهاي  سازگاري    -6  .
اقلیمی ب��ا تغییر در شیوه عملیات کشاورزي و یا 
نوع تولیدات، براي مثال تبدیل اراضي زراعي به 

باغ و مزارع پرورش سبزیجات و گلهاي زینتي. 
7-  کنترل فعالیتهاي نادرست زیست محیطي 
ت�شدیداعم�ال  شام��ل  ک�شاورزي  بخش  در 
مح�دودیتهاي حف�اظتي، مکمل انجام فعالیتهاي 

سازگارپذیري ميباشد .

ایاد اعظمی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی ایالم

اثرات تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی 
)قسمت اول: گازهای گلخانه ای و دما(

مشاهدات نشان مي دهند که حتي در صورت ثابت ماندن برخي 
میانگی�ن هاي اقلیمي، با افزایش دم�ا ناهنجاري هاي اقلیمي 
افزایش خواهن�د یافت. لذا فقط تکیه به پیش بیني هاي فصلي 
فعل�ي که فقط قادر به پیش بین�ي میانگین هاي فصلي هستند، 
نمي تواند پاسخگوي دغدغه هاي بخش کشاورزي و منابع آب 

به منظور برنامه ریزي هاي میان مدت و بلند مدت باشد.
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 1- سقط در دامها در چه زمانی اتفاق می افتد؟
الف(یک سوم آخر دوران آبستنی            ب( ماه اول آبستنی            ج(  ماه دوم آبستنی           د( هیچکدام

2- مهمترین عالمت بیماری بروسلوز چیست؟
الف( تب                                        ب( بی اشتهایی                  ج( سقط جنین                 د( همه ی موارد

 3- بیشترین خسارت علف های هرز در مزرعه ی ذرت چه زمانی است؟
الف( 6-2 برگی                    ب( 5-3 برگی                   ج( 6-4 برگی                 د(هیچکدام

 4- حد بحرانی مصرف فسفر برای مزارع ذرت به چه میزان است و بیشترین میزان مصرف این عنصر در این گیاه چه زمانی است؟
الف( 18-15 میلی گرم بر کیلوگرم-  زمان تلقیح تا زمان تشکیل دانه

ب( 16-13 میلی گرم بر کیلوگرم-  زمان تلقیح تا زمان تشکیل دانه
ج(  16-14 میلی گرم بر کیلوگرم-  مرحله گلدهی

د( هیچکدام
5. در صورت کمبود کدام یک از عناصر زیر بالل تشکیل نمی شود؟

الف( فسفر        ب( نیتروژن       ج(پتاس       د(همه موارد
 6- افزایش چربی شکمی در جوجه های گوشتی نتیجه چه عاملی است؟

الف( کمبود مواد مغذی   ب( استفاده از مکمل های ویتامینه  ج(استرس گرمایی   د( الف و ب
7- کدامیک از عبارتهای زیر صحیح می باشد؟

الف( آبسه کبدی یک اتفاق ثانویه حاصل از عفونت در دیواره شبکه است.
ب( مهمترین عامل ایجاد کنندة آبسه کبدی باکتری فوزو باکتریوم نکروفوروم است.

ج( اثرات اقتصادی آبسه های کبدی به علت افزایش عملکرد حیوان است.
د( الف و ب

8. مبارزه پی رویشی در کنترل علف های هرز ذرت چه زمانی است؟
الف( ارتفاع علف هرز به 13-11 سانتی متر برسد               ب( قبل از رسیدن علف هرز به ارتفاع 11-13 

ج( ارتفاع علف هرز به 13-6 سانتی متر برسد               د(هیچ کدام
9. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف( در زمان استرس گرمایی جوجه های گوشتی، مقدار پروتئین خام بایستی افزایش یابد.
ب( قسمت عمده جیره بایستی اوایل صبح و زمان عصر در اختیار جوجه های گوشتی قرار گیرد.

ج(  هنگام وقوع تنش گرمایی از مکمل های ویتامین c استفاده شود.
د( موارد ب و ج

10. آبسة کبدی...
الف( عالئم کلینیکی نشان نمی دهد و صرفاً زمان کشتار تشخیص داده می شود.

ب( علت اصلی ضبط کبد در کشتارگاه است.
ج(در گاوهای پرواری به طور متوسط 12 تا 32 درصد است.

د( همة موارد
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فصلنامه آموزشی ترویجی   

سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

شماره هفتم تابستان 1395
به کوشش: 

                                                             مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایالم
همکاران: آقای هوشنگ جعفری، آقای صیفعلی ورمقانی، آقای ایاد اعظمی،  آقای احمد حسینی، آقای حشمت اله سیاهی

خانم ثریا قاسمی، خانم مهناز عبداللهی، خانم نسیم عبداللهی،

حضرت علی )ع(:  نوآوران رتویج کشاورزی

هر کس آب و خاکی داشته باشد و با این حال فقیر باشد خدا او را  از  رحمت 

خویش دور می کند.  پس در جهت حفاظت از اراضی زراعی و باغی  تالش کنیم.

این سمپاش جهت مبارزه با انواع آفات و بیماری ها در کلیه مزارع، درختان مرتفع از جمله نخیالت 
و نیز محلول پاشی در سطح وسیع برای مبارزه با آفاتی نظیر سن گندم، ملخ و غیره کاربرد فراوان دارد.

مزایا:
- یکنواختی عملیات سمپاشی به دلیل یکنواختی قطر ذرات سم و حذف خطای انسانی در سمپاش

- کاهش مصرف سم به میزان حدود 5۰ درصد در مقایسه با سمپاش های النس دار و عدم ریزش 
سم روی زمین

- حفظ محیط زیست 
- کاهش هزینه سمپاش با حذف نیروی کارگری

- افزایش سرعت عملیات سمپاشی تا 7 برابر ) جایگزین هواپیمای سمپاش(
ویژگی های سمپاش:

- مخزن پلی اتیلن 3 تکه شامل:
      الف- مخزن اصلی

      ب- مخزن شستشوی دست
      ج- مخزن شستشوی مدار سمپاش 

- مجهز به صافی فشار جهت جلوگیری از گرفتگی نازل ها
- مجهز به پرکن مخزن مکشی ) عدم ارتباط مخزن سم با منابع آب(

- مجه��ز به گیربکس دو سرعته در افزایش کارایی سمپاش هنگ��ام کار با تراکتورهای مختلف به 
منظور مصرف بهینه سوخت.

- مجهز به نازل های ضد چکه ) حفظ محیط زیست(
- مجهز به همزن هیدرولیکی به منظور یکنواختی محلول سم در زمان سمپاشی

- مجه��ز ب��ه سیستم کالچ مخصوص به منظ��ور انتقال افزایشی نیرو از حداق��ل به حداکثر جهت 
جلوگیری از صدمات وارده به پمپ و گیربکس

انواع سمپاش:
    1. سوارشونده )اتصال سه نقطه(

     2. کششی )اتصال یک نقطه(

سمپاش توربینی مزارع، توربوالینر 
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1. زهرا فتح اللهی، فرزند مهدی، مدیریت جهاد کشاورزی بخش سیوان

2. نازآفرین شیخی، فرزند قاسم، مدیریت جهاد کشاورزی بخش سیوان

3. مهدی سهرابوندی، فرزند عبدالصاحب، مدیریت جهاد کشاورزی بخش سیوان


