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اقتصاد مقاومتی در 
بخش کشاورزی 

اقتصاد مقاومتی در بخش کش��اورزی یعنی 
نیل به امنیت غذایی، افزایش بهره وری عوامل 
تولید، برنامه ریزی در جهت کاهش ضایعات در 
فراین��د تولید و مص��رف و افزایش انگیزه تولید 
کنن��دگان برای تولید و بقای بیش��تر در بخش 
کش��اورزی، ب��ه عبارت��ی در اقتص��اد مقاومتی 
بایس��تی برنامه ریزی الزم برای افزایش توان 
تولی��د بومی صورت گیرد و ه��م اینکه فناوری 
و نوآوریهای پیش��رفته در عرصه علمی، بومی 

سازی شوند.
-از آنجائیکه اس��تقالل اقتصادی از اهداف 
راهبردی نظام می باشد لذا باید توان و ظرفیت 
اقتص��ادی کش��ور را در مقابله ب��ا بحران های 
سیاسی، طبیعی و اقتصادی ارتقاء بخشید و اگر 
به هر دلیلی دسترس��ی به بعض��ی از کاالهای 
وارداتی قطع ش��د قابلی��ت و توانایی جایگزینی 

آن را با بکارگیری دانش بومی داشته باشیم .
-اقتص��اد مقاومت��ی در کالم رهب��ری یک 
دکتری��ن و گفتم��ان تمام عیار اس��ت که افق 
تبدیل کردن کش��ور به اقتصادی توس��عه یافته 
و ی��ک قدرت اقتص��ادی بین الملل��ی را پیش 
رو دارد، گفتمان��ی که مقاوم��ت در برابر تهاجم 
اقتصادی ،مقاومت در مقابل ساختار غلط، فساد، 
بوروکراس��ی هدردهنده استعدادها و ظرفیت ها 
، رانت خ��واری ها و خالصه مقاومت در مقابل 
هر عاملی که مانع ایجاد اقتصادی س��الم و پویا 
متناس��ب با مبانی و ظرفیت های نظام اس��ت، 
اقتصاد مقاومتی گفتمان رس��یدن به اقتصادی 
جامع اس��ت ک��ه در آن هم��ه ی فعالیت ها و 
بخش های اقتصاد ملی با یکدیگر همبس��تگی 
و هماهنگی داش��ته و مجموع��ه  ای متعالی را 

تشکیل دهند.
ل��ذا باید از برخورده��ای مقطعی و دوره ای 
با این سیاس��ت جداً پرهیز ش��ود و راهبردها و 
تاکتیک هایی متناسب با تراز یک گفتمان برای 

تثبیت و عملیاتی شدن آن طراحی شود.
مهمترین نکته که در تبیین و عملیاتی شدن 
اقتص��اد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد این 
اس��ت که بایس��تی یک بدنه اجتماعی، مدیران 
و حامالن��ی که به لحاظ نظری به این مس��ئله 
اعتق��اد داش��ته و به لحاظ عمل��ی انگیزه کافی 

برای این کار داشته باشند فراهم آورد 
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مقدمه:
 بط��ور کلی هدف از جایگ��ذاری کود، نیل به 
روش بهینه بهره برداری از ان می باشد .بهترین 
طریقه کوددهی آن اس��ت که ن��ه تنها در خالل 
فصل رویش بلکه هنگامی که گیاه به مواد غذایی 
بیش��تری نیاز دارد مقدار کاف��ی از عناصر غذایی 

محلول در اختیار ریشه قرار داده شود 
بدیه��ی اس��ت که ب��رای تعیین نی��از کودی 
گیاهان،  آگاهی ازس��طح حاصلخیزی خاک ،نیاز 
غذای��ی گیاهان و نح��وه مدیری��ت مزرعه حائز 
اهمیت فراوان اس��ت. در حالی که نیاز کش��ور به 
انواع کود های ش��یمیایی بیش از مصرف کنونی 
نیس��ت، متأس��فانه مصرف بی روی��ه و نا متعادل 
کودها موجب تش��دید برخ��ی کمبودهاو کاهش 

حاصلخیزی خاک نیز شده است.

مدیریت مصرف بهینه کود
مدیریت مصرف بهینه کودهای شیمیایی  که 
حلقه ای از حلقه های مدیریت مزرعه می باش��د، 
را می توان در قالب پنج حلقه کامال به هم وابسته  
تعری��ف کرد. یعنی در صورت عدم اجرای صحیح 
یکی از این حلقه ها، اثر مابقی حلقه هابی نتیجه 

خواهد بود وعملکرد محصول کاهش می یابد. 
حلقه های مورد نظر به شرح ذیل  می باشد:
1 – تعیین میزان کود مصرفی مورد نیاز گیاه؛

2 - تعیین نوع کود مصرفی مورد نیازگیاه
3 - تعیین زمان مناسب  مصرف کود

 4 –روش مناسب مصرف کود
5 - شرایط مناسب  مصرف کود؛

توصیه ها ی فنی:
پس از تعیین میزان و نوع کود مصرفی 
از طری��ق آزم��ون خاک و توصیه کارشناس��ان ، 
آنچه اهمیت پیدا می کند زمان مناس��ب و  روش 
مصرف کود براس��اس شرایط می باشد باید توجه 
کرد که کودهای فس��فاته و پتاس��ه عمدتًا قبل از 
کاش��ت و در پاییز مصرف ش��وند اما در خصوص 
مصرف کودهای ازته و کودهای محتوای عناصر 

ریز مغذی موارد ذیل  مد نظر است :
- در خ��اک با بافت س��بک کود ازته در چهار 
نوبت ) قبل ازکاش��ت ،پنجه دهی ،س��اقه دهی و 
ظهور خوش��ه ( و خاک با بافت س��نگین در س��ه 
نوبت ) قبل از کاشت ،پنجه دهی و مرحله  سا قه 

( مصرف گردد.
- در ص��ورت اس��تفاده از کوده��ای نیترات 
امونیوم و س��ولفات امونیوم با اس��تفاده از فرمول 

زیر میتوان کود اوره توصیه شده را به کوهای یاد 
شده تیدیل کرد :

سولفات امونیوم = مقدار کود اوره *2/2
نیترات امونیوم = مقدار کود اوره * 1/5 

- میزان 40 کیلو گرم در هکتار سولفات روی 
قبل از کاش��ت مصرف گردد ) بر اس��اس آزمون 
خ��اک ( و یا  با غلظت 5 در هزار س��ولفات روی 
در مرحله پنجه دهی محلول پاشی صورت گیرد.

-  در صورت محلول پاش��ی کودهای میکرو 
،فاصل��ه بین دو محلول پاش��ی نباید کمتر از 15 

روز باشد
- در ش��رایط آب و خاک ش��ور بهتر است از 

کودهای نیتراته استفاده گردد.
- در هنگام محلول پاشی از آب شور استفاده 

نگردد.
- مصرف س��رک کود ازت��ه در زمانی که هوا 

سرد باشد توصیه نمی گردد.
- س��عی گردد هنگام مصرف کود سرک ازته 
رطوبت خاک مناس��ب باشد به عبارت دیگر قبل 
از آبی��اری و در خاک خش��ک از مصرف س��رک 

کودهای ازته اجتناب گردد . 

کاظم سیاوشی
 محقق بخش تحقیقات علوم کشاورزی 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

طبیعی استان ایالم

نکات مهم در تغذیه گندم آبی)مرحله داشت (
عالیم کمبود ازت
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لذا اصالح س��اختار در قوانین، آیین نامه ها و 
دستورالعمل های موجود از طریق مراجع ذیربط، 
ایجاد س��امانه ه��ای آمار و اطالعات مناس��ب و 
بسترس��ازی برای تبادل و گردش سریع و آسان  
آم��ار و اطالع��ات، اجرای به موق��ع و حداکثری 
قوانین و مقررات و تقویت ابعاد نظارتی و کنترلی بر 
فرآیند اجرا، سهیم نمودن نخبگان و صاحبنظران 
متخص��ص و با تجربه در فرآیند تصمیم س��ازی 
و تصمی��م گیری، تمرکزدای��ی در برنامه ریزی و 
ممانعت از انحصاری ش��دن تصمی��م گیری ها، 
تقویت فرآیند ارزیابی و ارزشیابی مراحل مختلف 
اجرای برنامه ها و ... حداقل اموری هستند که در 
عرصه مدیریتی اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر 
می رسند.  از سوی دیگر مهم ترین رکن اقتصاد 
مقاومتی نقش آفرینی مردمی است اما این مهم با 
حرکت جزیره ای و فردی مردم، قدرت الزم برای 
تحقق اهداف این گفتمان را انباشت نخواهد کرد 
بلکه باید با مش��ارکت گروهی به جای مشارکت 
فردی نس��بت به ایجاد نیروی پرقدرت اجتماعی 
ب��رای عملیاتی ش��دن گفتمان اقتص��اد مقاومتی 
اق��دام نمود لذا با توجه به جمیع جهات باید گفت 
ک��ه موتور محرکه ای ک��ه بتواند از عهده ی این 
امر برآید نهاد بس��یج اس��ت که هم از متن مردم 

جوش��یده و هم به سبب گس��تردگی قشری خود 
به بدنه اجرایی کش��ور نیز متصل اس��ت، اقتصاد 
مقاومتی نیازمند تفکر بسیجی است و به نظر می 
رس��د که برای اینکه بتواند این ب��ار عظیم را به 
مقصد رساند، بایستی مسئولیتی که وظیفه اجرایی 
اقتصاد را بر عهده دارند به بس��یج به عنوان یک 
فرص��ت عظیم نگاه کنند و زمین��ه های ایجاد و 
تقویت رک��ن مردمی اقتص��اد مقاومتی را فراهم 

نمایند که شامل موارد ذیل است.
1- تقویت فرهنگ کار و تولید در جامعه 

2- اصالح الگوی مصرف و پرهیز از اس��راف 
) جایگزی��ن ک��ردن محص��والت داخل��ی بجای 
محصوالت خارجی، نهادینه شدن فرهنگ قناعت 
در جامع��ه و خصوصًا خانواده ها، حمایت از تولید 
مل��ی از طریق ارتقاء کیفی��ت محصوالت داخلی، 
تقویت روح خودباوری و خوداتکایی، اس��تفاده از 

تمام��ی ظرفیت های ملی خصوص��ًا خیل عظیم 
زن��ان تحصی��ل ک��رده در امور اجرای��ی، مردمی 
نمودن اقتصاد از طریق توانمند سازی همه مردم 
برای حض��ور موثر در فعالیت ه��ای اقتصادی(را 

فراهم نماییم.
مبان�ی عملیات�ی و اجرایی اقتصاد 

مقاومتی در بخش کشاورزی: 

وابستگی بخش کش��اورزی به خارج کمتر از 
سایر بخشهای اقتصادی است لذا کشاورزی یکی 

از زمینه های مهم اقتصاد مقاومتی است؛
در عصر جدید، کش��اورزی س��نتی مقرون به 
صرفه نیست و قطعًا در شرایط رقابتی فعلی نمی 
تواند در ایجاد، بسط و توسعه اقتصاد مقاومتی در 

بخش کشاورزی موفق باشد.
در حالیک��ه 12 درصد تولی��د ناخالص داخلی 
کش��ور )GDP( به بخش کش��اورزی اختصاص 
دارد اما انباشت سرمایه در این بخش تنها 5 درصد 
اس��ت که این موضوع بیانگر افزایش استهالک و 
باال بودن عمر مفید ناوگان مکانیزاسیون کشور و 
پایین بودن بهره وری می باشد که خود عاملی در 

جهت افزایش هزینه های تولید است.
در کش��ور ما س��رانه تامین مواد غذایی بیش 

از اس��تاندارد جهانی اس��ت ) در ایران 3500 کیلو 
کالری اس��ت( که یا از مح��ل تولید داخلی و یا از 
محل واردات تامین می شود اما از طرف دیگر 40 
درصد جوامع روستایی و 30درصد جوامع شهری 

در معرض تهدید امنیت غذایی هستند.

پیشنهادات کاربردی

اقدامات الزم برای انجام امور زیربنایی تولید:
1-1-افزایش س��هم اعتبارات عمرانی)تملک 

دارایی های سرمایه ای ( 
1-2-ایجاد ساز و کارهای الزم برای افزایش 
س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی در زیر بخش 

کشاورزی نظیر:
-معافی��ت ه��ای مالیاتی ویژه برای س��رمایه 

گذاران در بخش کشاورزی

- پرداخت تس��هیالت بانک��ی با بهره پایین و 
دوره ی باز پرداخت بلند مدت؛

- تامین رایگان زیر ساختهای مورد نیاز واحد 
های تولیدی، صنایع تبدیلی و تکمیلی نظیر آب، 

برق، گاز و جاده از محل اعتبارات عمرانی؛
- واگ��ذاری رایگان زمی��ن برای احداث طرح 

های زیر بخش کشاورزی از محل اراضی ملی؛
- معافیته��ای گمرکی برای واردات ماش��ین 
آالت و تجهی��زات مورد نیاز واحدهای در دس��ت 

ساخت؛
- معافیتهای بیمه ای برای کارفرمایان بخش 

کشاورزی؛
- پرداخت یارانه مستقیم تولید به بهره برداران 

بخش کشاورزی؛

- کاهش بوروکراس��ی اداری در زمینه صدور 
مجوز برای احداث یا توسعه واحدهای تولیدی از 

طریق مراجع قانونی ذیربط 
1-3-توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی تولید؛

1-4-تامی��ن امکانات و ماش��ین آالت الزم 
ب��رای حم��ل و نق��ل، انب��ارداری و نگه��داری 

محصوالت کشاورزی؛
1-5- راس��تی آزمایی و به هنگام نمودن آمار 
و اطالعات و ایجاد سامانه های آماری مورد نیاز؛

1-6- تدوین برنامه های کوتاه مدت توس��عه 
کش��اورزی با در نظر گرفتن اسناد باال دستی و به 

کمک اساتید و نخبگان دانشگاهی

افزایش  ب�رای  اجرایی  اقدام�ات 
کمی و کیفی تولید:

1- اج��رای پروژه های تحقیقات کاربردی در 

زمینه بهینه س��ازی مصرف آب، کاهش مصرف 
ان��رژی، کاهش مصرف نهاده های تولید، کاهش 

ضایعات در کلیه مراحل تولید و ...
2-  اجرای پروژه های آموزشی- ترویجی در 
قالب سایت های الگویی جامع تولیدی- ترویجی، 
ایجاد و بسط خدمات رسانه ای ترویجی با هدف 
ارتقاء بهره مندی کشاورزان از دانش و تکنولوژی 

های نوین.
3- اجرا و گس��ترش سطح سیستم های نوین 

آبیاری در مزارع و باغات.
 4- برنام��ه ری��زی ب��رای افزای��ش ضریب 
مکانیزاس��یون از طریق نوس��ازی ماش��ین آالت 

کشاورزی مورد نیاز
 5- برنامه ریزی برای افزایش کشت مکانیزه

 6- برنام��ه ریزی برای تغییر الگوی کاش��ت 
محص��والت زراعی و باغی اس��تان )رعایت اصل 
مزیت نسبی در کاشت محصوالت زراعی و باغی(

 7- برنام��ه ری��زی برای افزایش س��طح زیر 
کش��ت محصوالت استرتژیک خصوصًا دانه های 

روغنی
 8-  برنام��ه ری��زی برای افزای��ش راندمان 

آبیاری
 9-  اجرای طرح ه��ای کوچک تامین آب و 

بهسازی انتقال آب به مزارع
 10- تهیه و ابالغ دستورالعمل های کاربردی 
در زمینه های مختلف تولید و تالش برای اجرایی 

شدن آن ها توسط بهره برداران
 11- آم��وزش مدی��ران، کارشناس��ان، تولید 
کنندگان برتر، مددکاران و تس��هیلگران در زمینه 
های مدیریت تولید، بازاریابی و بازار رسانی و ... 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

در کش�ور ما س�رانه تامین مواد غذایی بیش از استاندارد 

جهانی اس�ت ) در ایران 3500 کیلو کالری است( که یا از 

محل تولید داخلی و یا از محل واردات هستند اما از طرف 

دیگر 40 درصد جوامع روستایی و 30درصد جوامع شهری 

در معرض تهدید امنیت غذایی هستند.
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مقدمه: 
در کشور ما بیش��ترین ارز آوری صادرات غیر 
نفت��ی به محص��والت باغبانی همچون پس��ته ، 
خرما، بادام ، فندق، گردو ، زعفران ، صیفی جات 
و... تعل��ق دارد. هرچن��د که با توجه به پتانس��یل 
کشور در خصوص تولید محصوالت باغی تاکنون 
حداقل پتانس��یل این بخش ب��ه فعلیت درآمده و 
در صورت س��رمایه گذاری خ��اص و توجه جدی 
به این بخش می توان افقی روش��ن را به اقتصاد 
کشور هدیه نمود. از مهمترین فاکتورهای اساسی 
در توسعه یا احداث باغ های جدید و پروژه اصالح 
و احی��ا و جایگزینی باغات،تهیه  نهال س��الم، با 
کیفیت و با اصالت اس��ت . جای��گاه نهال گواهی 
شده یا اس��تاندارد در توسعه این بخش از اهمیت 
بس��زایی برخوردار بوده و لزوم دسترسی به نهال 
گواهی ش��ده ، احداث نهالستان های استاندارد و 
با کیفیت می باش��د که ام��ری حیاتی و ضروری 
بش��مار می رود و این مهم منجر به افزایش بهره 
وری و پتانسیل تولید حداکثر، گیرایی باالی نهال 
ه��ای تولیدی و تولید محصوالت با کیفیت باغی 

خواهد شد .

نهال: 
منظور از نهال ، پایه ، پیوندک)نهال پیوندی( 
قلم��ه ، پا جوش یا نهال حاص��ل از ریز ازدیادی 
)کشت بافت( که مجموعًا مواد گیاهی نامیده می 

شوند. 

نهال گواهی شده:
دارای  ک��ه  م��ی ش��ود  گفت��ه  نهال��ی  ب��ه 
استانداردهای تدوین ش��ده در خصوص اصالت ، 
س��المت و مش��خصات ظاهری باشد. بطور کلی 
مق��دار رشد)رویش��ی (و عملکرد درخت��ان میوه 
)رشد زایش��ی (متأثر از دو فاکتور وراثت و محیط 
اس��ت . وراثت یا عوامل ژنتیکی ک��ه قابل تغییر 
نب��وده و مجموع عوامل محیط��ی مثل دما ، نور 
، رطوب��ت و... ب��ر روی عوامل وراثت��ی تأثیر می 
گذارد ، بنابراین برای تولید یک نهال اس��تاندارد 
بای��د از میان زمینه های ژنتیکی مطلوب اقدام به 
انتخ��اب نموده، بطوریکه از خواص کمی و کیفی 
آن اطمینان داش��ته و با شرایط اقلیمی محل نیز 
س��ازگار باش��د، پس تهیه یک نهال استاندارد یا 
نهال گواهی ش��ده می بایس��ت از مواد گیاهی و 
هسته اولیه سالم از باغ مادری و عاری از ویروس 

و... تهیه شده باشد. 

نهالستان:
نهالس��تان به مکانی گفته می شود که حداقل 
ب��رای چند س��ال متوالی با توجه ب��ه منابع آب و 
خ��اک و ش��رایط آب و هوای��ی ک��ه دارای اقلیم 
مناس��ب برای تولید و تکثیر نه��ال و اندام های 
تکثی��ری س��الم و اصی��ل که منطبق ب��ا ضوابط 
قرنطینه ای باش��د، مورد اس��تفاده و بهره برداری 
قرار م��ی گیرد. مس��احت مفید نهالس��تان برای 

تولید نهال در فضای بس��ته، وس��عتی متناسب با      
400-300 ه��زار اصله نهال ب��رای ارقام پیوندی 
و ب��رای تولید در فضای باز حدود 2 میلیون اصله 
نهال اس��ت. مواد گیاهی قابل تکثیر در نهالستان 
ش��امل بذر و اندام های تکثیری مثل قلمه، نشاء، 
پاجوش و اندام های گیاهی حاصل از کشت بافت 

که از نظر اصالت ژنتیکی یکسان  باشند.

 شرایط احداث نهالستان عبارتست: 
1- انج��ام آزم��ون خاک و نمونه ب��رداری از 
خاک نهالس��تان جهت تعیین بیماریهای خاکزی 

و نماتدهای مضر 
2- گواه��ی س��المت و اصال��ت م��واد اولیه 
تکثی��ری ش��امل قلمه، پیوندک و ه��ر نوع بافت 

تکثیری حاص��ل از باغ های مادری از اداره حفظ 
نباتات و موسس��ه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و 

نهال استان ضروری است.
3- رعای��ت دقیق دس��تورالعمل های اجرایی 
تولی��د، عرضه و جابه جایی نهال با رعایت اصول 

و مقررات قرنطینه ای داخل کشور
4-رعایت دس��تورالعمل های فنی و بهداشتی 
صادره از موسس��ه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و 

نهال توسط مدیر فنی نهالستان الزامی است.
اس��تفاده از ابزار و ادوات کش��اورزی بصورت 
مش��ترک ب��ا نهالس��تانها و مزارع دیگ��ر، قبل از 

ضدعفونی آنها و نیز استفاده از کود حیوانی تازه و 
کود برگ نپوس��یده در نهالستان ممنوع می باشد. 
سیستم آبیاری در نهالستان ها  باید از نوع آبیاری 
قطره ای باش��د. زمین نهالس��تان باید دارای سند 
رس��می یا الص��اق بوده و در صورت اس��تیجاری 
بودن، اجاره بصورت 30-25 س��اله باشد. رعایت 
حریم فیزیکی  و قرنطینه ای به منظور جلوگیری 
از خس��ارت های غیر مترقبه ض��روری بوده و به 

منظ��ور رعایت اص��ول بهداش��تی و جلوگیری از 
آلودگی نهال س��الم، ضروری است، نهالستان از 
باغات مج��اور و هم خانواده حداق��ل 1000 متر 

فاصله داشته باشد.
 مح��ل احداث نهالس��تان باید ب��ا اقلیم نهال 
تولیدی  و تکثیری مورد نظر س��ازگار بوده و نباید 

در مکانی ک��ه قبال باغ میوه ی ه��م خانواده ی 
نهال های تولیدی است، احداث گردد. استفاده از 
پساب های اماکن مسکونی، صنعتی، مزارع و باغ 

ها برای آبیاری نهالستان ممنوع می باشد.
داش��تن باغ مادری یا گواهی مورد تایید مواد 
گیاهی برای تولید نهال گواهی ش��ده، دارا بودن 
تجهیزات م��ورد نیاز مانند خزان��ه های تکثیری 
، شاس��ی س��رد و گرم، گلخانه های انطباق، باغ 
نمایشی  یا کلکسیون جهت معرفی تولیدات ارقام 
و ساختمان کشت بافت در صورت نیاز با ظرفیت 
400 هزار اصله نهال در س��ال حداقل به مساحت 

2000 متر مربع ش��امل س��اختمان آزمایش��گاه 
)اتاق کشت بمس��احت 20 متر مربع و اتاق رشد 
به مس��احت 50 متر مربع( و گلخانه های تطابق 
بمس��احت 1500 متر مربع که مجهز به سیس��تم 
های کنترل رطوبت، دما و نور بوده و با سازه های 

استاندارد و سیستم مه پاش و ... ضروری است.
نکات کلیدی در خصوص نهال گواهی شده یا 

استاندارد عبارتست از :
1-برای ارق��ام گیاهی که نیاز ب��ه رقم گرده 
زای مش��خص )تلقیح کنن��ده( دارند، تولید کننده 
ی نهال می بایست، این ارقام را در زمان فروش 

نهال در اختیار خریدار قرار دهد.
2-ریشه نهال های ریشه لخت بالفاصله پس 
از خارج شدن از خاک و قبل از ضدعفونی و بسته 

بندی، با آب مناسب شستشو داده شود.
3-ریشه نهال ها به روش صحیح ضدعفونی 

شود.
4- هر بس��ته نهال ضدعفونی ش��ده، باید در 
کیس��ه ای ا زجنس گونی کنفی خیس از حداقل 
30 س��انتیمتر باالی یقه نهال پیچیده و س��پس 
در داخل یک کیس��ه پالستیک سیاه بسته بندی 

شوند.
5-نه��ال تولیدی هیچ گونه آثار زخم یا حمله 
آفات و بیماریها نداش��ته باشد و نهال ها نباید کج 
و بد فرم یا دارای ریش��ه ی پیچیده یا برگشته یا 
کالفه شده باش��د. نهال های تولیدی تمام ارقام 
میوه باید تک تنه بوده و پاجوش یا تنه جوش )بجز 
ارقامی مثل خرما و ...( نبوده و عالئم س��ازگاری 
بین پایه و پیوندک نداش��ته باش��ند و جوانه های 
نهال در زمان فروش متورم و آماده ی باز ش��دن 
نباش��ند و گواهی نهال معتبر از موسسه ی ثبت و 
گواهی بذر و نهال بر روی آنها نصب شده باشد.

حجت اله بخشوده
 کارشناس ارشد باغبانی

نهال و نهالستان استاندارد

 محل احداث نهالستان باید با اقلیم نهال تولیدی  و تکثیری 
مورد نظر س�ازگار بوده و نباید در مکانی که قبال باغ میوه 
ی هم خانواده ی نهال های تولیدی اس�ت، احداث گردد. 
استفاده از پساب های اماکن مس�کونی، صنعتی، مزارع و 

باغ ها برای آبیاری نهالستان ممنوع می باشد.
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نخ��ود از گیاهان مهم تیره بقوالت اس��ت که 
با دارا ب��ودن حدود 23 درص��د پروتئین و ارزش 
غذایی زیاد، کشت آن در کشور ما از اهمیت ویژه 
ای برخوردار است. نخود در تناوب با غالت کشت 
ش��ده و به دلیل دارا بودن باکتریهای همزیس��ت 
ریش��ه، می تواند ازت را در خ��اک تثبیت نماید و 

موجب تقویت و حاصلخیزی خاک شود.
کاش��ت حبوبات دیم اکثراً بصورت س��نتی و 
دس��ت پاش صورت می گیرد که این خود موجب 
افزای��ش بذر مصرفی، عدم اس��تفاده بهینه از آب 
و منابع غذایی خاک توس��ط گیاه، افزایش رقابت 
علف های هرز، افزایش رقابت درون گروهی و در 
نتیجه کاهش عملکرد خواهد بود. بنابراین روش 
کاشت مکانیزه با اس��تفاده از بذر کارهای غالت 
و تنظیمات مربوطه توصیه می ش��ود زیرا در این 
روش می��زان بذر مصرفی، عمق کاش��ت، فاصله 
ردی��ف ه��ا و... قابل تنظیم می باش��د، همچنین 
می��زان کودهای ش��یمیایی مورد اس��تفاده که به 
عنوان اس��تارتر مصرف می ش��وند بطور چش��م 

گیری کاهش می یابد.
بطور عموم بس��ته به ش��رایط اقلیمی مناطق 
مختلف  کاشت نخود و عدس دیم از سه سیستم 

کلی پیروی می کند که عبارتند از :
1-کشت بهاره :

در این روش زمین در اواخر زمس��تان تا اوایل 
بهار شخم زده ش��ده و بالفاصله اقدام به کاشت 
ب��ا اس��تفاده از ارقام به��اره می نماین��د. به دلیل 
استفاده کمتر از بارندگی و مواجه شدن با خشکی 
و گرمای آخر فصل و عدم توس��عه کافی ریش��ه، 
ط��ول دوره رش��د گیاه کمتر ش��ده و گیاه مجبور 
است مراحل رشد رویشی و زایشی خود را کاهش 
ده��د که این امر موجب کاه��ش عملکرد نهایی 

محصول خواهد شد.
2-کشت انتظاری :

در مناطق س��رد و معت��دل زمین را در پاییز یا 
اوایل زمستان شخم زده و بذور را زمانی که درجه 
حرارت خاک و محی��ط کمتر از دمای الزم برای 
جوانه زنی باش��د و امکان جوانه زنی وجود ندارد 

می کارند.
هدف از کش��ت انتظاری استفاده حداکثری از 
بارندگی هاس��ت . در مناطقی که دارای زمستان 
های س��رد ب��وده و بارندگی های به��اره امکان 
کاش��ت به موقع را س��لب می نماید از این روش 
استفاده می کنند که با گرم شدن محیط در اوایل 
بهار، بذور کاش��ته ش��ده که قب��اًل رطوبت کافی 
جذب کرده و متورم شده اند به سرعت جوانه زده 
و سبز می شوند. در این روش تاریخ کاشت بسیار 
مهم بوده و از حساس��یت خاص��ی برخوردار می 
باشد و زمانی باید اقدام به کشت نمود که سرمای 
هوا و خاک در حدی باش��د که امکان جوانه زنی 
بذر وجود نداش��ته باش��د. اگر رطوبت خاک اجازه 
ورود بذرکار را به داخل زمین بدهد، کاشت نخود 
با اس��تفاده از بذرکار)مانن��د عمیق کار دیم یا بذر 
کار پنوماتیک( انجام م��ی گیرد و در صورتی که 
در زمان کاشت استفاده از بذرکار میسر نباشد، می 
توان بذر را به وسیله پنجه غازی زیر خاک نمود.

طوالنی شدن دوره رویش و افزایش زمان پر 
ش��دن دانه ها باعث افزای��ش عملکرد این روش 

نسبت به کشت بهاره می شود.
3-کشت پاییزه :

در مناط��ق معتدل و نیمه گرمس��یری بعد از 
اولین بارندگی و س��بز شدن بذر گیاه زراعی سال 

قبل و نیز بذر علفهای هرز، اقدام به ش��خم زدن 
زمی��ن با اس��تفاده از گاو آهن های نیمه برگردان 
و یا قلمی می نماین��د تا هم علفهای هرز از بین 
بروند و هم بس��تر مناس��ب جهت کاشت فراهم 
گردد، س��پس اقدام به بذر پاش��ی نموده و با یک 
دیس��ک سبک و یا پنجه غازی بذور را زیر خاک 
می برند. در این روش بذور کاش��ته ش��ده بعد از 
15-10 روز س��بز ش��ده و از بارانه��ای پاییزی و 
زمستانه حداکثراس��تفاده را کسب نموده و ریشه 
آنها در اعماق خاک مس��تقر می ش��ود که با گرم 
ش��دن هوا در اوایل بهار بوته ها به س��رعت رشد 

می نمایند.
-مدیریت علفهای هرز در این روش کشت از 

اهمیت باالیی برخوردار است و در صورت کنترل 
مناسب و به موقع می توان انتظار عملکرد خوبی 

از محصول داشت.

مزایای کشت پاییزه نسبت به بهاره:
1. گیاه نخود از برخ��ی آفات مانند آگروتیس 
)کرم طوقه بر نخود( به دلیل خش��بی شدن طوقه 

گیاه قبل از حمله آفت در امان می ماند.
2. در کش��ت پایی��زه، ب��ه دلیل کاف��ی بودن 
زمان برای رش��د، بوته ها از رشد رویشی مناسب 
برخوردار شده وامکان برداشت مکانیزه در ارقام پا 

بلند فراهم می شود. 
3. عملکرد کش��ت پاییزه بوسیله استفاده بهتر 

از آب قابل دسترس، افزایش می یابد.
4. ازت تثبیت ش��ده در مقایسه با کشت بهاره 
بیش��تر اس��ت که بر تولید محصوالت زراعی به 

ویژه غالت دیم تاثیر مثبت دارد.
5. کشت پاییزه موجب افزایش بقایای گیاهی 

در محصول بعدی )غالت( می گردد.
6. در کشت پاییزه میزان پروتئین محصول در 
مقایس��ه با کشت بهاره بیشتر است و کیفیت دانه 

نخود افزایش می یابد.
7. کش��ت پاییزه موجب فرار گیاه از خش��کی 
م��ی گردد به این دلیل که قبل از وقوع خش��کی 
هوا و گرما، رسیدگی محصول به پایان می رسد.

8. در کشت پاییزه جا بجایی در تاریخ کاشت 
موجب تغییر در سیستم آیش می گردد. 

کاشت:
زمان کاش��ت یکی از عوام��ل مهم و مؤثر در 
عملکرد مناس��ب محس��وب می ش��ود و هرگونه 
تعجی��ل و ی��ا تأخیر در کاش��ت موج��ب کاهش 
عملک��رد محصول خواهد بود لذا ضروری اس��ت 
زمان کاش��ت با تقویم زراع��ی محل تطبیق داده 

شود.
بطور کلی زمان کاش��ت پایی��زه حبوبات 15 
آبان ت��ا 15 آذر ماه و زمان کاش��ت بهاره ، نیمه 
دوم اس��فند تا نیمه دوم فروردین و به محض گاو 

روشدن زمین در نظر گرفته می شود.

آماده سازی زمین :
با توجه به اینکه غالبًا کاشت حبوبات  بصورت 
دیم انجام می ش��ود، بنابراین رعایت اصول فنی 
آماده سازی زمین به منظور ذخیره سازی رطوبت 
خاک  و اس��تفاده بهینه از آب توس��ط گیاه بسیار 
مهم است. کاربرد گاو آهن برگردان دار موجب از 
بین رفتن ذخیره رطوبتی خاک می گردد بنابراین 
استفاده از گاو آهنهایی که حداقل جابجایی خاک 
را دارن��د مانند پنجه غازی- قلم��ی و..... توصیه 

می گردد.

تغذیه کودی :
 تغذی��ه مناس��ب و بموقع نقش بس��زایی در 
افزای��ش محص��ول دارد، ب��ه همین منظ��ور از 
کودهای شیمیایی فس��فر، پتاس، ازته و سولفات 

روی استفاده می شود. 
گی��اه نخ��ود و عدس به دلی��ل قابلیت تثبیت 
نیتروژن آزاد ه��وا احتیاج زیادی به کودهای ازته 
ندارند. اس��تفاده از  30-20  کیلوگرم ازت خالص 
به عنوان اس��تارتر و 30 کیلوگرم فسفر در هنگام 
کاش��ت توصیه می گردد. در کش��ت انتظاری به 
دلیل از دس��ترس خارج ش��دن ازت، مصرف کود 

ازت همزمان با کاشت توصیه نمی شود.
نکت��ه : آزم��ون خاک و رعای��ت توصیه های 
ک��ودی بهتری��ن روش ب��کار گی��ری کودهای 

شیمیایی در راستای تغذیه گیاهی است.

منابع:
1. نش��ریه کش��ت نخود پاییزه- علی اشرف 

عبداللهی
2. تغذیه گیاهی نخود و عدس دیم-  مدیریت 

زراعت استان ایالم

 حیدر علی حسینی
  کارشناس ارشد زراعت

کاشت و تغذیه حبوبات دیم 
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پرورش جوجه گوشتی علم و هنر است. تأمین 
ه��وای تازه و غنی از اکس��یژن برای س��ویه های 
مختل��ف تجاری جوجه  گوش��تی امری ضروری و 
حیاتی اس��ت، بنابر این تهویه یکی از فاکتورهای 
مهم مدیریتی در س��الن های پرورش طیوراست. 
در سالن های صنعتی پرورش جوجه گوشتی، تعداد 
زیادی پرنده در سالن نگهداری می شوند. لذا این 
س��الن ها به اکس��یژن باالیی نیاز دارند و گازهای 
مضر تولید شده نیز بایستی دفع شوند. استفاده از 
تهویه مناس��ب عالوه بر تأمین اکسیژن، گازهای 

مضر تولید شده را نیز از سالن خارج می نماید. 
تهویه خروج مکانیکي هواست به عبارت دیگر 
به تعویض هوای درون س��الن با هوای بیرون از 
سالن تهویه می گویند و شامل دو قسمت هواده ها 
و هواکش ه��ا اس��ت. هواده ه��ا و هواکش ها باید 
مکمل همدیگر باش��ند. و هوا باید به راحتي اجازه 

ورود به سالن و خروج از سالن را داشته باشد.
حرکت هوا در س��الن باید در تم��ام نقاط آن 
یکنواخت باش��د و جریان هوا نیز به یک س��مت 
باشد. در تهویه چهار عامل مهم اکسیژن، سرعت 
جریان هوا، دما و رطوبت نس��بی بایستی به طور 
روزان��ه م��ورد توجه ق��رار گیرند. ام��ا نکته قابل 
روئیت در این مورد این اس��ت ک��ه هیچکدام از 
این فاکتورها قابل روئیت نیس��تند )بدون وس��یله 
اندازه گیری نمی ش��وند( بنابر این الزم است که با 
اس��تفاده از وسایلی مانند رطوبت سنج، دماسنج و 

بادسنج اندازه گیری شوند.
ب��ه طور کل��ی ه��دف از تهویه در س��الن را 

می توان به صورت زیر خالصه نمود:
1- تأمین اکسیژن مورد نیاز جوجه ها

2- خارج کردن بخار آب از سالن 
3- خارج کردن گازهاي مضر از س��الن مانند 

آمونیاک و دي اکسید کربن
4- کاهش گرد و غبار و خروج آن از سالن
5- کاهش بوي نامطبوع حاصل از تخمیر

6- کنترل دماي سالن )حذف گرمای اضافی(
برحسب مکانیسم، سیستم های تهویه به انواع 
تهوی��ه طبیع��ی، تهویه مصنوعی با فش��ار منفی 
)مکنده (، تهویه مصنوعی با فشار مثبت )دمنده( و 
تهویه مصنوعی با فشار مساوی تقسیم می شوند. 
امروزه در بیش��تر مرغداری های استان از سیستم 

تهویه با فشار منفی استفاده می شود.

منفی  فش�ار  با  تهوی�ه مصنوعی 
)مکنده (

در سیس��تم تهویه با فش��ار منفی یا سیس��تم 
مکنده، خروج هوای سالن از راه هواکش ها صورت 
می گیرد، و در اثر کاهش فشار هوای داخل سالن، 
هوای تازه به درون سالن مکیده می شود. در این 
سیس��تم با در نظر گرفتن میزان هوای مورد نیاز 
نباید منافذ دیگری در س��الن وجود داش��ته باشد. 
عیب این روش این اس��ت که چون هواکش ها به 
طور مس��تقیم با هوای سالن در تماس هستند، در 

ای��ن صورت امکان کثیف ش��دن و کاهش مدت 
زمان بهره دهی آنها وجود دارد. بنابر این بایس��تی 
در پایان هر دوره پرورش، تمام هواکش ها تمیز و 
س��رویس شوند. همچنین نوع، اندازه و محل قرار 
گرفتن ورودی هوا بایستی متناسب با شرایط آب 
و هوایی منطقه و ظرفیت هواکش ها تهیه شوند. 
حداکثر هوای مورد نیاز در سیستم تهویه فشار 
منفی 7-4 مترمکعب در ساعت برای هر کیلوگرم 
وزن زنده می باش��د.در این سیس��تم جهت تخلیه 
1000 مترمکعب هوا در س��اعت، سطحی برابر با 

0/3 مترمربع هواده الزم است. 

دریچه هاي ورودي هوا
خیلي از افراد اعتقاد دارند فن ها رکن اساسي 
سیستم هاي تهویه هس��تند اما این تصور اشتباه 

است دریچه هاي ورودي هوا نقش مهمتري را در 
سیس��تم تهویه ایفا مي نمایند دریچه هاي ورودي 
هواشکل و کیفیت جابجایي هواي سالن را تعیین 
مي کنند، وجود فن هاي مناسب بسیار مهم است 

اما فن ها فقط هواي داخل سالن را خارج مي کنند 
و میزان و حجم هواي جابجا شده سالن را تعیین 

مي نمایند. 
نح��وه توزیع هواي ورودي به س��الن و حجم 
آن در ایجاد تهویه مناس��ب بسیار اهمیت دارد و 
بیشترین مش��کالت موجود در تهویه مکانیکي از 
همی��ن جا ایج��اد مي گردد. با اس��تفاده از فن ها 
ما مي توانی��م حجم ورودي ه��وا را تعیین نموده 
و توس��ط دریچه هاي ورودي کیفیت جریان هوا 
را در س��الن تعیین نماییم. با طراحي مناسب فن 
ه��ا و دریچه هاي ورودي هوا در س��الن پرورش 

ای��ن امکان به وجود مي آید که در فصول مختلف 
س��ال با توجه به گرماو س��رماي هوا فشار منفي 
مناسبي را در سالن ایجاد نمائیم که در نهایت در 
کیفیت هواي ورودي و نحوه توزیع آن در س��الن 

بس��یار موثر مي باش��د مثال در فصول س��رد سال 
عدم ریزش هواي س��رد بر سر جوجه ها ازاهمیت 
وی��ژه اي برخوردار اس��ت ودر تابس��تان افزایش 

سرعت هوا در سطح پرندگان اهمیت دارد.

مشکل تهویه در فصل زمستان
یک��ی از مهمتری��ن مش��کالت مدیریتی در 
س��الن های پرورش جوجه گوشتی در استان ایالم 
مس��ئله تهویه در فصل زمستان است. مرغداران 
در فصل زمستان بخاطر صرفه جویی در مصرف 
گاز ی��ا گازوئیل برای گرم کردن س��الن، هواده ها 
ی��ا پنجره ها را کمت��ر باز می  کنن��د و هواکش ها 
را نیز کمتر روش��ن می کنند. البت��ه تعداد زیادی 
از مرغ��داران این کار را بخاطر ترس از مش��کل 
س��رماخوردگی جوج��ه انجام می دهن��د. این کار 

باعث می شود که هوای داخل سالن تخلیه نشود 
و اکس��یژن در س��الن کاهش یابد و باعث بوجود 
آمدن بیماری های تنفس��ی و ناهنجاری آسیت در 
جوجه گوشتی شود. لذا مرغداران عزیز باید به این 
نکته توجه کنند که ضمن رعایت دمای مناس��ب 
سالن در سنین مختلف و جلوگیری از کوران هوا 
خیلی نگران س��رماخوردگی جوجه ها نباشند زیرا 
بیش��ترین مشکل سرماخوردگی در 2 الی 3 هفته 

اول سن جوجه ها و قبل از پر درآوری است.

منبع مورد استفاده:
ورمقان��ی، ص.، لطف الهی��ان، ه.، یعقوبفر، ا.، 
جعفری، ه. و عباسپور، ی. 1387. بررسی عملکرد 
پ��رورش طیور در اس��تان ایالم. گ��زارش نهایی 
طرح تحقیقاتی، ش��ماره فروس��ت 87/376 مرکز 
اطالعات و مدارک علمی کشاورزی، 56 صفحه.

صیفعلی ورمقانی
 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم

نقش و اهمیت تهویه مرغداری های صنعتی گوشتی در فصل زمستان

خیلي از افراد اعتقاد دارند فن ها رکن اساس�ي سیس�تم هاي 
تهویه هستند اما این تصور اشتباه است. دریچه هاي ورودي هوا 
نقش مهمتري را در سیس�تم تهویه ایف�ا مي نمایند. دریچه هاي 
ورودي هواش�کل و کیفی�ت جابجای�ي هواي س�الن را تعیین 
مي کنند، وجود فن هاي مناسب بسیار مهم است اما فن ها فقط 
هواي داخل س�الن را خارج مي کنند و می�زان و حجم هواي 

جابجا شده سالن را تعیین مي نمایند. 
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مقدمه:
گندم به عنوان یک محصول استراتژیک تامین 
کننده اصلی جیره غذایی و قسمت اعظم پروتئین 
و کالری مورد نیاز افراد جامعه به حساب می آید. 
افزایش تولید گندم برای پاس��خگویی نیاز داخلی 
ب��ه دالیل افزایش روز افزون جمعیت و باال بودن 
مصرف سرانه الزامی است. تشخیص و شناسایی 
علف های ه��رز در مزرعه و مدیریت این عوامل 
می تواند راهبردی اساس��ی در افزایش بهره دهی 
اقتصادی محصول باش��د در میان عوامل کاهش 
دهنده تولی��د در اراضی گندم کش��ور،علف های 
هرز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و میتوانند در 
مراحل مختلف رش��د خود چه از طریق رقابت بر 
س��ر نور،آب و مواد غذایی و چه از طریق اختالل 
در امر برداشت، عملکرد را کاهش دهند.از طرفی 
دیگر اختالط این مهمان ناخوانده با بذور محصول 
زراعی،کاهش کیفی محصول را نیز به دنبال دارد.

بنابراین تمامی این عوامل،پژوهش��گران و دست 
ان��درکاران و متولیان امر را ب��ر آن وا می دارد تا 
با اس��تفاده از روش��های گوناگون کنترل،خسارت 
حاصل��ه را به حداقل برس��انند ک��ه بدین منظور 
ش��ناخت گونه ه��ای مختلف علف ه��ای هرز و 
میزان اهمیت و خس��ارت آن ها به جهت انتخاب 
بهترین ش��یوه کنترل و یا به عبارت مناس��ب تر 
انتخاب بهترین ش��یوه مدیری��ت علف های هرز 
بسیار حائز اهمیت است. مدیریت علف های هرز 
پایه و اس��اس کشاورزی پایدار است. به طور کلی 
مهمترین خسارت های علف های هرز در بخش 

های زیر خالصه می گردد.
1- تلف ک��ردن آب 2- رقابت 3- تداخل در 
عملی��ات زراع��ی و کاهش درآم��د 4-  باالبردن 
هزینه های کارگری 5-  کاهش کیفی محصول 
تولید ش��ده 6- تاثیر در افزای��ش آفات و بیماری 
های گیاهی 7- به خطر انداختن س��المت انسان 

و دام 8- واکنش های آللوپاتی علف های هرز

مدیریت علف های هرز:
هدف از مدیریت علف های هرز ریشه کنی آن 
ها نیس��ت،زیرا علف های هرز به صورت گیاهان 
خودرو بخش مهمی از پوش��ش س��بز طبیعت را 
تشکیل می دهند،که با سایر جانداران هم زیستی 
تکاملی یافته اند و برای حفظ شرایط اکولوژیکی 
مناس��ب بسیار سودمند هس��تند. پیشگیری اولین 
مرحل��ه مدیریت علف های ه��رز در محصوالت 
گوناگ��ون، به ویژه گندم اس��ت ک��ه هزینه های 
کنترل را کاهش داده و باعث س��هولت کنترل آن 
ها می شود. پیش��گیری در برگیرنده مراحل: 1- 
دی��ده بانی و آمار ب��رداری دوره ای از علف های 
هرز 2- رعایت بهداش��ت زراعی و پیش��گیری از 

ورود علف های هرز به مزرعه می باشد.
روش های کنترل علف های هرز شامل روش 

های زیر می باشد:

کنت��رل زراع��ی 2- کنت��رل فیزیکی   -1
3- کنت��رل اکولوژیکی 4- کنت��رل بیو لوژیکی 

5- کنترل شیمیایی

کنترل زراعی:
در کنت��رل زراعی روش��های گوناگون زراعی 

تجربه ش��ده اس��ت که گزینش در یک سطح آن 
ها بس��تگی به نوع کش��ت، نوع علف های هرز و 
شرایط محیطی و اجتماعی دارد. مهم ترین روش 

های کنترل زراعی شامل موارد زیر می باشد:
تناوب زراعی2- رعای��ت اصول فنی   -1
خاک  3- س��ترون کردن  بذر 4- تراکم کش��ت 

5-  رقم مناسب  6-شخم

کنترل شیمیایی:
در میان سموم تولید شده در جهان سهم تولید 
علف کش 34 درصد اس��ت که به نظر می رس��د 
بیشترین مقدار آن در کشتزار های گندم استفاده 

مدیریت علفهای هرز مزارع گندم و جو
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می شود بر پایه گزارش نشریه دانش علف هرز در 
حال حاضر بیش از 300 نوع علف کش شیمیایی 

در جهان تولید می شود، در  طی 50 سال اخیر با 
گسترش علف کش های گزینشی، این نوع علف 
ک��ش ها از نظ��ر تولید و میزان کارب��رد در واحد 
سطح، سرآمد سموم کشاورزی شده اند و در بین 
سموم کشاورزی ایران کاربردبیشتری دارند. گندم  
و جو از نظر س��طح زیر کش��ت رتبه اول در بین 
محصوالت زراعی را به خ��ود اختصاص داده اند 
از آنجا که در زراعت گندم عملیات وجین معمول 
نب��وده و روش های فیزیک��ی و مکانیکی مبارزه 
با عل��ف های هرز نی��ز کارایی ندارن��د، بنابراین 
ب��رای مدیریت علف های هرز باید از روش های 
پیشگیری،  زراعی و ش��یمیایی استفاده نمود.  تا 
کن��ون 24 ن��وع علف کش برای گن��دم و جو به 
ثبت رس��یده اس��ت که  9 نوع آنها بار یک برگ 
کش،  8 نوع پهن برگ کش و 7 نوع  علف کش 
دو منظوره هس��تند از 24 علف کش ذکر شده،5 
علف کش ش��امل 3 بار یک برگ کش،یک پهن 
ب��رگ کش و یک علف ک��ش دو منظوره از رده 
خارج ش��ده و در بازار موجود نمی باش��د )جدول 

شمره یک(. 

نکات فنی کاربرد علف کش ها:
ی��ک علف کش هنگامی انتخابی عمل نموده 
و ب��دون آس��یب به گیاه زراع��ی، علف های هرز 
هدف را کنترل می کند که زمان مصرف و میزان 

مصرف و همچنین ش��یوه کارب��رد آن ها بر پایه 
توصیه های فنی باشد در غیر اینصورت ،استفاده 

از  عل��ف کش  نه تنها موج��ب افزایش بازدهی 
محصول نمی ش��ود، بلکه ممکن اس��ت با ایجاد 
خس��ارت عملکرد آن را نیز کاهش دهد. هر گیاه 
زراع��ی در یک مرحله خاصی از دوره رویش خود 
به علف کش��ی متحمل اس��ت و از س��وی دیگر 
عل��ف هرز نی��ز در دوره ای از رویش خود به آن 
حس��اس می باش��د.اگر زمان توصیه شده رعایت 
نش��ود،کاربرد عل��ف کش یا موجب خس��ارت به 
محصول می شود یا کارایی الزم در کنترل علف 
هرز را  نخواهد داشت. همچنین اگر میزان کاربرد 
و در خیلی موارد حجم محلول علف کش،در واحد 
س��طح بر پای��ه توصیه های فنی رعایت نش��ود، 
نتیجه دلخواه بدس��ت نخواه��د آمد. بدین ترتیب 
اگر علف کش در واحد س��طح بیشتراز حد میزان 
توصیه  ش��ده بکار رود آنگاه به محصول آس��یب 
وارد می ش��ود،همچنین کاربرد آن با مقادیر کمتر 
نیز کارایی الزم در کنترل علف هرز را نداش��ته و 
ممکن اس��ت در آنها ایج��اد مقاومت نماید. برای 
تنظیم میزان مصرف علف کش ها محلول آن در 
واحد سطح وکالیبراسیون سمپاش اهمیت زیادی 
دارد. ش��یوه کاربرد علف کش ها در کنترل علف 
ه��رز و کاهش زیان آن به محصول نقش مهمی 
دارد و از ای��ن نظر نوع س��م پ��اش و نازل های 
آن،ش��رایط جوی هنگام کاربرد علف کش،امکان 
آمیخته کردن علف کش ها با یکدیگر و بسیاری 

از نکات دیگر که در مورد علف کش ممکن است 
متفاوت باش��د در کنترل عل��ف های هرز اهمیت 

دارند.   

منابع:
حسن زاده، م.ح، راش��د محصل، ا، زند و م.ع 
باغستانی.1385. مدیریت بوم شناختی علف های 

هرز.سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
* راشد محصل، م.ح. و ک، وفابخش. 1378، 
مدیریت علمی علف های هرز )ترجمه(. انتشارات 

جهاد دانشگاهی مشهد .  175ص
* رس��تگار،م.ع.1384.علف های هرز و روش 

های کنترل آنها.مرکز نشر دانشگاه تهران
* منتظری،م.1388.علف های هرز یک ساله 
پهن برگ و مبارزه ش��یمیایی با آنها درگندم دیم 

در باختران  جمله بیماری های گیاهی 

* منتظری،م.1384.یافت��ه ای دانش��ی علف 
ه��ای هرز ب��ا چش��م ان��دازی وی��ژه در کنترل 

بیولوژیکی نشر آموزشی کشاورزی
باغس��تانی  منتظری،م.،ز،اس��کندر.وم.ع،   *
1384.علفهای هرز و کنترل آن ها در کشتزارهای 

گندم ایران.نشر آموزش کشاورزی 
. ن فا بیطر ، م ، نی غس��تا 4با 2 ، 1 ، ند ز *

وپ،ش��یمی.1386.رهنمای علف کش های ثبت 
شده در ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

* مرش��دی، ا ،منتظری، م، 1386،پایان  نامه 
کارشناسی ارشد

سیامک بیگی، ابراهیم مرشدی
مدیریت حفظ نباتات استان ایالم

یک علف کش هنگامی انتخابی عمل نموده و بدون 
آسیب به گیاه زراعی، علف های هرز هدف را کنترل 
می کند که زمان   و میزان مصرف و همچنین شیوه 

کاربرد آن ها بر پایه توصیه های فنی باشد. در 
غیر اینصورت ،استفاده از  علف کش  نه تنها موجب 

افزایش بازدهی محصول نمی شود، بلکه ممکن است 
با ایجاد خسارت، عملکرد آن را نیز کاهش دهد. هر 

گیاه زراعی در یک مرحله خاصی از دوره رویش 
خود به علف کشی متحمل است و از سوی دیگر علف 

هرز نیز در دوره ای از رویش خود به آن حساس 
می باشد.اگر زمان توصیه شده رعایت نشود،کاربرد 
علف کش یا موجب خسارت به محصول می شود یا 
کارایی الزم در کنترل علف هرز را نخواهد داشت.
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جنگلهای زاگرس از زمانهای بسیار دور تاکنون 
مأمن حیات و ممر درآمد ساکنان این عرصه های 
جنگلی بوده است. تنوع گونه های موجود در این 
جنگله��ا اعم از بلوط، بادام، بنه، زالزالک، کیکم و 
غیره همواره زمینه تأمین نیازهای متعدد بشری از 
قبیل چوب، س��وخت، ساختمان سازی، استفاده از 
می��وه ها برای خوراک دام و نیاز غذایی و دارویی 
انس��ان، اس��تفاده از علوفه کف، برگ و سرشاخه 
ه��ای درختان برای تعلی��ف دام و غیره را فراهم 
نموده و هنوزهم  از جایگاه مهمی برخوردار است.

اس��تفاده های متعدد به عم��ل آمده در طول 
س��الیان متمادی توسط س��اکنان جنگل و توسعه 
تأسیسات شهری از یک س��و و بروز پدیده های 
طبیعی و غیر طبیعی دیگر مانند خشکسالی، آتش 
سوزی و غیره از سوی دیگر، موجبات وارد آمدن 
صدمات و آس��یب های ف��راوان به این عرصه ها 
ش��ده و امروزه موضوع حفظ و ماندگاری آنها به 
یک دغدغه جدی برای مردم و مس��ئولین مبدل 
ش��ده است. آمارها نش��ان می دهد که حدود 70 
درص��د حریق های کش��ور در جنگلهای زاگرس 
ص��ورت می گیرد و هرس��اله ه��م رو به افزایش 

است.
بدیهی اس��ت ک��ه با توج��ه به گس��تره زیاد 
جنگلهای زاگرس و دامنه وس��یع عوامل تخریبی 
در ای��ن عرصه ها از یک س��و و محدودیت توان، 
امکان��ات و نیروهای در اختیار متولیان از س��وی 
دیگر، امکان کنترل سریع و نظارت کامل بر این 

جنگل ها، بویژه ب��رای مهار بموقع عواملی مانند 
حریق، قطع و شاخه بری غیر مجاز در آنها میسر 
نیس��ت. واضح اس��ت که اس��تخدام و بکارگیری 
نی��روی کافی ب��رای نیل به این هدف از س��وی 
س��ازمانهای متولی با توجه به گستره وسیع  این 
جنگلها دور از دسترس و غیر ممکن خواهد بود. 

ایجاد دیده بانی و گش��ت مراقبتی در مناطق 
حس��اس برای کسب اطالع و کنترل بموقع آتش 
س��وزی ها در س��ازمان جنگلها معمواًل با هزینه 
باالی��ی همراه بوده و در عین حال موفقیت کافی 
بدنبال ن��دارد، این درحالی اس��ت که در صورت 
استفاده از مش��ارکت بهره برداران محلی، امکان 
دس��تیابی به این اهداف با هزینه کمتر و پوشش 
کامل تری وجود دارد. شناخت و آموزش الگوهاي 
جدید ترویج برای ارتباط با مجریان و بهره برداران 
عرصه های منابع ملی بمنظ��ور عملیاتي نمودن 
اصل مش��ارکت و توانمند سازی جوامع محلی در 
حوزه منابع طبیع��ی از ضرورتهای امروزی برای 

متولیان منابع طبیعی بشمار می رود.
حضور مس��تمر تعداد زی��ادی دامدار و چوپان 
در این عرصه ها، که خود بعنوان ذینفعان و بهره 
برداران عرفی، عالوه بر اینکه در سرنوشت منابع 
طبیعی نق��ش دارند، نگران آینده این جنگلها هم 
هستند، فرصت و امکان بسیار مناسبی برای پیاده 
س��ازی اه��داف مدیریتی و حفاظ��ت این عرصه 
های طبیع��ی با کمترین هزین��ه را فراهم نموده 
اس��ت. ناگفته پیداست که اطالع رسانی بموقع از 

بروز ی��ک عامل مخرب مانن��د حریق در جنگل 
مهمتری��ن گام در مقابله و مهار آن عامل اس��ت، 
که معمواًل به واسطه فقدان نیرو وضعف امکانات 
ارتباط��ی، به موقع و در فرصت زمانی مناس��ب و 

موثر صورت نمی گیرد.
 ایج��اد ش��بکه ارتباط��ی از طری��ق چوپانان 
مس��تقر در عرصه های مناب��ع طبیعی زاگرس )با 
عنوانی مانن��د چوپانت(، یکی از س��هل الوصول 
ترین ش��یوه ها برای مدیریت بهت��ر این جنگلها 
خواه��د بود. چوپانان از جمله افرادی هس��تند که 
بیش از س��ایربهره برداران در دل منابع طبیعي، با 
ای��ن عرصه ها س��ر و کار دارند و هر روز از صبح 
زود ت��ا غروب و حتی ش��بانگاه، در جنگل حضور 
داشته و بطور مستمر بخشهای زیادی از محدوده 
مربوط به خود را طی می نمایند. آنها ضمن اینکه 
ب��ا رفتار و نحوه مدیریت چ��رای دامهای خود در 
حفظ یا تخریب عرصه های طبیعی تأثیر بس��یار 
زیادی دارند، معم��واًل هر نوع اتفاق دیگر یا بروز 
پدیده ای در عرص��ه را از نزدیک مالحظه و زیر 

نظر دارند.
بدیهی است که گام نخست در اجراي سیاست 
ه��اي مش��ارکتي مردم در توس��عه پای��دار منابع 
طبیعي، آموزش به��ره برداران عرصه هاي منابع 
طبیعي است. اجرای دوره های آموزشی و صدور 
گواهی الزم برای چوپانان و س��پس ارزیابی کار 
آنها بمنظور تش��ویق، پرداخت حق الزحمه و ارائه 
تس��هیالت کم بهره در قالب ی��ک برنامه مدون، 

زمینه تشکیل یک شبکه از نیروهای فعال، دلسوز 
و قاب��ل اعتماد را برای مدیری��ت و حفاظت بهتر 
جنگلها و کاس��تن از ش��دت تخریب و حتی احیاء 

منابع طبیعی زاگرس را فراهم خواهد آورد.
با تشکیل این شبکه ارتباطی می توان  ضمن 
اص��الح رفتار زیس��ت محیطی مهمترین قش��ر 
بهره ب��ردار جنگل یعنی چوپان��ان، امکان تبدیل 
آنه��ا به مولفه های��ی برای ایجاد ش��بکه اطالع 
رس��انی بموقع،  از هر نوع حادثه تخریبی و پدیده 
موثری که در عرصه ه��ای منابع طبیعی رخ می 
دهد،جلوگیری نمود. بدیهی اس��ت که در این راه 
می توان تجهیزات ارتباطی مناس��ب و موثر را در 
اختیارآنان گذاش��ته و همه خبره��ای دریافتی در 

یک مرکز کنترل ثبت و پیگیری گردد.
در گام بع��دی ب��رای به��ره گی��ری بهتر از 
این ش��بکه می توان با تهیه س��امانه ی مدیریت 
چرایی مناس��ب در منطقه زاگ��رس، که در آن به 
سیس��تم هاي چرایي تناوبي، استراحتي در قطعات 
خاص ب��راي مدت حداق��ل 3-5 س��ال متوالي، 
همراه با کنترل تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع 
توجه شده باشد، و اجرای آن توسط همین شبکه، 
تحول��ی در روندکاهش  تخری��ب کنونی جنگل 

های زاگرس ایجاد نمود.

جعفر حسین زاده، 
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی ایالم

بهره گیری از شبکه ارتباطی چوپانان در مدیریت 

عرصه های جنگلی زاگرس



تولید گوشت قرمز و شیر خام به عنوان تأمین 
کننده غذای س��الم جوامع بشری از دغدغه های 
برنامه ریزان سیاس��تمداران هر کش��وری است. 
اس��تان ایالم با داش��تن بیش از 2700000 واحد 
دام��ی و 2500 واح��د صنعتی و نیم��ه صنعتی و 
س��نتی دامداری ش��یری و پرواری و با تولید 25 
هزار تن گوش��ت قرمز ، 84 هزار تن شیر خام، 2 
درصد تولیدات دامی کش��ور را به خود اختصاص 
داده اس��ت. عالوه ب��ر تأمین نیاز اس��تان، زمینه 
اش��تغال 54 هزار خانوار در ای��ن بخش را فراهم 
نموده اس��ت. تأمین علوفه مورد نیاز خوراک دام 
و توصی��ه روش��های بهینه تولی��د و مصرف این 

نهاده ه��ا عالوه بر افزایش به��ره وری ضایعات 
کارخانجات خوراک دام  و ضایعات کش��اورزی را 
تبدیل به گوش��ت قرمز و ش��یر خام می نماید که 
بهتری��ن تأمین کننده پروتئی��ن حیوانی مورد نیاز 
بشر به مقدار 35 گرم در روز است. مصرف روزانه 
1 الی 2 لیوان ش��یر می توان��د غذای کامل یک 

فرد بالغ باشد.
در جه��ت بهبود تغذیه دام س��الیانه 600 الی 
700 هزار تن دان و علوفه تبدیل به 110 هزار تن 
ش��یر و گوشت می شود و مدیریت و برنامه ریزی 
تولید و مصرف و جیره نویس��ی و ترویج مصرف 
کنس��انتره به عنوان خوراک کامل و اس��تفاده از 
تکنولوژی تولید س��یلوی ذرت بس��ته بندی شده 
)س��یالژ ذرت (در بس��ته ه��ای 30 و 40 و 50 
و200و 700  کیلوگرم��ی در دامداریه��ا عالوه بر 
ذخیره س��ازی علوفه برای 6 ماه تا یکسال ارزانتر 
از سایر علوفه ها نیز می باشد و هزینه خوراک دام 
را ک��ه 65 تا 80 درصد هزینه  یک واحد دامداری 
اس��ت را به می��زان 50 درصد کاه��ش می دهد. 
اس��تفاده از مکمل های مجاز معدنی، ویتامین ها 
و آنزیم ه��ا نیز می تواند ضری��ب تبدیل دان به 
گوشت و ش��یر را بهبود بخشد و آموزش شناخت 

نحوه استفاده از علوفه و دان سالم نیز این امکان 
را ب��ه دامداران می دهد تا موقع خرید نهاده های 

دام��ی از خری��دذرت ، جو، س��ویای تقلبی ، قارچ 
کپک زده، فاس��د و کم پروتئی��ن خودداری کنند 
و بتوانند عالوه بر تأمین کنسانتره از کارخانجات 
خ��وراک دام، در داخل دامداری نیز با اس��تفاده از 
آس��یاب ساده، میکسر و دستگاه مخلوط کن فیدر 
میکس��ر خوراک را همگن کرده و براساس رشد، 
تولی��د، مکمل نگهداری و رش��د و ش��یردهی در 

اختیار دامها قرار دهند.

جایگاه دام
برای بهبود جایگاه دامها آنچه که اولویت دارد 
بهس��ازی و نوس��ازی واحدهای موجود براساس 
طرح تیپ جایگاه دام اس��ت ک��ه بصورت جایگاه 
های باز، نیمه باز و بسته براساس مناطق پرورش 
)گرمس��یری، معت��دل و سردس��یری (، ن��وع دام 
داش��تی)پرواری، شیری ( و )س��بک و سنگین(، 

اندازه ، س��ن، طراحی ساختمان و جایگاه متفاوت 
بوده و بایس��تی به توصیه های کارشناسان علوم 

دامی توجه نمایند.
م��کان یابی محل اج��رای ط��رح  نیز خیلی 
مهم اس��ت تا در معرض س��یل، تخریب، رانش، 
طوفان و آبگرفتگی نباش��د. تهویه، گرم و س��رد 
کردن جایگاه، ضدعفونی، نوردهی، ایجاد آبشخور 
بهداشتی و آخور بایس��تی متناسب با سن، نوع و 
جث��ه دامها طراحی و اجرا ش��ود، بین دامها دیوار 
کش��ی فلزی صورت گیرد و به انبار دان و علوفه 
مس��تقل، زایش��گاه، ش��یر دوش و درمان��گاه در 

واحدهای شیری نیز منظور شود.

جایگاه گوساله نر، تلیسه های خشک و شیرده، 
س��اختمان نگهبانی و وس��ایل س��یلو، بارگیری و 
تخلی��ه، باکس تلقیح و فضای کاف��ی بهار بند از 

جمله مواردی است که باید لحاظ گردد.
حصارکش��ی محوط��ه صورت پذی��رد و چاله 
ضدعفونی و الشه سوز برای معدوم ساختن الشه  

دام بیمار و زباله های بیماریزا ایجاد شود.
ایجاد سیس��تم تصفیه فاض��الب و چاله دفع 

فاضالب در واحدها ضروری است.
درب ورودی س��اختمان، باک��س ه��ا و انبار 

استاندارد باشد.
آخور و آبش��خور ب��ه مقدار کاف��ی و به تعداد 
ظرفیت واحد ایجاد ش��ود و وس��ایل و تجهیزات 
نیز بنا به ضرورت و نیاز واحد بایس��تی پیش بینی 

و تهیه شود.
داشتن تانکرهای ذخیره آب، سوخت و موتور 
ب��رق اضطراری در واحدها الزامی اس��ت ودامدار 

بایستی دارای انشعاب آب و برق مستقل باشد.

حسین یوسف جمال
کارشناس امور دام  

بهبود تغذیه و جایگاه دام
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برای بهبود جایگاه دامها آنچه که اولویت دارد بهسازی 
و نوسازی واحدهای موجود براساس طرح تیپ جایگاه 
دام اس�ت که بصورت جایگاه های باز و نیمه باز و بسته 
براساس مناطق پرورش )گرمسیری و معتدل و سردسیری 
(، نوع دام داشتی)پرواری، شیری ( و )سبک و سنگین( 
، اندازه ، سن، طراحی ساختمان و جایگاه متفاوت بوده 
و بایس�تی به توصیه های کارشناس�ان تغذیه و جایگاه 

توجه نمایند.

اس�تفاده از مکمل های مجاز معدنی و ویتامین ها و 
آنزیم ها نیز می تواند ضریب تبدیل دان به گوش�ت 
و ش�یر را بهبود دهد و آموزش شناخت علوفه و دان 

سالم نیز این امکان را به دامداران می دهد 
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مقدمه:
صنعت طیور کش��ور بزرگترین مصرف کننده 
س��وخت و انرژی در بخش کش��اورزی اس��ت و 
س��االنه در حدود سه میلیارد لیتر سوخت مصرف 
می کن��د. این صنعت  به عن��وان یکی از بخش 
ه��ای مهم تامی��ن مواد غذایی با به��ره گیری از 
تکنولوژی های روز، پیش��رفت بسیاری در زمینه 
مدیریت پرورش و تغذیه داش��ته است، در زمینه 
تجهیز مرغداریها و کاربرد دستگاههای پیشرفته 
و اعمال روش��های جدید، رش��د چندانی مشاهده 
نمی ش��ود که این مس��ئله باعث افزایش هزینه 
های تولید و مصرف انرژی بیش از استاندارد شده 

است. 
در این مقاله با سیستم های گرمایشی با بازده 
باال و روش های مکمل مصرف بهینه س��وخت و 
در نتیجه اقتصادی نمودن  تولید و کاهش هزینه 

ها آشنا می شوید.
مزایای استفاده از روش های جدید گرمایشی

* کاهش مصرف سوخت)گازوئیل( نسبت به 
سیستم های قبلی تا 40 درصد.

* کاه��ش حوادثی از قبیل آتش س��وزی در 
مرغداریها.

* اقتصادی کردن تولید با کاهش هزینه ها.
* بهبود هوای س��الن ه��ا و در نتیجه کاهش 
بیماریهای ناش��ی از س��وختن ناق��ص گازوئیل و 
مصرف اکس��یژن س��الن و کاهش مصرف انرژی 

به دلیل کاهش هزینه و نیاز به تهویه.
* بهب��ود ب��ازده تولید از طریق فراهم ش��دن 

شرایط مناسب پرورش.

در  گرمایش�ی  های  سیس�تم  انواع 
واحدهای پرورش طیور

ب��ا وجود اینکه م��رغ باالتری��ن ضریب تولید 
به خوراک را دارد ولی بایس��تی به فراهم نمودن 
ش��رایط مناسب پرورش بیش��تر توجه کرد و فقط 
در ص��ورت تامین این ش��رایط پرن��ده می تواند 
ظرفیتهای خود را بروز دهد. در این میان، یکی از 
مهمترین و حساس ترین عوامل محیطی، تامین 

دمای مناسب با توجه به سن پرنده است.
بنابراین وسایل تنظیم دما یکی از اصلی ترین 

تجهیزات الزم در واحدهای مرغداری است که به 
مهمترین آنها اشاره می شود:

* چهار شاخ
* مادر مصنوعی

* هیتر
* هیترهای تابشی

* سیستم های گرمایشی از کف
* جت هیترها

 معای�ب اس�تفاده از سیس�تم های 
گرمایشی قدیمی

* احتمال بروز آتش سوزی
* احتراق ناقص:

در سیس��تم ه��ای قدیم��ی، احت��راق ناقص 
گازوئی��ل باعث تولید گاز منو اکس��ید کربن و در 
نتیجه مس��مومیت های تنفسی در جوجه ها می 

شود. 
* بازده پایین حرارتی

* انتقال فضای مفید سالن

ش�رایط کلی سیستم های گرمایشی 
مطلوب در سالن های مرغداری

* منب��ع حرارتی مناس��ب باید ق��ادر به تولید 
گرمای یکنواخت باشد.

* نگه��داری آن به راحتی صورت گیرد و نیاز 
به سرویس روزانه نداشته باشد.

* در ش��رایط آب وهوای��ی مختل��ف کارایی 

مناسب داشته باشد.
* فضای زیادی را اشغال نکند.

* با سیس��تم تهویه س��الن همخوانی داشته 
باشد.

مزایای سیستم گرمایشی از کف

* در این سیس��تم حرارت مس��تقیما” به بدن 
جوجه منتقل می شود )در سیستم بسته( و نیاز به 

گرم کردن تمام فضای مرغداری نیست.
* چرخ��ش هوا و انتقال اج��رام معلق در هوا 
کمتر است و در نتیجه آلودگی و بیماریها نیز کمتر 

می شود.

معایب سیستم گرمایشی از کف

* این سیس��تم برای پرورش در بستر مناسب  
است و در سیستم قفس کاربرد ندارد.

* هزین��ه اولیه آن بیش��تر از سیس��تم های 
گرمایشی دیگر است.
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تولید کشاورزی باید اقتصادی، سودآور و تشویق کننده ربای سرماهی گذاری 

شود و رد ساهی این تحرک عظیم، مردم احساس راحتی کنند. 

امروزه با گذشت سال ها از وقوع انقالب سبز 
و کاهش مجدد نسبت رش��د تولیدات کشاورزي 
ب��ه جمعیت جهان، ل��زوم به کارگی��ري فناوري 
هاي جدید در صنعت کشاورزي بیش از هرزمان 
دیگراحساس مي گردد. دراین بین کاربرد فناوري 
نانو به عنوان یک فناوري جدید، به خوبي جایگاه 
خود را در علم کش��اورزي و صنایع وابسته به آن 

به اثبات رسانده است.
نانوتکنولوژي به عنوان انقالب س��وم صنعتي 
جهان مطرح ش��ده است. این انقالب که مبدا آن 
سال1991مي باشد، در آینده تاثیر بسیارعمیقي بر 
اقتصاد جهاني خواهدگذاش��ت. هم اینک هزاران 
محصول تولید ش��ده توس��ط فناوري نانو در بازار 
وجود دارد و محصوالت زیادي نیز در حال توسعه 
هستند و حدود 65 کشور نیز در حوزه فناوري نانو 

فعال مي باشند..

نانو تکنولوژي چیست؟
نانوتکنولوژي مطالع��ه ذرات در مقیاس اتمي 
براي کنترل آنهاست . نانوتکنولوژي علم مطالعه 
تولید مواد و مش��تقات آن در اندازه بسیار کوچک 
)کوچ��ک تراز یک مولکول یا نانومتر( اس��ت.نانو 
تکنولوژي توانمندي تولید مواد ،ابزارها و سیستم 
هاي جدید و در دست گرفتن کنترل این سیستم 
ها در سطوح مولکولي و اتمي و استفاده از خواص 
م��واد تولیدي در مقیاس نانو اس��ت. هدف اصلي 
اکثر محققان نانوتکنولوژي ش��کل دهي ترکیبات 
جدید یا ایجاد تغییراتي در مواد موجود اس��ت. نانو 
کلمه اي یوناني به معناي کوچک اس��ت و براي 
تعیی��ن مقدار یک میلیاردیم یک کمیت اس��تفاده 
مي ش��ود. چ��ون یک اتم ب��ه ط��ور تقریبي 10 
نانومتر اس��ت این اصطالح براي مطالعه عمومي 
روي ذرات اتمي و مولکول��ي به کار مي رود.نانو 
تکنولوژي فناوري جدیدي اس��ت که همه دنیا را 
فرا گرفته است و به تعبیر دقیق تر »نانوتکنولوژي 

انقالبي جدید براي همه علوم در آینده است«
فن��اوري نانو کارب��رد هاي وس��یعي در همه 
مراح��ل تولید، ف��رآوري، نگهداري، بس��ته بندي 
و انتق��ال تولیدات کش��اورزي دارد. فن آوري نانو 
ضام��ن افزایش تولی��دات کش��اورزي و کیفیت 
آنه��ادر کنار حفظ محیط زیس��ت و منابع طبیعي 
اس��ت. فناوري نانو در زمینه ه��اي مختلف مانند 
تشخیص س��ریع بیماري هاي گیاهي، شناسایي 
باقیمانده سموم درمحصوالت کشاورزي و حذف 
آنها، انتقال هوشمند دارو، سموم و عناصر غذایي 
در دام، آبزیان و گیاهان، افزایش کیفیت فرآورده 
هاي کشاورزي، مهندسي ژنتیک گیاهان و دام ها 
و افزایش میزان تولید محصوالت دامی و زراعی 
و افزای��ش مدت زم��ان انب��ار داري محصوالت 
کش��اورزي مي تواند نقش بس��یار موث��ري را در 

توسعه بخش کشاورزي و منابع طبیعي ایفا نماید.
در صنایع غذایي با بهره گیري از فناوري نانو 
در طراحي و تولید انواع بس��ته بن��دي، عالوه بر 
افزایش طول مدت نگهداري محصوالت غذایي، 
از آلودگ��ي آن ه��ا نی��ز جلوگیري م��ی کند و به 
نحوي با اس��تفاده از این فن��اوري، مصرف کننده 
را از آل��وده بودن محصول آگاه نموده ودر کاهش 
ضایعات محصوالت کش��اورزي، نقش مهمي ایفا 

مي نماید.
نانو تکنول��وژي داراي کاربرد هاي فراواني در 
کشاورزي و علوم دامي است که بطور خالصه به 

تعدادي از آن ها اشاره مي شود:
-ردیابي س��ریع بیماري ه��ا، افزایش توانایي 

گیاهان براي جذب مواد غذایي مورد نیاز
-حسگرهاي هوش��مند و سیستم هاي حمل 
هوش��مند براي ردیابي و مب��ارزه با ویروس ها و 

سایرعوامل بیماري زا
-افزای��ش کارایي اس��تفاده از آفت کش ها و 
کاربرد آن ها در اس��تفاده از می��زان کمتر از این 

مواد خطرناک
-توسعه و بکارگیري ذرات نانو در بسته بندي 
محص��والت کش��اورزي براي کنت��رل و کاهش 

خس��ارات ناش��ي از آف��ات و بیماري ه��ا پس از 
برداشت.

کاربرد ه�اي نانو در ماش�ین هاي 
کشاورزي:

-افزایش مقاومت پوش��ش ه��اي بدنه ادوات 
و ماش��ین آالت و ابزار هاي کش��اورزي در برابر 

خوردگي و سائیدگي 
-افزایش عمر تایر ها توسط نانو روکش ها 

-افزایش مقاومت به س��ائیدگي ها، خوردگي 
و ح��رارت و کاهش اصطکاک در قطعات مختلف 

موتور ماشین هاي کشاورزي

-تولید سوخت هاي جایگزین و آلودگي کمتر 
محیط زیست

کاربرد هاي نانو درزمینه آب وخاك:
-بي خطر س��اختن مواد آالینده آب و خاک و 

قابلیت بازیافت آنها 
-س��اخت فیلتر هاي هوش��مند تصفیه آب با 

کارایي باال
-شوري زدایي از آب هاي شور

-ساخت س��وپر جاذب هاي آب از پلیمر ها و 
مواد کامپوزیت ب��ه منظور ذخیره و حفظ رطوبت 

بیشتر در خاک براي مناطق خشک و کم آب

-استفاده از نانو کودها در تغذیه گیاه 
-ساخت سیستم هاي هوشمند به منظور آزاد 

سازي سموم در گیاه

کاربرد فناوري نانو در علوم دامي:
-استفاده از نانو فیلتر هادرفرآوري محصوالت 

دامي و لبني
- اس��تفاده از نانو حس��گرها در ماشین هاي 
شیردوش��ي و بخش هاي مختلف سیس��تم هاي 

پرورش دام و طیور
-اس��تفاده در اصالح نژاد ان��واع دام ،طیور و 

آبزیان
-تولید واکس��ن هاي دام و طیورو تش��خیص 

سریع بیماریهاي دامي و درمان آنها
-اس��تفاده از نان��و ذرات نقره ب��ه عنوان ضد 
عفوني کننده قوي) ض��د باکتري و میکروب( در 
ضد عفوني نمودن جای��گاه هاي نگهداري دام و 

طیور
-انتقال هوشمند دارو

حشمت اله سیاهی 
کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

  نانو تکنولوژي و کاربرد آن در کشاورزي


