
بازار گوشت مرغسخن سـردبیـر

محصوالت،  تنوع  دلیل  به  کشاورزی  محصوالت  بازار 
تعدد تولیدکنندگان و تشابه کلی محصوالت در اکثر موارد 
زمان بر  تولید  چون  اما  است.  برخوردار  رقابتی  حالت  از 
بازار  دولت،  دخالت  عدم  صورت  در  اوقات  است،گاهی 
نوسان  دچار  مرغ  گوشت  ازجمله  کشاورزی  محصوالت 
بر  تقاضا  فزونی  دلیل  )به  قیمتی  سری های  می شود. 
و...(  نوروز  عید  رمضان، حج،  مبارک  ماه  ایام  در  عرضه 
معموالً مؤلفه های مهمی به شمار می روند و به این ترتیب 
تبعیت  سال  طول  در  قیمت  واحد  قانون  از  مرغ  گوشت 
در  قیمتی  رهبری  که  می دهد  نشان  بررسی ها  نمی کند. 
و قیمت گوشت مرغ در آن ها  ندارد  استان ها وجود  بین 
بین  جزئی  پیوستگی  تنها  و  هست  یکدیگر  از  مستقل 
از مهم ترین سیاست ها جهت  آن ها وجود دارد. لذا یکی 
آربیتراژ  احتمال  کاهش  مرغ  گوشت  بازار  ساماندهی 

)اختالف قیمت دو بازار( هست.

بر  مبتنی  که  دولت  سیاست های  آخرین  به  توجه  با   
قیمت  از  استفاده  و  مرغ  چرخشی  ذخیره سازی  طرح 
تقاضاست،  و  عرضه  نوسان  زمان های  در  سقف  و  کف 
طبق برنامه ریزی هایی که به عمل می آید معموالً مقادیر 
سردخانه  و  انبارها  در  منجمد  مرغ  گوشت  قابل توجهی 
در  تا  می گردد  نگهداری  بازار  در  تعادل  ایجاد  جهت 
قیمت  سمت  به  بازار  و  گردیده  توزیع  خاص  زمان های 

تعادلی هدایت گردد. 
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فصلنامه آموزشی ترویجی

همـیــــاران 
کشاورزی

آذربایجان شرقی

سال دّوم            شماره 6           تابستان 1395

دراینشمارهمیخوانید

همیاران  تشکیل  نحوه  و  به ضرورت  قبلی  شماره  در 
کارکرد همیاران  کشاورزی اشاره شد. در این شماره به 
کشاورزی اشاره ای گذرا می نمایم.چنانچه کارشناسان 
فعال در عرصه خدمات به روستائیان عزیز می دانند 
به جهت انجام تعهدات اداری، از ادارات و نهادهای 
ارائه  برای  روستایی  محیط های  به  زیادی  مردمی 
مابین  هماهنگی  گر  ا که  می شود  مراجعه  خدمات 
ادارات و نهادهای مردمی وجود نداشته باشد چه بسا 
بجای هم افزائی موجب هدر رفتن امکانات و منابع 
پیش بینی شده  اهداف  راستای  در  اثرگذاری  و  شده 
کشاورزی  همیاران  می رسد  نظر  به  نشود.  فراهم 
می تواند هماهنگی ارائه خدمات ترویجی، مشاوره ای 
و توسعه ای در روستا را فراهم آورد. همیاران کشاورزی 
که در روستا باید  با هدایت ادارات و نهادهای مردمی 
خدماتی را ارائه نمایند می تواند از تعدد اقدامات مشابه 
کاسته و با بهره گیری از امکانات محدود در دسترس 
با برنامه ریزی و هدایت امکانات به نیازهای متعدد 
که همیاران کشاورزی  بهره برداران جوابگو باشند. چرا
به عنوان نهاد متشکل از رهبران محلی و بهره برداران 
یا برنامه ریزی شده  پیشرو در جریان خدمات قبلی و 
بوده و از تکرار جلوگیری می کند این هم باعث تکمیل 
جواب گوئی به یک به یک نیازها شده و عماًل  هدایتگر 
روستا  در  مشارکتی  و  ترویجی  اجرائی،  برنامه های 

خواهد بود.

کبر نژادرضا علی ا
کشاورزی مدیر هماهنگی ترویج 

 پــروژه همکاری در احیــای 
دریاچــــه ارومیــه

اصغر همدست

کاه غنی شده در   کاربرد 
تغذیه دام

کبر محمد پور ا

تولک بری و انواع روش های 
آن در طیور

شهرام بغدادچی

تفاوت مصرف عسل با قند 
مایع و شکر

کبر اصغر رضایی ا

نقش حکومت مداری خوب در 
دولت الکترونیکی

لیال تقی پور بقائی

گامی نوین در  آبخوانداری 
توسعه ...

احد حبیب زاده

وضعیت آب آبیاری
در استــان

 غالمرضا رزمی

شناسایی، ارزیابی، انتخاب و معرفی 

کشاورزی نمونه های بخش 
 محمود پورغنی

نگهداری و ذخیره سازی انواع 
میوه و سبزی

فهیمه فتاحی

میــــــگو

راحله هاشمی نژاد

ع   الزامات امنیت زیستی در مزار

پرورش ماهــی
محمد صمد زاده
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کارآیی بالا و بازده  زیاد، نشانه موفقیت می باشد.

 پروژه »همکاری در احیای دریاچه ارومیه 
از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار 
کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی«

قبلی فصلنامه  در شماره های  که         همان طوری 
ذکرشده است این پروژه با مشارکت دولت جمهوری 
ح حفاظت از تاالب های ایران،  اسالمی ایران )دفتر طر
سازمان محیط زیست و جهادکشاورزی( و دولت ژاپن 
کمک  و برنامه عمران سازمان ملل متحد و باهدف 

به احیای دریاچه ارومیه در حال اجرا هست.

در حال حاضر این پروژه در 20 روستا و در شهرستان های 
ملکان  و  عجب شیر  شبستر،  بناب،  اسکو،  آذرشهر، 
قرارداد اجرای پروژه  آینده نزدیک  اجرا می شود و در 
برای سال زراعی 96-95 مابین شرکت های خدمات 
کشاورزی استان و معاون  مشاوره ای فنی و مهندسی 
محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست 

کشور امضاء خواهد شد.

»مشــارکت جوامــع محلــی« از مؤلفه هــای اساســی ایــن 
کــه در ادامــه توضیحــات مختصــری در  پــروژه هســت 

ایــن مــورد داده می شــود:

به  لغوی  ازنظر  مشارکت  محلی:  جوامع  مشارکت 
با  رفتار  نوعی  مشارکت،  است.  کردن  شرکت  معنی 
که آنان را قادر می سازد تا بر حوادث مؤثر  مردم است 
خاطر  همین  به  بگذارند،  قاطع  تأثیر  زندگی شان  بر 
کامل و ازجمله حق اظهارنظر برخوردار  باید از آزادی 

باشند و دارای اهمیت و ارزش تلقی شوند.

مشـارکت در جامعـه محلـی یعنـی فراینـد به کارگیـری 
بـرای  ذینفعـان  گروهـی  یـا  فـردی  توانمندی هـای 
فرآینـد،  ایـن  در  گروهـی.  هـدف  یـک  بـه  دسـتیابی 
جمعـی،  پذیـرش  جمعـی،  خواسـت  گاهانـه،  آ رفتـار 
دارنـد.  اهمیـت  مشـترک  نیازهـای  وجـود  و  انتخـاب 

آن  یـک مشـکل، شـناخت  بـرای حـل  نیـاز  احسـاس 
یـک  در  گروهـی  همـکاری  بـرای  انگیـزه  و  مشـکل 
فرایند مشـارکتی موفق از موارد مهم به شـمار می آید.

عاطفی  و  ذهنی  درگیری  مشارکت،  به عبارت دیگر 
آنان  که  است  گروهی  موقعیت های  در  اشخاص 
گروهی،  اهداف  به  دستیابی  برای  برمی انگیزد  را 
شریك  کار  مسئولیت  در  و  دهند  یاری  را  همدیگر 
شوند. بر اساس تعریف فوق درگیر شدن، یاری دادن 
و مسئولیت پذیری سه ویژگی مهم مشارکت هست.

 مشارکت در یک اجتماع محلی از حساس شدن آغاز 
که نخسـتین پله مشـارکت اسـت. پله بعدی  می شـود 
یـک جامعـه  در  مـردم  اسـت.  دانسـتن  و  گاه شـدن  آ
کـه در اجتمـاع آن هـا  کـه از اتفاقاتـی  محلـی حق دارنـد 
ارائـه  و  مشـاوره  بعـدی،  پلـه  باشـند.  باخبـر  می افتـد 

نظـر از سـوی مـردم اسـت. 

گروهی شرکت  افراد در یک جامعه محلی در جلسات 
آنـان در  ح می کننـد.  می کننـد و نظـرات خـود را مطـر
این مرحله نیازهای خود را در اجتماع محلی فهرست 
گاه در  می کننـد و دربـاره اولویت هـا سـخن می گوینـد. 
کمیته ها یا سـاختارهایی شـکل می گیرد.  ایـن مرحلـه 
پلـه بعـدی، نقش پذیـری و مشـارکت در فعالیت هـای 
کـه  می شـود  پلـه ای  وارد  آن  از  بعـد  اسـت.  اجرایـی 
کار«  جریـان  در  فـرد  شـدن  “درگیـر  را  آن  می تـوان 
کـه دیگـر جزئی از فرآیند محسـوب  نامیـد، به گونـه ای 
کـرد.  جـدا  فرآینـد  ایـن  از  را  او  نمی تـوان  و   می شـود 

وارد شـدن در ایـن فرآینـد، بـه معنـای توانمنـد شـدن 
در  همـکاری  اسـت.پروژه  محلـی  جامعـه  در  مـردم 
جوامـع  مشـارکت  طریـق  از  ارومیـه  دریاچـه  احیـای 
ع  کشـاورزی پایـدار و حفاظت از تنو محلـی در اسـتقرار 
می کنـد  دنبـال  را  مشـارکتی  فراینـد  یـک  نیـز  زیسـتی 
کشـاورزان  کـه  اسـت  آن  بـر  پـروژه  تـالش مجریـان  و 
 ، ارومیـه  دریاچـه  بااهمیـت  ارومیـه  دریاچـه  حوضـه 

نماینـد.  مشـارکت  آن  احیـاء  در  گاهانـه  آ

تیرمـاه سـال جـاری  در  کـه  بازدیـدی  در  ژاپـن  سـفیر 
از پـروژه داشـت، از مشـارکت مـردم در اجـرای پـروژه 
کردنـد: بیشـتر از ایـن  کیـد  کـرده و تأ ابـراز خرسـندی 
کـه میـزان بـاالی مشـارکت مـردم  ع خوشـحالم  موضـو
بـا  را می بینـم و احسـاس می کنـم در مسـائل مرتبـط 

دارنـد. مشـارکت  محیط زیسـت 

تـا  انجام شـده  پـروژه  در  کـه  زیـادی  تـالش  از  وی 
کـرده  خرسـندی  ابـراز  شـود،  حاصـل  پـروژه  اهـداف 
سـال  هـزار  از  بیـش  ژاپنی هـا  و  ایرانی هـا   : گفتنـد  و 
پیشـینه دوسـتی داشـته اند و بر اساس همین دوستی 
خواهـان ادامـه همـکاری و ارتبـاط دوجانبه هسـتیم.

اصغر همدست
کشاورزی کارشناس مدیریت هماهنگی ترویج 



کاه غنی شده  کاربرد 

در تغذیه دام

           به ســــاقه و برگ خشک شده نباتات تیـــره غالت 

که پس از خرمن کوبی و جدا شدن دانه از  و حبوبات 

کاه در حقیقت  گفته می شود.  کاه  گیاه باقی می ماند، 

به  زمانی  زیرا  است،  فقیر  خیلی  غذایی  ارزش  ازنظر 

گیاه نمو خود را به پایان برده است  که  دست می آید 

کم آن، تنها جهت حجیم  و به خاطر ارزش غذایی 

و  نشخوارکنندگان  تغذیه  در  گوارشی  کانال  شدن 

علفخواران استفاده می شود. از سوی دیگر از آنجائی 

که باعث تحریک بیشتر ترشح بزاق می شود، سبب 

جلوگیری از نفخ و هضم بیشتر مواد کنسانتره ای شده 

که معمواًل  کاه هایی  و چربی شیر را افزایش می دهد. 

از آن ها بیشتر استفاده می شود عبارتند از یوالف، جو، 

کاه حبوبات  کاه حبوبات. دراین بین،  گندم، برنج و 

ازته  مواد  چون  و  بوده  غالت  کاه  از  ک تر  خوش خورا

کاه  بیشتری دارند، ارزش غذایی باالتری نیز دارند. 

جو و یوالف تقریبًا ازنظر غذایی شبیه به هم هستند 

که دارد،  گندم به خاطر قدرت جذب رطوبتی  کاه  و از 

بیشتر برای بستر دام استفاده می شود.

ع  مــزار از  تولیدشــده  کاه  انبــوه  بــه حجــم  بــا توجــه 

کــه به عنــوان پســماند و آالینــده مزرعــه می باشــد و 

ارزان قیمــت بــودن ایــن محصــول، ترغیــب دام بــه 

دامــداران  و  کشــاورزان  امــور  اولویــت  در  آن  تغذیــه 

قدیمــی قرارگرفتــه اســت. بدیــن منظــور همــواره ســعی 

در بــاال بــردن ســطح مصــرف آن در دام می شــود. یکی 

کــه امــروزه موردتوجــه قــرار می گیــرد،  از روش هایــی 

مصــرف  افزایــش  ضمــن  تــا  اســت  کاه  غنی ســازی 

و  داده  افزایــش  را  هضــم  قابلیــت  کاه،  اختیــاری 

موجــب بهبــود کیفیــت و ارزش غذایــی کاه می شــوند. 

ک و  غنی ســازی بــا اســتفاده از ســود ســوزآور، آمونیــا

اوره صــورت می گیــرد. امــا اســتفاده از اوره بــه دلیــل 

کم خطرتــر  ارزانــی، فراهمــی و در دســترس بــودن و 

بــه  می شود.نشــخوارکنندگان  پیشــنهاد  بــودن، 

گــوارش  ســبب داشــتن میکروارگانیســم ها در دســتگاه 

خــود، توانایــی تبدیــل منابــع نیتروژنــی غیــر پروتئینــی 

ک و ســپس پروتئیــن میکروبــی رادارنــد.  بــه آمونیــا

لــذا بــا اســتفاده از اوره حــاوی 46 درصــد نیتــروژن، 

گامــی  بســیار مؤثــر و مثبــت در جهــت ارتقــاء  می تــوان 

دام  نیــاز  تأمیــن  و  خشــبی  علوفــه  کیفیــت  ســطح 

برداشــت.

آن ها: از  استفاده  میزان  و  غنی شده  کاه  ترکیبات   

کاه عبارتند  مواد و ترکیبات موردنیاز برای غنی سازی 

گوگرد و آب. کاه، مالس، اوره،  از 

کیلوگرم  کلی به ازای هر یک صد  به عنوان یک اصل 

کاه، حدود 60-80 لیتر آب، 4الی5 لیتر مالس، 4الی5 

کیلوگرم اوره و 100 گرم گوگرد در نظر گرفته میشود.

کردن: کاه  و سیلو  اجرای عملیات غنی سازی 

توسط  و  تهیه کرده  اوره  و  مالس  آب،  از  محلولی 

روی  به  الیه الیه  به صورت  دستی،  آبپاش  یا  پمپ 

از  استفاده  با  را  حاصل  می پاشیم. کاه  گوگرددار  کاه 

مخلوط  یکنواخت  و  دقیق  کامل،  به طور  شاخ  سه 

میکنیم. مخلوط را داخل سیلو ریخته با استفاده از 

کامل فشرده  کتور ...( به طور  ترا پا و  فشار )غلتک، 

گردد. پوشش مناسب  ج  می نماییم تا هوای آن خار

الی4   3 مدت  به  و  آورده  سیلو  روی  بر  سنگینی  و 

هفته )بسته به درجه حرارت محیط( می پوشانیم.

گوشه پالستیک به اندازه  بعد از بازگشایی می توان از 

استشمام  کرد.  برداشت  را  و سیلو  زده  کنار  موردنیاز 

است. کاه  شدن  غنی  عالمت  ک  آمونیا گاز  بوی 

مقدار مصرف در دام نشخوارکننده:کاه غنی شده به 

کاه غنی  و  بدن  زنده  وزن  میزان 3الی 3/5 درصد 

بدن  زنده  وزن  درصد   2/5 الی   2 میزان  به  نشده 

نشخوارکنندگان )گاو، گوسفند، بز( می تواند در جیره 

دام وارد شود.

کاه  غنی سازی  غنی شده:  کاه  تغذیه ای  ارزش 

بر  عالوه  پذیرد،  صورت  باال  فرمول  طبق  چنانچه 

به  را  کاه  درصدی   2-3 پروتئین  انرژی زایی،  ارزش 

میزان تقریبی 15 درصد می رساند.

ج  خــار بــرای  غنی شــده:  کاه  تغذیــه  در  مهــم  نــکات 

ک تولیدشــده در زمــان تخمیــر  گاز آمونیــا کــردن بــوی 

می شــود،  کارگــر   و  دام  چشــم  ســوزش  موجــب   کــه 

کاه عمــل آوری شــده  2 تــا 3 ســاعت قبــل از مصــرف، 

کپک زدگــی  صــورت  شــود.در  پهــن  آزاد  هــوای  در 

کــرد. نبایــد آن را اســتفاده 

عــادت دهــی تدریجــی دام بایســتی صــورت پذیــرد. 

کاه غنی شــده را  بــرای ایــن منظــور بهتــر اســت مقــدار 

گاو از دویســت  گــرم و بــرای  گوســفند از پنجــاه  بــرای 

افزایــش  دهنــد. کم کــم  و  کــرده  شــروع  روز  در   گــرم 

را  غنی شــده  کاه  بایــد  دام  نفــخ  از  جلوگیــری  بــرای 

کــرد.  همــراه بــا علوفه هــای خشــک دیگــر اســتفاده 

کاه غنی شــده بــرای حیوانــات پــر تولیــد و دام مولــد  از 

در ابتــدای دوره شــیردهی اســتفاده نشــود.یک منبــع 

در  مــالس  و  ماننــد ذرت  کربوهیدراتــه ســهل الهضم 

کاه  کافــی در حیــن تعلیــف  کنســانتره وارد شــود.آب 

ــود. ــرار داده ش ــا ق ــار دام ه ــده در اختی غنی ش

کبر محمد پور ا
کارشناس مدیریت امور دام

3
سال دّوم/ شماره 6/ تابستان 95

برای تهیه جیره متعادل با کارشناسان دامپروری مشاوره کنید .



تولک بری و انواع روش های آن در طیور

غ هــا به صــورت ریــزش دوره ای پرهــا و پــر  تولــک در مر
درآوری مجــدد تعریــف می شــود. تولــک یــک فراینــد 
کــه در آن پرنــدگان به طــور  بیولوژیکــی طبیعــی اســت 
می دهنــد  کاهــش  را  کشــان  خورا مصــرف  اختیــاری 
آن هــا  پروبــال  و  می شــود  متوقــف  تخــم  تولیــد  و 
ریختــه و دوبــاره جایگزیــن می شــود. در طبیعــت در 
کــه  فصــل پاییــز پرنــدگان وارد مرحلــه ای می شــوند 
بــه  قابلیــت دسترســی  و  روز  مــدت  طــول  به تدریــج 
کاهــش پیــدا می کنــد؛ امــا تولــک اجبــاری  ک  خــورا

یــک فراینــد طبیعــی نیســت.

اهمیـت تولـک اجبـاری: تولـک اجبـاری می توانـد یک 
تـا  قـادر سـازد  را  و مرغـدار  باشـد  ابـزار مدیریتـی مؤثـر 
پاییـن  تمام شـده ی  باقیمـت  و  بیشـتر  تخـم  تعـداد 
بـه دسـت آورد. از طریـق تولـک اجبـاری طـول عمـر 
غ هـای  یابد.مر تـداوم  هفتگـی   105 تـا  می توانـد  گلـه 
تخم گـذار در پایـان سـیکل تخم گـذاری )بعـد از یـک 
ترمیـم  و  تخم گـذاری  توقـف  به منظـور  تولیـد(  سـال 
دسـتگاه تناسـلی و اسـکلتی بـرای تولیـد در چرخـه ی 
دوم بـه تولـک بـرده می شـوند. اسـتفاده از برنامـه ی 
تولیـد  ع  مـزار در  گسـترده ای  به طـور  اجبـاری   تولـک 
حصـول  و  هزینه هـا  کاهـش  به منظـور  غ  تخم مـر
بررسـی های  طبـق  می گیـرد.  انجـام  کثـر  حدا سـود 
تولیدکننـدگان  درصـد   83 آمریـکا  در  انجام گرفتـه 
غ در سـال 1999 از تولـک اجبـاری اسـتفاده  تخم مـر
درصـد   74/2 گـزارش،  یـک  اسـاس  بـر  کرده انـد. 
پـر  برنامـه ی  از  آمریـکا  در  غ تخم گـذار  مـر واحدهـای 
ایـن مقـدار  از  کـه  ریـزی اجبـاری اسـتفاده نموده انـد 
62/1 درصـد یک بـار و 12/1 درصـد دو بـار اقـدام بـه 
نواحـی  از  برخـی  اجبـاری نموده انـد. در  بـری  تولـک 

می شـوند. بـرده  تولـک  بـه  گله هـا  درصـد   93

بهینـه  برنامـه  از  بخشـی  به عنـوان  اجبـاری،  تولـک 

ع  مـزار در  جایگزیـن  هـای  پولـت  از  اسـتفاده  کـردن 
کـه از برنامـه ی  تخم گـذار اسـتفاده  می شـود. زمانـی 
تولـک اجبـاری اسـتفاده نمی شـود یک سـالن پرورش 
پولـت می توانـد پولـت موردنیـاز یـک سـالن را تأمیـن 
تولـک  یک بـار  برنامـه  از  گـر  ا درصورتی کـه  نمایـد 
اسـتفاده شـود از یـک سـالن پـرورش پولـت، می تـوان 

پولـت موردنیـاز 5 سـالن را تأمیـن نمـود.

دستگاه  ترمیم  اجباری،  تولک  برنامه  از  هدف 
این که  برای  است.  گله  یک  غ های  مر تولیدمثل 
گردد،  بعد از اجرای تولک، عملکرد بهینه ای ایجاد 
کامل را تجربه نماید  دستگاه تولیدمثل باید تحلیل 
کامل  به طور  تخم  تولید  باید  حالت  این  در  که 
به شدت  وزن  کاهش  اینکه  دلیل  به  شود.  متوقف 
با تحلیل دستگاه تناسلی در ارتباط است، وزن بدن 
 بایستی به دقت در سرتاسر مدت زمان اجرای برنامه 

گیرد. تولک بری موردتوجه قرار 

اجـرای  بـرای  تصمیـم  اجبـاری:  تولـک  اجـرای  زمـان 
بـر اسـاس اصـول  بایـد  گلـه،  تولـک اجبـاری در یـک 
وضعیـت  تجزیه وتحلیـل  طریـق  از  و  مدیریتـی 
مرغـدار  باشـد.  بـازار  تقاضـای  و  مرغـدار  اقتصـادی 
را طـوری تنظیـم نمایـد  بـری  تولـک  زمـان  می توانـد 
قیمـت  کـه  باشـد  زمانـی  تخـم،  تولیـد  بیشـترین  تـا 
غ بـاال بـوده  گـر قیمـت تخم مـر غ بـاال اسـت. ا تخم مـر
تولیدکننـدگان  بیشـتر  باشـد  خـوب  گلـه  وضعیـت  و 
و  می اندازنـد  تأخیـر  بـه  را  بـری  تولـک  برنامـه  زمـان 
غ پاییـن باشـد  کیفیـت پوسـته و قیمـت تخم مـر گـر  ا
می شـود. به کاربـرده  زودهنـگام  بـری  تولـک  برنامـه 

گلـه در سـنین پاییـن بـه  گزارش شـده اسـت، وقتی کـه 
تولـک بـرده می شـود، پیـک تولیـد و مقـدار تولیـد بعـد 
گـر قیمـت پولـت  از برنامـه ی تولـک بـاال خواهـد بـود. ا
هـای جایگزیـن پایین باشـد انگیزه ای بـرای به تولک 
گر از برنامـه تولـک  گلـه وجـود نخواهـد داشـت.ا بـردن 
حـدود  بـه  پولـت  پـرورش  واحدهـای  نشـود  اسـتفاده 
40 درصـد جوجـه ی بیشـتر احتیـاج خواهنـد داشـت تـا 
غ را فراهـم  پولـت موردنیـاز واحدهـای تولیـد تخم مـر
گلـه ی مـادر، مؤسسـات  نماینـد. ایـن امـر نیازمنـد بـه 
جوجه کشـی و واحدهـای پـرورش پولـت خواهـد بـود.

یک  تولید:موفقیت  دوم  و  اول  سیکل  بین  مقایسه 
در  گله  بررسی عملکرد  از روی  اجباری  تولک  برنامه 
سیکل دوم تخم گذاری اندازه گیری می شود. استاندارد 

دقیقی برای سیکل دوم تولید وجود ندارد و تجربیات 
مزرعه ای و آزمایش های انجام شده وضعیت تولید در 
گله  کرده اند. مقایسه ی عملکرد  سیکل دوم را بیان 
مقایسه ی  اول  دوره ی  در  تولید  با  دوم  دوره ی  در 
عدد   60 رفته  تولک  گله های  معمواًل  است.  درستی 
غ های موجود در سالن  کمتر در مقیاس مر غ  تخم مر
گر بر اساس روز  که ا )Hen house(  تولید می نمایند؛ 
خواهد  کمتر  درصد   15 شوند  بیان   )Hen day( غ  مر
پیک  از  کمتر  درصد   10 نیز  آن ها  تولید  پیک  بود. 
آوردن  تخم  بود.  به  خواهد  اول  دوره ی  در  تولید 
مجدد گله به عوامل مختلفی بستگی دارد. مهم ترین 
گله های  آن ها عبارت اند از عملکرد نسبی پولت ها و 
پولت  و  دان  غ،  تخم مر بهای  و  هزینه  رفته،  تولک 
های جایگزین.معمواًل بعد از یک دوره تولک بردن 
سیکل  در  تولیدی  غ های  تخم مر میزان  اجباری، 
دوم در حد سیکل اول نخواهد بود، به نظر می رسد 
غ های  تخم مر تعداد  کاهش  با  همراه  واقعیت  این 
گله موجب می شوند تا از روش تولک بردن استفاده 
به  نسبت  هزینه  کاهش  معمواًل  ولی  نگردد، 
می نماید.  جبران  را  هزینه  جایگزین  های  پولت 
از  یکی  به عنوان  باید  مجدد  تولید  برنامه ی  ازاین رو 
شود.  داده  قرار  موردبررسی  اقتصادی  کتورهای  فا
عوامل زیادی بر این امر تأثیر دارند ازجمله عوامل زیر:

هزینـه ی  گلـه:  مجـدد  آوردن  تخـم  بـه  هزینـه ی 
تولـک  دوره ی  طـی  از  پـس  پرنـده  آوردن  تخـم  بـه 
پـرورش  هزینـه ی  از  کمتـر  به مراتـب  اجبـاری  بـردن 
غ  بلـو مرحلـه ی  تـا  یک روزگـی  سـن  از  پولـت  یـک 
ع مهم تریـن عامـل مؤثـر در  خواهـد شـد. ایـن موضـو
برنامـه ی تولـک  یـا عـدم اجـرای  تصمیم گیـری اجـرا 

می آیـد. به حسـاب  اجبـاری  بـردن 

پـرورش  هزینـه ی  پـرورش:  هزینـه ی  ک  اسـتهال
کـه  اجبـاری  بـردن  تولـک  یـا هزینـه ی دوران  پولـت 
از انتهـای اولیـن سـیکل تولیـد آغـاز و تـا شـروع تولیـد 
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گلـه ادامـه دارد منهـای ارزش بازیافتـی بایـد  مجـدد 
آیـد.  غ به حسـاب  بـرآورد  هزینـه ی تولیـد تخم مـر در 
غ در طـی تولـک  گرچـه هزینـه ی نگهـداری یـک مـر ا
کمتـر از هزینـه ی پـرورش یـک پولـت هسـت،  رفتـن 
سـیکل  دومیـن  در  او  تولیـدی  غ  تخم مـر تعـداد  ولـی 
بـود. خواهـد  تولیـد  سـیکل  اولیـن  از  کمتـر  به مراتـب 

هفتگـی  تلفـات  نسـبت  معمـواًل  تلفـات:   مقایسـه ی 
کمـی پایین تـر از  در خـالل سـیکل های متوالـی تولیـد 
گـر نسـبت تلفـات هفتگـی طـی  سـیکل اول هسـت. ا
سـیکل اول 0/2 درصـد باشـد، ایـن نسـبت در سـیکل 
دوم حـدود 0/18 درصـد و در سـیکل سـوم بـه میـزان 

تقریبـی 0/16 درصـد خواهـد بـود.

تولیـد  پیـک  از  دان  مصـرف  طبیعتـًا  دان:  مصـرف 
سـیکل های  تمـام  در  تخم گـذاری  دوره ی  پایـان  تـا 

بـود. خواهـد  یکسـان  تولیـد 

دوره ی  مـدت  طـول  تخم گـذاری:  مـدت  طـول 
تخم گـذاری مفیـد در اولیـن سـیکل تولیـد طوالنی تر از 
دومیـن سـیکل هسـت. معمـواًل دومیـن سـیکل تولیـد 

می انجامـد. طـول  بـه  مـاه   7-9 بیـن  فقـط 

غ در سـیکل دوم در  میزان تولید: درصد تولید تخم مر
مقایسـه با ماه مشـابه در سـیکل اول پایین تر هسـت. 
غ حدود  در هنـگام پیـک تولیـد، میـزان تولیـد تخم مر
تولیـد  اول  سـیکل  پیـک  از  پایین تـر  درصـد   7  –  10
نسـبت شـدیدتری  بـا  بعـدی  و در سـیکل های  بـوده 

کاهـش می یابـد.

طــی  در  غ  تخم مــر انــدازه ی  غ:  تخم مــر انــدازه ی 
فقــط  ع  ایــن موضــو بزرگ تــر می شــود.  ســیکل دوم 
بــازار  بزرگ تــر  غ هــای  تخم مر بــرای  هنگامی کــه  در 
مناســبی وجــود دارد به عنــوان یــک حســن محســوب 

می گــردد.

کیفیت پوسـته در دوره ی اول  کیفیت پوسـته: معدل 
تولید به مراتب بهتر از سـیکل دوم هسـت.

کـه پـس از 12 مـاه تولیـد،  زمانـی  غ:   کیفیـت تخم مـر
برنامـه ی پـر ریـزی اجبـاری اجـرا می شـود، بهبـود در 
مرحلـه  بعدازایـن  غ  تخم مـر کیفیـت  شـاخص های 
کامـاًل مشـهود اسـت. به طورکلـی می تـوان ادعـا نمـود 
کیفیـت آلبومیـن، ضخامـت پوسـته، وزن چگالـی  کـه 

می یابـد. و بافـت پوسـته بهبـود 

  شهرام بغدادچی
کارشناس مدیریت امور طیور  

تفاوت مصرف عسل با قند مایع و شکر

 عسـل، شـکر و قنـد مایـع )HFCS( هـر سـه از نسـبت 
و فروکتـوز تشکیل شـده اند. در هـر  گلوکـز  برابـر  تقریبـًا 
سـه مورد گلوکز و فروکتوز موجود به آسـانی و به سـرعت 
جـذب بـدن می شـوند.  پـس چـه تفاوتـی بیـن مصـرف 

عسـل بـا قنـد مایـع و شـکر وجـود دارد؟
ابتـدای روده   شـکر و قنـد مایـع در داخـل معـده و در 
کوچـک تحـت تأثیـر آنزیم هـا بـه اجـزاء تشـکیل دهنده 
گلوکز و فروکتوز تجزیه می شـوند. در عسـل  خـود یعنـی 
درهرصـورت  دارنـد،  وجـود  آزاد  به صـورت  اجـزاء  ایـن 
جذب شـده  به سـرعت  کوچـک  روده  در  قندهـا  ایـن 
کار  جـای  ایـن  تـا  می شـوند.  خـون  جریـان  وارد  و 
 تفاوتـی بیـن ایـن سـه مـاده شـیرین دیـده نمی شـود. 
امـا مطالعـات بالینـی بـر روی موش هـا و بعـد از آن ها بر 
روی انسـان نشـان از تأثیرگـذاری متفـاوت ایـن مـواد 

نسـبت بـه یکدیگـر اسـت.
 سازمان غذا و داروی آمریکا موسوم به FDA فهرست 
بلندی از مضرات را برای مصرف شکر و قند مایع ذکر 
ایمنی،  سیستم  سرکوب  شامل  فهرست  این  می کند. 
بر هم زدن تعادل مواد معدنی، بیش فعالی، افزایش 
فعالیت های  کاهش  خون،  گلیسیریدهای  تری 
بدن  خوب  چربی  کاهش  عفونت ها،  برابر  در  دفاعی 
کروم، ابتال به انواع سرطان ها،  کمبود مس و   ،)HDL(
افزایش سطح قند خون، اضطراب، مشکل در تمرکز، 
اختالالت هورمونی، کاهش دید چشم، چاقی، دیابت، 
موارد دیگر  از  بسیاری  و  و دندان  بیماری های دهان 
اثرات  دقیقًا  پزشکان  تحقیقات  دیگر  سوی  است. از 

عکس این موارد را برای مصرف عسل ذکر می کند.
امـا چـرا باوجـود ترکیـب نسـبتًا یکسـان ایـن سـه مـاده 
است؟سـرعت  متفـاوت  حـد  ایـن  تـا  آن هـا  تأثیـرات 
اسـت.  گلوکـز  از  بیـش  بسـیار  روده  در  فروکتـوز  جـذب 
از  تنهـا  خـون  جریـان  درون  بـه  گلوکـز  انتقـال  کـه  چرا
سـلول های  در  انتقال دهنـده  پروتئین هـای  طریـق 
دیـواره ی روده  ممکـن اسـت امـا انتقـال فروکتـوز حتـی 
از طریـق مکانیـزم انتقـال غیرفعـال )اسـمز( نیـز انجـام 
تقریبـًا  کـه  گلوکـز  برخـالف  دیگـر  طـرف  از  می گیـرد. 
محـل  تنهـا  می شـود،  مصـرف  سـلول ها  تمـام  توسـط 
کبد هسـتند.  سوخت وسـاز فروکتوز در بدن سـلول های 
زمانـی کـه حجـم باالیـی از فروکتوز به کبد می رسـد کبد 
تنهـا می توانـد بـه سوخت وسـاز فروکتـوز بپـردازد و دیگـر 
گلوکـز  کارهـا ازجملـه جـذب و تبدیـل  تـوان انجـام سـایر 

گلیکـوژن را نـدارد . لـذا تـالش می کنـد بـا شکسـتن  بـه 
کـه  کربنـی  سـه  )مولکول هـای  ُازهـا  تـری  بـه  فروکتـوز 
اسـتفاده  گلیسـیریدها  تـری  تشـکیل  جهـت  مسـتقیمًا 
گلیسـیریدها از شـر  می شـوند(، بـا بـاال بـردن سـطح تری 
کبـد  عملکـرد  ایـن  یابـد.   رهایـی  فروکتـوز  اضافـی  بـار 
گلوکـز در خـون می شـود.  باعـث افزایـش شـدید سـطح 
راه  بـه  را  انسـولین  گلوکـز جهـش یک بـاره  زیـاد  میـزان 
می انـدازد تـا انسـولین باعـث جـذب سـریع گلوکز توسـط 
به صـورت  انسـولین  میـزان  افزایـش  و  شـود  سـلول ها 
انسـولین  بـه  مقاومـت  ایجـاد  مزمـن می توانـد موجـب 
گـردد.  پـس از حـدود 90 دقیقـه از مصـرف شـکر   )IR(
گهانـی انسـولین سـطح قنـد  یـا قنـد مایـع بـا افزایـش نا
خـون سـقوط می کنـد. در ایـن زمـان مغـز بـرای حفـظ 
ترشـح  دسـتور  خـون  در  خـود  موردنیـاز  گلوکـز  میـزان 
گلوکـز توسـط  از مصـرف  تـا  را صـادر می کنـد  کورتیـزول 
بـا  کورتیـزول  درنهایـت  و  نمایـد؛  جلوگیـری  سـلول ها 
سـلول ها  در  موجـود  حیاتـی  پروتئین هـای  فروپاشـی 
گلوکـز موردنیـاز مغـز را تأمیـن خواهـد کـرد.  این اسـترس 
سوخت وسـازی روزهـا و روزهـا و سـال های سـال تکـرار 
می شـود و ممکـن اسـت به مرورزمـان در ایجاد مقاومت 
بافـت  تخریـب  دیابـت،  بیمـاری  ایجـاد  انسـولین،  بـه 
عصبـی، عـدم تمرکـز و تخریـب پروتئین هـای حیاتـی 

موردنیـاز بـدن نقـش داشـته باشـد.
امـــا در زمـــان جـــذب عســـل چـــه اتفاقـــی می افتـــد؟   
خصوصیـــات  دلیــــل  بـــه  عســـل  مصـــرف  میــــــزان 
شـــکر  میـــزان  از  کمتـــر  بســـیار  معمـــواًل  آن  خـــاص 
کیک هـــا،  نوشـــابه ها،  در  مصرفـــی  مایـــع  قنـــد  یـــا 
 شـــکالت ها و ...  اســـت.  عســـل حـــاوی مـــواد فعـــال 
کاراز،  ســـا آمیـــالز،  دیاســـتازهای  شـــامل  بیولوژیکـــی 
کســـیدازوآنزیم های  گلوکزا و  فســـفاتاز  کاتـــاالز، 
ع قنـــد دیگـــر  کـــه می توانـــد هـــر نـــو متفاوتـــی بـــوده 
کنـــد  تبدیـــل  بـــدن  بـــرای  مفیـــد  قندهـــای  بـــه  را 
در  کـــه  هســـتند  پیچیـــده ای  مـــواد  )آنزیم هـــا 
ســـلول های زنـــده تشکیل شـــده و در فعل وانفعـــاالت 
بـــازی می کننـــد(.  را  نقـــش مهمـــی   حیاتـــی موجـــود 

5  عسل ماده ای است اسیدی و نباید در ظروف فلزی نگهداری شود.
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مهم ترین آنزیم های عسل عبارت اند از:
گلوکز  آمیالز(،  بتا  و  )آلفا  دیاستاز  کاراز(،  آنورتاز)سا  
و  فسفاتاز  مانند  دیگر  آنزیم های  و  کاتاالز  و،  کسیداز  ا
اینهیبین )inhibine( در عسل وجود دارند. آنزیم های 
کاهش می یابد و  عسل به مرورزمان و با درجه حرارت 
به  زمان مصرف عسل  بروند. در  بین  از  ممکن است 
دلیل وجود این مواد آنزیمی در آن و تأثیرات آن ها بر 
فروکتوز  کم  سلول ها، مقدار  عملکرد  مکانیسم  روی 
سلول  هسته  به  ورود  با  طریق،  این  از  استفاده شده 
کبدی به نام هپاتوسیت موجب می شود آنزیمی به نام 
آنزیم موجب  این  که  آزاد شود  از درون آن  گلوکوکیناز 
کبد  گلیکوژن و ذخیره آن در  گلوکز به  تسریع در تبدیل 
کبد  گلیکوژن در  گلوکز به صورت  می شود.ذخیره سریع 
در  گلوکز  حد  از  بیش  نبودن  آزاد  با  می شود:  موجب 

خون سطح قند خون افزایش شدید نداشته باشد. 

باالنرفتـن بیش ازحـد سـطح  دلیـل  بـه  ایـن حالـت  در 
توسـط  آن  جـذب  بـرای  اضافـی  انسـولین  گلوکـز، 
سـلول ها ترشـح نخواهـد شـد. درنتیجـه تبعـات منفـی 
گلیکـوژن به وجـود آمده  ناشـی از آن هـم وجـود نـدارد. 
کبد قند خون موردنیاز مغز و سـایر سـلول ها را برای  در 
طوالنی مدت تأمین می کند و دیگر خبری از افت شدید 
کورتیزول نیسـت.   سـطح قنـد خون و ترشـح هورمـون 

از سـوی دیگر فالونوئید های موجود در عسـل موجب 
سوخت وسـاز  آن  براثـر  و  گلوکـز  مناسـب  سوخت وسـاز 
فالونوئیدهـا  می شـوند(  سـلول ها  توسـط  چربی هـا 
بیـان  طریـق  از  سـرطانی  سـلول های  مهارکننـده 
کسـیدان(،  )آنتی ا بـدن  ایمنـی  افزایش دهنـده  ژن، 
ضدالتهـاب،  تـورم،  ضـد  کتـری،  با ضـد  ضدویـروس، 
کاهش دهنـده  موتاسـیون،  ضـد  آلـرژی،  ضـد 
می باشـند.  مویرگ هـا  شـکنندگی  و   نفوذپذیـری 

می شـود،  تنظیـم  خـون  چربـی  و  قنـد  حالـت  ایـن  در 
احشـایی  بافـت  به صـورت  چربـی  ذخیـره  و  چاقـی  بـا 
ع  مقابلـه می گـردد و بـدن بـه سـمت ابتـال بـه دیابـت نـو
ایـن  کسـیدانی  آنتی ا اثـرات  رفـت.  نخواهـد  پیـش   2
آزاد را خنثـی  نیـز عملکـرد رادیکال هـای  ریزمغذی هـا 
کـرده بـا انـواع سـرطان و تخریب اعصاب و سـلول های 
معدنـی  مـواد  و  هـا  می کنند. مینـرال  مقابلـه  مغـز 
موجـود در عسـل اثـرات نامطلـوب دفـع مینـرال هـای 
کارید هایـی نظیـر شـکر را خنثـی  بـدن توسـط دی سـا
می کننـد.در پایـان توصیـه می کنیـم بـا مصـرف عسـل 
زیـاد شـکر و سـایر قندهـا  به عنـوان جایگزیـن مقادیـر 
نعمـت  ایـن  فـراوان  مزایـای  از  خـود  غذایـی  رژیـم  در 
شـفابخش الهـی بهره منـد شـوید و بـا اثـرات نامطلـوب 
مـواد مصنوعی موجـود در رژیم غذایی مقابله نمایید.

کبر اصغر رضایی ا
کارشناس مدیریت امور طیور
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 نقش حکومت مداری خوب 
در دولت الکترونیکی

و  اطالعات  فناوری  در  که  پیشرفت هایی  با  امروزه 
بر  این فناوری  اثرگذاری  نیز  و  ارتباطات حاصل شده 
که به  جوانب مختلف زندگی و ظهور عصر دیجیتال 
زمینه های  در  تغییر  است  شده  مشهور  چهارم  موج 
مختلف زندگی امری اجتناب ناپذیر بوده و در صورت 
کارآمدی  نا تغییرات  این  با  سازمان ها  ناسازگاری 
که  بود  خواهد  مشهود  بیش ازپیش  سازمان ها 
نمونه هایی  الکترونیکی  دولت  و  تجارت  و  بازاریابی 
الکترونیکی  دولت  واژه  است.  تأثیرگذاری  این  از 
)E-Govrenment( که چند سالی از عمر آن نمی گذرد، 
که خدمات  گرفته است. چرا به خود  مفهوم خاصی 
شبانه روزی در تمامی اوقات حتی در روزهای تعطیل 
است. شده  امکان پذیر  الکترونیکی  دولت  ظهور  با 

طـول  الکترونیـک:در  دولـت  پیدایـش  تاریخچـه 

کشـور آمریـکا  نیمـه دوم دهـه 1990 بخـش خصوصـی 
مسـئول ایجـاد دولـت الکترونیکـی شـد. وجـود شـبکه 
بـه   )World Wide Web( اینترنـت  گسـترده  جهانـی 
شـرکت ها  در  تجـاری  اقدام هـای  برخـی  شـکل گیری 
حاصـل  اقدام هـا  ایـن  از  خوبـی  نتایـج  و  شـد  منجـر 
کارکنان در  گردید و باعث افزایش عملکرد و اثربخشی 
کاری  گردیـده به طوری کـه میانگیـن بـازده  سـازمان ها 

در هـر سـاعت بـرای هـر فـرد 5 درصـد افزایـش یافـت.
از  یکـی  به عنـوان  کـه   )Vinton cref( سـرف  وینتـون 
پایه گـذاران وب جهانـی مشـهور شـده اسـت، پیشـنهاد 
دهیـد  اجـازه  و  کـرده  اسـتفاده   IT فنـاوری  از  کـه  داد 
خدماتتـان بیشـتر در دسـترس باشـد تـا اینکـه در سـال 
2001 برنامه ریـزی اسـتراتژیک بـرای ایجـاد یـک شـهر 

گردیـد. پایه گـذاری  الکترونیکـی 

دولــت  اصلــی  هــدف  الکترونیــک:  دولــت  اهــداف 

الکترونیکــی ارائــه خدمــات بهتــر و بیشــتر بــا هزینــه 
بــه  می تــوان  امــا  اســت  باالتــر  اثربخشــی  و  کمتــر 

کــرد: اشــاره  هــم  زیــر  اهــداف 

-ارائه خدمات یکپارچه
-ارائه خدمات باارزش افزوده

کمک فناوری اطالعات  -ارائه خدمات شخصی: به 
امکان پذیر می باشد.

- ارائه خدمات با سرعت بیشتر
- توسعه فناوری و از میان بردن شکاف دیجیتالی

روشی  الکترونیکی  الکترونیکی:دولت  دولت  تعاریف 

برای دولت ها به منظور استفاده از فناوری جدید است 
اطالعات  به  برای دسترسی مناسب  امکانات الزم  تا 
موردنیاز و خدمات دولتی و ارائه فرصت های یکسان 
کند. برای شهروندان در فرآیندها و نهادها را فراهم 

 Cyber( مجــازی  دوران  آغــاز  الکترونیکــی  دولــت 
الکترونیکــی  اســت.دولت  چهــارم  مــوج  یــا   )time
کاربرد شــبکه وب جهانی از ســوی ســازمان ها و  یعنی 
 ادارات دولتــی به منظــور ارائــه خدمــات به مشــتریان .

مفهــوم دولــت الکترونیــک بــه معنــای اســتفاده ســهل 
توزیــع  به منظــور   IT اطالعــات  فنــاوری  از  آســان  و 
در  و  مشــتری  بــه  واســطه  بــدون  دولتــی  خدمــات 

می باشــد. شــبانه روز  طــول 

راه  الکتـــرونیــکی:در  دولت  شکل گیــــری  موانــع 

شکل گیری دولت الکترونیکی موانعی وجود داشت که 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- عدم حمایت مدیران ارشد سازمانی به علت احساس 
نیاز کم به تشکیل دولت الکترونیکی

و  شبکه ها  نگهداری  و  راه اندازی  سنگین  هزینه    -
پایگاه های اطالع رسانی در کشور

- کمبود نیروهای متخصص
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و  محرمانـه  اطالعـات  مرزبنـدی  در  توانایـی  عـدم   -
محرمانـه غیـر 

شخصی  اطالعات  از  حفاظت  به  مربوط  مشکالت   -
افراد و سازمان ها 

- کمبود سواد یارانه ای در مورد کاربران 

اطالعات  مجدد  مهندسی  و  تحلیل  مشکالت   -
سازمان ها به منظور الکترونیکی کردن دولت

ساختار دولت الکترونیک:ستون اصلی دولت الکترونیک 

کارکنان و  که با شهروندان، شرکت ها،  رابطه ای است 
مؤسسات دولتی برقرار می شود. دولت الکترونیک برای 
و  خصوصی  واحدهای  شهروندان،  به  خدمات دهی 
شرکت های دولتی دیگر از کانال های مختلفی استفاده 
می کند که خود به روابطی میان دولت و سایر ارکان جامعه 
منتهی می شود که در گروه های زیر دسته بندی می شود:

رابطه ای   :G2B یا   )Govern ment to Business(
برقرار  خصوصی  شرکت های  و  دولت  میان  که 
سازمان  آن  به  را  سرویس  دولت  آن  در  که  می شود 
گواهینامه ها و  مجوزها  ارائه  مانند  می دهد  ارائه 

دولت  رابطه   :G2C یا   )Government to citizen(
ع رابطه دولت  با شهروندان ارائه می دهد در این نو
به صورت  را  شهروندان  درخواستی  سرویس های 

رایگان بر روی شبکه قرار می دهد.

میان  ارتباط   :C2G یا   )Citizen to Government(
به  را  اطالعاتی  آن  در  شهروندان  که  مردم  و  دولت 

دولت ارائه می دهند مثل انتخابات الکترونیکی.

رابطه   :G2G یا   )Government to Government(
میان  یا  و  دولتی  ادارات  میان  درون سازمانی 

دولت های مختلف

)Government to Employer( یا G2E: رابطه میان 
سرویس هایی  شامل  که  است  کارمندانش  و  دولت 
بر روی شبکه  کارمندان  با شغل  رابطه  که در  است 
این سرویس ها  قرار می گیرد  آن ها  اختیار  در  جهانی 

شامل امور مالیاتی، حقوقی و مالی است.

جایگاه ایران در دولت الکترونیک:دولت الکترونیک 

دارای  ولی  فعال  زیادی  زمینه های  در  ایران  در 
متولی مستقلی نبوده ولی بیش از هزار سایت دولتی 
که بار دولت الکترونیکی را بر دوش می کشند.  فعال 

شهرهای  در  که  الکترونیک  دولت  مختلف  دفاتر   
مختلف راه اندازی شده است خدمات و سرویس هایی 

هرچند محدود به شهروندان ارائه می دهند.

آمــدن  الکترونیک:بــه وجــود  مراحــل تکامــل دولــت 

مــورد  در  اطالعــات  شــامل  کــه  دولتــی   Web Site
 Web Site اســت.ایجاد  مختلــف  ســازمان های 
کــه شــامل ســازمان ها در یــک محیــط  هــای دولتــی 
بــه  کــه  هایــی   Web Site هســتند.ایجاد  تعامــل 
کــه  می دهنــد  را  اجــازه  ایــن  ســرویس گیرندگان 
دســت  موردنیــاز  شــخصی  اطالعــات  بــه  بتواننــد 
کــه  شــبکه هایی  و  هــا   Web Site یابند.گســترش 
و  می دهنــد  ارائــه  خدمــات  شــهروندان  بــه  دائمــًا 
کــه توســط ایــن  شــامل ســازمان های زیــاد هســتند 

شــده اند. متصــل  یکدیگــر  بــه  شــبکه 

الکترونیــک  الکترونیک:دولــت  دولــت  مزایــای 

بــرای تحقــق حکومت مــداری  را  فراوانــی  امکانــات 
بــه  جدیــد  فناوری هــای  به کارگیــری  بــا  و  فراهــم 
بهبــود فرآیندهــای ارائــه خدمــات عمومــی، تســریع 
ارائــه خدمــات، پاســخگوتر شــدن دولــت، شــفافیت 
دولــت،  و  مــردم  میــان  فاصلــه  کاهــش  اطالعــات، 
مشــارکت شــهروندان در تصمیم گیری هــای عمومــی، 
فرصت هــای  طریــق  از  اجتماعــی  عدالــت  گســترش 
مقام هــای  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  افــراد،  بــرای  برابــر 
حمل ونقــل،  زمــان،  در  صرفه جوئــی  دولتــی، 
انــرژی  منابــع  و  خدمــات  هزینه هــای  کار،  ســاعات 
هــر  در  خدمــات  ارائــه  امــکان  می یابنــد،  کاهــش 
ــازی  کوچک س ــی،  کارای ــش  ــان، افزای ــر زم ــکان و ه م
دولــت، تســهیل اخــذ اطالعــات و خدمــات از ســوی 
ســازمان. کاری  فرآیندهــای  تســهیل  شــهروندان، 

شهرام محمدزاده
کشاورزی هشترود کارشناس مدیریت جهاد 

7

                                                                                                                          

 نام محصول
) زراعی (

  درصد افزایش  یا 
کشور   کاهش  قیمت  

نسبت به استان  

4گندم

12جو

22-سیب زمینی

13-لوبیا سفید

28لوبیا چیتی

11-عدس

8-پیاز

27-گوجه فرنگی

28-بادمجان

4سیر

9هویج فرنگی

8خربزه

42هندوانه

21خیار

17-لوبیا سبز

2-انگور

17-شفتالو

7-شلیل

7-سیب

37-آلو

 مقایسـه  قیمـت هـای فـوق در مـورد محصـوالت 
قیمـت  میانگیـن   کـه  می دهـد:  نشـان  باغـی 
کشـور  بـه  نسـبت  اسـتان  در  باغـی   محصـوالت 
محصـوالت  در  و  درصـد(   15( اسـت  پایین تـر 
کـه  مـواردی  در  کـه   می دهـد  نشـان  زراعـی 
محصـول در خود اسـتان  بـه میزان فـراوان تولید 
پایین تـر اسـت . مثـال  می شـود قیمـت از کشـور 
در مـورد  سـیب زمینی ، پیـاز ، گوجه فرنگـی و... 
قیمـت کشـور از اسـتان بیشـتر اسـت و در مـورد 
اسـتان  قیمـت  جـو  و  گنـدم  نظیـر   محصوالتـی 
باالتـر اسـت و در حالـت کلـی قیمـت محصوالت 

زراعـی اسـتان بـا کشـور برابـر هسـت.
محسن قهرمان نژاد /  مدیر تنظیم بازار

مقایسه قیمت  یک کیلو گرم محصوالت مختلف 
در مناطق روستایی استان با کشور

آموزش کلید توسعه وترویج مکتب تحقق آن است.
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گامی نوین در توسعه پایدار  آبخوانداری 

کشاورزی وحفاظت از منابع آب زیرزمینی

مخـروط  روی  بـر  بایـر  و  خشـك  اراضـی  احیـاء        
خروجـی  در  سـیالبی  دشـت های  و  هـا  افکنـه 
نـزوالت  از  بهینـه  اسـتفاده  بـا  آبخیـز  حوضه هـای 
از  حاصـل  آب هـای  روان  ذخیـره  و  آسـمانی 
کشـاورزی  تولیـدات  افزایـش  به منظـور  سـیالب ها 
به کارگیـری  بـا  مـوارد،  سـایر  یـا  و  طبیعـی  منابـع  و 
قطعـًا  ک،  آب وخـا منابـع  حفاظـت  مـدرن  فّنـاوری 
بـود  خواهـد  مؤثـر  کشـاورزی  تولیـدات  افزایـش  در 
در  مؤثـری  گام  آب  و  زمیـن  از  صحیـح  اسـتفاده  و 
کشـاورزی، عـدم اضمحالل منابع  افزایش تولیدات 
شـد.  خواهـد  کشـاورزی  پایـدار  توسـعه  و  ک  آب وخـا

در  سرگردان  سیالب های  آب  روان  از  بهره وری 
راه حل  و  اساسی  مسئله  به عنوان  خشك  مناطق 
کمبود منابع آبی برای احیاء مراتع  منطقی معضل 
با  باغی توأم  و  زراعی  تولیدات  افزایش  فرسوده، 
است.  شناخته شده  آبخوان ها  مصنوعی  تغذیه 
آبخوان داری  ح های  طر اجرای  حاضر  حال  در 
حفاظت  به منظور  ایران  و  جهان  نقاط  اقصی  در 
و  بایر  اراضی  تبدیل  آب،  استحصال  خاك، 
منابع  احیاء  همچنین  دایر،  اراضی  به  بیابانی 
متحمل  خسارات  کاهش  تجدیدشونده،  طبیعی 
تغذیه  سرگردان،  آب های  روان  و  سیالب ها  از 
می- شمار  به  اساسی  امری  زیرزمینی  سفره های 

تثبیت  و  زارها  شن  مهار  موجب  آبخوان ها  رود. 
ریگ های روان می گردند و این اراضی  پس از چند 
کشت درختان مقاوم به خشکی و با اجرای  سال با 
که  عملیات  قرق، به جنگل و مرتع تبدیل می گردد 
شده  منطقه  تغییر  میکروکلیمای  موجب  امر  این 
و  محیط زیست  بهبود  جهت  را  مناسبی  شرایط  و 

جلب پرندگان و وحوش فراهم می سازد.

آبخوان داری :آبخوان داری مجموعه ای از عملیات 
روی  بر  سیالب  نفوذ  و  مهار  با  که  است  مکانیکی 
کیفی  و  کمی  احیاء  آبخوان  موجب  عرصه های 
مستقیم  خسارت های  تقلیل  ک،  آب وخا منابع 
آبخوان  می شود.  زیست محیطی  غیرمستقیم  و 
رسوبات  با  افکنده هایی  مخروط  از  است  عبارت 
داده  عبور  خود  از  را  آب  به آسانی  که  دانه درشت 
زیرزمینی  آب های  سفره های  تغذیه ی  موجب  و 

فضاهای  و  منافذ  در  زیرزمین  در  آب  می گردد 
همه  اما  می  شود.  جمع  نهشته ها  و  سنگ ها   خالی 
خالی  فضاهای  دارای  زمین شناسی  سازند های 
زیرزمینی  آب  به اندازه یکسان  آن ها  و همه  نبوده 
آب  زمانی  بنابراین  نمی  دهند؛  عبور  خود  از  را 
که  زیرزمینی از طریق حفر چاه قابل برداشت است 

بتواند آزادانه به داخل چاه جریان یابد. 

سنگ بستر  دارای  که  زمین  شناسی  نهشته های 
مناسب بوده، بتوانند مقدار آب فراوانی را در خود 
آبخوان  نام  به  از خود عبور دهند  و  نموده  ذخیره 
مثال  برای  می  شوند.  نامیده  زیرزمینی  سفره  یا 
تشکیل  دانه درشت  رسوبات  سایر  و  ماسه  و  شن 
دسته  سه  به  آبخوان  ها  می  دهند.  را  آبخوان  یک 

تحت فشار، آزاد و نشتی تقسیم می  شوند. 

الیه هــای آبــدار محبــوس بــه نــام ســفره های آرتزیــن 
و یــا آبخوان هــای تحت فشــار نامیــده می شــوند ایــن 
کــه یک الیــه  ع ســفره ها وقتــی بــه وجــود می آینــد  نــو
کــه غیرقابــل نفوذ اســت، الیه های  محبــوس کننــده 
ــدار را بپوشــاند و فشــار را در ســفره های محبــوس  آب
ــای آزاد  ــازد. در آبخوان ه ــفر س ــار اتمس ــتر از فش بیش
در  کننــده  محبــوس  نفوذناپذیــر  الیــه  ع  نــو هیــچ 
بــاالی ســطح اشــباع وجــود نــدارد. در آبخوان هــای 
ــر  ــه نفوذپذی ــای نیم ــر الیه ه ــدار در زی ــه آب ــتی الی نش
در  آبخوان هــا  از  درصــد   90 حــدود  می  گیــرد.  قــرار 
به ویــژه  نشــده  ســخت  زمین  شناســی  رســوبات 

گــراول و ماســه تشکیل شــده اند )تــاد،1976(. 

رودخانه ای،  رسوبات  گروه  چهار  به  رسوبات  این 
و  دشت  نهشته های  قدیمی،  شده  دفن  کانال های 
کوهی تقسیم می گردند.  نهشته های دره های بین 
سنگ بستر  داشتن  به  توجه  با  نهشته ها  این 
می توانند  قابل توجه  ضخامت  و  وسعت  مناسب، 

آبخوان های با آبدهی باال را تشکیل دهند.

ســـیالب  وجــــود  الف:  آبخـــــوان:  ایجـــاد  شـــرایط 
قابل استفاده و مناسب با عرصه ی عملیات پخش

گرفتن آبخوان در محل خروجی آبریزها ب: قرار 

زیـرزمینــــی:بهره برداری  آب  سفــره هـــای  تغـــذیه 
و  خشك  مناطق  زیرزمینی  آب های  ذخایر  از 
و  عمیق  چاه های  قنات،  طریق   از  نیمه خشک 
فّناوری،  پیشرفت  می گیرد.  صورت  عمیق  نیمه 
را  زیرزمینی  عمیق  آب های  برداشت  روش های 
زیرزمینی  آب های  باعث افت سطح  و  افزایش داده 
از افت سطح آب های  شده است. برای جلوگیری 
که از آن جمله  زیرزمینی اقداماتی صورت می گیرد 
اعمال  و  زیرزمینی  آب های  تغذیه ی  به  می توان 
کرد.تغذیه ی سفره های  اشاره  تمهیدات مدیریتی 
بهینه  استفاده ی  راه های  از  یکی  زیرزمینی  آب 
بکار  می دهند.  انجام  آبخیزداران  که  است  آب  از 
بردن روش هایی برای نفوذ دادن آب باران و آب 
تغذیه ی  زمین  درون  به  برف ها  ذوب  از  حاصل 
آب  رفتن  هدر  از  به طوری که  دارد،  نام  مصنوعی 
به شکل سیالب و جاری شدن آن بر سطح زمین 
جلوگیری به عمل آید. این کار به این دلیل اهمیت 
زمین  نفوذپذیر  الیه های  از  می تواند  آب  که  دارد 
با برخورد به الیه های غیرقابل  کند و سپس  عبور 
این  دهد.  تشکیل  را  زیرزمینی  آب های  نفوذ، 
کم عمق  آب ها به صورت چشمه، قنات، چاه های 
می گیرند.  قرار  بهره برداری  مورد  عمیق  نیمه  و 
که در  اهمیت این عملیات وقتی دو برابر می شود 
و  نداشته  مناطق موردنظر، رودخانه دائمی وجود 
باشد.  داشته  وجود  فصلی  رودخانه  فقط  اینکه  یا 
کنین این مناطق می توانند با ذخیره سازی این  سا
کشاورزی  و  آشامیدنی  آب  منبع  آب ها  مهم ترین 

خود را به دست آورند. 

اهداف تغذیه مصنوعی:
این  ذخیره ی  طریق  از  سیل  خسارات  کاهش   -

آب ها در آبخوان ها
- افزایش میزان آب های زیرزمینی

- جلوگیری از پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی 
کاهش هزینه های پمپاژ و 

افزایش عمر مفید چاه های بهره برداری

- جلوگیری از هزینه های حفر چاه به چاه چاه های 
کشاورزی

کشاورزی -باال بردن اقتصاد 

8

قطع شماتیک انواع آبخوان

 با اجرای عملیات بیولوژیکی و مکانیکی از فرسایش خاک وبروز سیل جلوگیری کنیم.
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- پیشگیری از نفوذ آب های شور به سفره های آب 
زیرزمینی

1-2-   پخش سیالب

رواناب  به صورت  سالیانه  بارندگی های  از  مقداری 
دسترس  از  تبخیر  و  سیالب  بارندگی،  از  حاصل 
ج و باعث هدر رفتن آب های سطحی می شوند.  خار
سیالب غالبًا به پدیده ای گفته می شود که با زیرآب 
بر  زیان آوری  آثار  ساحل،  نواحی  و  زمین ها  بردن 
جای می گذارد. برای مهار سیالب تمهیدات زیادی 

گرفته شده است ازجمله: در نظر 

 -  تأمین ظرفیت کافی در مخزن به مقدار ذخیره ی 
سیالب و اهداف دیگر نظیر آبیاری

و  طولی  دیواره های  با  ک ریز  خا احداث    -  
گیر در اطراف رودخانه دیواره های سیل 

 -  اصالح مسیر رودخانه
 -  منطقه بندی سیالب )تعین مناطق ممنوعه در 

حریم رودخانه(
و  مصنوعی  تغذیه  منطقه،  در  سیالب  پخش    -

اهداف دیگر و همچنین مهار سیالب
-  ایجاد امکانات زهکشی مناسب

کـــردن ســـیالب های  پخـــش ســـیالب یعنـــی پخـــش 
بهـــاره و یـــا فصلـــی بـــر روی زمین هـــا، به طوری کـــه  
ــاك را  ــرای جـــذب شـــدن در خـ کافـــی بـ آب فرصـــت 
گـــردد. در  داشـــته باشـــد و وارد آب هـــای زیرزمینـــی 
اجـــرای پخـــش ســـیالب ابتـــدا مطالعـــات اساســـی 
صـــورت می گیـــرد و نکته هـــای زیـــر بایـــد در ایـــن 

ــود: ــات رعایـــت شـ مطالعـ

گر دارای جنس گچ یا  -  جنس خاك عرصه پخش، ا
گچ یا نمك را در خود  نمك باشد در این صورت آب 
کرده و با واردکردن آن ها به آب های زیرزمینی  حل 
برای  و  شده  زیرزمینی  آب های  آلودگی  باعث 
می شود. استفاده  غیرقابل  آشامیدن  و  کشاورزی 

-  بافت خاك، بیشتر از شن و ماسه تشکیل شود تا 
به راحتی آب را از خود عبور دهد.

تا  باشد  داشته  را  ضخامت  کمترین  -  خاك 
دسترسی به آب های زیرزمینی راحت تر باشد.

-  در خاک های غیرقابل نفوذ مانند رس این عملیات 
ندارند. مناسب  زهکشی  زیرا  پذیرد  صورت   نباید 

 - مقدار بارندگی و شیب توپوگرافی منطقه

انواع روش های پخش سیالب

از  استفاده  با  روش  این  در  کنترل کننده:  روش    -1
کنترل  یك سری دریچه، مقدار جریان آب در شبکه 
گیاهان  کاشت  روش  این  در  اصلی  هدف  می شود. 
زراعی در نزدیکی رودخانه های فصلی و یا دائمی است.

این  کنترل کننده:  روش  از  استفاده  بدون    -2
آب های  افزایش  و  مراتع  بهبود  برای  بیشتر  روش 

زیرزمینی استفاده می شود.

3- روش گردشی: در این روش انشعاب هایی از آبراهه 
در  گردشی  به صورت  آب  سپس  جداشده،  اصلی 
بین پشته هایی در سطح زمین چرخانده می شود تا 
کافی برای نفوذ آب به درون  به این ترتیب فرصت 
خاك وجود داشته باشد. به این روش )غالم گردشی( 
گفته می شود و آب اضافی به وسیله ی پشته ی آخر به 

آبراهه اصلی هدایت می شود.

با استخر تغذیه:  گستران  4-  روش ساختن سیل 
که  به استخرهای  با ورود  این روش سیالب ها  در 

زمین  درون  به  بسته شده اند  ک ریز  خا به وسیله ی 
از  متر   50 فاصله  به  استخرها  این  می کنند.  نفوذ 
یکدیگر ساخته شده و سیالب پس از ورود به استخر 
اول از آن سرریز می شود و بعد از طی مسافتی وارد 
آب  سرعت  هم  به این ترتیب  می شود  دوم  استخر 
کم می شود و هم ذرات خاك حمل شده به وسیله ی 
سیالب ته نشین می شود. برای نفوذپذیری بیشتر 
بعد  درنتیجه  می کنند  شن ریزی  استخرها  کف  در 
است  الزم  خاك  ذرات  شدن  ته نشین  با  مدتی  از 
ارتفاع  به طورمعمول  شود.  الیروبی  استخرها  کف 
ارتفاع  از  بلندتر  متر  نیم  کی(  خا )بند  ک ریزها  خا

گرفته می شود. بیشترین آب جمع شده در نظر 

احد حبیب زاده

کشاورزی   عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 

و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

9 آیا می دانید منابع آب کشاورزی محدود است ، پس بیایید از آن درست استفاده کنیم. 

وضعیت آب آبیاری در استــان
کشورهای جهــان بوده و  ایـــران از خشک ترین         
می دهد.  تشکیل  بیابان  را  آن  اراضی  از  درصد   20 
میلی متر   250 از  کمتر  کشور  بارندگی  درصد   75
که  باعث می شود  زمین  کره  افزایش دمای  هست. 
و  بخورد  هم  به  جوی  گردش  اقلیمی  کلی  الگوی 
کمتر  کشور ما  درنتیجه سیستم های بارشی بر روی 
شویم.  مواجه  بارش  کاهش  با  که  می کند  نفوذ 
سال  تا  زمین  شدن  گرم  که  کردند  اعالم  محققان 
و  سوزان  گرمای  شدید،  خشک سالی  باعث   2100
ک خواهد بود. میزان بارندگی در  توفان های وحشتنا
طی 100 سال از سال 2000 در ایران از 240 میلی متر 

به حدود 200 میلی متر در سال 2100 میلی متر کاهش 
از  کاماًل  عربستان  چون  کشوری  و  یافت  خواهد 
باعث  دما  افزایش  همچنین  شد.  خواهد  تهی  آب 
کاسته شود  که از میزان بارش به ویژه برف  می شود 
زیرزمینی  سفره های  آب  منابع  کاهش  به  منجر  که 
می رود  باال  ک  خا خشکی  و  تبخیر  میزان  می شوند. 
کشاورزی افزایش می یابد.  که درنتیجه مصرف آب 
کاهش  خشک سالی،  آثار  مهم تــرین  و  اولین  لــــذا 
می شود.  بیابان  توسعه  گسترش  و  گیاهی  پوشش 
در  جهانی  بانک  آمار  طبق  که  است  حالی  در  این 
کشور دنیا ازلحاظ برخورداری از منابع آب  بین 180 
در رتبه 50 قرار داریم. دانشمندان علوم آب به این 

که 20 درصد منابع  کشوری  که در  نتیجه رسیده اند 
گر 40 تا 60  کشور امن است و ا آب مصرف شود آن 
کشور وارد بحران  درصد از منابع آن مصرف شود آن 
کشور و استان ما بیش از 70 درصد  می شود. اآلن در 
کشورهایی  جـــزو  کرد یم.لــذا  مصرف  را  آبی  منابع 
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این  با  شد یم.  آب  شدید  بحران  باعث  که  هستیم 
کشت محصوالت  کم کم از  توضیحات در استان باید 
پرمصرفی چون سیب زمینی ، پیاز و برنج خودداری 
گیالن و  کنیم. نباید الگوی استان های پرآبی مانند 

مازندران را بکار ببریم. 

میـزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع در آذربایجان از اوایل 
اردیبهشـت تـا پایـان آبـان مـاه برابـر 1050 میلی متـر و 
میـزان تبخیـر از تشـت برابـر 1200 میلی متـر در ایـن 7 
ماه گزارش شـده اسـت که با احتسـاب ضریب کاهشـی 
تبخیـر از تشـتک معـادل 0/75 مقادیـر تبخیـر و تعـرق 
کـه بـا  واقعـی در ایـن 7 مـاه 900 میلی متـر خواهـد بـود 
توجـه بـه بـارش 300 میلی متـری تبخیر در این اسـتان 

سـه برابـر بارندگی اسـت. 

سـرد  فصـل  باران هـای  درصـد   50 اینکـه  مخصوصـًا 
بـاران آور  بادهـای  از  و  داشـته  خارجـی  منشـأ  سـال 
غربـی و بادهـای بـاران آور مدیترانـه ای اسـت. این در 
که در ده سـال اخیر قسـمتی از خاورمیانه  حالی اسـت 
شـامل اردن، ترکیـه، امـارات، سـوریه، عـراق، و ایـران 

قرارگرفته انـد.  خشک سـالی  درخطـر 

سال  در  ایران  در  آبیاری  راندمان  فائو  نظر  طبق 
جز  چاره ای  که  بوده  درصد   32 میالدی   2000
روزهای  کاهش  نداشت.  وجود  آبیاری  آب  افزایش 
افزایش  و  غربی  شمال  استان های  در  یخبندان 
فراوانی بارش های سنگین و سیل آسا، شمار روزهای 
گیاهی  پوشش  فقر  تشدید  و  ک  خا فرسایش  داغ، 
ایران  منطقه  بر  زمین  کره  گرمایش  پیامدهای  از 
سال  یک صد  دوره  در  کثر  حدا دمای  است.اختالف 
یک  تابستان ها  دمای  می دهد  نشان  تبریز  در  اخیر 
زمستان ها  ولی  افزایش یافته،  سانتی گراد  درجه 
گرم تر  حداقل در این دوره حدود 8 درجه سانتی گراد 
شده است. یعنی دمای زمستان ها در تبریز بیش از 
گرم تر  نیز  یافته و شب ها  افزایش  تابستان ها  دمای 

شده است. ارزیابی میانگین بارش در 50 سال اخیر 
که در این 50 سال اخیر 25 میلی متر  نشان می دهد 
در  بارش  میانگین  که  است  کاهش یافته  بارندگی 
هر  در  میلی متر  نیم  حدود  مدت  این  طی  در  ایران 
نشان  آمارها  این  ارزیابی  است.  کاهش یافته  سال 
اقلیمی  تغییرات  معرض  در  ما  کشور  که  می دهد 
این  که  است  قرارگرفته  بارش  و  دما  در  ازجمله 
و  شده  کشور  در  شدید  خشکسالی  باعث  عامل  دو 

چاره ای جزء افزایش راندمان آبیاری نداریم.

علل پایین بودن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی:

کشاورزی، کوچک بودن قطعات   -1
ع کشت و زر - شیوه های سنتی 

- شیوه آبیاری سنتی
گیاه - عدم رعایت نیاز آبی 

برداشت  زیرزمینی:  آب های  بی رویه  برداشت   -2
زیرزمینی  آب  افت  سبب  زیرزمینی  آب های  زیاد 
کثر  ا و  مرند  و  بستان آباد  و  سراب  مناطق  در 
شدن  شور  به  منجر  که  شده  استان  شهرستان های 

ذخایر آبی چاه ها می شود. 

زیرابــه علــت برهــم خــوردن تعــادل بیــن آب شــور و 
شــیرین ســبب پیشــروی آب شــور در بســتر آب شــیرین 
ســفره های زیرزمینــی می شــود. در بســیاری از مناطــق 
ایــران متعاقــب افــت ســطح آب، مشــکالتی همچــون 
آب،  کیفیــت  تنــزل  آب،  چاه هــای  شــدن  خشــک 
نشســت زمیــن و تداخــل ســفره های آب شــور و شــیرین 

بــه و جــود آمــده اســت.

3- توسـعه زمین هـای کشـاورزی: توسـعه زمین هـای 
کشـاورزی بجـای افزایـش تولیـد در واحـد سـطح یکـی 
بـه  منجـر  کـه  اسـت  ایـران  کشـاورزی  معضـالت  از 

زیـاد آب می شـود. اتـالف 

کشاورزان 4- تحویل حجمی آب به 

کوچک شدن  از  5-نداشتن قانون جهت جلوگیری 
کشاورزی اراضی 

یا  و  اراضی  یکپارچه سازی  برای  قانون  6-نداشتن 
یکجا کشتی

بهتر  استفاده  جهت  کشاورزی  اراضی  تسطیح   -7
است  داده  نشان  بررسی  یک  نتایج  آبیاری:  آب  از 
آبیاری  راندمان  شده،  تسطیح  سنتی  اراضی  در   که 
به  تسطیح  از  بعد  آب  مصرف  کارایی  و  درصد   11
گرم محصول خشک در هر مترمکعب آب  میزان 120 

افزایش می یابد.

در  کشاورزی  امورات  صنفی  نظام  تشکل  نبودن   -8
خصوص نحوه توزیع مناسب آب آبیاری بین کشاورزان

آبیــاری:  نویــن  روش هــای  از  اســتفاده  9-عــدم 
افزایــش راندمــان آبیــاری و صرفه جویــی در مصــرف 
از روش هــای  بــا اســتفاده  کشــاورزی  آب در بخــش 
علمــی و مــدرن آبیــاری )آبیــاری قطــره ای، بارانــی، 
پوشــش  و  کم فشــار  آبیــاری   ، تیــپ  نــواری  آبیــاری 

اســت. امکان پذیــر  ســنتی(  انهــار 

غالمرضا رزمی 
ک   کارشناس مدیریت آب و خا

یزیـد بن هـارون از امـام صادق)ع( نقـل می کند 

کـه فرمود:

کشـاورزان گنـج هـای یـک جامعه هسـتند. آنان 

رامـی کارنـد. خداونـد  چیزهـای پـاک و حـال 

متعـال آن را از زمیـن رویانـده، خارج کرده ورشـد 

مـی دهـد. اینـان روز رسـتاخیز بهتریـن مقـام را 

در میـان دیگرمـردم خواهنـد داشـت. از همـه به 

درگاه خداونـد نزدیکترنـد و نامشـان بـه مبارکـی 

بـرده خواهد شـد.
وسائل،ص 34، ح 7

 استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار راه مطمئن در صرفه جویی آب و افزایش تولید. 10
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شناسایی، ارزیابی، انتخاب و معرفی 
کشاورزی   نمونه های بخش 

)زیر بخش زراعت و باغبانی(

کشاورزی،  بخش  نمونه های  معرفی  و  انتخاب 
به عنوان یک روش آموزش و ترویجی، باهدف الگو 
در  همه ساله  برتر،  و  موفق  الگوهای  معرفی  و  یابی 
می شود.  انجام  کشاورزی  مختلف  بخش های  زیر 
زراعی  سال  ابتدای  از  فرایند  این  است  بدیهی 
آغاز  شاخص  تولیدکنندگان  شناسایی  با  می بایست 
تولیدکنندگان  زراعی، فعالیت های  و در طول فصل 
قالب  در  مربوطه  اطالعات  و  گردیده  پایش  و  رصد 

برگه های ارزیابی ثبت و مستند  گردد. 

بـرای تحقـق ایـن مهـم، تعامـل واحدهـای مختلـف 
بخـش  مشـارکت  و  تحقیقاتـی  و  اجرائـی  ترویجـی، 
معرفـی  و  انتخـاب  و  داشـته  ضـرورت  خصوصـی 
کشـاورزی را تسـهیل می نماید.  منطقی تر نمونه های 
داشـتن  جهـت  بـه  باغبانـی  و  زراعـت  بخـش  زیـر 
)مـورد  آوری  ارز  و  اساسـی  و  محـوری  محصـوالت 
اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعه  ششـم  برنامـه  کیـد  تأ
از اهمیـت و  و فرهنگـی و برنامـه اقتصـاد مقاومتـی( 

اسـت. برخـوردار  باالیـی  جایـگاه 

الف – شاخص های اصلی    

به  فرایند  این  در  عمل  مورد  فنی  شاخص های 
ع در قالب فرم ارزیابی  تفکیک هر محصول و موضو
کامل به آن ها  که با پاسخگویی  ح شده  مربوطه مطر
قسمت  این  در  می گردد.  ارزیابی  نمونه  تولیدکننده 
که در این زیر بخش، برای  اهم شاخص های اصلی 
کمیته فنی انتخاب از اهمیت باالیی برخوردار است، 
سطح  در  مرتبط  محترم  همکاران  که  است  آمده 
برگه های  تکمیل  در  می بایست  شهرستان  و  استان 

ارزیابی و نحوه نظارت به آن توجه نمایند.

بهره بردار  یک  شاخص های  مهم ترین  ازجمله 
نمونه، مدیریت و مصرف بهینه آب در واحد سطح 
با  تعامل  این خصوص ضروری است در  هست. در 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  محققین 
کارشناسی و در  استان، میزان آب مصرفی در هکتار 

گردد. فرآیند ارزیابی قید 

مترمکعـب  هـر  ازا  بـه  تولیدشـده  محصـول  میـزان 
مرکـز  نظـر  بـا  آیـی مصـرف آب(  )کار  آب مصرف شـده 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کارشناسی 

گـردد. ثبـت  برگه هـا  و در 

دفعات  تعداد  و  تحت فشار  آبیاری  سیستم  ع  نو
گردد. آبیاری تعیین و در فرم ارزیابی قید 

با توجه به نقش اقلیم در انتخاب نمونه ها و وجود 
اقلیم های مختلف در استان و حتی در یک شهرستان 
توصیه می گردد اطالعات مربوط به منطقه موردنظر 
میزان  آب وهوا،  ازنظر  کشاورزی  وضعیت  معرف  که 

گردد. بارندگی، تبخیر و ... است ارائه 

هکتار،  در  عملکرد  میزان  و  کشت  زیر  سطح  میزان 
گرچه جزء مهم ترین عوامل تأثیرگذار در انتخاب و  ا
معرفی نمونه ها هست ولی تنها شاخص نبوده و این 
کنار سایر عوامل  آیتم ها دارای سقف امتیاز بوده و در 
حدود  میانگین  )به طور  می شوند.  گرفته  نظر  در 
شاخص  دو  این  به  مربوط  امتیازات  کل  درصد   20
کلیه سؤاالت در برگه های ارزیابی ازجمله:  هست(به 
آبیاری،  اولین  تاریخ  برداشت،  تاریخ  کاشت،  تاریخ 

تاریخ آخرین آبیاری و ...پاسخ الزم داده شود.

باغی  و  زراعی  محصوالت  ارزیابی  برگه های  کلیه  در 
اطالعات  و  عمومی  ک های  مال تکمیل  به  نسبت 
متوسط  جغرافیایی،  عرض  و  طول  ازنظر  منطقه 
 EC و  مورداستفاده  آبی  منابع  سالیانه،  بارندگی 
ک مربوط به سال زراعی موردنظر اقدام گردد. آب وخا

و  شهرستان  سطوح  در  نمونه ها  معرفی  و  انتخاب 
صورت  دار  مزیت  و  اساسی  محصوالت  در  استان 
ع تابع سیاست های ملی در سطح  گرفته و این موضو
و  انتخاب  هست.شناسایی،  جهادکشاورزی  وزارت 
محصوالت  در  شهرستان  سطح  در  نمونه ها  معرفی 
غالب و مزیت دار منطقه بالمانع بوده لیکن در سطح 

استانی تابع سیاست های ابالغی باالدستی هست.

در مورد محصوالت گواهی شده و سالم زراعی و باغی، 
در  جایگاه  خطرپذیری،  لحاظ  به  محصول  نوع 
سبد خانوار، جنبه اقتصادی و ... نوع تأییدیه های 
استاندارد   ،GAP ارگانیک،  )گواهی های  مربوطه 
تشویقی و ...( و حتی نوع آزمایشگاه های آزمون کننده 
هست. انتخاب  شاخص های  مهم ترین  ازجمله 

....ادامه دارد

محمود پورغنی 

کشاورزی کارشناس مدیریت هماهنگی ترویج 

 

11     منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند.

مسئله ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، تحرک 

و رونق اقتصادی و مقابله ی با  رکود مسائل 

مبتابه مردم است، اینها چیزهائی است که 

مردم آنها را حس میکنند و مطالبه میکنند.

»مقام معظم رهبــری«
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نگهداری و ذخیره سازی انواع میوه و سبزی

کشورها       هرساله در حدود یک سوم  و در بعضی از 
مختلف  علل  به  غذایی  مواد  سالیانه  تولید   %50 تا 
کره زمین افزایش  از بین می رود . از طرفی جمعیت 
روبروست.  غذایی  مواد  کمبود  با  و  دارد  روزافزون 
با توجه به نیاز شدید جوامع بشری به مواد غذایی 
باید ضمن باال بردن عملکرد، از اتالف آن جلوگیری 
و  نگهداری  مؤثر،  و  مهم  روش های  از  یکی  کرد. 
انبارهاست.  در  غذایی  مواد  مناسب  ذخیره سازی 
شخصی که با زحمت فراوان باغ یا باغچه ای را ایجاد 
از روش هایی  بایستی  و محصولی پرورش می دهد، 
و  اتالف  کمترین  ضمن  محصولش  تا  کند  استفاده 
بوده  قابل مصرف  سال  طول  تمام  در  مالی   هزینه 

و قابل نگهداری و ذخیره سازی باشد .

مواد تشکیل دهنده میوه و سبزی ها :

را آب تشکیل  : بیشترین قسمت میوه و سبزی  آب 
می دهد . )به طور متوسط 88-75 درصد(

کربن : قند در ردیف اول هیدروکربورها  هیدرات های 
در  میوه  اساسی  ماده  به عنوان  می تواند  و  دارد  قرار 

گرفته شود . نظر 

دارای  اغلب  میوه ها   :  PH میزان  و  میوه  اسیدهای 
کسالیک  و  ا  ، تارتاریک ، سیتریک  اسیدهایی مثل 
که دراثنای رسیدن  ... هستند . برخالف میزان قند 
رو به افزایش می رود ، میزان اسید میوه ها در حین 
کمتر از 7  PH اغلب میوه ها  کمتر می شود .  رسیدن 

و اسیدی است.

کم  مواد پروتئینی : میزان پروتئین در میوه ها بسیار 
است. دلیل کدر شدن آب میوه های شفاف در اثر گرما 

و سرما به علت وجود مقدار کم مواد پروتئینی است.

چربی و موم : موم اغلب در پوست میوه ها وجود دارد.

پتاسیم،  مانند  امالحــی  میــوه ها  در   : معدنی  مـــواد 
کلسیم ،منیزیم، فسفر، سدیم ، آهن و ... وجود دارد.

ویتامین ها : از مهم ترین مواد تشکیل دهنده میوه و 
سبزی هاست و در سالمتی انسان نقش مهمی دارد.

عطرمایه ها : بو و عطر میوه ها و سبزی های مختلف 
در اثر وجود این عطرمایه ها در آن هاست.

وجود  که  هستند  پروتئینی  مواد  آنزیم ها   : آنزیم ها 
مقدار کمی از آن ها در میوه ها و سبزی ها در نگهداری 

آن ها نقش اساسی دارد.

تلفات  این  دقیق  میــــزان  سبـــزی:  و  میــوه  ضایعات 

آمار  اساس  بر  ولی  نیست.  مشخص  هنوز  کشور  در 
ارزش  بنابراین  هست.  درصد   35 از  بیش  ارقام  و 
در  سبزی  و  میوه  تلفات  کاهش  برای  سرمایه گذاری 
آموزش   برای  نیاز به سرمایه گذاری  و  بوده  باال  کشور 
توسط  تجربه شده  روش های  به کارگیری  و  تحقیق 
دیگر کشورهای تولیدکننده میوه و سبزی وجود دارد.

مراحل  به  مربوط  سبزی  و  میوه  تلفات  از  بخشی 
و  بسته بندی   ، فرآوری   ، حمل ونقل   ، برداشت 
نابسامانی  علت  به  آن  از  بخشی  و  است  نگهداری 

بازار میوه و سبزی است.

* * *
عدم برداشت صحیح میوه و سبزی ، عدم آماده سازی 
اولیه در باغ ، سرد نکردن آن ها پس از برداشت، حمل  
و نقل ناصحیح، عدم جداسازی و درجه بندی، عدم 
نامناسب  و نگهداری در شرایط  بسته بندی مناسب 
موجب تلفات بخش مهمی از میوه و سبزی می شود 
که درمجموع از 35 درصد تولیدات کشور بیشتر است. 
بخش مهمی از تلفات نیز به علت توزیع نامناسب در 

عمده فروشی ها و خرده فروشی ها صورت می گیرد .

در  دولتی  بخش  دارد  ضرورت  جهت  همین  به 
زمینه های آموزش ) تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان(، 
برای  خصوصی  بخش  تشویق  نیز  و  تحقیق 
از  پس  و  برداشت  مراحل  صحیح  برنامه ریزی 
کند . برداشت میوه و سبزی ها بیشتر سرمایه گذاری 

کــز جمع آوری میوه و ســبزی و نیــز بازارهای  ایجــاد مرا
کــه بــر آن هــا نظــارت و  محلــی بــا طراحــی صحیــح 
راهکارهــای  از  یکــی  شــود.  اعمــال  کافــی  هدایــت 

حمایــت از ایــن بخــش اســت.

روش های نگهداری میوه و سبزی 

این   : تازه  به صورت  سبزی  و  میوه  کردن  انبار   -1
از محصوالت قابل اجرا  روش برای مقدار محدودی 
سیب زمینی،   ، دانه دار  میوه های  شامل  که  است. 
نگهداری  برای   . می شود  غالت  و  سبزی ها  برخی 
و  تاریک  زیرزمین های  اغلب  محصوالت  این 
خنک، انبارهای فنی و یا سردخانه های مخصوص 
باید سعی  این روش  . در  قرار می گیرد  مورداستفاده 

شود میوه و سبزی ها له یا زخمی نشوند .

باید  : میوه و سبزی ها  انجماد میوه و سبزی ها   -2
کردن صفات طبیعی خود را مانند ترکیب،  پس از یخ 
رنگ ، بو ، مزه و مواد تشکیل دهنده حفظ نمایند. 
مسئله دیگر این است که محصوالتی را برای انجماد 
تازه،  رسیـــده،  کاماًل  بایــد  می شوند  گرفته  نظر  در 
را  رسیده  سبزی  و  میوه  لذا   . باشند  سالم  و  کیزه  پا
کرده و  بعد از برداشت باید همان روز آماده و منجمد 

گیرد . یخ زدگی نیز باید سریع صورت 

میوه  انواع   : سبزی  و  میوه  انواع  خشک کردن   -3
وزن  درصد   90 تا  برداشت  درزمان  اغلب  سبزی  و 
 14 زیر  را  رطوبت  میزان  بتوان  گر  ا آب دارند.  خود 
نبوده  فعال  میکرواورگانیزم ها  دیگر   ، رساند  درصد 
 . ذخیره اند  قابل  حالت  این  در  سبزی ها  و  میوه  و 
کوره های مخصوص  خشک کردن توسط خورشید ، 

و یا دستگاه های خشک کن انجام می شود .

4- فراوری میوه و سبزی : با استفاده از مناسب ترین 
روش های فراوری میوه و سبزی ها و تبدیل میوه و 
سبزی به فرآورده هایی همچون آب میوه و سبزی ، 
انواع   ، انواع شوری جات   ، کمپوت ، مارماالد ، مربا 
کاهش ضایعات  کنسروها و ژله و ... می توان ضمن 
افزایش  و  اشتغال  ایجاد  به  نسبت  محصوالت  این 

ارزش افزوده این محصوالت نیز اقدام نمود .

استفاده از شیوه های درست نگهداری باعث کاهش ضایعات و حفظ کیفیت محصولات می شود.
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13    هدف از آموزش وترویج ، کاهش هزینه ها وبهبودكیفیت محصولات کشاورزی است.

انـــواع فرآورده های میــوه و سبــزی 

و  میوه ها  از  می توان  گرفتن  آب  :برای  آب میوه   -1
نیستند  خوب  ظاهری  شکل  دارای  که  سبزی هایی 
که  است  ای  آب میوه  تولید  هدف  نمود.  استفاده 
هنگام مصرف، مزه و عطر و بوی ماده اولیه خود را 
داشته باشد. خوردن آب میوه به علت جذب سریع قند 

میوه و از بین بردن خستگی، بسیار توصیه می شود .

و  میوه  انواع  که  زمانی  سبزی:  و  میوه  کنسرو   -2
تبدیل  به  تمایل  معمواًل  است،  فراوان  سبزی ها 
بیشتر  فصل  غیر  در  مصرف  برای  آن ها  ذخیره  و 
کمپوت  کارخانه های  امر می تواند در  می شود . این 
صورت  خانم ها  توسط  منزل  در  یا  و  کنسروسازی  و 
آشنایی  دلیل  به  خانم ها  که  مخصوصًا  پذیرد. 
کار  این  به  اقدام  خانواده  افراد  ذائقه  و  باسلیقه 
این  فساد  خطر  بدون  ماه ها  ترتیب  بدین  می کنند. 
محصوالت را نگهداری و بعد به مصرف می رسانند .

3- مربا و مارماالد ، ژله : برای تهیه این محصوالت 
باید از میوه های رسیده ، شیرین ، تازه و تمیز استفاده 
نمود . طبخ میوه ها جهت تهیه مربا ، مارماالد و ژله، 
برای  هست.  کنسرو  قدیمی  روش های  از  لواشک 

تهیه این مواد شرایط خاصی را باید رعایت نمود.

4- انواع شور و ترشیجات : استفاده از سرکه و آب نمک 
کردن آن ها از  برای نگهداری میوه و سبزی و مزه دار 
عمل آوری  در  و  بوده  متداول  و  قدیمی  روش های 
داشت. مدنظر  باید  را  خاصی  نکات  نیز  آن ها 

فهیمه فتاحی
کشاورزی  کارشناس مدیریت صنایع 

خانواده  از  میگوها  میــگو:  انتخــاب  روش          
سخت پوستان بوده و اصواًل در دریا زندگی می کنند 
ولی میگوهای پرورشی در مزارعی که شرایط بهینه را 
برای رشد میگو داشته باشند پرورش داده می شوند. 
میگو چه به صورت دریایی و چه به صورت پرورشی 
شود. نگهداری  و  صید  صحیح  به صورت  باید 

ازآنجایی که میگو دارای اسیدهای چرب غیراشباع زیادی است و خیلی سریع فاسد می شود نیاز است 
کامیون های یخچال دار استفاده شود و جهت بسته بندی بالفاصله  موقع صید و برداشت و حمل آن از 
و  فروشگاه ها  به  انتقال  جهت  و  شده  نگهداری  سانتی گراد   -18 دمای  در  و  منتقل شده  سردخانه  به 

محل های عرضه در این دما بماند، در غیر این صورت مرحله فساد آن آغاز می شود. 

ناحیه  همان  از  هم  فساد  مرحله  شروع  دارد،  قرار  سر  ناحیه  در  میگو  گوارشی  اندام های  که  آنجائی  از 
کرده و بدون سر به فروش می رسانند  شروع می شود. به این دلیل با شروع مرحله فساد سر میگو را جدا 
میگوی  هر  البته  می رسانند.  فروش  به  تنها  را  عضله  و  کرده  جدا  را  میگو  پوست  بعدی  مرحله  در  و 
گر به سلیقه و سفارش خریدار آماده شده باشد  بسته بندی شده بدون سر و پوست دارای مشکل نیست و ا

کد بهداشتی باشد اشکالی ندارد. و روی بسته بندی قیدشده باشد و دارای تاریخ تولید و انقضاء و 

 جهت راهنمایی برای شناسایی میگوی سالم و غیرسالم با توجه به فصل پیش رو و گرمی هوا نیاز است 
نکات زیر را مدنظر قرار دهیم تا در انتخاب میگوی سالم دچار اشتباه نگردیم. در ارزیابی چشمی باید 
که میگو دارای سر بوده و سر آن سفت و محکم به بدنش چسبیده باشد و به راحتی جدا  کنیم  توجه 
نگردد و در فروشگاه ها داخل یخ خردشده نگهداری گردد. شل بودن سر و شل بودن عضالت و استشمام 
گونه و نژاد و محیط  ک از نشانه های غیرسالم بودن میگو می باشند. رنگ میگو بسته به  بوی آمونیا
زندگی آن متفاوت هست. ولی پس از پخت تقریبًا تمام میگوها به رنگ صورتی مایل به قرمز درمی آیند 

کیفیت باالی میگوست. که شدت این رنگ نشانه 

گر میگو را به صورت تازه از شهرهای جنوبی خریداری می کنید در همان محل باید  روش نگهداری میگو:ا
گر به صورت بسته بندی و منجمد خریداری می کنید پس  سر میگو را جدا کرده و باپوست منجمد کنید، ولی ا
ج شود در یخ زن خانگی و دمای 18- درجه سانتی گراد نگهداری  از تهیه و قبل از اینکه از حالت انجماد خار
کنده شده به مدت زیادی قابل نگهداری در یخ زن نیست. که پوست آن  فرمایید. دقت نمایید میگویی 

ک کردن میگو:برای تمیز کردن میگو مقداری که موردنیاز است را برداشته و اجازه دهید به تدریج از حالت   پا
ج شود. برای تمیز کردن میگو آن را در دست گرفته و با انگشت محکم به قسمت اتصال سر به  انجماد خار
کنید. بعد از جدا شدن سر، با انگشت  بدن فشار دهید به صورت چرخشی و رو به سمت باالسر میگو را جدا 
گشته و در مرحله آخر پوست میگو را بکنید.  به محل اتصال پاها به بدن فشار بیاورید تا پاها از هم جدا 
بعدازاین مراحل فقط عضالت )گوشت( میگو باقی می ماند. برای درآوردن روده یک برش به پشت )کمر( 
گر روده بر روی عضله باقی بماند پس از پخت مزه تلخی را  کنید )ا ج  میگو بزنید و با نوک چاقو روده را خار
کردن و شستشوی میگو می توان با اضافه نمودن ادویه جات موردنیاز  ک  به میگو خواهد داد.( پس از پا
کوتاهی در حدود 10 دقیقه نیاز است. در روغن یا آب جوش یا شیر طبخ نمود. برای پختن میگو زمان 

 راحله هاشمی نژاد

کارشناس مدیریت امور شیالت و آبزیان

میــــــگو
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جهت جلوگیری از شیوع بیماری ها و رعایت بهداشت 
ع پرورش ماهی موارد ذیل باید رعایت شوند: در مزار

رودخانه  آب  از  که  مواردی  سالم:در  آب  تأمین 
عوامل  وجود  احتمال  صورت  در  می شود  استفاده 
دستگاه هایی  از  استفاده  ورودی،  آب  در  بیماری زا 
اینکه  بدون  را  بیماری زا  ارگانیزم های  میکرو  که 
نظر  به  ضروری  دهد  تغییر  را  آب  شیمیایی  کیفیت 
الکتریکی  uv، دستگاه میدان  می رسد شامل: اشعه 

MCR، دستگاه ازن و...

غذای  از  استفاده  صورت  سالم:در  غذای  تأمین 
دست ساز به علت سریع فاسدشدن مواد مورداستفاده 
امکان بروز مسمومیت غذایی وجود دارد. لذا توصیه 
می شود از غذای کنسانتره سالم و معتبر استفاده شود.

ضدعفونی نمودن استخرها:

کف استخر -خشک نمودن 
-لجن زدایی

-آهک پاشی به میزان موردنیاز

پرورش: ادوات  و  تجهیزات  نمودن   ضدعفونی 
)چکمه،  تروآالت  و  تجهیزات  لوازم،  ضدعفونی 
گیرد و از لباس  ساچوک و ...( به طور مستمر انجام 
به  شدن  وارد  از  قبل  گردد.  استفاده  مخصوص  کار 

کفش ها ضدعفونی شود. مزرعه 

عدم  از  اطمینان  ماهیان:برای  نمودن  ضدعفونی 
خریداری شده،  ماهی  بچه  یا  ماهی  تخم  آلودگی 
طبق  مجاز  ضدعفونی کننده  مواد  از  استفاده 

کارشناسی ضروری است. دستورالعمل 

ورود  ماهی خوار:از  موجودات  سایر  و  پرندگان  کنترل 
شود  جلوگیری  مزرعه  به  ماهی خوار  حیوانات 
جهت  صوتی  تفنگ  از  استفاده  استخر،  کشی  )نخ 
و  آب  ورودی  در  توری  نصب  پرندگان،  ترساندن 
صوت  مافوق  امواج  تولیدکننده  دستگاه  از  استفاده 

جهت دفع حیوانات مزاحم(

مناسب  هوادهی  انجام  کافی:با  کسیژن  ا تأمین 
سوخت وساز  از  ناشی  استرس  از  جلوگیری  جهت 

کمک به سالمت آبزیان پرورشی ناقص و 

کسیژن  انواع دستگاه های مناسب جهت هوادهی: ا
فورس،  دیفیوزر،  همراه  به  )دمنده(  بلوور  ساز، 
از  استفاده  روش  مناسب ترین  که  و...  اسپلش 

کسیژن ساز و دمنده هست. ا

مزرعه  وارد  که  ماهی  بچه  محموله  قرنطینه:هر 
تا  گردد  منتقل  قرنطینه  استخر  به  باید  می شود 
کرده  عالوه بر ضدعفونی، به شرایط محیطی عادت 
داده  احتمالی تشخیص  بیماری های  و  آلودگی ها  و 
مدت  گردد.)طول  درمان  لزوم  صورت  در  تا  شود 

قرنطینه تقریبًا 4 هفته است(

گواهی  داشتن  سالم:الف:  ماهی  بچه  تهیه  اصول 
از سالمت  سالمت معتبر دامپزشکی جهت اطمینان 

بچه ماهی خریداری شده

ب: ضدعفونی وسـایل حمل ونقل بچه ماهی شـامل 
تانکـر، تور و...

ج: رعایت مراحل اداپتاسیون )هم دمایی( در هنگام 
رهاسازی بچه ماهی

ورودی  در  ضدعفونـی  حوضچـه  نصـب  یـا  احـداث 
یـا وسـیله نقلیـه بـه مزرعـه  افـراد  مزرعه:هنـگام ورود 
ایـن  در  و  نماینـد  عبـور  ضدعفونـی  حوضچـه  از  بایـد 
خصوص می توان از آب آهک، کلر و... استفاده نمود.

اختصاصی بودن وسایل بچه ماهی و پرواری:برای 
نظیر  کار  لوازم  ماهی(  بچه  و  )پرواری  استخر  هر 
گرفته شود. ضمنًا  گانه در نظر  ساچوک و سطل جدا
بهتر است در صورت جابجایی وسایل بین استخرها 
چکمه  جفت  پذیرد.چند  صورت  ضدعفونی  حتمًا 
در  استفاده  برای  کفش  کاور  یا  شده(  )ضدعفونی 

هنگام بازدید افراد تهیه شود.

رعایت نکات ایمنی:هنگام به کارگیری مواد شیمیایی 
پوشش  و  مخصوص  عینک  دستکش،  ماسک،  از 
زمان های  در  این  بر  عالوه  شود،  استفاده  مناسب 
تغذیه و صید هم می توان این موارد را رعایت نمود.

را  تلف شده  ماهی:ماهی های  الشه  بهداشتی  دفن 
در سطل های مناسب یا چاهک های بهداشتی دفن 

کنید. الشه قرار داده و آن ها را معدوم 

محمد صمد زاده / مدیر امور شیالت و آبزیان

گونـه  چهـار  از  عمـده  به طـور  ماهیـان  از  گـروه  ایـن 
کـه هرگونـه دارای رژیـم غذایـی خـاص  تشکیل شـده 
 22 دمـای  در  را  رشـد  اسـتعداد  بیشـترین  و  هسـت؛ 
و  تـوأم  به صـورت  و  دارنـد  سـانتی گراد  درجـه   30 تـا 
کـی بـا وسـعت بیـش از نیم  معمـواًل در اسـتخرهای خا
تـا یـك هکتـار پـرورش می یابنـد . زمـان مناسـب برای 
ع ماهیـان نیمـه اول سـال هسـت.  پـرورش ایـن نـو

آب  ذخیـره  اسـتخرهای  در  ماهیـان  کپـور  پـرورش 
ذخیـره  اسـتخرهای  احـداث  مـا  کشـور  کشـاورزی:در 
اسـت  بـوده  کشـاورزان  موردتوجـه  دیربـاز  از  آب 
ویکـی از راه هـای ذخیـره و اسـتفاده از آب محسـوب 
می شـود.با انـدک تغییراتی در این اسـتخرها می توان 
نسـبت بـه پـرورش ماهـی اقـدام نمود.پـرورش ماهـی 
برتامیـن  عـالوه  کشـاورزی  ذخیـره  اسـتخرهای  در 
بـاروری  باعـث  جامعـه  و  کشـاورز  موردنیـاز  پروتئیـن 
کشـاورزی  محصـوالت  درافزایـش  و  آب شـده  بیشـتر 
کـم  کـه تعویـض آب  تأثیـر دارد.در اسـتخرهایی  نیـز 
امـکان  و  رفتـه  بـاال  آن  دمـای  تابسـتان  در  و  هسـت 
می تـوان  به راحتـی  نیسـت  قـزل آال  ماهـی  پـرورش 

داد. پـرورش  را  ماهیـان  کپـور  انـواع 

کپور ماهیان پرورشی:  معرفی 

از  و  بوده  همه چیزخوار  ماهی  معمولی: این  1-کپـــور 

گوشت،سبوس  پودر  شامل  دستی  غذاهای  انواع 
کارخانه های  و  کشاورزی  برنج،ضایعات  و  گندم 
بچه  سال  یک  عرض  در  و  می کند  استفاده  غذایی 

کیلو می رسد.  گرمی آن به 1 تا 2  ماهی 40 

از  و  بوده  علفخوار  ماهی  این  علفخــوار:  2-کپـــور 

در  و...تغذیه می نماید.  برگ چغندر  یونجه؛ شبدر؛ 
صورت تغذیه مناسب رشد خوبی داشته و در عرض 

کیلو می رسد.  یک سال به یك 

از   غذای  کپور نقره ای )فیتوفاك(:این ماهی  3-ماهی 

و  جلبک ها  از  فقط  و  نمی کند  استفاده  دستی 
گیاهی تغذیه می کند به همین خاطر  زی شناوران ریز 
کود شیمیایی یا حیوانی  جهت تغذیه آن به استخر 

گردد.  می دهند تا آب سبز 

4-کپورسرگنده )بیگ هد(:این ماهی از زی شناوران 

جانوری ریز تغذیه می کند و از غذای دستی استفاده 
نمی کند به همین خاطر جهت تغذیه آن به استخر 

 ماهی وآبزیان به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب غیر اشباع در پیشگیری از بروز بیماریهای قلب وعروق بسیار مفید است.

گرمابـــی ماهیــان  ع پرورش ماهــی الزامات امنیت زیستی در مزار
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کودشیمیایی یا حیوانی می دهند. 

رشد  دمای  کپــورماهیان:بهترین  پرورش  شــــرایط 

این  باشد.  سانتی گرادمی  درجه   25 ماهیان  کپور 
کمی  کمتر از 15 درجه رشد بسیار  ماهیان در دمای 
می کنند.  تحمل  را  درجه   30 دمای  تا  و  داشته 
بنابراین هرقدر دما نزدیك 25 درجـــه باشد بهتر رشد 
کاهش دما و جلوگیری  می کنند. برای جلوگیری از 
آب  خروجی  و  ورودی  بایستی  زیادآب  تعویض  از 
استخر دریک محل باشد. برای هوادهی بهتر، آب 

ورودی بایستی به سطح استخر پاشیده شود.

بایسـتی  آبگیـری  از  قبـل  اسـتخر:ابتدا  آماده سـازی 
گـردد. در  اسـتخر شسـته شـود و لجـن کـف آن تخلیـه 
خروجـی آب بـا احـداث چهارپایه و نصب تـوری از فرار 
ماهیان جلوگیری کرده و ورودی و خروجی آب دریك 
محل باشـد. خروجی آب بایسـتی از کف صورت گیرد 
پالنکتون هـای  و  نیابـد  تجمـع  اسـتخر  در  لجـن  تـا 
ج نشـود، در محـل خروجـی آب و در  شـناور از آب خـار
بیـرون از اسـتخر بـا نصـب زانویـی از تخلیـه کامـل آب 
در موقـع آبیـاری جلوگیـری نمـوده و طـوری خروجـی 
تنظیم شـود تا حداقل 75 سـانتیمتر آب باقی بماند. 

به  توجه  با  خریداری شده:  ماهیان  بچه  وزن 
آب وهوای استان و پایین بودن دما که دوره پرورش 
گرم آبی حدود 6 تا 8 ماه در سال هست،  ماهیان 
پیشنهاد می گردد وزن بچه ماهیان خریداری شده 
به  پرورش  فصل  پایان  در  تا  باشد  گرم   50 تا   30
گرم  وزن بازاری برسد.) توضیح اینکه بچه ماهیان 
که دارای  ع تکثیری خریداری نمایید  آبی را از مزار

گواهی بهداشتی از طرف دامپزشکی باشد. (

ماهـــی  بچـه  حمل ونقـل  کار  ماهــــی:  بچـه  انتقـال 
بـا  آن   1/3 کـه  دوجـداره  پالسـتیکی  کیسـه  توسـط 
کسـیژن پرشـده انجـام می گیـرد. بعـد  آب و بقیـه بـا ا
از تحویـل پالسـتیك حـاوی بچـه ماهـی؛ سـریعًا بـه 
اسـتخر منتقـل نمـوده و سـپس پالسـتیک ها را داخل 
تـا آب  کنیـد  آب قـرار داده و حـدود 15 دقیقـه صبـر 
پالسـتیك و اسـتخر هم دما شـود؛ سـپس پالسـتیك را 
پـاره نمـوده و ماهیان را به آهسـتگی تخلیه نمایید. 

کپور همه چیزخواربوده و  کپور: ماهی  تغذیه ماهی 

از انواع غذاهای پروتئینی و گیاهی استفاده می کند. 
آماده  غذاهای  از  نتیجه  بهترین  حصول  برای 
کسترودر ) شناور بر روی  که به صورت ا کارخانه ای 
غذادهی  برای  کرد.  استفاده  می شوند  تولید   ) آب 
ماهی کپور بایستی از تشت استفاده گردد. سه طرف 
تشت را سوراخ کرده و طنابی به آن متصل می کنند؛ 
آن  داخل  مصرف  از  قبل  ساعت  یك  را  غذا  سپس 
خیس و خمیری نموده و با قرار دادن سنگ داخل 
دهید.  قرار  استخر  کف  را  غذا  محتوی  تشت  آن 
کپور یک عدد تشت الزم  برای هر 200 قطعه ماهی 
است. چند ساعت بعد از قرار دادن تشت در داخل 
آب مقدار غذای خورده شده را بررسی کرده و نسبت 
کرده و مقدار  کاهش مقدار غذا اقدام  به افزایش و 

روزانه آن را با مصرف ماهی تنظیم نمایید.

انواع  از  آمور  ماهی  تغذیه  برای  آمور:  ماهی  تغذیه 
یونجه؛  شبدر؛  مانند  مزرعه  در  موجود  علوفه های 
استفاده  صیفی جات  و  میوه  ضایعات  چغندر؛  برگ 
علوفه؛  شدن  پخش  از  جلوگیری  برای  می کنند. 
درست  متر  نیم  و  یک  در  یک  ابعاد  به  چهارچوبی 
نموده و در سطح استخر با طناب مهار نموده و علوفه 
را داخل آن بریزید و در آخر روز غذاهای خورده نشده 

را جمع کرده و به بیرون از استخر انتقال دهید. 

ع  نو دو  این  کپورسرگنده:  و  فیتوفاك  ماهی  تغذیه 
برای  و  نمی کنند  استفاده  دستی  غذای  از  ماهی 
برای  کرد.  بارور  را  استخر  آب  باید  آن ها  تغذیه 
کنفی ریخته  گونی  کود حیوانی را داخل  باروری آب 
باروری  می کنند.  آویزان  استخر  گوشه های  از  و 
استخر  دید  عمق  که  باشد  حدی  در  بایستی  آب 
دهی  کود  شود  تنظیم  سانتی متر   40 تا   30 بین 
کسیژن شده و ممکن است در  ا باعث مصرف  زیاد 
گونی ها  کود داخل  گردند.  طول شب ماهیان تلف 
الزم است هفته ای یک بار تعویض شود. از ریختن 
مستقیم کود به داخل استخر به دلیل ایجاد آلودگی 

استخرهای  به  کوددهی  برای  و  نموده  خودداری 
کود آلی را در داخل بشکه ریخته و بعد  کی بزرگ  خا
استخر  به  را  آن  شیرابه  فقط  آب  نمودن  اضافه  از 
از  بزرگ  کی  خا استخرهای  باروری  جهت  بریزید. 
کود فسفاته به  کود شیمیایی نیتراته به نسبت 2 و 

نسبت 1 نیز استفاده می شود.  

تلفات  از  جلوگیری  جهت  بهداشتی:  مراقبت های 
کامل شود: ماهی الزم است به موارد زیر توجه 

در  بخصوص  آب  سطح  در  ماهی  شدن  1-جمع 
کمبود  نشانه  آفتاب  ع  طلو از  قبل  صبح  اوایل 
کثیفی  یا  زیاد  کو دهی  که درنتیجه  کسیژن است  ا
بایستی  صورت  این  در  میاید.  پیش  استخر  زیاد 
آب  عمق  افزایش  و  استخر  آب  تعویض  به  نسبت 

کرد. کود دهی مجدد پرهیز  اقدام نمود و از 

قبل  ساعت  یک  را  )علف(  آمور  ماهی  2-غذای 
استفاده  کپور  از غذای  آمور  تا ماهی  کپور بدهید  از 

نکند زیرا باعث تلفات آن می شود.

و  به اندازه  و  به موقع  ماهیان  موردنیاز  3-غذای 
روزانه در دسترس ماهی قرار بدهید. توجه نمایید 

کند. ماهی فقط با خوردن غذا رشدمی 

 سیامک مهینی 
کارشناس مدیریت امور شیالت و آبزیان

مشاوره با کارشناسان شیلات در افزایش بهره وری وافزایش تولید بسیار موثر می باشد.
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          ادامه از صفحه 1

ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر در استان 
آذربایجان شرقی به دلیل عدم استقبال مصرف کنندگان، 
مرغ  گوشت  برای  کاملی  جانشین  منجمد  مرغ  گوشت 
قیمت  مانند  عواملی  به  بستگی  تقاضا  نیست.مقدار  گرم 
کاالی  قیمت  انتظاری،  قیمت  درآمد،  موردنظر،  کاالی 
داخلی  کاال،  تاریخ مصرف  ترجیحات،  و  سلیقه  جانشین، 
یا خارجی بودن محصول تولیدی و تعداد مصرف کنندگان 
دارد. با فرض ثابت ماندن سایر شرایط فقط قیمت کاال بر 

تقاضای آن تأثیر خواهد داشت. 

بررسـی تابـع تقاضـای گوشـت مـرغ نشـان می دهـد ارتباط 
دارد  وجـود  تقاضـا  مقـدار  و  کاال  قیمـت  بیـن  معکـوس 
بطوریکـه بـه ازای افزایـش یک درصد قیمت گوشـت مرغ 
گـرم حـدود 0/6 تقاضـا کاهـش می یابـد. طبق محاسـبات 
مصرف کننـده  قیمـت  درصـد   40 حـدود  گرفتـه  صـورت 
گوشـت مرغ در اسـتان آذربایجان شـرقی مربوط به حاشیه 
بازاریابـی هسـت )اختـالف قیمـت بیـن درب مرغـداری و 
مصرف کننـده( بررسـی روند تغییرات شـاخص قیمت برخی 
از اقـالم پروتئینـی نشـان می دهـد کـه کمتریـن افزایـش 
قیمـت اقـالم پروتئینـی در پنـج سـال موردنظـر مربـوط بـه 

سـال های 94 و 93 بـه شـرح جـدول ذیـل می باشـد:

مقایسه قیمت اقالم مندرج در جدول نشان می دهد که 
افزایش 34  متوسط  به طور   92 تا   90 در طی سال های 
اخیر  سال  دو  در  درحالی که  است  داشته  وجود  درصدی 
در  حتی  است  رسیده  درصد   5 به  حداکثر  افزایش  این 
فروردین ماه سال جاری قیمت گوشت مرغ نه تنها نسبت 
به مدت مشابه آن در سال گذشته افزایشی نداشته است 

بلکه از 10 درصد کاهش نیز برخوردار بوده است.

کریـم مهــری / رئیس سازمان

برگـزاری چهاردهمیـن نمایشـگاه بین المللـی 
صنعـت دام و طیـور و هفدهمیـن نمایشـگاه 
حضـور  بـا  تبریـــــز  کشـــــاورزی  الت  ماشـین آ

کشـاورزی  ترویــــج  مدیریـت هماهنگـی 

خارجــی،  و  داخلــی  شــرکت  صدهــا  حضــور  بــا        
ماشــین آالت،  بین المللــی  نمایشــگاه  هفدهمیــن 
گیاهــی،  کشــاورزی،  ادوات، محصــوالت و فنــاوری 
وابســته  صنایــع  و  ســموم  نهاده هــا،  ارگانیــک، 
بین المللــی  نمایشــگاه  چهاردهمیــن  و  ایــران 
و صنایــع  آبزیــان  دام، طیــور،  دامپزشــکی،  صنعــت 
وابســته، بــا حضــور رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی 
آذربایجــان شــرقی و جمعــی از مدیــران اســتان در مرکــز 
یافــت. گشــایش  تبریــز  بین المللــی  نمایشــگاه های 

ایــن  گشــایش  حاشــیه  در  مهــری  کریــم  مهنــدس 
نمایشــگاه بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه در ســالی 
کــه بنــام ســال »اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل« 
بــراي  را  فرصــت  بهتریــن  اســت  شــده  نام گــذاری 
کارشناســان و ســرمایه گذاران  بهره بــرداران،  حضــور 
کشــاورزی  داخلــی و خارجــی و دیگــر فعــاالن حــوزه 
گفــت: افزایش صــادرات باهدف  فراهــم نمــوده اســت 
کشــاورزی،  بخــش  بازرگانــی  مثبــت  تــراز  برقــراری 
کشــاورزان،  کــردن تولیــد و افزایــش درآمــد  اقتصــادی 

مدیریــت منابــع آبــی، ارتقــای بهــره وری و لزوم توجــه 
جــزو  کشــاورزی  بخــش  زیرســاخت های  بــه  جــدی 
برگــزاری  کــه  هســت  بخــش  ایــن  اولویت هــای 
کشــاورزی می توانــد ضمــن تســهیل  نمایشــگاه های 
و  رشــد  موجبــات  مذکــور  اهــداف  بــه  دســتیابی  در 
ــع  ــعه صنای ــرمایه گذاری و توس ــاز س ــعه و زمینه س توس
کشــاورزی را فراهــم  تبدیلــی و بازاریابــی محصــوالت 
کشــور بــرای  آورد و اســتفاده از ظرفیت هــای غیرفعــال 
تولیــد، فــرآوری، بســته بندی، رعایــت اســتانداردهای 
گوشــت حــالل  بین المللــی، پاســتوریزه کردن و ارائــه 
توســعه  در  مــا  بــرای  را  موفقیت هایــی  می توانــد 
گفتنــی اســت چهاردهمیــن  کنــد.  صــادرات حاصــل 
نمایشــگاه بین المللــی صنعــت دام، طیــور، آبزیــان و 
صنایــع وابســته ایــران از بیســت و دوم الــی بیســت 
و  اعتصامــی  پرویــن  ســالن  در  تیرمــاه  پنجــم  و 
ماشــین آالت،  بین المللــی  نمایشــگاه  هفدهمیــن 
گیاهــی،  کشــاورزی،  ادوات، محصــوالت و فنــاوری 
ــران  ــع وابســته ای ارگانیــک، نهاده هــا، ســموم و صنای

به طــور همزمــان در ســالن شــهریار برگــزار شــد. 

ترویــج  هماهنگــی  مدیریــت  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
پــور  حضــور  نمایشــگاه  ایــن  در  نیــز  جهادکشــاورزی 
درزمینــهٔ  بخصــوص  و  داشــت  گســترده ای  و  شــور 
احیــای  ملــی  ســتاد  همــکاری  بــا  ارومیــه  دریاچــه 
تبلیغــات جهــان  و  کانــون چــاپ  و  ارومیــه  دریاچــه 
ــه نشــر و چــاپ و پخــش نشــریات و  گرافیــک اقــدام ب
ع مصــرف بهینــه آب و  ــا موضــو پوســترهای مرتبــط ب
ــا دریاچــه  کشــت در حــوزه ای مرتبــط ب تغییــر الگــوی 
کــه از طــرف بازدیدکننــدگان از اســتقبال  ارومیــه نمــود 

بــود. همــراه  بی نظیــری 
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کشــــاورزی جهــــــــاد  سازمــــــان 
استـــــان آذربایجــــــــان شـــــــرقی

کشاورزی آذربایجان شرقی( کریم مهـــری )رئیس سازمان جهاد  مدیر مسئول: 
کشاورزی( کبر نـــژاد رضــا )مدیر هماهنگی ترویج  سردبیـر: علی ا

اعضاء هیئت تحریریه: سهراب شادمند ، نادر سحابی، ام البنین پیر اهری
غالمرضا رزمی، فرزانه مشتاقی، علی شهنوازی، راحله هاشمی

آدرس: تبریز، خیابان آزادی، حد فاصل میدان جهاد و چهار راه الله 
ــاورزی کشــ ــج  ــی تروی ــت هماهنگ ــاورزی، مدیری کش ــاد  ــازمان جهــ س
تلفــن:041-34439806       5173865953 پســتی:  صنــدوق 

Yashillig@eaj.ir    :پست الکترونیک

 04
1-

35
56

06
04

ک:
افی

گر
ن 

هـــا
ج

با مدیریت صحیح واصولی به تولید باکیفیت بیندیشیم .16
سال دّوم/ شماره 6/ تابستان 95


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	8
	_GoBack

