
سخن سر دبیر

نظام نوین ترویج کشاورزی با همه باید 
ها و نباید ها، س��ر انجام در س��طح کش��ور 
عملیات��ی گردی��د و انتظار آن اس��ت که با 
اجرای ای��ن نظام، کارآمدی و اثر بخش��ی 
در تمامی ابعاد س��ازمان ه��ا اعم از نیروی 
انسانی، سیاس��تگزاری و برنامه ریزی، اجرا 
و ارزیابی عینی��ت یافته و حلقه مفقوده این 
بخش )کش��اورزی( که همانا توسعه پایدار 
است تحقق یابد. سر حلقه های نظام نوین 
ترویج را مروج مس��ئول پهنه ه��ای تولید 
کش��اورزی تش��کیل می دهند و این بدان 
معناست که به هر اندازه این عناصر اجرایی، 
توانمند، خالق و مدبر باش��ند، اثر بخشی و 
کارآمدی نظام، روند و جهت مناس��بتری را 

پیدا خواهد کرد.
از آنجاییکه رویک��رد اجرایی نظام نوین 
ترویج مبتنی بر ترویج تکثر گرا می باش��د، 
لذا بایستی مؤلفه های پشتیبان و اجرایی این 
رویکرد فراهم ش��ود. مؤلفه های پشتیبان و 
حمایت گر رویکرد ترویج تکثر گرا عبارتند 
از: قوانین، بخش��نامه ها و دستورالعمل ها، 
بس��ته های حمایت��ی )انس��انی، اعتباری و 
تس��هیالتی ( و... در زمینه تشکیل، حمایت 
و توسعه تش��کل های اقتصادی-اجتماعی 
در عرصه های تولید کش��اورزی، که نقش 
بسیار حیاتی و اساسی را در موفقیت برنامه 
های توس��عه ای بخش کشاورزی ایفا می 
نماین��د، زیرا بنا به تجارب گذش��ته در اکثر 
موارد، تش��کلهای موجود بدلیل ضعف های 
متع��ددی که متاث��ر از عوام��ل صدرالذکر 
هس��تند از کارآمدی و اثر بخش��ی مناسب 
و مؤثر برای ایف��ای وظایف و اهداف پیش 
بینی ش��ده برخوردار نیستند. عامل اساسی 
دوم��ی که در کارآمدی رویکرد ترویج تکثر 
گرا نقش آفرین می باش��د شامل: رویکرد، 
ش��ناخت، اعتقاد و اعتماد کارگزاران بخش 
کش��اورزی به عاملین تروی��ج تکثر گرا می 
باشد. تجربه گذش��ته حاکی از آن است که 
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مقدمه
در بیشتر کشورهاي جهان نقش تعیین کننده 
اي براي تحقیق، آموزش و ترویج کش��اورزي به 
عنوان س��ه مولفه اصلي توس��عه پای��دار و تامین 
امنی��ت غذایي قائل مي ش��وند و به همین جهت 
مدیریت این سه مؤلفه را از وظایف اصلي وزارت 
جهاد کشاورزي به شمار مي آورند. بر این اساس 
وج��ود نظامهاي تحقیقاتي، آموزش��ي و ترویجي 
کارآمد براي بخش کش��اورزي که تضمین کننده 
یکپارچگي، تعامل و انس��جام مؤثر این سه مؤلفه 
باش��د، ضرورتي اجتناب ناپذیر براي دس��تیابي به 

اهداف توسعه در بخش کشاورزي خواهد بود.
در راس��تاي اهداف فوق و ب��ه منظور افزایش 
ضریب نف��وذ دانش در واحده��اي تولیدي، بهره 
گی��ري از ظرفیت بخش دولت��ي و غیردولتي در 
انجام امور اجرایي و عملیاتي ترویج، استقرار نظام 
مدیریت دانش در پهنه ه��اي تولیدي و افزایش 
کارآیي و اثربخش��ي مروجان مس��ئول پهنه- ها 
در عرص��ه هاي تولیدي، با رویکرد مس��اله یابي 
و مبادل��ه دان��ش و اطالع��ات بین مراک��ز تولید 
کنن��ده دانش و بهره ب��رداران و دیگ��ر ذینفعان 
بخش کش��اورزي بر اس��اس نیازهاي عرصه و با 
بهره گیري از رویک��رد ترویج تکثرگرا )در ترویج 
تکثر گ��را، به منظ��ور افزایش پوش��ش خدمات 
ترویج��ی و ارائه خدمات متنوع، خدمات ترویجی 

توسط بخش های مختلفی از جمله شرکت های 
مشاوره ای تجاری و کشاورزی؛ نمایندگان بخش 
خصوصی، س��ازمان ه��ای کش��اورزان و تعاونی 
ها، س��ازمان های غیر دولتی بین المللی، بخش 
دولت��ی، تولید کنن��دگان ادوات و نهاده ها با هم 
کار می کنند( ، طرح نظام نوین ترویج کشا ورزي 

مطرح شد. 

ضرورت اجرای طرح
ال��ف( پاس��خگویی به مس��ائل و مش��کالت 
کش��اورزان در عرص��ه ه��ای تولی��دی از طریق 
تعریف پهن��ه )فرایند تعیین مح��دوده جغرافیایی 
فعالیت )ح��دود و م��رز فعالیت(یک کارش��ناس 
در حوزه روس��تا یا دهس��تان بر اس��اس شاخص 
های تعیین ش��ده(برای ح��دود 8000 نفر از فارغ 
التحصیالنی که در مراکز جهاد کشاورزی، جذب 

شده اند.
ب( انتق��ال دانش فنی و یافته های تحقیقاتی 
به کشاورزان مستقر در هر پهنه تولیدی از طریق 
ایجاد ش��بکه مدیریت دانش کش��اورزی )فرآیند 
تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش و توزیع 
دانش مفید حوزه کش��اورزی در ش��کلی مناسب 
ب��رای ارائه به کلیه افراد نیازمند آن در هر نقطه و 
هر زمان در وزارت و بخش کشاورزی می باشد(

ج( انس��جام س��ازمانی و بهره گیری از جمیع 
عوام��ل دولت��ی و غیردولتی در ارائ��ه خدمات به 

کش��اورزان که از طریق مش��ارکت تحقیقات در 
اج��رای برنامه ها و طرح ه��ای ترویجی، تدوین 

و برنامه ریزی اجرایی می شود .
د( ساماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی 
دهستان به عنوان نقطه ارتباطی بخش )تحقیق، 
اجرا، تروی��ج( با تولیدکنن��دگان از طریق تدوین 
دس��تورالعمل الزم و تصویب و ابالغ آن توس��ط 

مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی

اهداف طرح
1.  به��ره گیری از ظرفیت س��اختاری مراکز 

جهاد کشاورزی؛
2.  بکارگیری ظرفیت های بخش غیر دولتی 

در انجام امور اجرایی و عملیاتی ترویج؛
3.  استقرار نظام مدیریت دانش؛ 

4.  پهن��ه بن��دی عرصه ه��ای تولیدی برای 
استقرار کارشناسان به منظور توانمند سازی منابع 
انسانی بخش کش��اورزی و افزایش کارآیی و اثر 

بخشی آنان در عرصه های تولیدی؛ 
5.  افزای��ش اثر بخش��ی فعالیت های بخش 
کش��اورزی در عرص��ه ه��ای تولی��دی از طریق 
هم��کاری مش��ترک تحقیق��ات، اج��را، ترویج و 

کشاورز.
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معرفی نظام نوین ترویج
نظام نوین تروی��ج به منظور مداخله گری 
فعال ترویج در نظام تولید کش��اورزی و منابع 
طبیع��ی برای افزایش دانش فنی و تخصصی 
و کاربردی کارشناسان و همچنین بهره گیری 
از رویکرده��ای ترویجی مطل��وب به منظور 
ارتقای مه��ارت های فن��ی و مدیریتی بهره 
برداران ش��اغل به فعالیت کشاورزی و منابع 

طبیعی تدوین و اجرا می شود.
نظ��ام نوین تروی��ج کش��اورزی مبتنی بر 

اصول زیر است:
ال��ف- جامعی��ت و انس��جام در سیاس��ت 
گ��ذاری، برنام��ه ری��زی، نظ��ارت و تکثر در 
اجرای فعالیت های کش��اورزی با بهره گیری 
از رویکرد ترویج تکثر گرا در راس��تای مساله 
یاب��ی، پاس��خگویی و تامی��ن نیازهای فنی و 

تخصصی بهره برداران و تولید کنندگان.
ب- اس��تقرار مدیری��ت دان��ش در بخش 
کش��اورزی ب��ه منظور دسترس��ی ذینفعان به 

دانش فنی و یافته های تحقیقاتی.
ج- پهن��ه بن��دی عرص��ه ه��ای تولیدی 
بر اس��اس ش��اخص های فن��ی و جمعیتی و 
واگ��ذاری مس��ئولیت پهنه ه��ای تولیدی به 
کارشناسان مستقر در حوزه دهستان با عنوان 

مروج مسئول پهنه.
د- مش��ارکت، تعامل، بکارگیری ظرفیت 
ه��ا و امکانات زی��ر بخش ه��ای اجرایی در 
تمامی مراحل)از تعیین نیاز حوزه های شغلی 
بخش کش��اورزی تا طراحی و اجرای فعالیت 
های ترویج��ی( و واگذاری فعالیت های قابل 

واگذاری هر پهنه به بخش غیر دولتی.
ه- مش��ارکت، تعامل، بکارگیری ظرفیت 
ه��ا و امکانات بخش ه��ای تحقیقاتی و بهره 
گی��ری از ظرفیت محققان به عنوان محققان 

معین مراکز دهستان و محققان مدعو.

نکت��ه: ذینفعان نظام نوین ترویج ش��امل 
کلی��ه واحدهای تولیدی پهنه تحت پوش��ش 
کارشناسان مس��تقر در حوزه دهستان )به جز 
واحدهای تولیدی، صنعتی کش��اورزی دارای 
نیروی متخصص( و کارشناسان بخش دولتی 
و غی��ر دولتی فعال در عرص��ه های تولیدی 

می باشند.
مجریان اصل��ی فعالیت ه��ا در این طرح 
کارکنان و کارشناس��انی هستند که در مراکز 
جهادکشاورزی دهستان ها به فعالیت اشتغال 
دارند و با اس��تفاده از توانمندی ها ی شرکت 
های خدمات مش��اوره ای، کلینیک های گیاه 
پزش��کی، مددکاران و تس��هیلگران، شرکت 
های تولیدکنن��ده ادوات و نهاده ها و... اقدام 

به ارائه خدمات مناس��ب به بهره برداران  هر 
پهن��ه تولیدی م��ی کنند.  بدیهی اس��ت که 
اقدام��ات ترویج��ی ارائه ش��ده در این طرح 
در زمینه سیاس��ت های بخ��ش های اجرایی 
وزارت جهاد کشاورزی و مبتنی بر جهت دهی 
و بهره ورس��ازی نظام ه��ای تولید و حرکت 
به سمت اس��تقرار نظام مناسب بهره برداری، 

تدوین شده است . 
و  ه�ا  کارگ�روه  اجمال�ی  معرف�ی 
نوی�ن  نظ�ام  تخصص�ی  ش�وراهای 

ترویج کشاورزی در استانها

1- شورای سیاستگذاری و برنامه 
ریزی ترویج: 

هدف از تشکیل این شورا:
*  تعیین سیاست ها و اولویت های استانی 

در حوزه ترویج کشاورزی؛
*   تصمیم گیری در خصوص نحوه تامین 
منابع مالی و تخصیص آن به مراجع، نهادها و 

طرح ها و پروژه ها؛
*  اعم��ال نظارت بر حس��ن اجرای نظام 
نوین ترویج و مصرف صحیح منابع، متناسب 
با جهت گیری ها، سیاست ها و اولویت های 

تعیین شده؛
*   اتخاذ تدابیر الزم به منظور هماهنگی 
بی��ن مجموعه نهادها و مراجع فعال در زمینه 
ترویج کش��اورزی اعم از بخش های دولتی و 

غیر دولتی؛
*    کمک به مجموعه اش��خاص حقیقی 
و حقوقی فعال در زمینه ترویج کش��اورزی در 
طول زنجی��ره ارزش تولیدات کش��اورزی در 

راس��تای ایجاد و تحکی��م ارتباط آنها با هم و 
فراهم نمودن زمینه هم افزایی و همکاری هر 

چه بیشتر؛
*   زمینه س��ازی توس��عه و ارتقاء س��طح 
خدمات مورد نیاز نظام ترویج از طریق توانمند 
سازی و بکارگیری بخش غیر دولتی کارآمد؛

*  ارزیابی آثار سیاس��ت ها و برنامه های 
اجراء شده و سنجش اثر بخشی فعالیت ها در 
نظام ترویج کش��اورزی در سطح استان و در 

همه بخشهای مرتبط.

2- کارگ�روه اس�تقرار نظام جامع 
مدیریت دانش 

ه��دف از تش��کیل کارگروه مذک��ور: قرار 
دادن دان��ش کش��اورزی در مس��یر کمک به 
اهداف سازمانی وزارت جهاد کشاورزی است 
تا ضمن ایجاد ارتباط موثر بین منابع انس��انی 
بخش کشاورزی اعم از مدیران، پژوهشگران، 
مجری��ان و کش��اورزان، بتوان بین س��طوح 
گوناگون منابع انس��انی بخش کش��اورزی با 
مرات��ب مختلف دان��ش از جمل��ه اطالعات 
مدیریتی، پژوهش��ی، کاربردی و دانش بومی 

کشاورزی؛ ارتباط ارگانیک برقرار کرد.
مراک�ز  س�اماندهی  کارگ�روه   -3

جهاد کشاورزی 
ه��دف این کارگ��روه برنامه ری��زی برای 
ارتق��اء توانمندی مراکز جهاد کش��اورزی در 
هدایت، حمایت و پیش��برد برنامه های توسعه 
کش��اورزی در چارچ��وب سیاس��تهای وزارت 

متبوع می باشد

4- کارگروه پهنه بندی
هدف از تشکیل کارگروه مذکور، شاخص 
سازی و برنامه ریزی برای پهنه بندی عرصه 
ه��ای تولید با بهره گیری از تجارب اس��تانها 
و نظ��ارت و ارزیاب��ی فرآینده��ای اجرایی در 

معاونت ترویج است.

منابع:
1. آیین نامه و دس��تور العمل های اجرایی 
نظام نوین ترویج کش��اورزی)1395(. وزارت 

جهاد کشاورزی 
2. خبرنام��ه نظام نوی��ن ترویج)1394( – 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

نسیم عبداللهی- کارشناس ارشد ترویج و 
آموزش کشاورزی

طرح نظام نوین ترویج کشاورزی

نوی�ن  نظ�ام  ذینفع�ان 

ترویج شامل کلیه واحدهای 

تولی�دی پهنه تحت پوش�ش 

کارشناسان مستقر در حوزه 

دهس�تان )به جز واحدهای 

کشاورزی  صنعتی  تولیدی، 

دارای نی�روی متخصص( و 

کارشناس�ان بخش دولتی و 

غیر دولتی فع�ال در عرصه 

های تولیدی می باشند.

سخن سردبیر

 ادامه از صفحه قبل

متولی��ان بخش کش��اورزی ی��ا در عدم 
شناخت عاملین به سر می برند یا اعتقاد  و 
اعتماد به عناصر فوق ندارند و همین عامل 
نتیجه ای جز ایجاد ش��کاف عظیم و عمیق 
بی��ن کارگ��زاران بخش کش��اورزی از یک 
س��و و عاملین ترویج تکث��ر گرا )نمایندگان 
بخش خصوصی، س��ازمان های کشاورزان 
و تعاون��ی ها، ش��رکت های مش��اوره ای 
تجاری و کش��اورزی و ...( نداشته است. با 
عنای��ت به مراتب فوق انتظ��ار می رود که 
مس��ئولین امر تمامی همت و تالش خود را 
در راس��تای ایجاد ساز و کارهای الزم برای 
تدوی��ن و تصویب قوانین، آئی��ن نامه ها و 
دس��تور العمل های حمایتی و پش��تیبانی از 
عاملین ترویج تکثر گ��را را به کار گرفته و 
ش��رایط الزم را جهت تهیه و اجرای بس��ته 
ه��ای حمایت��ی مناس��ب و مؤث��ر خصوصًا 
در زمین��ه اعتب��اری و تس��هیالتی برای به 
فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه عاملین 
تروی��ج تکثرگرا به عمل آورند و از س��وی 
دیگر کارگزاران بخش کش��اورزی به ویژه 
م��روج مس��ئول پهنه ها ه��ای تولیدی که 
در ارتباط مس��تقیم با بهره برداران هستند، 
بایس��تی همزم��ان ب��ا اجرای نظ��ام نوین 
ترویج نس��بت به باز مهندسی مددکاران و 
تس��هیلگران ترویج، ش��رکت های مشاوره 
فنی و مهندس��ی، تعاونی ها و شرکت های 
تولیدی و س��ایر تش��کل های مردم نهاد با 
در نظر گرفتن الزامات اقتصادی-اجتماعی 
اقدام نموده و سازوکارهای ارتباطی مناسبی 
را جهت تس��هیل و تس��ریع دادن به فرآیند 
تبادل دانش و اطالع��ات فنی- تخصصی 
فراه��م نماین��د و همزمان ب��ا این موضوع 
با شناس��ایی و اولویت دادن ب��ه احتیاجات 
ضروری مخاطبین، شرایط مناسبی را جهت 
حضور محققین و پژوهشگران را در عرصه 

های تولید کشاورزی فراهم نمایند.
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مقدمه
بیش��تر صاحب نظران تغذی��ه معتقدند که در 
س��ال 2050 منابع عناصر غیرقاب��ل تجدید مثل 
فس��فر و پتاسیم تمام خواهد ش��د و در نتیجه در 
آین��ده با کاهش عملکرد محصوالت کش��اورزی 
مواجه خواهیم شد. از طرفی دیگر راندمان جذب 
کودهای نیت��روژن دار )مثل اوره( در خاک حدود 
20 درصد و کود فسفاته در حدود 10 درصد است 
عناصر غذایی گیاهی ش��امل دوگروه: عناصر 
پرمصرف)ماکرو( مثل نیتروژن، فس��فر، پتاس��یم، 
کلسیم، منیزیوم و ... بوده و نیز عناصر غذایی کم 
مصرف )میکرو( مثل آهن، روی، بر، مس، منگنز 

و ... می باشند. 
از مه��م تری��ن عوامل مؤثر ب��ر جذب عناصر 
غذای��ی گیاهی می توان به کیفی��ت آب آبیاری، 
می��زان ماده آلی خاک و م��واد مادری خاک مثل 
کلسیم، منیزیوم، پتاسیم و ... و نوع و درصد رس 
و PH خاک اش��اره کرد. بهترین محدوده جذب 

عناصر غذایی در PH بین 7-6 است. 
هر چه خ��اک قلیایی تر باش��د جذب عناصر 
غذای��ی مخصوصًا عناص��ر میکرو کمتر اس��ت، 
زیرا عناصر میکرو در این گونه خاک ها رس��وب 
می کند. در خاک های قلیایی می توان از اس��ید 
س��یتریک یا جوهر لیمو، اس��ید تارتاریک و سایر 
اس��یدها ب��رای پایی��ن آوردن PH خاک کمک 
گرفت. در خاک های آهکی )قلیایی( عنصر آهن 
به ش��کل غیر قابل جذب در می آید یعنی رسوب 
م��ی کند بنابراین می توان با اضافه کردن گوگرد 
ب��ه خاک، آهن را قابل ج��ذب کرد. همواره برای 
افزایش جذب عناصر غذایی در خاک های قلیایی 
می بایس��ت PH خاک را پایی��ن بیاوریم. برای 
این کار اس��تفاده از ترکیب��ات آلی مصنوعی مثل 
EDTA و EDDHA بصورت محلول پاشی 
روی درخ��ت یا اضافه کردن ب��ه خاک می تواند 

مفید باشد. 
اصواًل هر برنامه تغذیه ای در گیاهان مختص 
به منطقه ای خ��اص از مزرعه یا باغ )یا گلخانه( 
احداثی می باش��د ک��ه با توجه ب��ه جنس خاک، 

ن��وع گی��اه و ... برنامه مذکور متغیر اس��ت و می 
بایست کش��اورز یا باغدار با توجه به شرایط خود 
و با استفاده از متخصصان کشاورزی برنامه جامع 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مزرعه یا باغ 

خود را تدوین و اجرا نماید. 

مدیریت بهینه تغذیه در باغات انار
همانطور که م��ی دانید درخت انار اختصاصی 
مناط��ق نیم��ه گرمس��یری )40+ ت��ا 5- درجه 
سانتیگراد(  می باشد و دمای باالتر از 40+ درجه 
سانتیگراد موجب از بین رفتن لطافت و مرغوبیت 
پوس��ت میوه و به اصطالح آفتاب س��وختگی می 

شود. 
بهترین ارتف��اع جهت احداث ب��اغ انار ارتفاع 
1000 تا 1700 متر از س��طح دریاس��ت )بستگی 
به واریته کاش��ت ش��ده دارد(. محدوده کاش��ت 
درخ��ت انار تا 41 درجه عرض ش��مالی و جنوبی 
مثل انجیر و زیتون می باش��د. آب مورد نیاز برای 
هر هکت��ار باغ انار ب��ه ترتی��ب در روش آبیاری 
س��نتی ح��دود 30000 مت��ر مکع��ب و در روش 
کرتی 21000 و در روش جوی و پش��ته 15000 
و در روش آبی��اری قط��ره ای ح��دود 7000 متر 
مکع��ب در طول یک فصل رش��د اس��ت. درخت 
انار به انواع خاک س��ازگاری نش��ان می دهد اما 
به خاک هایی که زهکش��ی کمی دارند، حساس 
بوده و بهتری��ن خاک جهت احداث باغ انار خاک 
های رسی، ش��نی با PH حدود 8/5-7/5 است. 
برای ارقام با رش��د متوسط بهترین فاصله کاشت 
2/5×3/5 متر و جهت ردیف ها ش��مالی و جنوبی 
اس��ت. در استان ایالم حدود 272 هکتار انارستان 
وجود دارد و بیش��ترین س��طح باغات انار متمرکز 
اس��تان به شهرس��تان س��یروان با توجه به اقلیم 
مناسب اختصاص یافته است. استفاده از کودهای 
آلی )خ��اک برگ یا کود دامی کاماًل پوس��یده( و 
فس��فاته مخلوط با خاک در زمان احداث باغ انار 
ضروری اس��ت. برنامه تغذیه کودی در باغات انار 
بر اس��اس آزمون های خاک و برگ است. برای 
انجام آزمون خاک می بایس��ت قبل از کوددهی،  

از اعماق 30-0 و 60-30 سانتیمتر چندین نمونه 
از چن��د نقطه باغ از زیر س��ایه انداز درخت گرفته 
تا خاک فواصل بی��ن ردیف های درختان تهیه و 
با هم مخلوط نموده و س��پس یک نمونه مرکب 
جه��ت تجزیه خاک به آزمایش��گاه ه��ای معتبر 
فرس��تاد و پس از انجام آزمون خ��اک، تقریبًا در 
اوایل تابس��تان یک نمونه تجزیه برگی نیز تهیه 
نموده و به آزمایش��گاه معتبر جهت تجزیه برگی 
ارسال می شود. توصیه کودی می بایست پس از 
تفس��یر متخصص کشاورزی و تهیه برنامه تغذیه 
ای، در دس��تور کار باغدار ق��رار می گیرد. در غیر 
این صورت در ابتدا یک سوم کود نیتروژنی مورد 
نی��از و تمام میزان کودهای فس��فاته و پتاس��ه را 
همراه با ک��ود دامی کاماًل پوس��یده حداکثر یک 
م��اه قبل از ت��ورم جوانه ها مص��رف می کنیم و 
یک س��وم کود ازته توصیه ش��ده پس از ریزش 
کامل گلبرگ ها و یک س��وم کود ازت باقیمانده 
به فاصله 1/5 تا 2 ماه پس از تقسیط دوم مصرف 
می نمایی��م. کودهای مذکور را می توان در نیمه 
بیرونی س��ایه انداز تاج درخت بصورت چالکود، یا 
کان��ال کود مص��رف ک��رد. در روش چالکود باید 
دقت نمود ک��ه تقارن کودده��ی در تمام اطراف 
درخ��ت رعایت ش��ده و از کوده��ای دامی کاماًل 
پوسیده در پر کردن چاله کودها بهره برد. استفاده 
از عناص��ر کم مصرف یا میک��رو در باغات انار از 
اهمیت خاصی برخوردار اس��ت که متأسفانه اکثر 
باغ��داران به ای��ن موضوع توج��ه چندانی ندارند. 
با توجه ب��ه پایین بودن درصد تش��کیل میوه در 
درختان، محلول پاش��ی)فروت س��ت( با استفاده 
از کوده��ای بر با اوره یا اس��ید بوریک و روی یا 
س��ولفات روی با غلظت پنج در هزار باید قبل از 
باز ش��دن جوانه یعنی در زمان تورم جوانه ها و یا 
در پایی��ز قبل از ریزش برگ ها صورت گیرد. که 
این امر موجب افزایش تشکیل میوه و جلوگیری 

از ریزش میوه ها خواهد شد. 
از طرفی دیگر، محققان معتقدند که در صورت 
ع��دم انجام تجزیه خاک و برگی در باغات انار به 
ازاء ه��ر درخت ب��ارده، هر چهار س��ال یکبار می 

توان از عنصر کم مصرف آهن )س��ولفات آهن( و 
روی )سولفات روی( هر کدام نیم تا یک کیلوگرم 
و منگنز )س��ولفات منگنز( و مس)سولفات مس( 
هر ک��دام به میزان 150 ت��ا 200 گرم در باغات 
انار مصرف کرد. همچنین در صورت سبک بودن 
خ��اک و کاهش ماده آلی و پایین بودن پتاس��یم 
در خاک)کمت��ر از 250 میلی گ��رم در کیلوگرم( 
می توان از س��ولفات پتاسیم به میزان نیم تا یک 

کیلوگرم به ازاء هر درخت بارده استفاده نمود. 
از جمل��ه عوامل مهم و اقتصادی که می توان 
به تاثیر مس��تقیم تغذیه صحی��ح در باغات انار به 
آنها اش��اره نمود عملکرد و کیفیت مناسب و بازار 
پس��ندی بیش��تر میوه ی انار درختان تغذیه شده 
در مقایس��ه ب��ا میوه ی درختانی ک��ه نیاز غذایی 
ب��ه عناص��ر پرمصرف و کم مصرف داش��ته و در 
نتیجه اقتصادی بودن درختان تغذیه ش��ده بدلیل 
جلوگی��ری از ریزش گل ها و میوه ها با اس��تفاده 
از تغذیه صحیح و یکنواخت ساالنه در باغات انار 
و مقاوم��ت به آفات و بیماری های درختان تغذیه 
ش��ده در مقایس��ه با درختانی ک��ه کمبود عناصر 
غذایی در آنها مش��اهده می ش��ود اش��اره نمود، 
ک��ه این موارد همگی داللت ب��ر اقتصادی بودن 

موضوع تغذیه بهینه در باغات انار دارد.
 

منابع :
1-  راهنمای کاش��ت، داشت و برداشت انار، 
رنجبر ولی اهلل و همکاران، انتش��ارات آموزش��ی 

کشاورزی، 1383.
ش��هر  به��زادی  کوی��ر،  می��راث  ان��ار   -2
بابکی،حبیب، انتشارات آموزشی کشاورزی، چاپ 

دوم  1393.

حجت اله بخشوده - کارشناس ارشد باغبانی

مدیریت بهینه ی تغذیه در باغات انار
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     سرمازدگی و یخبندان از مهمترین عوامل 
خس��ارت زا در محصوالت کشاورزی بوده و همه 
ساله صدمات جبران ناپذیری را به چرخه تولید و 
اقتصاد کش��اورزی کشور وارد می کند و متاسفانه 
پهنه وس��یعی از حاصلخیزتری��ن مناطق تولیدی 
کش��ور در مع��رض ای��ن تهدید واقع می ش��ود. 
س��رمازدگی و یخبندان پدیده هایی هستند که در 
درجه حرارت های پایین سبب ایجاد خسارت و یا 
از بین رفتن اندام های گیاهی ) گل، میوه، شاخه 
ها و تنه( می شوند. انواع تنش سرمایی بر دو نوع 
می باشد، 1- س�رمای تشعشعی، این سرما 
محلی اس��ت و به واس��طه از دست رفتن حرارت 
ذخیره شده در زمین بر اثر تشعشع بوجود می آید. 
این نوع س��رما در شب های صاف اوایل بهار و یا 
اوایل پاییز و در ساعات نزدیک به طلوع آفتاب به 
وقوع می پیوندد. 2-سرمای انتقالی یا جبهه 
ای، این نوع سرما گستره وسیعی دارد و همراه با 
بادهای سرد و هوای ابری است و به دلیل وسعت 

زیاد کنترل و مقابله با آن مشکل است. 

ب�رای مقابله با س�رمازدگی باغات در 
زمستان بایستی روشهای به زراعی زیر 

به نحو مطلوب انجام شود.

1- تغذی�ه گیاهی: گیاهان��ی که با مقادیر 
بهین��ه و متع��ادل عناصر غذایی رش��د می کنند 
م��ی توانند دماه��ای پایین را بهت��ر تحمل کنند. 
ب��ه کارب��ردن کود ازت��ه در پاییز ب��رای مناطقی 
که ب��ا خطر خس��ارت یخبندان زمس��تان مواجه 
هستند توصیه نمی ش��ود. از طرف دیگر مصرف 
کود پتاس��ه در طول فص��ل رویش  مقاومت گیاه 
به س��رما را افزایش می ده��د. همچنین مصرف 
کوده��ای حیوانی به ویژه در س��ایه انداز درختان 

باعث ایجاد گرما و کاهش سرما می شود.
2-  پیون�د زدن: زخم های جای پیوند در 
مقابل س��رما و یخبندان خیلی حس��اس هستند و 
اگر این زخم ها با سرما روبرو شوند پوست اطراف 
پیوند آسیب می بیند. بهتر است پیوند زدن زمانی 

انجام شود که خطر سرما رفع شده باشد.
3-  بادشکن:بادش��کن و موان��ع فیزیکی 
نظی��ر دیوارها باید طوری احداث ش��وند که مانع 
ورود هوای س��رد و متراکم به باغ ش��وند یا مسیر 

هوای سرد را منحرف کنند.
4-  ه�رس به موقع: ه��رس زود هنگام 
و پیش از ش��روع س��رما موجب آس��یب بیشتری 
ب��ه درختان می ش��ود. لذا در نواح��ی که احتمال 
خطر سرمای زمس��تان وجود دارد، حتی االمکان 
باید عملیات هرس را تا اواخر اس��فند و رفع خطر 

سرمای زمستان به تعویق انداخت.

روش ه�ای حفاظت�ی فعال ی�ا کوتاه 
مدت، که در ش�ب های س�رد انجام می 

شود،  هزینه بر و موقتی می باشد.

اس�تفاده از بخاری در کف باغ، در شب 
هایی که خطر سرما و یخ زدگی وجود دارد بخاری 
ها )پوالر( را در ساعات ریزش سرما )اواخر شب( 
روشن  و در جاهای گود باغ و پایین شیب ها قرار 

داده شوند. 
اس�تفاده از آب پ�اش ه�ا ی�ا آبیاری 
بارانی، پاش��یدن آب بر روی س��ر ش��اخه ها و 
ایجاد یخ باعث آزاد ش��دن گرمای نهان ش��ده و 
گرمای ایجاد ش��ده از یخ زدگی اندام های داخلی 

جلوگیری می کند.
حفاظت بوس�یله سوخت های جامد و 
باقیمانده سرش�اخه های درختان، در این 
روش با س��وزاندن مواد جمع آوری شده و ایجاد 
دود در نقاط پس��ت باغ و شیب های مختلف می 

توان ایجاد دود نمود. حتما توجه ش��ود موادی که 
استفاده می ش��وند شعله ور نشده و فقط با ایجاد 
دود م��ی توان به نح��و مطلوب ت��ری از ریزش 

سرمای تشعشعی و ریزشی جلوگیری کرد.
حفاظت بوس�یله پوش�ش، در باغات با 
س��طوح کوچک و درختچه ها می توان با نایلون 
و یا کیس��ه های مختلف نایلونی س��طح درختان 

پوشانده شوند. 
مدیریت کف باغ، وجود علف های هرز در 
کف باغ در زمستان و اوایل بهار به صورت عایق 
عمل کرده و مانع ازجذب انرژی گرمایی خورشید 
و گرم شدن زمین می شوند، از طرف دیگر سرما 
در بین بوته های علف های هرز و پوشش گیاهی 
کف باغ محصور می ش��ود و موجب بروز خسارت 
به تاک های انگور می شود،  اما حذف علف های 
هرز در ب��اغ و لخت بودن کف باغ، از یکطرف از 
محصور شدن سرما جلوگیری می کند و از طرف 
دیگر زمین فاقد پوش��ش گیاه��ی براحتی انرژی 
گرمایی خورش��ید را در طول روز گرفته و ذخیره 
می کند و در طول شب های سرد زمستان موجب 
تعدیل دما و کاهش احتمال خس��ارت سرمازدگی 
می ش��ود. همچنین از ش��خم زدن باغ در مناطق 

با خطر سرما در طول زمستان خود داری شود.
اس�تفاده از مواد ش�یمیایی، باعث تاخیر 
در شکوفا شدن جوانه ها  و جلوگیری از خسارت 
سرمای بهاره در باغات می شود. به عنوان نمونه 
اس��تفاده از ماده ش��یمیایی پتاس��یم آلفا نفتالین 
اس��تات )PNA( در غلظت ه��ای 200 تا 400 
قس��مت در میلیون )PPM( در پاییز سبب تاخیر 
در ش��کفتن جوانه های انگور در بعضی ارقام می 
ش��ود. محلول پاشی با متیل2-کلرو-هیدروکسی 
فلورسنس س��بب تاخیر در ش��کفتن جوانه های 

انگور و کاهش خطر سرمازدگی می شود. 

فهرست منابع:
1.  میرمحم��دی میبدی، س��یدعلی محمد و 
ترکش اصفهانی، س��عید. 1391. حفاظت گیاهان 
در براب��ر س��رما و یخ زدگی )مبان��ی، راهکارها و 

اقتصاد(. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
2.  پرویزی، خسرو. 1392. راه های پیشگیری 
از خسارت سرمازدگی در انگور. انتشارات مدیریت 

هماهنگی ترویج همدان.

اکبر اس��ماعیلی کارش��ناس و محقق باغبانی 
مرک��ز تحقیقات و آم��وزش کش��اورزی و منابع 

طبیعی ایالم

راهکارهای مقابله با سرمازدگی باغات در زمستان 
)داشت باغات در سرما(



5   نوآوران رتویج کشاورزی      فصلنامه آموزشی - ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم                                                                                                      شماره نهم - زمستان 1395

هرگیاهی که به صورت ناخواسته وبر خالف خواسته کشاورز در 
مزرع��ه رویش پیداکند علف هرز محس��وب می گردد. به بیان بهتر 
علف هرز گیاهی است که بر خالف محصول مورد کشت در مزرعه 
رشد کند هرچند که خود جزو گیاهان زراعی بوده وبه تنهایی ممکن 
است به عنوان یک محصول کشت شود ولی در مزرعه مورد نظر به 

عنوان عامل ناخواسته تلقی شده و علف هرز  محسوب می گردد.

اهمیت اقتصادی وخسارت 
با توجه به رش��د روز افزون جمعیت انسانی در جهان مسئله نیاز 
غذای��ی  و تامین آن به عنوان یک مش��کل اصل��ی ودغدغه جدی 
همواره برای بش��ریت امروز جزو مس��ائل مهم تلقی گردیده وعلی 
رغم تالش در جهت افزایش تولید ؛دائما از سوی عوامل خسارت زا 
اع��م از زنده وغیر زنده تحت تاثیر قرارگرفته که یکی از این عوامل 
زنده تاثیر گذار در کاهش محصول علفهای هرز هس��تند . علفهای 

هرز به دوصورت کمی وکیفی به محصول خسارت وارد می کنند:
خس��ارت کیفی آن باع��ث کاهش کیفی��ت و ارزش غذایی ویا 
مس��مومیت محصول )در ص��ورت اختالط بیش از حد با محصول (

می ش��ود وخس��ارت کمی باعث کاهش مقدار تولید در واحد سطح 
می گردد.

به بخشی از خسارت های ایجاد شده اختصاراً اشاره می گردد:
1- رقابت با محصول اصلی در جذب رطوبت ،مواد غذایی،اشغال 

فضا ونهایتًاکاهش محصول اصلی   
2- خس��ارت از طریق ترشح مواد سمی در داخل خاک ومسموم 

کردن گیاهان زراعی
3- ایجاد مس��مومیت در دام وطیور وحتی خود انس��ان توس��ط 
بعضی از علفهای هرز سمی به صورت مختلف )اختالط با محصول 

ومصرف خوارکی آن ،تماس با قسمتهای سمی و...(
4- علفهای هرز به عنوان پناهگاه ومیزبان حد واس��ط برخی از 
عوامل بیماری وآفات گیاهان زراعی محسوب می گردند وبطور غیر 

مستقیم می توانند خسارت زا باشند .
5- ص��رف هزینه ،زمان وان��رژی در جهت کنترل علفهای هرز 

وکم رنگ شدن اقتصاد تولید محصول

کنترل علف های هرز
در خصوص علف های هرز س��ه نکته پیشگیری ،کنترل وریشه 
کنی مطرح می باشد.  مسئله پیشگیری یعنی جلوگیری از ورود بذر 
ب��ا کلیه اندامهایی که هر علف هرز می تواند توس��ط آن در مزرعه 
تکثیر یابد. اگر این مورد به خوبی اجرا ش��ود از خس��ارات جلوگیری 
گردی��ده ومقرون به صرفه می باش��د. ولیکن برخ��ی از عوامل که 
کنترل آنها از دس��ترس انس��ان خارج است. کنترل توسط روشهای 

متنوعی انجام می پذیرد که اختصاراً به شرح زیر می باشد:
1. روش کنترل مکانیکی: یعنی اس��تفاده از شخم با انواع ادوات 
کش��اورزی مناس��ب ونیز انجام وجین دس��تی جهت  از بین بردن 

علفهای هرز.
2. روش کنترل زراعی: این روش ش��امل کلیه مس��ایل زراعی 
از قبی��ل رعایت تناوب زراعی )تعویض کش��ت س��ال به س��ال با 
محصوالت دیگر(، انتخاب ارقام متناس��ب وپنجه ده، عملیات خاک 
ورزی، انتخاب زمان کاش��ت مناسب، تنظیم آبیاری، رعایت کاشت 
بذر در عمق وتراکم مناس��ب ونیز کش��ت گیاهی که توان رقابت با 

علفهای هرز آنها باال است می باشد.
3.  روش کنت��رل  بیولوژیک: یعنی اس��تفاده از موجودات زنده 
مانن��د جانوران، حش��رات، قارچها، باکتریها و... به عنوان دش��منان 
طبیعی شناخته ش��ده برای کنترل علفهای هرز که در برخی موارد 

کاربرد داشته ولی فعاًل بیشتر جنبه تحقیقاتی دارد.
4.  روش کنترل فیزیکی: عمل بوجاری وجداسازی بذر علفهای 
ه��رز از بذر گندم، اس��تفاده از آتش برای کنت��رل علفهای هرز در 

حاشیه مزراع وجاده ها جزو روش های کنترل فیزیکی می باشند.

5.  روش کنترل ش��یمیایی: استفاده از سموم علفکش را شامل 
می ش��ود که از راههای موثر و زود بازده بوده  ولی باید اصول آن 

رعایت گردد )از نظر مقدار وزمان مصرف(.
6.  روش کنترل تلفیقی: یعنی اس��تفاده از مجموعه روش��های 
گفت��ه ش��ده در باال که بهترین نتیجه را داش��ته وع��الوه بر صرفه 
اقتصادی، عوارض سموم شیمیایی وآلودگی های محیط زیست  را 

نیز کاهش می دهد و از روشهای کنترل مورد توصیه است.

کنترل شیمیایی علفهای هرز
در کنترل شیمیایی، از سموم علفکش برای کنترل علفهای هرز  
اس��تفاده می شود .علفکشها از نظر نوع وزمان مصرف وروش های 
استفاده مختلف می باشند .علفکشهای عمومی ،سمومی هستند که 
همه نوع علف هرز وحتی خود محصول را ازبین می برند مانند راند 
آپ که بیشتر در مزارع تحت آیش وحاشیه مزارع وکانالهای آبیاری 

مصرف می گردد.
علفکش��های اختصاصی وانتخابی س��مومی هستند که علفهای 
ه��رز خاص��ی را در محصول خاصی مانند گن��دم کنترل می نمایند 
.مثاًل علفکش��های توفوردی وگرانس��تار که منحصراً علفهای هرز  
په��ن برگ را در مزرعه گن��دم کنترل می نماید ویا علفکش تاپیک 
وپوما س��وپر ک��ه انتخابی مزراع گندم بوده وب��رای کنترل علفهای 
هرز  نازک برگ بکار می روند. برخی از س��موم علفکش دومنظوره 
نامیده می ش��وند مانند شوالیه وآسرت که هم برای کنترل علفهای 
هرز  نازک برگ وهم علفهای هرز  پهن برگ در مزارع گندم مورد  

استفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف علفکشهای رایج فوق به شرح زیر می 
باشد.

-علفکش توفوردی 1 تا 1/5 لیتر در هکتار
-علفکش گرانستار 20 تا 25 گرم در هکتار

-علفک��ش تاپیک 0/7 تا 0/8 لیت��ر در هکتار )در مزرعه ی جو 
نباید مصرف گردد(

-علفکش پوماسوپر 0/8تا 1 لیتر در هکتار
-علفکش  شوالیه 400 گرم در هر هکتار

-علفکش آسرت 2 لیتر در هکتار 
در اس��تفاده از س��موم م��ی توانیم برای صرف��ه جویی در زمان 
وانرژی، در صورت توصیه کارشناسان برخی از سموم را با هم دیگر 
اخت��الط نماییم البته باید دقت نمود که همه س��موم قابل اختالط 

با هم نبوده وممکن اس��ت با هم س��ازگاری نداش��ته باش��ند، مثاًل  
علفکشهای هورمونی  مانند توفوردی با هیچ کدام از علفکشها قابل 
اختالط نیس��تند .ولی علفکش گرانستار با سموم ناز ک برگ کش 

مانند تاپیک وپوما سوپر قابل اختالط می باشد.

سم پاشی واصول ایمنی
ب��رآورد وتعیین میزان آب مورد نیاز در س��مپاش جهت عملیات 
سمپاشی نیز خیلی مهم می باشد .در سم پاش های مختلف میزان 
مصرف آب در هکتار متفاوت اس��ت مثال سمپاش پشت تراکتوری 
بومدار  حدود 200 تا 300 لیتر آب وس��مپاش پش��تی موتوری 100 
تا 120 لیتر آب مصرف می کنند . اگر مقدار آب اس��تفاده ش��ده در 
عملیات سمپاشی زیاد باشد سم رقیق می شود و تأثیر آن کمتر می 
شود و بالعکس اگر آب سمپاشی کم باشد سم غلیظ شده و به تمام 
مزرعه نمی رس��د وحتی در قسمت های سم پاشی شده نیز ممکن 
است باعث گیاه سوزی شود . بنابراین قبل از استفاده از سمپاش در 
مزرعه می بایست نسبت به کالیبره کردن سمپاش )تنظیم سمپاش 

برای پاشش مقدار معینی آب در هکتار( اقدام نماییم.
 

نحوه ی عمل 
با پاش��ش مقدار معینی آب خالص داخل سمپاش بر روی سطح 
کوچک��ی از زمین مق��دار آب مصرف��ی به تناس��ب در یک هکتار 
مش��خص می گردد. به این ترتیب مقدار توصیه شده از علف کش 
م��ورد نظر به نس��بت معین با آب مخلوط نموده و عمل سمپاش��ی 
انجام می گردد. به عنوان مثال: اگر برای س��مپاش پشت تراکتوری 
400 لیتری، مقدار آب الزم برای یک هکتار 200 لیتر باشد پس با 
یک مخزن پر )400 لیتری( می توان سطح 2 هکتاری را سمپاشی 
نمود و چنانچه از علف کش توفوردی اس��تفاده شود )مقدار مصرف 
آن 1 لیتر در هکتار است( برای سمپاشی 2 هکتار بایستی در مخزن 

مقدار 2 لیتر علف کش ریخته شود.

 نکات مهم در سمپاشی مزارع:
1- انتخاب علف کش مناسب و موثر در کنترل علف هرز غالب 

مزرعه ضمن مشورت با کارشناسان ذیربط.
2- رعایت دز س��م توصیه ش��ده و رعایت موارد فنی اختالط و 

نحوه استفاده از علف کش.
3- در دماه��ای پایی��ن و ب��اال از علف کش اس��تفاده ننماییم 
بطوریکه در مواقعی که هوا س��رد اس��ت به دلیل توقف رشد علف 

هرز تاثیر پذیری علفکش کمتر خوهد بود. 
4- قب��ل از اقدام به سمپاش��ی از وضعیت جوی خصوصًا بارش 
باران ومسیر وسرعت باد اطالع بدست آورید.زیرا بارش باران باعث 
شس��ته شدن سم از روی علفهای هرز می شود و باعث پاشش غیر 
یکنواخ��ت وبادبردگ��ی وهدر رفت علف کش یا ایجاد خس��ارت در 

مزارع همجوار نا همگون می شود.
5- از اختالط س��موم علفکش ناسازگار با هم خصوصًا علفکش 

های هورمونی با سایر علفکشها خودداری شود.
6- در ه��وای آفتابی ش��دید از سمپاش��ی خودداری ش��ود زیرا 
قطرات س��م باقی مانده بر روی برگ ها در ش��رایط آفتابی ش��دید 
باعث ایجاد لکه های گیاه سوزی بر روی گیاهان زراعی می گردد.

7- اگ��ر از علفک��ش توفوردی  اس��تفاده می ش��ود و در مزارع 
همسایه محصوالتی مانند یونجه، چغندر، حبوبات کاشته شده باشد 
باید دقت ش��ود تا این س��م به این مزارع برخورد ننمایید. )خصوصًا 

مسیر باد بایستی در نظر داشت(.
8- بعد از هر سم پاشی داخل مخزن وشلنگ ونازل بایستی آن 

را با آب ومواد شوینده شسته شوند.

ادامه در صفحه 10

کنترل و سم پاشی علفهای هرز در مزارع غالت استان ایالم
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مقدمه
کلزا یکی از گیاهان روغنی اس��ت که دانه آن 
ح��اوی 48-40 درصد روغن و کنجاله آن حاوی 
40-35 درصد پروتئین می باش��د. روغن کلزا به 
دلیل ترکیب مناسب اس��یدهای چرب غیر اشباع 
)اس��ید اولئیک-اس��ید لینو لئیک( و درصد پایین 
اس��یدهای چرب اش��باع، همانند روغ��ن زیتون 
جزء ب��ا کیفیت ترین روغن های خوراکی اس��ت 
و به همین علت می توان با توس��عه کش��ت این 
محص��ول اس��تراتژیک و ب��ا ارزش زمین��ه قطع 
وابستگی به واردات روغن های نباتی و کنجاله را 
فراهم نمود و از خروج س��الیانه میلیاردها دالر ارز 

به خارج جلوگیری نمود.

تغذیه و مصرف کود
طب��ق توصی��ه مرک��ز تحقیقات ب��رای تولید 
عملکرد دانه مناس��ب )4 تن در هکتار( متوس��ط 

مقادیر کودی مورد نیاز به شرح ذیل است:
1. مق��دار 140 کیلوگ��رم در هکت��ار نیتروژن 
خالص تقریبًا معادل 300 کیلوگرم در هکتار اوره 

در سه مرحله :
الف( 70 کیلوگرم در هکتار در مرحله 3 برگی

ب( 150 کیلوگ��رم در هکتار در مرحله س��اقه 
دهی

ج( 80 کیلوگ��رم در هکت��ار در مرحله غنچه 
دهی کامل

 )P2O5( 2. مقدار 70 کیلوگرم فسفر خالص
تقریب��ًا مع��ادل 150 کیلوگرم در هکتار فس��فات 

آمونیوم یا سوپر فسفات تریپل به صورت پایه.
3. مق��دار 70 کیلوگرم در هکتار پتاس خالص 
)K2O( تقریب��ًا مع��ادل 150 کیلوگرم در هکتار 

سولفات پتاسیم به صورت پایه.
4. مقدار 70 کیلوگرم در هکتار گوگرد خالص 
)SO3( تقریب��ًا معادل 150 کیلوگ��رم در هکتار 

سولفات آمونیوم در مرحله غنچه دهی کامل. 

آبیاری
آبیاری در مرحله کاش��ت ب��ه فاصله 7-5 روز 
جهت س��بز شدن یکنواخت مزرعه کلزا و استقرار 
بوته توصیه می شود و همچنین آبیاریهای بعدی 
در پاییز و زمس��تان با توجه به ش��رایط منطقه و 
به همراه مصرف کود ازته س��رک ممکن اس��ت 
ضروری باش��د. آبیاری بع��د در مرحله ظهور گل 
همراه با کود ازته س��رک انجام می شود. حداقل 
دو مرحله آبیاری دیگر در مرحله تشکیل غالف و 

پرشدن دانه ضروری است.
آخرین آبیاری زمانی انجام می شود که غالف 
های ساقه اصلی شروع به تغییر رنگ )قهوه ای( 
نماین��د. در صورتی که در طول دوره رش��د و نمو 
گیاه، حدود 30-25 میلیمتر نزوالت جوی به طور 

یکجا حادث شود می توان از انجام آبیاری در آن 
مرحله خ��ودداری کرد و این میزان بارندگی را به 

عنوان یک نوبت آبیاری تلقی کرد.

کنترل علف های هرز
1. کنترل زراعی:

بهتری��ن روش زراع��ی ب��رای کنت��رل علف 
ه��ای هرز، تن��اوب زراعی مناس��ب بخصوص با 
غالت)گندم و جو( می باشد. در کشت ردیفی می 
توان علف های هرز مزرعه را توسط پنجه غازی 

یا کولتیواتور از بین برد.
آماده س��ازی زمین در کاهش علف های هرز 
موثر بوده و بهتر اس��ت قبل از کش��ت، مزرعه را 
آبی��اری نموده و علف های هرز س��بز ش��ده را با 

دیسک از بین برد.

2. کنترل شیمیایی
پس از عملیات شخم و قبل از کاشت،   -
از عل��ف ک��ش ترفالن برای مزارع��ی که دارای 
خ��اک س��بک هس��تند 1/5 لیتر در هکت��ار و در 
مزارعی که دارای خاک س��نگین هستند مقدار 2 
لیت��ر در هکتار به همراه 500-300 لیتر آب بطور 
یکنواخت سمپاش��ی و بالفاصله توس��ط دیسک 

س��بک با خاک مخل��وط گردد.)جه��ت افزایش 
اثر علف کش بهتر اس��ت خ��اک مرطوب بوده و 

سمپاشی در هنگام صبح یا غروب انجام شود(.
- اگر کش��ت کل��زا پس از برداش��ت گندم و 
جو باش��د علف های هرز مزرعه از باریک برگان 
خواهن��د بود و برای مبارزه با علفهای هرز مزرعه 
در ش��رایطی که کلزا در مرحله 3 برگی تا روزت 
کامل باشد از سموم گاالنت سوپر )750 میلی لیتر 
در هکتار( یا گاالنت)2 لیتر در هکتار( یا فوکوس 

)2 لیتر در هکتار( استفاده می شود.
- اگر کش��ت کلزا پس از برداشت ذرت باشد 
علف های هرز مزرعه از پهن برگان نظیر ماشک، 
شبدر، کنگر، کاهووحشی، پنیرک و... خواهند بود 
و برای مب��ارزه از علف کش لونت��رول به میزان 
800 میل��ی لیتر در هکتار در زمانی که علف های 
هرز حدود 10 سانتی متر می باشند استفاده گردد.

کنترل آفات
1. شته: 

از جمله آفات مهم کلزا شته است که به برگ، 
ساقه، گل و غالف های در حال رشد حمله نموده 
و با مکیدن ش��یره س��لولی، باعث کاهش شدید 

رشد و ایجاد تغییر شکل دانه می گردد.

برای کنترل این آفت از آفت کش هایی مثل 
متاسیستوکس)1/5 لیتر در هکتار(، اکاتین )2 لیتر 
در هکتار(، دیمکرون)0/5 لیتر در هکتار( و پریمور 

)یک کیلوگرم در هکتار( استفاده می شود.
-  بهتر است از همان مرحله اولیه رشد، مزرعه 
تحت کنترل قرار گرفته و با مش��اهده شته نسبت 
به سمپاش��ی مزرعه با آفت کش های فوق الذکر 
اقدام گردد. در صورت وجود ش��ته، سمپاشی دوم 
به فاصله دو هفته بعد از سمپاش��ی اول ضروری 

می باشد.
نکته 1: از آنجایی که حمله ش��ته ها از حاشیه 
مزارع ش��روع می ش��ود، از بین بردن علف های 

هرز اطراف مزارع بسیار مهم است.
نکته 2: در مزارعی که اطراف آنها زنبور عسل 
پرورش داده می ش��ود بهتر اس��ت از سم پریمور 

استفاده شود.

2. سوسک گرده خوار:
این آف��ت در مراحل غنچه دهی و گلدهی به 
گی��اه کل��زا حمله می کند و ب��ا از بین بردن گلها 
باعث کاهش عملکرد می گ��ردد. برای مبارزه با 
این آفت سم پاشی مزرعه با یکی از سموم حشره 
کش نظی��ر دیازینون یا زولون به میزان 2/5 لیتر 

در هکتار توصیه می شود.

3. کک چلیپاییان:
خسارت ناشی از این آفت در مراحل اولیه رشد 
می باشد در بعضی مناطق به ویژه در کشت های 
کرپه مشاهده می ش��ود. برای مبارزه با این آفت 
باید اواًل کش��ت به موقع انجام شود. ثانیًا از بذور 
ضدعفونی شده با حشره کش هایی نظیر کائوچو 
استفاده ش��ود. در صورت تراکم باالی کک بهتر 
اس��ت مزرعه را با آفت کش های مناسب تر مثل 
دیازینون به مقدار 2 لیتر در هکتار سمپاشی نمود.

4. پرندگان:
خسارت ناشی از پرندگان در مراحل اولیه رشد 
کلزا و زمان دانه بس��تن در بعضی مناطق بس��یار 
مشهود اس��ت. برای کاهش خسارت می توان از 
کش��ت به موقع و روش هایی نظیر ایجاد س��ر و 
صدا، مترسک و پاشیدن گوگرد پودری روی برگ 
ها به میزان 10 الی 20 کیلوگرم در هکتار در هر 

مرحله استفاده نمود.

منبع:
- دس��توالعمل های وزارت جهاد کش��اورزی 

)1387(

 احمد رستمی - کارشناس زراعت

آشنایی با اصول داشت کلزا
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آشنایي با پسماندهاي کشاورزي
امروزه صنایع تبدیلي فرآورده هاي کشاورزي 
نقش مهمي در توسعه بخش کشاورزي و روستایي 
ایفا مي کنند. بطوریکه سبب افزایش بهره وري و 
باال رفتن راندمان تولید در مراحل مختلف کاشت، 
داشت و برداشت محصوالت زراعي و باغي شده 
و به میزان زیادي س��طح تولیدات کش��اورزي را 
افزایش مي دهند. از س��وي دیگر آمارها نش��ان 
مي دهد که می��زان تولید ضایع��ات محصوالت 
کشاورزي  در ایران بسیار باالست و این موضوع  
تاثی��ر نامطلوبي ب��ر روي تولیدکنن��دگان و بازار 
داخل��ي  و نیز صادرات غیر نفتي کش��ور به وی ژه 
صادرات محصوالت کش��اورزي و صنایع غذایي 
داش��ته است .ضایعات یا پس��ماندهاي کشاورزي 
در کش��ور ،س��االنه نزدیک به 15/3 میلیون تن 
مي باش��د که بیش از 17/5 درص��د از تولید کل 

کشاورزي مملکت را تشکیل مي دهد .
ضایعات و پسماندهاي مزارع در دیگر کشورها 
منبع اصلي تامین انواع خوراک دام و طیور ،انواع 
اسیدهاي آمینه و آلي ،مواد شیمیایي انواع  اسانس 
ها و انواع کاغذ و خمیر آن مي باش��د .در تمامي 
فرآیندهاي کش��اورزي و صنایع غذایي عالوه بر 
تولی��د محصوالت اصلي ،محص��والت جانبي نیز 
تولید مي ش��ود که حجم وس��یعي را ش��امل مي 

شود .
قانون مدیریت پسماند فصل جدیدي از اعمال 
مدیریت نظام مند در کش��ور را ارائه نموده اس��ت 
ک��ه در این زمینه م��ي توان به قان��ون مدیریت 
پس��ماند مص��وب 1383/2/20 مص��وب مجلس 
ش��وراي اس��المي ، آئی��ن نام��ه اجرای��ي قانون 
مدیریت پسماند مصوب 1384/5/5 هیات محترم 
وزیران و سیاس��تهاي 9 گانه کلي نظام در بخش 
کش��اورزي مصوب��ه م��ورخ 1384/4/11 مجمع 

تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود .
تعریف پسماند :به مواد جامد ،مایع و گاز )غیر 
از فاضالب (گفته مي شود که به طور مستقیم یا 
غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر 

تولید کننده زائد تلقي مي شود.
پس��ماند ه��اي کش��اورزي :به پس��ماندهاي 
ناشي ازفعالیت هاي تولیدي در بخش کشاورزي 
از قبیل فضوالت ،الش��ه حیوان��ات )دام ،طیور و 
آبزیان (و محصوالت کشاورزي فاسد یا غیر قابل 

مصرف گفته میشود.
پس��ماندهاي وی��ژه کش��اورزي :ب��ه کلی��ه 
پس��ماندهاي کش��اورزي که داراي حداقل یکي 
از ویژگیه��اي پس��ماند وی��ژه از قبیل س��میت و 
بیم��اري زایي باش��ند که از آن جمل��ه مي توان 
ب��ه مواد و محصوالت آلوده به س��موم دفع آفات 
نباتي ،کودهاي شیمیایي ،پسماندهاي دامپزشکي 
،باقیمان��ده غیر قابل اس��تفاده م��واد و داروهاي 
شیمیایي و بذور و محصوالت ترا ریخته غیر قابل 
مصرف و فاقد شناس��نامه زیس��ت محیطي اشاره 

نمودکه به مدیریت خاصي نیاز دارد.

پس�ماندهاي کش�اورزي به سه گروه 

تقسیم مي شوند که عبارتند از :
الف(پسماند هاي ناش��ي از مشکالت مربوط 
به برداشت محصوالت کش��اورزي که به دالیل 
مختلف از قبیل یکپارچه نبودن اراضي کشاورزي 
و عدم برداش��ت مکانیزه محصول و نیز فرسوده 

بودن ماشین آالت کشاورزي ایجاد مي شود .
ب(پسماندهاي ناش��ي از از تولید محصوالت 
زراع��ي و باغي مازاد بر مصرف ت��ازه خوري که 
باید به عنوان مواد اولیه صنایع تبدیلي و تکمیلي 

بخش کشاورزي مورد استفاده قرار مي گرفت.
ج( پس��ماندهاي ناش��ي از فعالیت واحدهاي 
صنایع تبدیلي و تکمیلي بخش کشاورزي که مي 
تواند به عنوان مواد اولیه س��ایر واحدهاي تولیدي 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. مانند مالس چغندرقند 
و تفاله هاي کمپوت س��ازي ه��ا که مي تواند به 

عنوان خوراک دام استفاده شود.

مدیریت پسماندهاي کشاورزي: 

1-اثرات کنترل ضایعات:
در زیر بخش زراعت، با توجه به اینکه کاهش 
ضایعات محصوالت کشاورزي مي تواند راندمان 
محصوالت زراعي اس��ترات ژیک مانند گندم، برنج، 
ذرت و دان��ه هاي روغني را افزایش دهد، یکي از 
عوامل مهم در افزای��ش تولید و کاهش واردات، 

کنترل پسماندهاي کشاورزي است.

2-عوامل کاهنده ضایعات: 
از آنج��ا که کاه��ش ضایعات تولید، پر س��ود 
تر از افزایش تولید اس��ت، باید ب��ه فکر راههاي 
کاهش ضایعات باش��یم. از عواملي که مي توانند 
در کاهش ضایعات کش��اورزي موثر باش��ند مي 

توان به این موارد اشاره کرد:
انتخ��اب رقم مناس��ب، ش��دت ن��ور، آبیاري، 
مدیری��ت تغذیه، زمان برداش��ت، کنترل عوارض 
عوامل بیماري زا، تکنولوژي مناس��ب انبارداري،  

تکنولوژي بسته بندي و جابجایي محصول

3-روشهاي موثر در کاهش ضایعات
از بیوتکنولوژي: بیوتکنولوژي  الف( اس��تفاده 
راهي اس��تراتژیک براي صرفه جوی��ي در نهاده 
هاي کشاورزي محسوب مي شود. بیوتکنولوژي 
از طریق افزایش عملکرد و افزایش تولید در واحد 
س��طح امکان صرفه جویي در کاربري اراضي را 
فراهم مي کند. از طرف دیگر باعث افزایش ثبات 
تولی��د از طریق ایجاد مقاومت بیش��تر در گیاهان 
در براب��ر تنش هاي آبي و امکان صرفه جویي در 

مصرف آب مي شود.
کاربرده��اي  نانوتکنول��وژي:  از  ب(اس��تفاده 
فراوان��ي از فناوري نان��و در کش��اورزي، صنایع 
غذای��ي و علوم دامي موجود اس��ت ک��ه عبارتند 
از:1- ایجاد امنیت غذایي در کشاورزي و سیستم 
هاي تغذیه اي2- ایجاد سیس��تم هاي هوش��مند 

پیشگیري و درمان بیماریهاي گیاهي

فن��اوري نان��و کاربرده��اي وس��یعي در همه 
مراحل تولید، فرآوري، نگهداري، بس��ته بندي و 
انتقال تولیدات کش��اورزي دارد و ضامن افزایش 
تولی��دات و کیفیت آنها، در کنار کاهش ضایعات، 

حفظ محیط زیست و منابع کره زمین است.
3-استفاده از انرژي هسته اي:

با اس��تفاده از پرتودهي گاما، عمر و ماندگاري 
محصوالت باغي به ویژه مرکبات در سردخانه ها 
افزای��ش مي یابد و در نتیجه م��ي توان ضایعات 
میوه ه��ا را کاه��ش داد و زمان بیش��تري براي 
بازاریاب��ي و صادرات این محصوالت به بازارهاي 
بی��ن المللي فراهم نمود. حفظ طعم و تازگي میوه 
ها به ویژه مرکبات از مزایاي کاربرد انرژي هسته 
اي در کش��اورزي مي باش��د. به تاخی��ر انداختن 
جوانه زني سیب زمیني و پیاز به منظور ماندگاري 
طوالني در انبارها و کاهش تلفات و حفظ کیفیت 
این محصوالت از دیگر اهداف اس��تفاده از انرژي 

هسته اي در کشاورزي است.

4-اصالح ساختار از تولید تا مصرف:
می��وه ها و س��بزي ه��ا از جمل��ه مهمترین 
محص��والت باغي هس��تند که نق��ش مهمي در 
تامین نیاز غذایي و سالمت انسان بازي مي کنند. 
این گروه از محصوالت کش��اورزي بدلیل داشتن 
رطوبت زیاد فسادپذیر هس��تند و در دوره پس از 
برداش��ت بخش عمده اي از آنها از بین مي روند. 
در این میان، تره ب��ار باالترین درصد ضایعات را 
به خود اختصاص داده اس��ت. به حداقل رساندن 
ای��ن ضایعات مي تواند یک��ي از موثرترین روش 
هاي تامین غذا براي جامعه محسوب شود. بخش 
عم��ده اي از این ضایعات را م��ي توان با اجراي 
عملیات صحیح در دوره قبل از برداشت) در باغ یا 

مزرعه( حذف نمود.

5-ایجاد و گسترش صنایع تبدلي: 
صنایع تبدیلي کش��اورزي ب��ه فرآوري مواد با 
منش��اء گیاهي و حیواني از طریق اعمال تغییرات 
فیزیکي، شیمایي، نگهداري، بسته بندي و توزیع 
مي گویند. با توجه به اینکه محصوالت کشاورزي 
عمدتا در فصول مشخص و غیر دائم تولید گردیده 
و از درجه فساد و آسیب پذیري باالیي برخوردارند 
و مي بایس��ت در شرایط مناسبي نگهداري، درجه 

بندي، بس��ته بندي، ف��رآوري و به ب��ازار عرضه 
گردند، ایجاد، توس��عه و حمایت از صنایع تبدیلي 
بخش کش��اورزي در کان��ون و قطب هاي عمده 
تولید محصوالت، امري ضروري و اجتناب ناپذیر 

است.

براي مدیری�ت صحیح پس�ماندهاي 
کش�اورزي راهکارهاي زیر پیشنهاد مي 

گردد:
1-انجام عملیات زراعي مناس��ب شامل تهیه 
زمین، عملیات داش��ت، مبارزه با آفات و بیماریها، 
اس��تفاده بهین��ه از کودها و س��موم ش��یمیایي و 

برداشت محصول در زمان مناسب.
2-در صورت یکس��ان بودن نیازه��اي اولیه 
مانند زمی��ن، آب، کود و دیگر نه��اده ها، از نظر 
مقاومت به فساد بین محصوالت دانه اي)غالت( 
،دانه هاي روغني و محصوالت فاسد شدني) میوه 
و س��بزي( و گیاهان غده اي بطور طبیعي تفاوت 
هاي اساس��ي وج��ود دارد که بکارگی��ري برنامه 
جداگان��ه اي براي جلوگی��ري از ضایعات مراحل 

پس از برداشت آنها ضروري است. 
3- جلوگی��ري از تاخی��ر زم��ان بی��ن مراحل 
گوناگون پس از برداش��ت: هرچه محصول بیشتر 
دچار تاخیرهاي زماني شود، بیشتر تحت تاثیرات 
منفي محیط قرار گرفته و کیفیت آن کاهش مي 

یابد.
4- گس��ترش و توس��عه صنایع تبدیلي ضمن 
جلوگی��ري از ات��الف و ضایع��ات محص��والت 
کش��اورزي ، به ایج��اد امنیت غذای��ي در جامعه 

کمک مي کند.
امید اس��ت روش ها و راهکارهاي ارائه شده، 
مورد توجه و اس��تفاده کش��اورزان و بهره برداران 
بخش کش��اورزي قرار گرفت��ه و گامي در جهت 

کاهش ضایعات و پسماندهاي کشاورزي باشد.

منابع: 
پس��ماندهای   .)1387( ش��هاب  خزاعل��ی، 

کشاورزی و راهکارها. نشر اصفهان

حشمت اهلل سیاهي- کارشناس ارشد ترویج و 
آموزش کشاورزی

اسامی برندگان مسابقه شماره 8)پاییز 95(

1. فریده مظفری، فرزند حبیب، مرکز جهاد کشاورزی بخش چوار

2. آرش مالحی، فرزند ناصر، مرکز جهاد کشاورزی بخش چوار

3. صادق محمدیان، فرزند غالم، مرکز جهاد کشاورزی بخش چوار
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   Zabrus سوسک سیاه گندم با نام علمی
tenebrioides  یکی از آفات بالقوه گندم 
، جو و چاودار بوده و در بیش��تر مناطق کشور 
فعالی��ت دارد . گرچ��ه سوس��کهای خان��واده 
کارابیده  )carabidae(  اکثرا شکارگر بوده 
و از حش��رات دیگر و سایر بندپایان تغذیه می 
کنند ولی در ایران فقط همین گونه از خانواده 
مذکور دارای فعالیت گیاهخواری اس��ت و در 
برخ��ی مزارع گن��دم ، بوی��ژه مزارعی که به 
آیش گذاش��ته نمی ش��وند و در آنه��ا تناوب 
رعایت نمی ش��ود ، بیشتر مشاهده می گردد . 
الروهای این آفت از برگ و جوانه و حشرات 
کام��ل از گل و دانه های ش��یری و حتی دانه 

های سفت غالت تغذیه می کنند.

شکل شناسی 
سوس��ک س��یاه گندم ، حشره ای است به 
ط��ول 14 تا 16 میلیمتر و عرض آن حدود 6 
میلیمتر می باشد . رنگ عمومی آن قهوه ای 
متمایل به س��یاه، سطح پشتی بدن سیاه براق 

و سطح شکمی قهوه ای تیره است .
شاخکها 11 بندی ، نخی شکل ، بالپوشها 

محدب و دارای خطوط موازی است .
الروها به رنگ س��فید ، س��رو قفسه سینه 
خرمای��ی و روی هر ی��ک از حلقه های بدن 

یک لکه قهوه ای کشیده وجود دارد .

نحوه خسارت 
حشرات کامل سوسک سیاه گندم در اواخر 
بهار و اوایل تابس��تان از دانه های گندم ، جو 
و گرامین��ه های وحش��ی تغذیه می کنند . اما 
الروه��ای آنها در پاییز و به��ار از جوانه ها و 
برگهای ج��وان میزبان تغذیه کرده و س��بب 
خشک ش��دن بوته ها می ش��وند. الروها در 
ط��ول روز درون خ��اک مخفی بوده و ش��بها 
فعالی��ت می کنند. این الروها در کنار بوته ها 
گودال کوچک��ی در کنار بوته ایجاد کرده و با 
کشیدن برگهای گندم به داخل آن از پارانشیم 
برگها تغذیه می کنند و فقط رگبرگها را باقی 
می گذارند . در اثر این نوع تغذیه، برگها حالت 
رشته رشته به خود گرفته و خشک و زرد می 

شوند.

زیست شناسی آفت 
سوسک سیاه گندم زمستان را بصورت الرو 
س��ن 1، 2 و یا به ندرت سن 3 ، داخل خاک 
س��پری میکند الروها در بهار، پس از تکمیل 
تغذی��ه می کن��د، در داخل خاک به ش��فیره 
تبدیل می شوند . دوره شفیرگی در دمای 18 
درجه س��انتیگراد ، ح��دود 18 روز بطول می 
انجامد. در اواخر بهار و اوایل تابس��تان ) بسته 
به دمای محیط ( حشرات کامل ظهور کرده و 
ش��روع به تغذیه از دانه های غالت می کنند. 
حش��رات کامل نیز مثل الروها روزها در زیر 
کلوخه ها و علفهای هرز مخفی بوده و ش��بها 

به تغذیه می پردازند. پس از تغذیه جفتگیری 
و تخمریزی می نماین��د . تخم ریزی ممکن 
اس��ت انفرادی و یا در دس��تجات 3 تا 5 تایی 
انجام گیرد. این حشره تخمهای خود را بسته 
به دمای محیط در عمق 15 تا 20 سانتیمتری 
خاک قرار می دهد. هر حش��ره ماده در طول 
عمر خود 40 تا 80 عدد تخم می گذارد . دوره 
رش��د جنینی تخمها با توجه به دمای محیط 
8 ت��ا 29 روز بط��ول می انجامد.این حش��ره 
دارای 3 س��ن الروی اس��ت که بدون تغذیه 
نی��ز قادرند به مدت 30 تا 50 روز زنده بمانند. 
الرو ای��ن آفت دیاپوز حقیقی ندارد اما فعالیت 
آن در دماه��ای پایین کاهش می یابد . طول 
دوره الروی تابع دمای محیط اس��ت. مثال در 
دمای 18 درجه سانتیگراد، 86 روز بطول می 

انجامد.
این حش��ره در س��ال یک نس��ل داشته و 
بیش��تر در مزارعی که بطور مراتب به کش��ت 

گندم اختصاص می یابند مشاهده می شود.

روشهای کنترل 

الف( زراعی 
1-تغییر کاشت

 2-رعای��ت تن��اوب : اگر در م��زارع آلوده 
حداقل 2 سال گندم و جو کشت نشود جمعیت 

آفت کاهش چشمگیری خواهد داشت
 3- شخم عمیق بعد از برداشت محصول

 4- شخم پاییزه بعد از باران دوم 

ب ( شیمیایی 
در مزارعی که تراکم الرو آفت 2 تا 3 عدد 
در مترمربع باش��د میت��وان از گرانول 5 یا 10 

درصد دیازینون به میزان 40-30 کیلوگرم در 
هکتار ، دیازینون60 درصد EC  به میزان 1 
لیت��ر در هکتار ، فوزالن 2-1/5 لیتر در هکتار 
و کلرپیریفوس 2-1/5 لیتر در هکتار استفاده 

کرد.

منابع:
1. نور بخش، س��عیده و دیگران )1390(. 
فهرس��ت آفات و بیماریه��ا و علف های هرز 
مه��م محص��والت عمده کشاورزی-س��موم 
و روش��های توصیه ش��ده جهت کنترل آنها- 
وزارت جهاد کشاورزی-سازمان حفظ نباتات.

2. خان جانی، محمد)1387(. آفات گیاهان 
زراعی ایران )حش��رات و کنه ه��ا( با اطلس 

رنگی. انتشارات دانشگاه بوعلی همدان.

 رحیم  اله یار – کارشناس حفظ نباتات

Zabrus   tenebrioides ) coleoptera , Carabidae( سوسک سیاه گندم

عالیم خسارت

الرو سوسک سیاه گندم
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مقدمه :
آنفلوان��زای ف��وق حاد پرندگان ی��ک بیماری 
ویروسی کشنده است که در بین پرندگان منتشر 
ش��ده و باعث م��رگ و میر ب��اال در پرندگان می 
گردد که به دو صورت بس��یار بیماریزا )فوق حاد ( 
و کم بیماریزا )خفیف ( مشاهده می شود و در هر 
دو شکل اهمیت بس��یار دارد. اما آنفلوانزای فوق 
حاد طیور بدلیل تلفات و احتمال ابتالی انسان به 
بعضی ازسویه های آن از اهمیت زیادی برخوردار 

است.

مخازن بیماری:
وی��روس آنفلوان��زا در پرندگان آب��زی مهاجر 
خصوصا غاز و اردک اغلب بدون نش��انه کلینیکی 
آنه��ا را آل��وده ک��رده و این پرندگان م��ی توانند 
وی��روس را درمس��افتهای زیاد حم��ل نموده وبه 

صورت  مخزن بیماری عمل نمایند.

میزبانها :
تقریب��ا اکث��ر گونه های پرن��دگان به بیماری 
مبتال میشوند ازجمله: غاز ، اردک ، مرغ و خروس 
، کبک خاکس��تری ، بوقلمون ، طوطی ، قرقاوول 

، مرغ شاخدار ، شتر مرغ وغیره.
- خ��وک نیز میتواند به عنوان میزبان واس��ط 

مطرح باشد.
- عامل بیماری در سایر پستانداران نیز باعث 

عفونت وبیماری می باشد.

مشخصات عامل بیماری :
- ویروس عامل بیماری جز خانواده ارتومیکسو 
ویریده می باش��د که در دمای پایین بیش��تر زنده 

می ماند و در دمای 70 درجه از بین می رود  .
- عامل بیماری توسط اکثر ضد عفونی کننده 
ه��ای موج��ود از بین میرود ولی بهتر اس��ت نوع 
ضد عفون��ی کننده ها با توصیه های مس��ئولین 

دامپزشکی باشد.
- وی��روس بیم��اری ب��ه م��دت طوالنی در 
بافتهای آلوده باقی مانده و در کود به مدت س��ه 

ماه زنده می ماند.

راههای انتقال بیماری :
- تماس مس��تقیم با پرن��دگان آلوده خصوصا 
پرندگان آبزی مهاجر که به صورت ناقل بیماری 

می باشد. 
- آب ، دان ، ذرات  گ��رد و غب��ار ، لباس ها، 

وسایل و تجهیزات مرغداری آلوده به ویروس.
- انتق��ال مکانیک��ی توس��ط س��گ و گربه ، 
جوندگان و هچنین رفت و آمد و عوامل انس��انی 

آلوده به ویروس . 
- کود تهیه شده از فضوالت طیور.

عالئم بیماری در پرندگان :
عالئ��م بیماری بس��ته به نوع پرنده ، س��ن ، 
جنس و شرایط پرورش بیماریزایی سویه ویروس 

متفاوت است از جمله این عالئم :
- بروز مرگ و میر ناگهانی .

-  عالئم تنفسی شدید مثل سرفه ، عطسه و 
ترشحات از چشم و بینی .

- کاهش فعالیت ، کز کردگی ، بی اش��تهایی 
، تورم س��ر و صورت ، خونریزی در ناحیه ساق پا 

، اسهال 
- تورم سر و صورت ، تاج و ریش ، خونریزی 
در ناحیه س��اق پا و تاج و ریش و س��یانوزه شدن 

آنها .

عالئم بیماری در انسان :
- تب ، گلو درد ، س��رفه ، اسهال و استفراغ ، 

درد عضالنی ، سردرد .
- اخت��الالت تنفس��ی ، س��ختی در تنفس ، 

نارسایی کبدی و کلیوی .
- در نهایت مرگ انسان در اثر پنومونی.

توصیه های بهداشتی :
- رعایت اصول بهداشت فردی .

- ع��دم ش��کار ، عرضه ، خری��د و نگهداری 
پرندگان وحشی مهاجر.

- استفاده از گوشت و محصوالت طیور کاماٌل 
بهداشتی و مورد تایید دامپزشکی.

توصیه های بهداشتی به روستائیان :
- به منظور جلوگیر ی از بروز بیماری در طیور 
بومی و حفظ بهداش��ت، رعایت نکات زیر توسط 

روستاییان الزامی است:.
- محص��ور نمودن ماکیان) م��رغ ، خروس و 

بوقلمون و...( درمحیطی مناسب .
-  از ره��ا س��ازی ماکیان درمحیط روس��تا و 

خصوصًا اطراف آبگیرها ، چش��مه ها ورودخانه ها 
خودداری نمایند .

- از دان مناس��ب، تمیز و مطمئن برای تغذیه 
طیور خود استفاده نمایند.

- در صورت بروز هرگونه تلفات غیر طبیعی و 
مرگ و میر ناگهانی در طیور، سریعًا موضوع را به 
نزدیک ترین شبکه یا اداره دامپزشکی محل خود 

یا خانه های بهداشت گزارش نمایند.

واحده�ای  در  پیش�گیری  و  کنت�رل 
مرغداری:

اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای اجباری 
برای ورود افراد ، وسایل نقلیه ، تجهیزات و نهاده 

های دان در واحد های مرغداری .
و  وحش��ی  پرن��دگان  ازورود  جلوگی��ری   *

جوندگان به سالن ها و انبار دان.
* ع��دم نگه��داری هرگون��ه پرنده توس��ط 

مرغداران و سایر پرسنل مرغداری درمنزل.
* تعبیه کانال در پش��ت هواک��ش) داکت( و 
هدایت آنها به حوضچه ضد عفونی راهی مناسب 

برای جلوگیری از انتشار بیماری ها میباشد.
* اس��تفاده ازحوضچ��ه ه��ای ض��د عفونی 

درورودی های سالنها .
از  * دف��ع بهداش��تی تلف��ات و خ��ودداری 

رهانمودن آنها در محیط .
* ذخیره بهداش��تی کود درمرغداری در پایان 
هر دوره و حمل بهداشتی آن پس از عمل آوری.

* اقدامات مناسب ضد عفونی و پاکسازی.
* ب��ه کارگیری کلیه توصیه های بهداش��تی 

دامپزشکی .
* درصورت مشاهده هرگونه عالئم مشکوک 
یا نش��انه های بیماری با دامپزشکان ،شبکه ها و 

ادارات دامپزشکی تماس حاصل فرمائید.

منبع: 
- جه��ان تی��غ، محم��د و محم��ود صالحی 
)1389(. بیم��اری ه��ای طی��ور و کنت��رل آنها. 

انتشارات دانشگاه زابل 

واح�د آم�وزش و ترویج دامپزش�کی                                                                               
استان ایالم

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان )طاعون مرغی(
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موفقی��ت در اداره کردن ی��ک واحد مرغداری جوجه گوش��تی 
صنعتی به سه عامل مهم برنامه ریزی، نظم در اجرا و کنترل بستگی 
دارد و برای دس��تیابی به بازدهی باال، این س��ه عامل بایستی دقیقا 
مورد توجه قرار بگیرند. جوجه های گوش��تی که امروزه در واحدهای 
صنعتی پرورش داده می ش��وند سرعت رش��د باال و حساسیت های 
خاصی دارند، بنابر این مدیریت پرورش آنها با گذشته متفاوت است.

در حال حاضر پیشرفت های ژنتیکی و بهبودهای تغذیه ای باعث 
افزایش س��رعت رشد و بازدهی خوراک در جوجه هاي گوشتي شده 
اس��ت. جوجه های گوشتی در سال 1950 در مدت 14 هفته به وزن 
ارائه به بازار می رس��یدند، اما امروزه زمان مورد نیاز برای رسیدن به 
وزن زنده 2 کیلوگرم در جوجه های گوشتی به 37 روز رسیده است. 
گزارش های منتشر ش��ده نشان می دهد که ضریب تبدیل غذایي 
و طول روزهای دوره پرورش جوجه های گوش��تی در هر س��ال به 
ترتیب 1/4 و 1/5 درصد کاهش داش��ته، در حالیکه وزن زنده پایان 
دوره در هر سال 1/7 درصد افزایش یافته است. این افزایش سرعت 
رشد، کوتاه شدن طول دوره پرورش برای وزن باال و بهبود بازدهی 
خوراک در جوجه های گوش��تی عالوه بر زمینه بروز تعداد زیادی از 
ناهنجاری های متابولیکی باعث ش��ده است که پرورش جوجه های 
گوش��تی از حساس��یت باالیی برخوردار باش��د و به مدیریت کارآمد 

نیاز دارد.
س��ن کش��تار مرغ یکی از عوامل موثر در بهبود ش��اخص های 
اقتص��ادی تولی��د اس��ت، م��رغ ب��االی دو کیلوگ��رم مورد پس��ند 
مصرف کنندگان ایرانی است درحالی که در کشورهای اروپایی وزن 
مناس��ب خرید مرغ 1/2 تا 1/3 کیلوگرم است.کشتار جوجه گوشتی 
در س��ن کم باعث استفاده از باالترین س��رعت رشد در پرنده و در 
نهایت کاهش هزینه تولید می ش��ود و مصرف کننده نیز گوش��ت با 
کیفیت تری خریداری می کند.بیشتر مرغداران از مزایای کشتار مرغ 
در س��نین پایین آگاه هستند، اما به دالیل هزینه های اولیه )هزینه 
های جوجه یکروزه، آماده س��ازی سالن، واکسیناسیون و...برای هر 
وزنی ثابت است( و اختصاص قیمت باالتر به مرغ های درشت تر در 
کشتارگاهها، ترجیح می دهند مرغ ها را در سنین باالتر به کشتارگاه 

تحویل دهند.
ام��روزه در گله هاي جوجه گوش��تي تعداد 15 ال��ي 20 اختالل 
متابولیکي وجود دارد که از میان آنها می توان فرس��ایش سنگدان، 
قلب گرد، پارگی آئورت، سندروم خستگی قفس، هایپرتروفی پیش 
مع��ده، عارض��ه خونریزی کبد چ��رب، عارضه کب��د و کلیه چرب، 

نقرس و س��نگهای کلیوی، عارضه پرنده چرب، اختالالت اسکلتی 
جوجه های گوش��تی، ع��دم تعادل الکترولیت ها، عارضه س��وختگی 
س��ینه، اس��ترس های گرمایی، عارضه مرگ ناگهانی و آسیت را نام 
برد. این اختالالت متابولیکی از نظر اقتصادي خس��ارات زیادي به 
این صنعت وارد مي کنند. بیش��تر این ناهنجاری های متابولیکی در 

سن باال رخ می دهد) تصاویر 1 و 2(، بنابر این با کاهش سن کشتار 
شیوع این ناهنجاری های متابولیکی نیز کاهش می یابد.

متأسفانه مرغداران نیز عالقه مند هستند برای افزایش محصول 
تولی��دی م��رغ ها را ب��ا وزن باال عرض��ه نماین��د و از طرف دیگر 
کش��تارگاه ها نیز برای کاهش میزان افت، تمایل به خرید مرغهای 
با سنین باال و وزن باال دارند، که در این حالت احتمال تجمع باقی 
مانده دارویی در آنها بیش��تر می شود. یکی از موانع صادرات گوشت 
مرغ در ایران وزن باالتر از حد اس��تاندارد و کیفیت پایین الش��ه ها 

از نظر درصد چربی اس��ت. بنابر این مرغ��داران برای حداکثر بهره 
برداری اقتصادی  الزم اس��ت که مرغ را در سنین پایین به فروش 

برسانند.کشتار مرغ در سنین پایین مزایای زیر را به دنبال دارد. 
-افزایش تعداد دفعات جوجه ریزی در سال؛

-کاهش ریس��ک ابتال به بعضی بیماریه��ا و از جمله تعدادی از 
بیماری های متابولیکی؛

-بهبودضریب تبدیل غذایی؛
-افزایش تراکم پرورش درواحد سطح؛

-رونق در س��ایر حلقه های تولید گوش��ت مرغ به دلیل افزایش 
نیاز به جوجه یکروزه؛

- بهبود کیفیت گوشت مرغ تولیدی؛
- افزایش ماندگاری الشه در سردخانه؛

- افزایش قدرت خرید اقشار کم در آمد؛
- نزدیک شدن صنعت طیور به استانداردهای جهانی؛ 

- افزایش بهره وري؛
- بهبود شاخص اقتصادي؛

- فراهم شدن زمینه توسعه صادرات.
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گوش��تي در استان ایالم. پژوهش و س��ازندگي ، شماره 83 در امور 

دام، ص 87-83

صیفعل��ی ورمقانی -  عضو هی��أت علمی بخش تحقیقات علوم 
دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالم

مزایای کاهش سن کشتار مرغان گوشتی

تصاویر مربوط به جوجه های 
گوشتی مبتال بیماری های متابولیک 

در سنین باال

متأسفانه مرغداران نیز عالقه مند هستند برای افزایش محصول تولیدی مرغ ها را با وزن باال عرضه نمایند و از طرف دیگر کشتارگاه ها نیز برای کاهش 

میزان افت، تمایل به خرید مرغهای با سنین باال و وزن باال دارند، که در این حالت احتمال تجمع باقی مانده دارویی در آنها بیشتر می شود. 

کنترل و سم پاشی علفهای هرز 
در مزارع غالت استان ایالم

ادامه از صفحه 5
9- در سمپاش��ی وریخت��ن س��موم به داخل 
مخزن باید مسایل احتیاطی را رعایت نموده وباید 
از لب��اس مخص��وص ودس��تکش وعینک وکاله 
وماسک وکفش سمپاشی )چکمه ( استفاده نمود.

10- قبل استفاده از سموم بر چسب و بروشور 
س��موم را مطالعه و با کارشناسان ذیربط مشورت 

نمایید.

نکات مهم در استفاده از علفکش ها
1. بهترین زم��ان مبارزه با علفهای هرز زمان 
2تا 4برگ��ی علف هرز ویا مرحله پنجه زنی گندم 
میباش��د دراین ش��رایط علفکش ها بهترین تاثیر 
را ب��ر علف هرز دارن��د چنانچه مزرع��ه گندم از 
مرحله پنجه زنی خارج ش��ود بوته ها روی علفها 
همپوشانی نموده وعلفکش ها تاثیر کمی برعلف 

هرز می گذارند.
2. درج��ه حرارت ش��بانه روز نباید از 10درجه 

سانتی گراد کمتر باشد.
3. چنانچ��ه یخبندان طی دوس��ه روز مصرف 
علف کش��ها در مزرعه اتفاق بیفتد اثر علفکش ها 

کاهش می یابد.
4. شناسایی علفهای هرز و نوع علفکش بسیار 
حائز اهمیت بوده وباید به این نکته توجه کرد که 
هر علفکش طیف خاصی از علف هرزها را ازبین 

می برد.
5.  میزان آب مصرفی نقش مهمی در مبارزه 
موثر با عل��ف هرز دارد می��زان آب مصرفی باید 
400 لیتر در هکتار باشد  بکار بردن بیش از اندازه 
آب باع��ث رقیق ش��دن ماده موثره ش��ده و تاثیر 

علفکش را کاهش میدهد و بالعکس.
6. اختالط س��موم با یکدیگر بایس��تی کاماْل 
مورد توجه قرار گیرد وفقط س��موم قابل اختالط 

با هم مخلوط ومصرف گردد.
7. س��موم باریک برگ کش بایس��تی با یک 
هفته تاخیر زمانی قبل از پهن برگ کش مصرف 

گردد.
8. سمپاشی باید در هوای آرام صورت گیرد.

9. بارندگی تا 12س��اعت پس از سمپاشی اثر 
علفکش را کاهش می دهد.

10. چنانچه ش��بنم در مزرعه باش��د بایستی 
سمپاشی به ساعات گرم روز که اثر شبنم کاهش 

می یابد موکول گردد.
11. در هنگام اس��تفاده از س��موم علفکش از 
وس��ایل ایمنی مانند کاله ودس��تکش و ماس��ک 

وعینک استفاده گردد.
12. در کاربرد علفکش��ها )خصوصْا هورمونی(

باید دق��ت نمائیم تا به مزارع په��ن برگ مجاور 
پاش��یده نش��ود ویا در نهرها وکانالهای آبرسانی 

تخلیه نشود.
13. ازشستش��وی سمپاش ها در داخل آبهای 

جاری جداْ خودداری گردد.
14. با کارشناسان حفظ نباتات در مورد میزان 

وزمان ونوع سم مشورت نمائیم.
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Maighani. 2007. Evaluation of 
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پیش بین�ی وضعی�ت آب وه�وای آینده به 

کمک درختان

محقق��ان آمریکایی معتقدند که می ت��وان با مطالعه بر 
روی الگوه��ای دوار موجود در ب��رش عرضی تنه درختان، 
وضعیت آب وهوا و ش��رایط اقلیمی آینده را پیش بینی کرد.  
پروفس��ور ادوارد کوک، محقق و طبیعت ش��ناس دانش��گاه 
کلمبیا در مورد این روش منحصر  به فرد اظهارکرد: مطالعه 
بر روی الگوهای دوار نقش بس��ته ب��ر روی تنه درختان به 
محققان کمک می کند تا وضعیت خشکس��الی و بارندگی ها 
را برای حداقل 2000 س��ال مورد بررسی قرار دهند. وی در 
ادامه افزود: با ترکیب متغیرهای بارندگی و ش��رایط اقلیمی 
گذش��ته زمین می توان اطالعات کام��ل و جامعی را برای 
پیش بین��ی وضعی��ت بارندگی در آینده فراه��م کرد. کوک 
پروژه خود را »اطلس خشکس��الی جهان کهن« نامگذاری 
کرده اس��ت. تاکنون در این پروژه عظیم، نقشه های شرایط 
اقلیمی و خشکس��الی قاره های آس��یا و آمریکای ش��مالی 
تهیه ش��ده است. وی معتقد اس��ت که با ترکیب اطالعات 
بدس��ت آمده از الگوه��ای موجود در تنه درختان و ش��رایط 
کنون��ی آب وهوا می توان فهمید ک��ه تغییرات اقلیم در اروپا 
ناشی از نوس��انات موجود در اقیانوس اطلس شمالی است. 
یکی از ویژگی های روش بررس��ی الگوهای موجود در تنه 
درختان، دریافت اطالعات موجود از خشکسالی ها و اتفاقات 
تاریخ نزدیک است. به عنوان مثال در این مطالعه مشخص 
ش��د که در بین س��ال های 1740 تا 1741 ب��ه دنبال یک 
زمس��تان و بهار بسیار س��رد قحطی و خشکسالی در ایرلند 

حاکم بوده است.
 

مزرعه عمودی، ابتکار و خالقیتی زیبا

اس��تیو لی اهل س��ئول یک مزرعه کشاورزی عمودی 
طراحی کرده اس��ت؛ ش��اید این طرح کمی دور از واقعیت 
باش��د اما در س��ال های اخیر چنین طرح هایی ارائه ش��ده 
اس��ت.  مزرعه ش��هری، مفهومی برای معرفی کش��اورزی 
ش��هری اس��ت؛ طراحی این مزرعه با س��اختاری عمودی، 
شبیه به یک درخت است که شاید راه حلی برای مشکالت 

کمب��ود زمین، جنگل زدایی و آلودگی به دلیل ازدحام بیش 
از حد جمعیت در س��ال های آینده باش��د. در واقع این برج 
آوانگارد برای کش��ت م��واد غذایی جه��ت نیازهای رو به 
رش��د شهرها در نظر گرفته ش��ده است؛ این مزرعه در یک 
مساحت کوچک به ش��کل عمودی بر اساس هیدروپونیک 
برای تولید مواد غذایی در مقادیر زیاد طراحی ش��ده اس��ت 
که هر طبقه ش��امل یک مزرعه با محصولی متفاوت است. 
این مزرعه ش��هری با قابلیت کنترل محیط، حرارت، نور و 
رطوبت برای بهره وری س��الم اس��ت؛ دارای چند محفظه 
ش��بیه به ریشه، تنه و برگ اس��ت و با توجه به ساختار آن 

شرایط رشد محصوالت متفاوت است.
 

کنترل از راه دور زمینهای کشاورزی،نتیجه 

11سال تالش زن مخترع ایرانی

سیس��تم جامع کنترل هوش��مند م��زارع و زمین های 
کش��اورزی از راه دور مطاب��ق با آخرین فن��اوری های روز 
دنیا توس��ط یک زن مخترع و مبتکر ایرانی برای نخستین 
بار در جهان ساخته شد. میترا چراغی نخبه اتاق فکر وزارت 
جهادکشاورزی با اعالم این مطلب افزود: با کنترل هوشمند 
پارامترهای مهم کش��اورزی از راه دور و رفع نیاز به حضور 
کش��اورز، تحولی عظیم در عرصه کش��اورزی به وجود می 
آید. مخترع لرستانی تصریح کرد: پس از 11سال تحقیق و 
بررس��ی موفق به اختراع سیستمی شده ام که نمونه مشابه 
خارج��ی و داخل��ی ندارد. سیس��تم جامع کنترل هوش��مند 
مزارع و زمین های کش��اورزی دارای 2 قس��متSlave و 
Master اس��ت که در مزارع تا وس��عت 10کیلومتر مربع 
کاربرد دارد.Master  قس��متی از سیس��تم اس��ت که در 
اتاق کنترل کنار زمین کش��اورزی نصب می شود و وظیفه 
Slave  .ارائ��ه اطالعات و کنترل زمین را به عه��ده دارد

نیز بخش دیگری از سیس��تم است که به تعداد مورد نیاز و 
با توجه به وس��عت زمین کشاورزی در مکان های مختلف 
و مناس��ب نصب می ش��ود و ارتباط بین این 2 قس��مت به 
ص��ورت بی س��یم خواهد بود. با اس��تفاده از این سیس��تم، 
آبی��اری از طریق تلفن همراه صورت م��ی گیرد و با برنامه 
ریزی برای سیس��تم حتی می ت��وان در صورت وقوع آتش 
س��وزی در مزرعه، پیامکی برای آتش نشانی ارسال کرد و 
وقوع آتش س��وزی را اطالع داد. حس��گرهای این سیستم 
در قس��مت های مختلف زمین کش��اورزی نصب می شود 
و با ارس��ال اطالعات به مرکز کنترل، امکان اعمال کنترل 
های الزم را فراهم می آورد و هر چه تعداد حس��گرهای به 
کار گرفته ش��ده بیشتر باشد، کارآیی آن هم بیشتر است. از 
مزیت های این دس��تگاه می توان گفت که با مانیتورینگ 
کامل، تمامی پارامترهای مهم زمین کش��اورزی مانند دما و 
رطوب��ت محیط، دما و رطوبت خاک و... می توان اطالعات 
هر حس��گر را ذخیره و نمودار تغییرات را رس��م کرد. ارسال 
اطالعات از Slave به Masterبه صورت بی سیم انجام 
م��ی گیرد. با ای��ن امکان، آبیاری زمی��ن را می توان بدون 
نیاز به حضور کش��اورز در زمین به ص��ورت خودکار انجام 
داد. وجود باتری خورشیدی و باتری شارژی در Slave ها 
و کارکرد سیس��تم در ش��ب از قابلیت های دیگر آن است. 
این طرح تحولی عظیم در سیس��تم کشاورزی به وجود می 
آورد و ع��الوه بر صرفه جویی در مصرف آب، وقت، انرژی 
و مانیتورین��گ کلی��ه پارامترهای مهم کش��اورزی، کنترل 
هوش��مندی را ب��رای نتیجه بهتر به هم��راه دارد.  هدف از 
ارائه سیس��تم جامع کنترل هوش��مند م��زارع و زمین های 
کش��اورزی، مکانیزه کردن زمین های کشاورزی مطابق با 
آخری��ن فناوری های روز جهان بوده اس��ت و بدین ترتیب 
می توان با استفاده از روش های نوین تحقیقاتی، در وقت، 
هزینه و انرژی صرفه جویی کرد و با کنترل دقیق وضعیت 
آب، هوا و خاک ش��اهد افزایش حجم و کیفیت محصوالت 
بود. در واقع با اس��تفاده از این سیس��تم و به دلیل آسان تر 
ش��دن عملیات کشاورزی و نظارت کامل بر زمین ها و باغ 
ها توس��ط کشاورز، اراضی تحت کشت افزایش پیدا خواهد 
کرد. مخترع برگزیده ی اس��تان تهران در مورد انگیزه خود 
از اختراع سیستم جامع کنترل هوشمند مزارع و زمین های 
کش��اورزی گفت: ب��ا توجه به اهمیت کش��اورزی در تامین 
موادغذای��ی و ضرورت به حداقل رس��اندن خس��ارت های 
وارده ب��ه محصوالت کش��اورزی و عالقه فراوان به درمان 
طبیعی با داروه��ای گیاهی و توجه به پرورش بهینه علمی 
گیاهان و نیاز مبرم جوامع بشری به تولید بیشتر محصوالت 
کشاورزی و همچنین مشکالت فراروی کشاورزان تصمیم 
گرفتم دس��تگاهی طراحی کنم که ع��الوه بر مانیتورینگ، 
کنترل، تحلیل و ذخیره کلیه پارامترهای مهم کش��اورزی، 
بتواند از راه دور کنترل هوش��مندی را برای کس��ب نتیجه 

بهتر اعمال کند. 
 

اصول و روش تشخیص بیماریهای گیاهی

اصول و روش تش��خیص بیماریهای گیاهی با استفاده 
از دو روش می باشد:

sympotms .1 ی��ا عالئ��م بیم��اری که بیش��تر از 

مشاهدات ما روی گیاه بیمار بدست می آید.
singe .2 یا نش��انه های عام��ل بیماری که مبتنی بر 

مشاهدات ما در آزمایشگاه است.
عالئ��م ب��ه عنوان ی��ک clue در تش��خیص بیماری 
کم��ک می کند ول��ی هیچگاه آنرا به عن��وان عامل اصلی 
در نظ��ر نم��ی گیریم . چ��ون این عالئم ب��ا برخی عوامل 
ژنتیکی،فیزیولوژیکی،آث��ار ناش��ی از خس��ارت حش��رات، 
مشابهت عالئم، ش��رایط محیطی و تداخل بین عالئم می 
تواند تغییر کند. برای مثال عالئمی مثل ش��باهت سفیدک 
داخلی آفتاب گردان به موزاییک های ویروس��ی اس��ت که 
می تواند باعث اشتباه شود یا در بعضی موارد عالئم نماتدها 

مانند بعضی از قارچ ها است.

عوام�ل بیماریزا عالئ�م مختلفی را از خود 
بروز می دهند که مهمترین آن ها عبارتند از:

1. اتیوله شدن Etiolaton:به تغییر رنگ گیاهان در 
اثر فقدان نور اتیوله ش��دن گویند و در اینگونه موارد با قرار 
دادن گی��اه در برابر ن��ور اغلب به وضع قبل��ی خود باز می 

گردد.
2.کلروز Chlorosis : به تغییر رنگ اندام های گیاه 
به س��بز مایل به زرد ، که می توان��د در اثر حمله پاتوژن یا 
کمبود مواد غذایی باش��د. معموال ب��ا بر طرف کردن عامل 

مشکل حل می شود.
در بیماری سفیدک داخلی کاهو عالئم ابتدائی بیماری 

به صورت لکه های روشن در سطح فوقانی برگ است
3. مالنوزMelanose :  به قهوه ای یا س��یاه ش��دن 
غده و اندام های گوشتی می گویند که در اثر بعضی از مواد 
متش��کله بافت ها به وجود می آید. مث��ال تیروزین در غده 
س��یب زمین��ی ، در حالت معمولی بی رنگ اس��ت ولی اگر 
تح��ت آنزیم تیروناز قرار گیرد تبدیل به مالنین ش��ده و به 
رنگ س��یاه در می آید. مالنوز در بیماری قلب س��یاه سیب 

زمینی در اثر کمبود اکسیژن عارض می شود.
4.  موزائی��ک Mosaic : ایجادلکه های زرد در متن 
س��بز رنگ گی��اه را اصطالح��ا موزائیک گویند که بیش��تر 
عالمت بیماریهای ویروسی اس��ت. ویروس موزائیک خیار 

CMV باعث ایجاد حالت موزائیک روی برگ می شود
5. زخ��م lesion : ب��ه لکه هایی ک��ه در اثر بیماری 
ایج��اد، و به رنگ قهوه ای در می آیند زخم می گویند این 
لک��ه ها ب��ه دو صورت دیده می ش��وند 1- موضعی 2- به 

هم پیوسته
6. روشن ش��دن رگبرگ ها Vein clearing : اگر 
رگبرگ س��فید و برگ ها س��بز یا تقریبا س��بز بماند به این 

حالت روشن شدن رگبرگ ها گویند.
 Interveinal chlorosis 7. زردی بین رگبرگ ها
: اگر رگبرگ ها سبز و بافت بین آن ها تغییر رنگ بدهد به 
این حالت زردی بی��ن رگبرگ گویند. در بیماری لکه زاویه 

ای خیار بین رگ برگ ها زرد وموزائیکی می شود
8. پالس��یدگی Wilting : ک��ه ناش��ی از کمبود آب 
یا حمله عوامل بیماریزا به ریش��ه ، آوند یا س��ایر قسمت ها 
اس��ت. در بیماری فوزاریومی گوج��ه فرنگی یکی از عالئم 

بیماری پژمردگی بوته ها است
 Stunting or 9. کوتوله گی یا بازماندگی از رش��د
Dwarfing : در این حالت تمام یا قس��متی از آن کوتوله 
 Hypoplasia می ماند که این حالت در اثر هیپوپالزی

یا هیپوتروفی Hpotropyبه وجود می آید
10. ژیگانتیس��م Gigantisme : ب��ر عکس کوتوله 
گ��ی اس��ت و عبارت اس��ت از رش��د ب��ی ان��دازه ی اندام 
 Hyperplasia های گیاه��ی که در اث��ر هیپرپ��الزی
وهیپرتروفی Hypertropy اس��ت ک��ه می تواند نتیجه 

عوامل غیر عادی و بیماری های باکتریایی باشد.
11. جاروئی ش��دن Witches-brooms : در این 
حالت ش��اخه ها شکل جارویی به خود گرفته و حتی گاهی 

اوقات روی ریشه ها هم این حالت مشاهده می شود.
12. روزت Rosset : در ای��ن حال��ت فاصل��ه ی بین 
میان گره ها کم و برگ ها به صورت پر پش��ت اطراف گره 

ها می روید.
در  روزت  ایج��اد   Curly Top Virus وی��روس 

خیارهای آلوده می کند و باعث کوتاه ماندن ساقه میشود.
13. تاولی ش��دن : در این حالت بافت بین رگبرگ رشد 
بیش از حدی داش��ته و در روی پهنک به شکل تاول ظاهر 

می ش��ود. در بیماری لب شتری هلو برگ ها حالت قرمز و 
تاولی به خود می گیرند

14. غ��ده ی��ا گال : در اث��ر تحری��ک س��لول وعمل 
هیپوپ��الزی ی��ا هیپرپالزی انج��ام می گی��رد .در بیماری 
س��رطان مو یکی از عالئم بیماری ایجاد گال روی قسمت 

های مختلف گیاه است.
15. نک��روز Necrosis : مرگ بافت گیاهی را گویند 
و این به معنی فرو ریختن در اثر پوس��یدگی نیست در این 
حالت رنگ به زرد مایل به قهوه ای،قهوه ای یا خاکس��تری 
تبدیل می گردد که حالت عمومی آن قهوه ای تیره اس��ت 
. اگر چند ش��اخه یا ش��اخه بزرگی در اثر نکروز از بین برود 
  Extensive necrosis ای��ن حالت را نکروز گس��ترده
گویند. در مواقعی ک��ه بافت های نکروزه روی برگ افتاده 
و برگ نمای سوراخ دار پیدا کند این حالت را غربالی شدن 
می گویند. در بیماری س��فیدک داخل��ی کاهو بعد از مدتی 
لکه ها به هم رس��یده و به صورت نکروزه و قهوه ای رنگ 

در می آیند
16. پوس��یدگی Rotting : تجزیه و متالش��ی شدن 
باف��ت های گیاه ب��ه دو صورت نرم و خش��ک ، که حالت 
اول در اندام های گوش��تی و آبدار اتفاق می افتد. پوسیدگی 
ممکن اس��ت در هر قس��متی بروز کند که می توان موارد 

زیر را نام برد :
م��رگ    Per-emerjence damping-off
گیاهچه قبل از خروج از خاک که پوس��یدگی ش��امل تمام 

اندام های گیاهچه است.
م��رگ   Post-emejence damping-off
گیاهچه بعد از خروج از خاک که پوس��یدگی ش��امل طوقه 

و ساقه گیاه میزبان می شود.
Stak rot پوسیدگی ساقه، در این حالت گیاه معموال 

از محل طوقه دچار پوسیدگی شده و ضعیف می گردد.
،م��رگ  ب��ذر  پوس��یدگی  بیم��اری  در  ای��ن عالئ��م 
ش��اخه  توس��ط  ک��ه  ریش��ه  گیاهچه،پوس��یدگی 

Pernosporales ایجاد میشود دیده می شود
Root rot پوس��یدگی ریش��ه،Ear rot پوسیدگی 

گردن خوشه
17.ش��انکر Canker : به قسمت های کامال نکروزه 
ش��ده ی روی شاخه یا تنه درخت که معموال کمی فرورفته 
تر از بافت های اطراف بوده و مرز کامال مشخصی با بافت 
های س��الم دارد. در بیم��اری فیتیله نارنج��ی روی تنه ی 

درخت شانکر های قهوه ای ایجاد می شود
18. مومیای��ی ش��دن Mummification : اگ��ر 
پوس��یدگی اولیه توسط قارچ باشد قارچ با اشغال بافت های 
می��وه آن را به اندام خش��ک و چروکی��ده ای به نام مومی 
Mummy تبدیل می کند . مومی مقاومت زیادی نسبت 
به پوسیدگی در مقابل س��ایر میکروارگانیزم ها داشته و در 
بهار اندام های باروری پاتوژن بروی آن تشکیل می شود 

19. ری��زش برگ و می��وه : در گیاهان پهن برگ بیمار 
اغلب قبل از موعد مقرر ریزش میکند . در برخی از بیماری 
ها ریزش شاخ و برگ عالمت نهایی است و هنگامی است 

که آلودگی به اوج رسیده باشد.
20. جایگزین شدن بافت گیاه میزبان :جایگزینی اندام 
مخصوصا در بیماری هایی که مس��تقیما گل و میوه را مورد 
حمله ق��رار می دهند که معموال فرم زمس��تان گذران این 
حالت را دارا هس��تند در ضمن این مورد فقط در اثر عوامل 

انگلی ایجاد میشود.
موارد ش��ماره ی یک تا هشت را می توان ایجاد رنگ 
غیر طبیعی در گیاهان نامید و همچنین عالئم شماره های 
10 تا 15 را میتوان به طور کلی تغییر ش��کل و رش��د غیر 
طبیعی گیاه نامید و نیزموارد 16 تا 19 را عالئمی که باعث 

مرگ بافت گیاه میشود، می توان دسته بندی کرد.
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مسابقه فصلنامه آموزشی-ترویجی )شماره 9-زمستان 1395(

1.  برای تولید عملکرد مناسب دانه در محصول کلزا  کود اوره چگونه مصرف می شود؟ 
الف( 70 کیلوگرم در هکتار در مرحله 3 برگی     ب( 40 کیلوگرم در هکتار در مرحله ساقه دهی     ج( 30 کیلوگرم در هکتار در مرحله غنچه دهی کامل     د( هیچکدم

2. نحوه خسارت سوسک سیاه گندم چگونه می باشد؟ 
الف( حشرات کامل در اواخر بهار  و اوایل تابستان از دانه های گندم، جو  و گرامینه های وحشی تغذیه می کنند.      

ب( الرو حشرات در پاییز و بهار از جوانه ها و برگهای جوان میزبان تغذیه می کنند و سبب خشک شدن بوته ها می شوند.    ج(الف و ب                 د(همه ی موارد
3. کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد ؟ 

الف( آب مورد نیاز برای هر هکتار باغ انار در روش آبیاری سنتی حدود 5000 متر مکعب می باشد.                 ب(  برنامه تغذیه کودی در باغات انار بر اساس آزمونهای 
خاک و برگ است.             ج( بهترین خاک جهت احداث باغ انار خاک های رسی- شنی با PH 2/5- 1/5 است.               د(همه ی موارد

4. برای مقابله با سرمازدگی باغات در زمستان کدامیک از عملیات های به زراعی زیر پیشنهاد می شود؟ 
الف( پیوند زدن                    ب(استفاده از باد شکن                  ج( هرس به موقع                  د(همه ی موارد

5. کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد ؟ 
الف( روش کنترل مکانیکی علف های هرز یعنی استفاده از شخم با انواع ادوات کشاورزی مناسب  

ب( روش کنترل بیولوژیک یعنی استفاده از موجودات زنده مانند جانوران، حشرات، قارچها و... است      
ج(روش کنترل فیزیکی عمل بوجاری و جداسازی بذر علف های هرز از بذر گندم، استفاده از آتش برای کنترل علف های هرز در حاشیه مزارع و جاده ها می باشد.                     

د( همه موارد
6. کدامیک از موارد ذیل از مزایای کشتار مرغ در سنین پایین می باشد؟ 

الف(کاهش تراکم پرورش در واحد سطح                 ب(کاهش تعداد دفعات جوجه ریزی در سال     ج(بهبود ضریب تبدیل غذایی     د(همه ی موارد
7. کدام یک از موارد ذیل از راههای انتقال بیماری طاعون مرغی می باشد؟ 

الف( کود فضوالت طیور              ب( تماس مستقیم با پرندگان آلوده             ج(تجهیزات مرغداری آلوده              د(همه ی موارد 
8. کدامیک از موارد ذیل در استفاده از علف کش های مزارع غالت  مهم است؟ 

الف(درجه حرارت شبانه روز باید از 10 درجه سانتی گراد کمتر باشد      
ب( چنانچه یخبندان طی دو سه روز مصرف علف کش در مزرعه اتفاق بیفتد اثر علف کش افزایش می یابد. 

ج(سموم باریک برگ کش بایستی با یک هفته تاخیر زمانی قبل از پهن برگ کش استفاده گردد.     
د(همه ی موارد

9. کدامیک از عبارات زیر در خصوص تنش سرمای تشعشعی درست می باشد؟ 
الف( این سرما محلی است و به واسطه از دست رفتن حرارت ذخیره شده در زمین بر اثر تشعشع به وجود می آید. 

ب( این نوع سرما در شب های صاف اوایل بهار و یا اوایل پاییز رخ می دهد.  
ج( الف و ب 

 د(همه ی موارد
10. عالئم بیماری آنفلونزای مرغی در انسان کدامیک از موارد زیر است؟ 

الف( اختالالت تنفسی              ب( درد عضالنی                ج( نارسایی کبدی و کلیوی                د(همه ی موارد

پاسخنامه مسابقه فصلنامه نوآوران ترویج- شماره 9


