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سال دّوم            شماره 7           پاییز 1395

در این شماره می خوانید

کشت پاییــزه مبتنی بر بهره وری مصرف آب
آب  بحـران  کـه  بپذیریـم  بایـد 
بـرای ایـران، بزرگ تریـن چالش 
قـرن معاصـر شـده و ایـن بحـران 
بـا افزایـش جمعیـت و بـه دنبـال 
کشـور رو  آن افزایش نیاز غذایی 
بـه فزونـی یافتـه و خطـر بحـران 
را جدی تـر می سـازد. لـذا وظیفـه 

کـه از منابـع آب محـدود  و تکلیـف ملـی هـر ایرانـی اسـت 
کرده و در جهت ترویج این فرهنگ  کشور درست استفاده 
کوششـی فروگـذار نشـود و در ایـن میـان  از هیـچ تـاش و 
کشـاورزی عـاوه بر وظیفه ملی  ابواب جمعـی وزارت جهاد 
و انسـانی، مکلـف بـه برنامه ریـزی و تدویـن سیاسـت های 
کشـاورزی مبتنی بر مصرف بهینه آب و بهره وری  توسـعه 
کشـور همـراه  امنیـت غذائـی  تأمیـن  به منظـور  بـاال  تولیـد 
کنـار  کشـاورزی در  کیفـی محصـوالت  کمـی و  افزایـش  بـا 
ک و  رعایـت مسـائل زیسـت محیطی، حفـظ منابـع آب، خا
کشـاورزان  کشـور و حفظ و بهبود سـودآوری  منابع طبیعی 
کشـت های  هسـت.یکی از این برنامه ها، اولویت دهی به 
پائیـزه به منظـور اسـتفاده از بارندگی های پائیز، زمسـتان و 
بهـار بـه همـراه اجـرای سـایر روش هـای افزایـش بهره وری 
ک ورزی حفــاظتــی   کشــــاورزی از قبیـل خـــا مصــــرف آب 
از  اسـتفاده  ک،  خـا آلـی  مـواد  افزایـش  و  گیاهـی  تغذیـه 
کاشـت  کم آبـی، رعایـت تاریـخ  ارقـام پربـازده و مقـاوم بـه 
آبیـاری  به ویـژه  نویـن  آبیـاری  سیسـتم های  از  اسـتفاده 
میکـرو، مبـارزه بـا علف هـای هـرز، آفـات و بیماری هـا و ... 
آمـوزش و توانمندسـازی بهره بـرداران بخـش  کـه  هسـت 
شـبکه  نیازمنـد  برنامه هـا  ایـن  اجـرای  جهـت  کشـاورزی 
بخـش  ظرفیـت  از  اسـتفاده  و  کشـاورزی  ترویـج  گسـترده 
خصوصـی، همـکاری و تعامـل سـازنده بخش هـای ترویـج  
ابـاغ  بـا  نیـز  امـکان  ایـن  کـه  باشـد  اجرامـی  و  تحقیقـات 

ح نظـام نوین ترویج کشـاورزی و طی مراحل آزمایشـی  طـر

آن فراهـم گردیـده و ان شـاءاهلل بـا تکمیـل زیرسـاخت های 

کارشناسـان و مروجـان مسـئول پهنه هـا  کلیـه  آن و همـت 

اثربخشـی آن چنـد برابـر خواهـد شـد. 
کبر نژادرضا علی ا

کشاورزی مدیر هماهنگی ترویج 

کشاورزی کاالی  بورس 

قانـون  اسـاس  بـر  ایـران  کشـاورزی  کاالی  بـورس   

توسـعه  سـوم  برنامـه  قانـون   95 مـاده  استفسـاریه 

اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران 

بخشـی  تنظیـم  قانـون  مـاده 113  و  سـال 1379  مصـوب 

شـورای  مجلـس   1380 مصـوب  دولـت  مالـی  مقـررات  از 

بهـادار  اوراق  بـورس  تأسـیس  قانـون  همچنیـن  و  اسـامی 

گردیـد. تأسـیس   1383 شـهریور  در   1345 سـال  مصـوب 

ــزاری  ــوان ابـ ــه به عنـ کاال چـ ــورس  ــدازی بـ ــاد و راه انـ - ایجـ

بـــازار  ســـازمان دهی  یـــا  مبادلـــه  روش  بهبـــود  بـــرای 

کاالهـــا و چـــه بـــرای توســـعه اقتصـــاد از طریـــق افزایـــش 

ســـرمایه گذاری در آن می توانـــد نقـــش بســـیار مهمـــی در 

کنـــد. کشـــور و رفـــاه مـــردم ایفـــا  اقتصـــاد 

کـه  اسـت  جدیـدی  بـازار  کشـاورزی  کاالی  بـورس   -

را  سـنتی  مشـکات  از  قابل توجهـی  بخـش  می توانـد 

کنـد کمـک  کشـاورزی  بخـش  توسـعه  بـه  و   برطـرف 

بازارهـای  طریـق  از  کشـاورزی  محصـوالت  عرضـه  چـون 

می باشـند  مشـکاتی  دارای  بازارهـا  ایـن  و  بـوده  سـنتی 

را  خـود  محصـوالت  تولیدکننـدگان  می شـود  باعـث  کـه 

دهنـد. قـرار  دالالن  اختیـار  در  پایین تـری  قیمت هـای  بـه 

ــدگان  ــداد عرضه کنن ــش تع ــورس و افزای ــدازی ب ــا راه ان - ب

انحصــار  رفــع  ازجملــه  بــازار  مشــکات  بــه  می تــوان 

نمــود. برطــرف  را  مشــکات  از  بخشــی  و  پرداختــه 

روش صحیح برداشت انگور و 

فرآوری آن
2صابر بیگ لک 

اراضی بایــــــــــــر

3  عبداهلل لطفی

اهمیت بهسازی و نوسازی 
دامداری های روستایی

4منوچهر باغبان حقی

کشاورزی حقوق در 

6مصطفی ساعی

راهکارهای مقابله با سرما در 

مرغداری ها
7شهرام محمدزاده

 اهمیت پایه های درختان میوه
 در احداث باغ

8محّمد زرین بال

 چگونه عسل طبیعی را ازتقلبی

 تشخیص دهیم
9عادل فرتاش

جنگل های ارسباران

11سّیدمحّمدحسن آل هاشم

کشاورزی در توسعه  نقش 

روستایی
12صالح مومنی

نقش عناصر روی و آهن در افزایش 

کشاورزی عملکرد محصوالت 
13احمــــــــد  بایبــــوردی

 اسیـــدهای آمینـــه

کاظمی 14رحیم 

سازمان توسعه تجارت

15  عزیز بابازاده

ادامه در صفحه ۷
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تاخیر در کاشت بذر احتمال سرما زدگی را به دنبال خواهد داشت.

روش صحیح برداشت انگور و فرآوری آن

عملیات برداشت محصول :

زمان رسیدن محصول انگور بسته به رقم و شرایط آب و هوایی فرق می کند  بهترین 

کند.  باید  که دم خوشه ها شروع  به خشکی شدن  زمان برداشت انگور هنگامی است 

گر خوشه انگور نارس  کرد ا کامل آن اطمینان حاصل  قبل از چیدن  محصول از رسیدن 

یا ترش برداشت شود به همان صورت ترش خواهد ماند . یکی از نشانه های رسیدن 

انگورهای  این نسبت  در   . اسید حبه ها است  و  محصول متعادل بودن نسبت قند 

به   35 می روند  کار  به  سازی  کشمش  برای  که  انگورهای  در  و   1 به   25 خوری  تازه 

1 است عاوه بر نشانه های رسیدن . یعنی تغیر رنگ  حبه ها  . مقدار  ترشی ، قند و 

طعم  میوه ها  نشانه های دیگری نیز برای تعین  زمان  برداشت  محصول وجود دارد 

که به هنگام رسیدن حبه  یا محور خوشه  و  از رنگ چوب  این نشانه ها عبارت اند   ،

کهربایی تبدیل می شود . هنگام برداشت محصول  انگور در اغلب  ارقام از سبز به زرد 

که به حبه های انگور آسیبی وارد نیاید  در غیر این صورت  خوشه ها  باید سعی شود 

ج شدن شیره انگور از جعبه ها به زودی فاسد شده  گ های خارجی یا خار براثر ورود ها

از آسیب دیدن خوشه ها جلوگیری شود  برداشت  گر در زمان   ا از بین خواهد رفت   و 

کاهش خواهد یافت چیدن محصول با قیچی و قرار دادن آن ها  میزان آلودگی قارچی 

و  لهیدگی  کاهش  باعث   روی هم   محصول  نکردن  انباشته  و  مناسب  سبدهای  در 

پوسیدگی محصول و جلوگیری از آلودگی های قارچی  می شود  و محصول چیده شده 

نباید در سبدهای بزرگ و حجیم حمل شود .

نکات مهم در برداشت محصول :

موقع  در  لذا  می شود  متوقف  برداشت   از  پس  رسیدن  انگور،  گونه های  تمامی  در   -1

برداشت انگور باید توجه شود که به حد کافی  رسیده باشد کیفیت انگورهای ترش نارس 

یا رنگ پریده  در صورت نگهداری  بهبود نخواهد یافت . همچنین انگورهای سیاه بسیار 

چ ها بود ه و قابلیت نگهداری آن کاهش می یابد . رسیده به شدت مساعد رشد قار

که برای خشک کردن برداشت می شود باید مناسب باشد.  2 - میزان قند انگوری 

3- میزان قند انگور در موقع برداشت  آن به نوع و رقم محصول بستگی دارد و متفاوت است .

4 - انگور به تدریج می رسد لذا برداشت آن باید به تدریج و به ترتیب رسیدگی باشد 

ع و رقــم انگــور  شــرایط آب هوایــی  کامــل بــه نــو 5- زمــان رســیدگی انگــور  بســتگی 

کاشــت و غیــره دارد . منطقــه 

کشمش ، در اثر از دست دادن آب خود  6 - انگور آبدار و نارس طی مراحل عمل آوری 

به کشمش پوک و سبک وزن تبدیل می شود که ازنظر وزنی موجب ضرر و زیان می شود 

که هوا خنک است  -حتی االمکان  برداشت محصول اوایل صبح یا عصر ، زمانی   7

گرم خودداری شود .  انجام شود .از برداشت انگور در روزهای بارانی با خیلی 

از دستکش پاستیکی قابل شستشو و ضدعفونی شده یا  8- برای چیدن انگور باید 

دستکش های یک بارمصرف استفاده شود

انتهای خوشه  با انگشت اشاره  کف دست قرارداد  باید در میان   را  انگور  9- خوشه   

گرفته و به طرف پایین  انگور را از محل چسبیدن خوشه انگور به درخت ( به آهستگی 

کشید تا خوشه از ساقه جدا شود 

10-برای چیدن انگور جداشده از ساقه درخت مو داخل سبدهای پاستیکی مشبک یا 

که قبًا« شسته ،و تمیز و خشک شده اند  قرارداد. سبدهای سیمی ضدزنگ  

کوچک تر  گرفتن در داخل سبد به قطعات  کشمشی قبل از قرار   11- خوشه بزرگ انگور 

گیرد . تقسیم شود تا عمل غوطه وری و خشک شدن یکنواخت صورت 

کــه انــواع و ارقــام مختلــف انگــور در ســبدهای  12 - در حیــن برداشــت بایــد دقــت شــود 

مجــزا قــرار داده شــوند.

که میوه های رسیده و نارس و غوره ای به  13- در حین برداشت انگور باید دقت شود 

گردند و در حین چیدن نباید به  یکدیگر مخلوط نشوند و در سبدهای مجزا جمع آوری 

انگور صدمه زد.

نکات مهم در جابجایی محصول :

کــه از لهیــده  انگــور برداشت شــده بایــد داخــل ســبدهای پاســتیکی طــوری چیــده شــود 

ک یــا هرگونــه مــواد  کــه آلــوده بــه خــا شــدن صدمــه خــوردن و تمــاس بــا ســطح رویی 

خارجــی باشــد خــو داری شــود . 

ک  2- میوه انگور باید پس از برداشت و قبل از تحویل به مراحل مختلف عمل آوری پا

شود و قسمت های لهیده  آسیب دیده و آفت زده و بیمار از خوشه های سالم جدا شود.

 3- سبدهای حاوی محصول انگور در سایه درختان انگور یا در پناه  وسیله سایه دار 

متحرک  )قابل جابجایی در باغ ( نگهداری شود. 

ظروف  از  باید  شدن،  خشک  محل  تا  برداشت  محل  از  انگور  میوه  حمل  برای   -4

کرد . مشبک  پاستیکی مناسب قابل شستشو و ضدعفونی شده استفاده 

5 - در جریان حمل ونقل میوه از محل  برداشت تا خشک کردن باید وسایل حمل ونقل 

قبل از بارگیری تمیز و ضدعفونی شود .

صابر بیک لک

 کارشناس مدیریت  باغبانی
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خاک نعمت خداوند وسرمایه کشور است، باید همگی در حفاظت آن بکوشیم.

اراضی بایــــــــــــر

که اصطاحًا به آن ها تولیدات  کشاورزى اعم از محصوالت زراعی و دامی  فرآورده هاى 
موردنیاز  کاالهاى  اساسی ترین  تأمین  خاطر  به  امر  بدو  در  می شود،  اطاق  کشاورزى 
که تجربه برخی  کنار این امر همان گونه  بشر یعنی مواد غذائی حائز اهمیت است. در 
به عنوان  می توان  را  کشاورزى  بخش  می دهد  نشان  کانادا  و  استرالیا  مثل  کشورها 
با  کشورهاى توسعه یافته  بر این  گرفت. عاوه  اقتصادى در نظر  نقطه شروع توسعه 
کشاورزى )مثل غات(  گرفتن سهم عمده اى از تولید و تجارت محصوالت  در دست 
ازنظر  هرسال،  در  قابل توجه  ارز  به  دستیابی  بر  عاوه  توانسته اند  جهان  سطح  در 
که در بسیارى  اقتصادى و سیاسی نیز بر سایر جوامع تسلط یابند. این در حالی است 
کشاورزى است  که بخش عمده اى از جمعیت فعال آن ها در بخش  کشورهاى دیگر  از 
سالیانه مبالغ عمده اى بابت واردات این محصوالت اختصاص می یابد. به خصوص 
لذا  و  است  کشورها  سایر  از  باالتر  معمواًل  اخیر  جوامع  در  جمعیت  رشد  خ  نر که  ازآنجا
تأمین غذاى جمعیت رو به افزایش غالبًا به عنوان یک مسئله جدى قلمداد می شود. 
در  و  اسامی  جمهوری  نظام  کلی  سیاست های  اساس  بر  جهادکشاورزی  وزارت  لذا 
کثر بهره برداری از عوامل  گندم و حدا راستای خودکفایی محصوالت استراتژیک مثل 
کشاورزی بدون  کشاورزی و باهدف جلوگیری از معطل ماندن اراضی  تولید در بخش 
عذر موجه، اقدام به تصویب قانونی برای حل مشکل اراضی بایر نموده است. مشکل 
و  ح  مطر نظام  مصلحت  تشخیص  67/5/25 مجمع  خ  مور جلسه  در  بایر  اراضی 

ح ذیل به تصویب رسید: ماده واحده ذیل با تبصره های مربوطه به شر

 ماده واحده:

قـرار  دولـت  اختیـار  در  باعـوض  آن هـا،  صاحبـان  اعـراض  صـورت  در  بایـر  اراضـی  کلیـه 

می گیـرد و در صـــــورت عـدم اعـراض، مالکیـن ملـزم بـه کشـت یا فـروش یا اجاره یـا مزارعه 

زمیـن بایـر خـود هسـتند.چنانچه از تاریـخ ابـاغ ظـرف مـدت یـک سـال اقـدام بـه یکـی از 

مـوارد فـوق ننماینـد وزارت کشـاورزی، اراضی مذکور را برای امورات کشـاورزی و دامداری 

بـه قیمـت عادلـه زمـان تصویـب ایـن قانـون )67/5/25( خواهـد فروخـت.

تبصــره 1: مهلــت عنوان شــده، چنانچــه عــذر مالــک موجــه باشــد، بــه مــدت یــک ســال 

تمدیــد خواهــد شــد.

کسر بدهی های قانونی و شرعی  از   تبصره 2: پرداخت بهای عادله در هر مورد پس 

گرفت. مالک انجام خواهد 

ماده 1 : اصطالحات

بایر  اراضی  خصوص  در  مجمع   1367/5/25 خ  مور مصوبه  ماده واحده:   -

»ماده واحده« نامیده می شود.

کشت مانده است. که بیش از )5( سال متوالی با  - اراضی بایر: زمینی 

گذاشته شــده اند. احــراز  کــه بااســتفاده   - اراضــی اعراضــی: زمیــن در تملــک اشــخاص 

کتبــی  اعراضــی بــودن اراضــی توســط دادگاه و از طریــق تحقیــق و بررســی محــل یــا اقــرار 

مالــک انجــام می شــود.

کارشــناس )دو نفــر بــا معرفــی رییــس ســازمان جهــاد  گــروه تشــخیص: مرکــب از ســه نفــر   - 

کشــاورزی و یــک نفــر بــا معرفــی مدیــر امــور اراضــی( کــه پــس از بازدیــد از ملــک در خصــوص 

بایــر بــودن اراضــی اعــام رأی می نماینــد.

کارشناســـان ســـازمان  کارشـــناس )دو نفـــر از  گروهـــی اســـت مرکـــب از ســـه نفـــر  گـــروه ارزیابـــی:   - 

ـــا معرفـــی مدیـــران کل مربوطـــه و یـــک  کشـــاورزی و اداره کل امـــور اقتصـــادی و دارایـــی ب جهـــاد 

کـــه در مـــورد بهـــای عادالنـــه اراضـــی موضـــوع  کارشـــناس رســـمی بـــا معرفـــی دادســـتان محـــل(  نفـــر 

ایـــن آیین نامـــه اعـــام رأی می نماینـــد.

گــروه  ج از محــدوده قانونــی شــهرها بــر عهــده   مــاده 2 : تشــخیص اراضــی بایــر خــار

هســت. تشــخیص 

کشـاورزی اسـتان بـه قائم مقامـی مالـک اسـناد انتقـال  مـاده 3: رییـس سـازمان جهـاد 

گـذاری زمیـن  مالکیـت این گونـه اراضـی را امضـا خواهـد نمود.هیئت هـای هفت نفـره وا

کشـت بـا رعایـت اولویت هـای زیـر، اقـدام خواهنـد نمـود: در مـورد فـروش اراضـی بـرای 

کمتر از عرف محل زمین دارند. که بدون زمین هستند و یا  کن در محل  - زارعین سا

کن در محــل در صــورت ســپردن تعهــد  کشــاورزی غیــر ســا کار   - داوطلبــان اشــتغال بــه 

کشــاورزی. کار  ســکونت در محــل و اشــتغال بــه 

کشاورزی. غ التحصیان رشته های   - فار

انقـــاب  کمیته هـــای  و  ژاندارمـــری، شـــهربانی  از  اعـــم  انتظامـــی  نیروهـــای  کلیـــه   -

گـــذاری  کشـــاورزی و هیئت هـــای هفت نفـــره وا اســـامی مکلف انـــد بـــا وزارت جهـــاد 

زمیـــن همـــکاری نماینـــد.

کــه بــه هــر طریــق مانــع  کشــاورزی می توانــد در صــورت لــزوم اشــخاصی را  - وزارت 

کیفــر بــه مراجــع  اجــرای ماده واحــده و ایــن آیین نامــه می شــوند جهــت تعقیــب و تعییــن 

قضایــی صالــح معرفــی نمایــد.

 مراحل اجرای قانون در اراضی بایر:

کروکی utm دار 1- شناسایی اراضی بایر توسط واحدهای شهرستان و تهیه 

کروکی مبنی بر غیر ملی بودن 2- استعام از منابع طبیعی شهرستان با ارسال 

گروه اراضی بایر 3- بازدید اعضای 

4- صدور رأی تشخیص اراضی بایر

5- اباغ کتبی به مالکان اراضی، در صورت دسترسی به آنان

گهی در دو نوبت به فاصله یک ماه 6 - آ

ع ملک  7 - الصاق اطاعیه در محل وقو

 عبداهلل لطفی 

کارشناس مدیریت امور اراضی



با نوسازی، بهسازی اماکن دامی خود تولیدات دامی را افزایش دهیم.4
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اهمیت بهسازی و نوسازی دامداری های روستایی

و  فّناوری  و  علم  روزافـــزون  توسعه  و  پیشرفت     

که  جمعیت  افزایش  بهداشت،  و  به سامتی  توجه 

نیازمندی های تولیدی و تغذیه ای بیشتر را می طلبد از 

یکسو، پائین بودن میزان راندمان تولیدات دامی و عدم 

که  بهره وری در واحدهای دامداری سنتی  و  سوددهی 

از عدم اعمال مدیریت صحیح پرورشی و  بیشتر ناشی 

نامناسب بودن جایگاه های دام هست از سوی دیگر، هر 

آن نظر متصدیان و برنامه ریزان را به خود معطوف نموده 

تا با یک برنامه ریزی صحیح و منظم بتواند مشکات 

دامداران را مرتفع و راندمان تولیدات دامی را باال ببرند. 

دارای  شرقی  آذربایجان  استان  که  می دهد  نشان  آمار 

از %65  که بیش  واحد دامی هست  میلیون  از 7  بیش 

آن در جایگاه های نامناسب )غیربهداشتی، غیراصولی، 

کم نور، مرطوب و فرسوده( نگهداری می شوند  تاریک و 

که این امر موجب فراهم شدن زمینه کاهش تولید )شیر 

میزان  به  تلفات  افزایش  و   %35 میزان  به  گوشت(  و 

است  گردیده  درمان  و  دارو  هزینه های  افزایش  و   %20

صحیح  برنامه های  اعمال  مانع  امر  این  همچنین  و 

دامی  تولیدات  راندمان  بردن  باال  به منظور  پرورشی 

اعم از برنامه های اصاح نژادی، تغذیه ای و بهداشتی 

جایگاه ها  این چنین  وجود  امروزه  بعاوه  می گردد. 

نه تنها ظاهری زشت به بافت روستایی بخشیده بلکه 

محلی مناسب برای رشد و تکثیر انواع عوامل بیماری زا 

که موجب به وجود آمدن  گردیده  و حشرات و انگل ها 

مشکات اجتماعی می شود.

بخش  زیر  به  وارده  خسارت های  گستردگی  همچنین 

دامی  کن  اما که  داد  نشان  اخیر  زلزله  در  استان  دام 

آسیب پذیر  طبیعی  مخرب  حوادث  برابر  در  روستایی 

سطح  در  دام  پرورش  تأسیسات  مقاوم سازی  و  بوده 

این  و  بوده  اجتناب ناپذیر  ضرورتی  استان  روستاهای 

اقدام پیشگیرانه موجب صیانت از سرمایه های ملی در 

مقابل حوادث قهری طبیعت می شود.

اهمیت جایگاه دام در نگهداری و پرورش دام

تولید  درنهایت  و  تولیدمثل  رشد،  فرآیند  به طورکلی 

توان  به  مربوط  آن   %10 زنده  موجودات  در  محصول 

به عوامل محیطی  مربوط  و بخش عمده  دام  ژنتیکی 

هم  از  بخش  دو  این  که  آنجائی  از  و   )%90( هست 

عدم  یا  فقدان  می باشند  مستقل  و  غیرقابل تفکیک 

مطلوبیت یکی تأثیر زیادی روی تولید می گذارد.

برای مثال گاوی که ازلحاظ توان تولید ژنتیکی در شرایط 

گر همان گاو در  مساعد محیطی 30 لیتر شیر تولید می کند ا

گیرد تولید شیر آن به مقدار  شرایط محیطی نامساعد قرار 

قابل توجهی کاهش می یابد که علت آن عدم مطلوبیت در 

تأمین و کنترل تغذیه، بهداشت، حرارت، تهویه، رطوبت 

که همگی جزء عوامل محیطی هستند متناسب با  و نور 

تأثیرات خود در افت تولید نقش خواهد داشت و هدف 

باال  به منظور  دامداری  واحدهای  در  صحیح  مدیریت  از 

بردن راندمان تولید کنترل عوامل محیطی هست.

کثریت دام های استان به لحاظ موقعیت  که ا از آنجائی 

اسطبل های  و  آغل ها  در  سنتی  فرهنگ  و  سردسیری 

از  بیش  گردید  ذکر  چنانکه  و  می شوند  نگهداری  بسته 

احتیاجات  با  نامتناسب  و  غیراصولی  دامی  کن  اما  %65

که در چنین شرایطی بهداشت و  دام هست انتظار می رود 

تولید در حد پائین و بیماری ها و تلفات در حد باالیی باشد.

تولید  در  که  محیطی  عوامل  ویژه  اهمیت  دلیل  به 

وضعیت  از  خاصه ای  ذیل  در  دارد  بهداشت  و 

و  محیطی  عوامل  تأمین  ازلحاظ  استان  جایگاه های 

تأثیر آن ها روی دام ارائه می گردد.

1- نـــور:

کاهش  تابش نور خورشید به دام و جایگاه آن عاوه بر 

و  فعالیت  بردن  بین  از  باعث  جایگاه،  رطوبت  مازاد 

از  انواع میکروب های بیماری زا و جلوگیری  رشد و نمو 

نور  تابش  بعاوه  می گردد.  انگل ها  و  حشرات  فعالیت 

که نقش مهمی در رشد  باعث سنتز ویتامین D می گردد 

باروری  قدرت  و  شیر  ساخته شدن  و  استخوان بندی  و 

کثریت جایگاه های دام استان تاریک  دارد. متأسفانه ا

مناسب  پنجره های  تعبیه  نیازمند  و  بوده  کم نور  یا  و 

کمبود نور و تهویه مناسب می باشند. جهت جبران 

2- رطوبت:

رطوبت مازاد )بیش از 60%( نه تنها موجب مساعد نمودن 

چ ها،  محیط جهت تکثیر و رشد انواع عوامل بیماری زا )قار

بروز  درنتیجه  و  غیره(  و  حشرات  انگل ها،  میکروب ها، 

بلکه  می گردد،  دامی  تلفات  افزایش  و  بیماری ها  انواع 

بر  و  شده  تنفس  در  اختال  باعث  فیزیولوژیکی  ازلحاظ 

می گذارد.معمواًل  سوء  اثرات  حیوان  تولید  و  رشد  روی 

و  مدفوع  تبخیر  طریق  از  دام  جایگاه های  در  رطوبت 

ادرار و آبشخور، تنفس و تعریق حیوان تولید می گردد. 

علت  به  استان  دام  جایگاه های  کثر  ا در  متأسفانه 

نامناسب بودن سیستم دفع فاضاب و عدم تهویه کافی 

رطوبت مازاد به وفور دیده می شود که نیازمند بهسازی و 

نوسازی اصولی می باشند.

3- تهــویه:

جهت رشد و نمو طبیعی و حفظ سامتی و تولید در حد 

کسیژن و هوای سالم هست. در  مطلوب دام، نیاز به ا

جایگاه های بسته، دام معمواًل با فضوالت خود مجاور 

گازهای مضر حاصل از تنفس دام،  است. لذا عاوه بر 

و  ع  مدفو تخمیر  درنتیجه  نیز  دیگری  سمی  گازهای 

تأثیر  فیزیولوژیکی  ازلحاظ  که  می شود  حاصل  ادرار 

گذاشت.  خواهد  دام  تولید  و  رشد  روی  فراوانی  سوء 

و  پنجره  نداشتن  دلیل  به  استان  جایگاه های  کثر  ا در 

کش و نداشتن سیستم دفع فاضاب  کافی و هوا دریچه 

مناسب، تهویه در حد مطلوب صورت نمی گیرد.

4-  حرارت:

ــد  ــد و تولیـ ــایش، رشـ ــرای آسـ ــه بـ ــای )26-10( درجـ دمـ

ج از حـــد مطلـــوب  دام مطلـــوب هســـت؛ و دمـــای خـــار

در  عمدتـــًا  و  مـــی آورد  وجـــود  بـــه  را  زیانبـــاری  اثـــرات 

کـــم بیش ازحـــد  بـــه علـــت ترا جایگاه هـــای نامناســـب 

ــودن  ــاه بـ کوتـ ــت  ــه علـ ــتر بـ ــا بیشـ ــود فضـ کمبـ ــوان و  حیـ

ارتفـــاع جایگاه هـــا و نداشـــتن پنجـــره و دریچـــه و تهویـــه 

کافـــی، حـــرارت بیش ازحـــد مطلـــوب تولیـــد می گـــردد  نا

کـــه ایـــن امـــر نه تنهـــا موجـــب مســـاعد شـــدن محیـــط 

بـــرای رشـــد و نمـــو عوامـــل بیمـــاری زا می شـــود بلکـــه 

ــی  گرمایـ ــترس  ــت اسـ ــه دام در حالـ کـ ــردد  ــب می گـ موجـ

کـــه ازلحـــاظ فیزیولوژیکـــی تأثیـــر منفـــی روی  گیـــرد  قـــرار 

ــت. گذاشـ ــد  ــد خواهـ ــد و تولیـ رشـ



غ و خواص آن گوشت شترمر ارزش غذایی 

قرمـز  گوشـت های  گـروه  در  کـه  غ  شـترمر گوشـت    

باالیـی  بسـیار  غذایـی  ارزش  از  می شـود  طبقه بنـدی 

غذایـی  رژیـم  یـک  از  کـه  افـرادی  بـرای  به خصـوص 

اسـتفاده می کننـد برخـوردار اسـت. به طوری کـه می تـوان 

نمونه هـای  سـالم ترین  و  کم چرب تریـن  از  یکـی  گفـت 

هسـت. موجـود  قرمـز  گوشـت 

غ ایـن اسـت  گوشـت شـترمر نکتـه جالب توجـه در مـورد 

غ و  گوشـت مـر کلسـترول و چربـی آن حتـی از  کالـری،  کـه 

گوشـت ازنظـر میـزان  بوقلمـون هـم پایین تـر اسـت. ایـن 

گوسـاله هایی  سـفید  گوشـت  شـبیه  کلسـترول  و  چربـی 

اسـت کـه فقـط بـا شـیر تغذیـه می شـوند. اسـیدهای چـرب 

غ،30 درصـد مجمـوع  گوشـت شـترمر غیراشـباع موجـود در 

اسـیدهای چـرب را تشـکیل می دهـد که یکـی از مزیت های 

ایـن گوشـت محسـوب می شـود.این مزایـا بـه همـراه میزان 

غ باعث شـده  باالی اسـید چرب امگا – 3 در گوشـت شـترمر

کـه ایـن گوشـت انتخـاب بسـیار خوبـی بـرای بیمـاران قلبی 

– عروقـی، افـراد بـا چربـی خون باال، افـراد چاق و همچنین 

سـالمندان هسـت. تا با اطمینان بیشتری بتوانند نیازهای 

پروتئینـی خـود را برطـرف سـازند. اسـتفاده از اسـید چـرب 

کاهـش بیماری هـای قلبـی  امـگا - 3 تأثیـرات مفیـدی در 

عروقی داشته و برای رشد و نمو مؤثر است. 

کــه ایــن اســید چــرب در مقایســه بــا اســید  بــه نظــر می رســد 

چــرب غیراشــباع امــگا - 6 تأثیــرات مفیــدی در جلوگیــری از 

لختــه شــدن خــون دارد. از طــرف دیگــر میــزان کم ســدیم در 

کــه دچــار  غ، اســتفاده از آن را بــرای افــرادی  گوشــت شــترمر

غ  فشــارخون بــاال هســتند، ممکــن می سازد.گوشــت شــترمر

ازنظــر پروتئیــن و آهــن نیــز از جایــگاه بســیار خوبــی برخــوردار 

کم خــون و زنــان بــاردار انتخــاب  اســت و لــذا بــرای افــراد 

غ میــزان  گوشــت شــترمر بــود. به عــاوه  مناســبی خواهــد 

باالیــی از عناصــری ماننــد روی و منیزیم رادار اســت.عاوه بر 

غ بــه میــزان بســیار چشــمگیری  گوشــت شــترمر مــوارد بــاال، 

تــرد بــوده و از قابلیــت هضــم اســتثنایی برخــوردار اســت  

به طوری کــه 90 درصــد آن قابل هضــم بــوده و از ایــن حیــث 

گوشــت ماهــی در رتبــه دوم قــرار دارد، درصورتی کــه  پــس از 

دارنــد.در  قابلیــت هضــم  گاو 78 درصــد  و  غ  مــر گوشــت 

ــد اذعــان داشــت  غ بای گوشــت شــترمر ــا نگهــداری  رابطــه ب

کــه بــه دلیــل بــاال بــودن PH آن در برابــر فســادپذیری از 

غ برخوردار اســت. مقاومــت بیشــتری نســبت بــه گوشــت مــر

کلســترول  در جــدول زیــر میــزان انــرژی، پروتئیــن، چربــی، 

غ،  غ، مــر گوشــت شــترمر گــرم از  کلســیم موجــود در 85  و 

گوســفند باهــم مقایســه شــده اســت.                                                                        گاو و  بوقلمــون، 

 زیبـــا قاسم زاده
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5- تغــذیه:

تغذیه  تأثیر  تحت  مستقیم  به طور  دام  تولید  و  رشد 

روزانه هست. تغذیه متعادل و فرموله شده نیز مواقعی 

ثمربخش است که دیگر عوامل محیطی )حرارت، تهویه 

و بهداشت( در حالت ایده آل و مطلوب باشند.

یا  گرمایی  استرس  شرایط  در  حیوان  گر  ا مثال  به طور 

گیرد.  گازهای سمی و خفه کننده قرار  استرس انباشتگی 

کاهش اشتها پیدا می کند بلکه مقداری از  نه تنها حیوان 

انرژی اخذ کرده از طریق غذا را صرف مبارزه فیزیولوژیکی 

جهت حفظ و ادامه حیات خود می کند و در این شرایط 

انتظاری از تولید متعادل و مطلوب هم نمی توان داشت. 

بعاوه وجود آخور و آبشخور مناسب، اصولی و بهداشتی 

کمک زیادی در توزیع غذا و تسهیل تعلیف داشته و  هم 

از پرت غذایی نیز جلوگیری به عمل می آید.

6- بهداشت جایگاه:

عوامل  که  است  طوری  دام  نگهداری  محیط  معمواًل 

لذا  یابند  تکثیر  و  رشد  آن  در  بتوانند  سهولت  به  بیماری زا 

است  الزم  بیماری ها  شیوع  از  پیشگیری  و  کنترل  جهت 

که قابل شستشو، ضدعفونی و  بنا شوند  جایگاه ها طوری 

کثر جایگاه های استان از این  سم پاشی باشند ولی متأسفانه ا

بابت مناسب نمی باشند و نیاز به بهسازی و نوسازی دارند.

اهمیــت اقتصــادی و اجتماعــی بهســازی و نوســازی 

دام: جایگاه هــای 

توسعه و بازسازی روستاها همگام با پیشرفت فّناوری 

و فرهنگ و بهداشت در جوامع روستایی در مقابل عدم 

گردیده که واحدهای  توسعه واحدهای دامداری باعث 

وضعیت  از  روستایی  بافت های  بین  در  دامداری 

بروز  موجب  امر  این  که  نباشند  برخوردار  مناسب 

ناراحتی های روزافزون اجتماعی می شود،  اختافات و 

ظاهری  سنتی  و  نامناسب  جایگاه های  وجود  بعاوه 

بازسازی  لذا  می دهد.  روستایی  بافت  نمای  بر  زشت 

با  همگام  مناسب  محل های  در  دام  جایگاه های 

بازسازی روستاها ضروری به نظر می رسد. پایین بودن 

بیماری ها،  ع  شیو میزان  بودن  باال  تولید،  راندمان 

با  عمدتًا  سنتی  دامداری های  سوددهی  عدم  و  تلفات 

که در این  نامناسب بودن جایگاه های دام مرتبط بوده 

وضعیت دامداران خسته و دلسرد و ناتوان شده و این 

امر درنهایت منجر به تغییر شغل و مقدمات مهاجرت 

بهسازی  به طورکلی  است.  نموده  فراهم  را  شهرها  به 

اجتماعی  و  اقتصادی  ازلحاظ  دام  جایگاه  نوسازی  و 

دارای مزایای ذیل هست:

1- با افزایش راندمان تولیدات دامی، درآمد و اشتیاق 

دامداران نیز افزایش می یابد.

2- شیر و گوشت تولیدی، بهداشتی و مطمئن می گردد.

حشرات  تکثیر  و  انگلی  و  میکروبی  آلودگی های  از   -3

کاسته می شود.

4- همگام با بازسازی و توسعه روستاها جایگاه های دام 

نیز توسعه یافته و بر زیبایی محیط روستا افزوده می شود.

و  جایگاه ها  احداث  در  مقاوم  مصالح  از  استفاده   -5

عوامل  از  دامداران  نگرانی  رفع  باعث  آن ها  استحکام 

مخرب جوی و حوادث غیرمترقبه می شود.

6- کاهش بیماری ها و تلفات و رضایت از تولید و درآمد 

و  گشته  خود  شغل  به  دامداران  عاقه مندی  موجب 

و  اشتغال زایی  و  دامداری  توسعه  به  منجر  درنهایت 

کاهش مهاجرت به شهرها می گردد.

 منوچهر باغبان حقی

کارشناس مدیریت امور دام

ع  نو
گوشت

 کلسیم 
)میلی گرم(

 کلسترول
 )میلی گرم(

 چربی
 )گرم(

 پروتئین
 )گرم(

 انرژی
 )کالری(

غ 55822297شترمر

غ 1373327140مر

1659325135بوقلمون

9771521240گاو

8781322205گوسفند
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کشاورزی حقوق در 

حق ریشه:

از عمده موضوعات پرونده های مناطق روستایی  یکی 

کم قضایی از سوی کشاورزان در مقابل مالکین  که در محا

ح  می شود موضوع مطالبۀحق زارعانه  ک زراعی مطر اما

یا  در معنای عرفی همان مطالبۀ حق ریشه است.

بامطالعۀ کتب مختلف درزمینۀ حقوق کشاورزی و قوانین 

موضوعه به ویژه قانون مدنی و نظریات کارشناسان رشتۀ 

کشاورزی و منابع طبیعی مشخص می شود که حق ریشه 

در معنای عرفی و قانونی پذیرفته شده است.

و  ع  زار توافق  به  منوط  آن  میزان  و  مقدار  تعیین  البته   

مالک زمین زراعی است و در صورت عدم توافق و حدوث 

کم موضوع را به کارشناس  ع و مالک، محا اختاف بین زار

منتخب ارجاع می دهند تا با توجه به اوضاع واحوال ملک 

و دیگر عوامل مؤثر در تعیین حق ریشه میزان و مقدار آن 

را ارزیابی کنند.مقدار حق ریشه نسبت به بهای کل ملک 

زراعی ممکن است در شرایط مختلف کشور تفاوت داشته 

که در  کارانه یا همان تبر تراشی  باشد. به طور مثال حق 

استان مازندران گاهی اوقات تا چندین برابر بهای اصلی 

ملک ارزیابی و تعیین می شود.

کــه  یکــی از موضوعــات مهــم و حائــز اهمیــت ایــن اســت 

کشــاورزی  کارشناســان محتــرم زمیــن را بــر مبنــای زمیــن 

در نظــر می گیرنــد و حــق ریشــه را ارزیابــی می نماینــد. 

کشــاورزی درگذشــته ازنظــر مــادی  گــر یــک زمیــن  مثــًا ا

بــه قیمــت پایینــی ارزش گــذاری شــده اســت ولــی امــروزه 

بــه دلیــل اقدامــات عمرانــی از قبیــل مســکونی شــدن 

ــا تأسیســات نیروگاهــی  کارخانه هــا و ی منطقــه، احــداث 

کنــار زمیــن زراعــی ارزش زمیــن  و یــا ایجــاد بزرگــراه در 

آن  اطــراف  آبادانــی  و  توســعه  خاطــر  بــه  کشــاورزی 

ــزم نیســت  کارشــناس منتخــب مل افزایش یافتــه اســت، 

ــق  ــاورزی ح کش ــن  ــت زمی ــش قیم ــا افزای ــب ب ــه متناس ک

ریشــه آن را بــه قیمــت بــاال محاســبه و ارزیابــی نمایــد.

تعریف حق ریشه در قانون مدنی

در قانــون مدنــی عقــودی بــه نــام مزارعــه و مســاقات 

قانــون مدنــی عقــد  مــادۀ 518  در  مقنــن  دارد.  وجــود 

مزارعــه را چنیــن تعریــف داشــته اســت: مزارعــه عقــدی 

کــه به موجــب آن احــد طرفیــن زمینــی را بــرای  اســت 

کــه آن را زراعــت  مــدت معینــی به طــرف دیگــر می دهــد 

کننــد. کــرده و حاصــل را تقســیم 

مواد قانون مدنی در خصوص عقد مزارعه:

ع  مــزار از  یــک  مــادۀ 519-در عقــد مزارعــه حصــۀ هــر 

ــا  ــث ی ــا ثل ــع ی ــه نحــو اشــاعه، از قبیــل رب ــد ب و عامــل بای

گــر بــه نحــو دیگــر باشــد  گــردد و ا نصــف و غیــره، معیــن 

احــکام مزارعــه جــاری نخواهــد بــود.

کــه یکی از  مــادۀ 520-در مزارعــه جایــز اســت شــرط شــود 

دو طــرف، عــاوه بــر حصــه ای از حاصــل، مــال دیگــری 

نیــز به طــرف مقابــل بدهــد.

مــادۀ 521-در عقــد مزارعــه ممکــن اســت هــر یــک از بــذر 

ع باشــد یــا عامــل؛ در ایــن صــورت  و عوامــل مــال مــزار

نیــز حصــۀ مشــاع هــر یــک از طرفیــن بــر طبــق قــرارداد یــا 

عــرف بلــد خواهــد بــود.

کــه متصــرف  مــادۀ 522-در عقــد مزارعــه الزم نیســت 

ــک  ــه مال ک ــت  ــی الزم اس ــد، ول ــم باش ــک آن ه ــن مال زمی

منافــع بــوده باشــد یــا بــه عنوانــی از عناویــن، از قبیــل 

والیــت و غیــره، حــق تصــرف در آن را داشــته باشــد.

ــرای  ــد ب کــه مــورد مزارعــه اســت بای مــادۀ 523-زمینــی 

اصــاح  بــه  گرچــه محتــاج  ا باشــد،  قابــل  ع مقصــود  زر

ع محتــاج بــه عملیاتــی  گــر زر یــا تحصیــل آب باشــد؛ و ا

باشــد )از قبیــل حفــر نهــر یــا چــاه و غیــره( و عامــل در 

حیــن عقــد جاهــل بــه آن بــوده باشــد، حــق فســخ معاملــه 

را خواهــد داشــت.

ع بایـد در عقـد مزارعـه معیـن باشـد،  مـادۀ 524-نـوع زر

بـرای  عقـد  یـا  و  معلـوم  بلـد  عـرف  برحسـب  اینکـه  مگـر 

در  عامـل  اخیـر،  صـورت  در  باشـد؛  بـوده  زراعـت  مطلـق 

بـود. خواهـد  مختـار  زراعـت  نـوع  اختیـار 

مادۀ 525-عقد مزارعه عقدی است الزم.

در  می توانــد  ع  زار و  مالــک  از  یــک  526-هــر  مــادۀ 

کنــد. فســخ  را  معاملــه  غبــن  صــورت 

مــادۀ 527-هــرگاه زمیــن به واســطۀ فقــدان آب یــا علــل 

ج شــود و رفــع  دیگــر از ایــن قبیــل از قابلیــت انتفــاع خــار

مانــع ممکــن نباشــد، عقــد مزارعــه منفســخ می شــود.

زمیــن  اینکــه  از  قبــل  ثالثــی  گــر شــخص  مــادۀ 528-ا

کنــد،  مــورد مزارعــه تســلیم عامــل شــود آن را غصــب 

گــر غصــب بعــد از  عامــل مختــار بــر فســخ می شــود؛ ولــی ا

تســلیم واقــع شــود حــق فســخ نــدارد.

مادۀ 529-عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها 

شده  شرط  عامل  مباشرت  اینکه  مگر  نمی شود،  باطل 

باشد؛ در این صورت، به فوت او منفسخ می گردد.

کســی بــه مــدت عمــر خــود مالــک  مــادۀ 530-هــرگاه 

منافــع زمینــی بــوده و آن را بــه مزارعــه داده باشــد، عقــد 

مزارعــه بــه فــوت او منفســخ می شــود.

ع، عامــل مالــک حصــۀ  مــادۀ 531-بعــد از ظهــور ثمــرۀ زر

خــود از آن می شــود.

کــه تمــام  گــر شــرط شــود  مــادۀ 532-در عقــد مزارعــه، ا

ــت. ــل اس ــد باط ــد، عق ــا باش ــل تنه ــا عام ع ی ــزار ــال م ــره م ثم

گــر عقــد مزارعــه بــه علتــی باطــل شــود،   مــادۀ 533-ا

تمــام حاصــل مــال صاحــب بــذر اســت و طــرف دیگــر 

کــه مالــک زمیــن یــا آب یــا صاحــب عمــل بــوده اســت 

مســتحق  اســت  بــوده  مالــک  کــه  آنچــه  نســبت  بــه 

ع  گــر بــذر مشــترک بیــن مــزار اجرت المثــل خواهــد بــود. ا

و عامــل باشــد، حاصــل و اجرت المثــل نیــز بــه نســبت 

تقســیم می شــود. آن هــا  بیــن  بــذر 

مـادۀ 534-هـرگاه عامـل در اثنـاء یـا در ابتـدای عمل آن 

کـه به جـای او عمـل را انجام  کنـد و کسـی نباشـد  را تـرک 

ع عامل را اجبـار به انجام  کـم بـه تقاضای مـزار دهـد، حا

ج عامـل ادامـه می دهـد و در  می کنـد و یـا عمـل را بـه خـر

ع حق فسـخ دارد. صـورت عـدم امکان مـزار

گــر عامــل زراعــت نکنــد و مــدت منقضــی  مــادۀ 535-ا

ع مســتحق اجرت المثــل اســت. شــود مــزار

در  مواظبت  متعارف  به طور  عامل  536-هرگاه  مادۀ 

زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر 

ع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود. متوجه مزار

ع معینــی قیدشــده  مــادۀ 537-هــرگاه در عقــد مزارعــه زر

ع نمایــد، مزارعــه باطــل و بــر  باشــد و عامــل غیــر آن را زر

طبــق مــادۀ 533 رفتــار می شــود.

ظهور  از  قبل  مدت  دراثنای  مزارعه  538-هرگاه  مادۀ 

طرف  و  است  بذر  مالک  مال  حاصل  شود،  فسخ  ثمره 

دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ثمــره فســخ  از ظهــور  بعــد  مزارعــه  مــادۀ 539-هــرگاه 

کــه بیــن  بــه نســبتی  ع و عامــل  از مــزار شــود، هریــک 

از  لیکــن  هســتند،  ثمــره  در  شــریک  بــوده  مقــرر  آن هــا 

اخــذ  بــه  یــک  هــر  حاصــل  برداشــت  تــا  فســخ  تاریــخ 
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ک  اجرت المثــل زمیــن و عمــل و ســایر مصالــح اال مــا

کــه بــه حصــۀ مقــرر به طــرف دیگــر تعلــق می گیــرد  خــود 

بــود. خواهــد  مســتحق 

مــادۀ 540- هــرگاه مــدت مزارعــه منقضــی شــود و اتفاقــًا 

کــه زراعــت را ازالــه  ع حــق دارد  ع نرســیده باشــد، مــزار زر

کنــد یــا آن را بــا اخــذ اجرت المثــل ابقــا نمایــد.

ــرای زراعــت اجیــر بگیــرد  ــد ب مــادۀ 541- عامــل می توان

ــی بــرای انتقــال معاملــه  ــا دیگــری شــریک شــود، ول ــا ب ی

ع الزم اســت. ــا تســلیم زمیــن بــه دیگــری رضــای مــزار ی

مگر  است،  مالک  عهدۀ  به  زمین  خراج   -542 مادۀ 

ج  مخار سایر  باشد،  شده  شرط  آن  خاف  اینکه 

است. متعارف  یا  طرفین  تعیین  برحسب  زمین 

مصطفی ساعی

کارشناس معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

راهکارهای مقابله با سرما در مرغداری ها

مرغداران  آذربایجان  منطقه  در  سرما  فصل  شروع  با 

و  تولید  کاهش  از  جلوگیری  جهت  بایستی  محترم 

را  مدیریتی  اصول  یکسری  بایستی  تلفات  افزایش 

طیور  پرورش  در  اصلی  مسئله  همچنین  کنند.  رعایت 

و  سالن  هوای  دما،  کسیژن،  ا مناسب  مقادیر  تأمین 

دمای  جوجه ها  سن  به  بسته  هست.  مناسب  بستر 

جوجه  برای  مطلوب  دمای  و  تأمین  بایستی  سالن 

اول  هفته  در  و  گراد  سانتی  درجه   32 اول  روز   در 

30 درجه سانتی گراد و از هفته پنجم به بعد به 20 درجه 

سانتی گراد کاهش می یابد. لذا ساختمان در فصول سرد 

نیاز به امکاناتی مثل عایق بندی مناسب، تعداد تهویه و 

پنجره و سیستم گرمایشی مناسب را دارد. از طرفی برخی 

پنجره ها  بستن  و  تهویه  کاهش  طریق  از  مرغداران  از 

امر  این  که  می کنند  سالن  دمای  افزایش  به  اقدام 

کسید  ک و منوا گازهای مضر مثل آمونیا باعث افزایش 

را برای  کربن در سالن شده و زمینه  کسید  کربن و دی ا

بیماری های تنفسی و آسیبت فراهم می کنند.لذا جهت 

مراقبت های  بایستی  مناسب  پرورش  و  تولید  کاهش 

ویژه ای در مرغداری اعمال گردد که عبارت اند از:

1- شرایط سالن را ازنظر دما، تهویه، نور و رطوبت مناسب 

مطابق با استانداردهای نژاد مربوطه کنترل کرد.

سانتی متر   8 حدود  تا  می توان  را  بستر  ضخامت   -2

پوشال ریزی کرد.

3- جیره غذایی مناسب با توجه به نژاد جوجه تأمین و 

میزان ورودی و خروجی هوا را متناسب با تهویه زمستانی 

تنظیم کرد.

گرماسازها مورد سرویس  از رسیدن فصل سرما  4- قبل 

قرار گیرند و از صحت کار آن ها اطمینان الزم به دست آید.

به موقع  بایستی  زمستانی  سوخت  ذخیره سازی   -5

کمکی نظیر مادر مصنوعی  گرم کننده  انجام و از وسایل 

کار  گاز در صورت قطع برق و یا اختال در  کپسول های  و 

گرماسازها استفاده کرد.

6- در فصل زمستان با توجه به درجه حرارت سالن و 

وضعیت هوادهی سالن درجه قدرت فن ها را تغییر داد.

7- گرماسازها به طور روزانه مورد بازدید قرار گیرند.

سالن ها  داخل  در  کوستات  ا و  ترموستات  نصب    -8

ضروری هست.

که در محل ورودی هوای سرد به سالن ها  9- منافذی 

راهروی  سالن  ورودی  و  اصلی  درب  بخصوص  هست 

مسدود  جهت  و  شناسایی  را  فن ها  اطراف  و  کولینگ 

کردن منافذ اقدام الزم به عمل آید.

کارگرانــی در ســالن  10- در فصــول ســرد حتی االمــکان از 

گرماســاز و تعمیــرات  بــا  کار  کــه تجربــه  اســتفاده شــود 

جزئــی آن را داشــته باشــند.

شهرام محمدزاده

کارشناس مدیریت  جهاد کشاورزی هشترود

کاالی  تخصصـی  بورس هـای  توسـعه  و  راه انـدازی   -
سـاختار  اصـاح  اصلـی  مزیـت  سـه  بـر  عـاوه  کشـاورزی 
کشـاورزی و بهبـود تـوان صادراتـی  اقتصـاد، رشـد بخـش 

هسـت.: نیـز  زیـر  مزایـای  دارای 
کردن حجم مبادالت غیررسمی 1-محدود 

2-کاهش هزینه های مبادالتی
3-برخورداری از استاندارد تعیین شده

4-کاهش نوسانات قیمت
کامل، شفاف و بروز کردن اطاعات  5-فراهم 

6-رسمیت بخشیدن به سازوکار نظام عرضه و تقاضا
کیفیت و ارتقای توان تولیدی محصوالت 7-بهبود 

کاال در بورس 8-رعایت استاندارد 
گیـر )ماننـد مناقصـه و  9-عـدم وجـود مقـررات دسـت وپا 

مزایـده( در بـورس
10-افزایـش سـرعت انتقال اطاعـات بازار به تولیدکننده 

و مصرف کننده
کشاورزی 11-توسعه صادرات محصوالت 

گشت 12-تغییر الگوی 
کشاورزی 13-توسعه بخش 

 14 -اصاح ساختار بازار سنتی

کاالی  -  با توجه به اینکه چند سال از راه اندازی بورس 

هنوز  کارشناسان  نگاه  از  می گذرد  کشور  در  کشاورزی 

دارد  قرار  بورس  این  فراروی  وابهامات  برخی مشکات 

گردیده است ازجمله: کامل آن  که مانع از بهره وری 
کافـی در خصـوص مکانیسـم و نحـوه  1-نبـود شـناخت 

بـورس خریدهـای تضمینـی در 
کشـاورزی بـا مکانیسـم و  2-آشـنا نبـودن فعـاالن بخـش 

کاال نحـوه خریدهـای توافقـی در بـورس 
کیفیـت و نبـود اسـتاندارد مشـخص در  3-پاییـن بـودن 
کشـاورزی کاالی  خصـوص محصـوالت مشـمول بـورس 

کندگی فعاالن و خرده پا بودن آن ها 4-پرا
و مسـائل دیگـری نظیـر محـور بـودن مصـرف در بـورس 
کشـاورزی به جـای محـور بـودن نفـس معاملـه در  کاالی 

کاالهـای دیگـر بـورس 

پیشنهاد:
بهـره وری  افزایـش  قانـون   33 مـاده  نمـودن  اجرایـی   -
کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـا توجـه بـه تصویـب  بخـش 
کـه در سـال جـاری جـو و  آن در هیئـت محتـرم وزیـران 
ذرت دانـه ای بـه مرحلـه اجـرا درآمـده و ان شـاءاهلل شـاهد 
در  بـورس  مشـمول  کشـاورزی  محصـوالت  سـایر  عرضـه 

آینـده بـه همیـن شـکل خواهیـم بـود.

کریم مهری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

کشاورزی ادامه بورس 
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اهمیت پایه های درختان میوه در احداث باغ

گذشته صنعت میوه کاری به تدریج به افزایش تعداد درخت در هکتار  در طول سه دهه 

کم آن ها تمایل داشته است. این تغییر راهبرد در احداث باغ به پایه هایی  کاشت مترا و 

روی  زیادی  تحقیقات  باوجوداینکه  دارد.  نیاز  درخت  رویشی  رشد  کنترل  توانایی  با 

کاربرد پایه های نیمه پاکوتاه نیز نیاز  کننده انجام شده ولی هنوز برای  پایه های پاکوتاه 

کاری  گسترش میوه  پایه  مناسب نقش عمده ای در  انتخاب  زیادی احساس می شود. 

داشته است. اصلی ترین دلیل استفاده از پایه ها این است که کولتیوارهایی که میوه های 

مرغوب تولید می کنند، با استفاده از تکثیر بذری درختان شبیه به اصل ایجاد نمی کنند و 

همچنین درختان بذری ویژگی دوره نونهالی را نشان می دهند و باردهی آن ها به کندی 

ایجاد  و  هستند  سخت ریشه زا  بسیار  میوه  درختان  ارقام  کثر  ا بعاوه  می گیرد.  صورت 

گیاهان هم گروه )کلونال( از آن ها روی ریشه خودشان به سختی صورت می گیرد. انتخاب 

پایه می تواند بر سوددهی باغ بسیار مؤثر باشد. پایه مناسب بایستی بتواند بقای خوب 

درخت، میزان باالی عملکرد ساالنه و نهایتًا اندازه و رنگ میوه قابل قبولی را القا نماید.

که مرکب از دو جزء رقم  درکشت نوین درختان میوه اصواًل از درختانی استفاده می شود 

پیوندی و پایه هستند. در بعضی موارد یک قسمت اضافه نیز به این دو قسمت اضافه 

زیبا و میوه  های  گل های  تولید  نام دارد. رقم پیوندی به دلیل  پایه  که میان   می شود 

که  جذاب در معرض دید بوده و بیشتر موردتوجه قرار می  گیرد؛ اما قسمت دوم درخت 

پایه آن هست، قسمت زیرزمینی درخت است که نقش حیاتی و مهم در جذب آب و مواد 

کمتر به  گیاه را به عهده دارد ولی در معرض دید نیست و لذا  معدنی و نیز تنظیم رشد 

آن توجه می شود. تأثیر این قسمت زیرزمینی برای ظهور ویژگی های رقم پیوندی بسیار 

مهم و تعیین کننده است. به طورکلی برای انتخاب نوع پایه توجه به نوع خاك و شرایط 

آب و هوایی اهمیت زیادی دارد. عملکرد نسبی پایه ها از مکانی به مکان دیگر متفاوت 

کوتاه در مناطق مختلف عملکرد متفاوتی  کوتاه و نیمه پا است. به عبارت دیگر پایه های پا

نشان می دهند. اثر پایه بر رشد پیوندك و عملکرد آن به محدوده وسیعی از اثر محیط 

بستگی دارد. اثر پایه مخصوصًا زمانی که طیف وسیعی از پایه ها مورد آزمایش قرار بگیرند 

کاشت ازنظر آفات و امراض و تنش های محیطی و مقاومت پایه ها  و اختاف در محل 

به آن ها در نظر گرفته شود، کامًا نمایان می شود.مهم ترین اثرات پایه بر پیوندك شامل 

کوتاهی(، زود باردهی پیوندك، افزایش عملکرد محصول،  کنترل رشد رویشی درخت )پا

کیفیت میوه، القای مقاومت به سرما، مقاومت به خاك غرقابی و مقاومت به  افزایش 

کنترل رشد رویشی درخت به چندین  کوتاهی و  آفات و بیماری ها می باشند. میزان پا

ک، میانگین دمای هوا،  عامل مهم شامل قدرت رشد رقم پیوندی، حاصلخیزی خا

کوتاه نسبت  شدت نور، سیستم های هرس و هدایت درخت بستگی دارد. پایه های پا

به پایه های قوی سطح برگ کمتری دارند. کاهش سطح برگ نسبت به مساحت مقطع 

کوتاه  کوتاهی ایجاد می شود، بیان می کند که در بیشتر پایه های پا عرضی تنه که در اثر پا

کمتری دارند و این به دلیل تغییر در اندازه و  ساقه ها در انتقال آب به برگ ها توانایی 

ک توسط ریشه  شکل آوندهای چوبی آن ها هست. توانایی جذب آب و مواد معدنی از خا

که می تواند بر فعالیت ریشه، رشد و عملکرد شاخ و  در پایه های مختلف متفاوت است 

کیفیت میوه و عطروطعم آن مؤثر باشد. سیستم ریشه ای در  برگ و عملکرد محصول، 

ک های دارای زهکش ضعیف مقاومت بیشتری دارد و شرایط غرقابی  برخی پایه ها به خا

را بهتر تحمل می کنند. قدرت رشد ترکیب پیوندی مجموع قدرت رشد اجزای آن )پایه و 

پیوندک( و اثر متقابل آن ها را بیان می کند. ریشه ها عناصر غذایی و آب را برای شاخه ها 

فراهم می کنند. شاخه ها فرآورده های فتوسنتزی را برای ریشه فراهم می کنند. ریشه ها 

کنترل رشد درخت  گیاهی و  و سرشاخه ها نقش مهمی در تولید تنظیم کننده های رشد 

که از طریق  دارند. واحد پیوندی و بافت هدایت کننده پایه بر رشد درخت تأثیر می گذارد 

اثر بر جابجایی مواد از ریشه به سرشاخه ها و برعکس هست. برآیند همه این عوامل به 

کوتاهی آن منجر می شود. کنترل رشد درخت و پا

می آید.  شمار  به  کاری  میوه  صنعت  در  مهم  پارامتر  یك  آن  رنگ  و  میوه  اندازه 

مصرف کنندگان در سال های اخیر به خرید میوه های درشت تر تمایل داشته اند. پایه های 

کوتاه نسبت به پایه های پر رشد توانایی ایجاد میوه های بزرگ تر رادارند. اینکه برخی  پا

کوتاه روبرو شده اند، به این  کوچک تر در روی پایه های پا از تولیدکنندگان با میوه های 

دلیل است که این درختان به باردهی بیش ازحد دچار شده و درنتیجه اندازه میوه آن ها 

اندازه میوه داشته باشد،  بر  اثر مهمی  که می تواند  کاهش یافته است. یك عامل مهم 

که به صورت تعداد میوه در هر درخت و یا تعداد میوه در  میزان باردهی درخت هست 

کوتاه نسبت  پا پایه های  کثر  ا واحد مساحت مقطع عرضی تنه )TCA( بیان می شود. 

به پایه های پر رشد محصول سنگین تری تولید می کنند. ازآنجایی که میزان باردهی در 

همه پایه های به کاررفته در یك باغ یکسان نیست، ارزیابی اثر مستقیم پایه بر اندازه میوه 

مشکل به نظر می رسد. برخی از باغداران از تنك شیمیایی و دستی برای دستیابی به 

کار هم  باردهی یکسان در تمام پایه های به کاررفته در باغ استفاده می کنند. ولی این 

در تخمین دقیق اثر قدرت رشد پایه بر اندازه میوه با مشکاتی همراه است. به طورکلی 

کاهش  متوسط اندازه میوه سیب و هلو با افزایش میزان عملکرد درخت به طور خطی 

می یابد. رابطه بین اندازه میوه و میزان باردهی درخت در تمام پایه ها کم وبیش یکسان 

کل میوه برداشت شده در هر درخت بر تعداد  است. متوسط وزن میوه به صورت وزن 
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گل، نگهداری  کافی برای تولید جوانه  میوه در هر درخت به دست می آید. شدت نور 

میوه چه ها، رشد میوه های بزرگ و خصوصًا  رنگ قرمز پوست میوه بسیار حائز اهمیت 

کننده با افزایش شدت نور در تاج درخت به افزایش  کوتاه  است و استفاده از پایه های پا

اندازه و کیفیت میوه ها منجر می شود.

زود باردهی به معنی برداشت زودتر میوه در طول عمر یك درخت هست. پایه بر زود 

باردهی، گلدهی و میوه دهی در هر درخت اثر مستقیم دارد. زود باردهی می تواند مستقل 

کوتاهی ایجاد شود و در هر طبقه بندی از قدرت رشد درخت، پایه های القا کننده  از اثر پا

اثربخشی  درخت  به اندازه  میوه  عملکرد  نسبت  می باشند.  دسترس  در  باردهی  زود 

فرآورده های فتوسنتزی و قسمت بندی آن بین محصول و رشد رویشی را نشان می دهد. 

اثر  بنابراین  به اندازه درخت بستگی دارد.  تااندازه ای  برای درختان سیب  این نسبت 

کانوپی عمق  که  که زمانی  پایه بر آن مستقل از اثر بر سایز درخت نیست. به این دلیل 

کانوپی نمی تواند میزان برگ مؤثر در تولید میوه  زیادی دارد، هرگونه افزایش در عمق 

کرده است.  کیفیت را افزایش دهد و فقط مقدار سایه بیشتر و حجم غیر مؤثر را زیاد  با

کوتاه نسبت عملکرد بر  کوتاه یا میان پایه پا بنابراین انتظار می رود درختان روی پایه پا

 TCA اندازه درخت بیشتری از انواع قوی تر را داشته باشند. مساحت مقطع عرضی تنه

به عنوان واحد اندازه گیری اندازه درخت بکار می رود که رابطه بیشتری با وزن روی زمین 

درخت دارد. درختان خیلی کوچك که کانوپی آن ها به خوبی روشن شده )نوردیده( است 

معمواًل نسبت عملکرد به سایز درخت و رشد بیشتری دارند.

گردید، اهمیت پایه های درختان میوه و استفاده از پایه های  آنچه در این بخش بیان 

پایه های  اینکه  به  توجه  با  می دهد.  نشان  را  باغ  احداث  در  )کلونال(  هم گروهی 

کمی دارند، درختان پیوند شده روی  هم گروهی ازنظر ژنتیکی با یکدیگر تفاوت خیلی 

بیماری ها  و  آفات  برابر  در  مقاومت  و  عملکرد  میزان  رویشی،  رشد  ازنظر  پایه ها  این 

یکسان بوده و عملیات باغبانی تا اندازه زیادی تسهیل می گردد. از سوی دیگر استفاده 

کوتاهی(، زود  کنترل رشد رویشی درخت )پا از قبیل  از مزایای پایه های درختان میوه 

کیفیت میوه، القای مقاومت به  باردهی پیوندك، افزایش عملکرد محصول، افزایش 

کاهش  سرما، مقاومت به خاك غرقابی و مقاومت به آفات و بیماری ها می تواند ضمن 

مناسب  عملکرد  و  باال  کیفیت  با مرغوب  میوه های  تولید  باغ،  نگهداری  هزینه های 

افزایش می یابد و سودآوری باغدار را تضمین می نماید.

محّمد زرین بال

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

چگونه عسل طبیعی را از تقلبی تشخیص دهیم

گران رو  گویند مایعی شیرین و  وین 
ُ

بین یا َانگ
ُ

بین یا انگ
َ

که آن را به فارسی َانگ َعَسل 

گل ها تولید می کند.عسل به طورکلی یک ترکیب محلول در  که زنبورعسل از شهد  است 

کاروز است.  گلوکز و سا آب بسیار غلیظ قندی است. مهم ترین قندهای عسل فروکتوز، 

کالری حرارت و انرژی دارد. عسل به لحاظ داشتن  کیلوگرم عسل 3250  درمجموع یک 

کمک به هضم غذا باالترین مرتبه را در میان  برخی مواد تخمیری در تبادالت غذایی و 

کرد.  کسیداز اشاره  کاتاالز و پرا غذاها دارد، از این دسته مواد می توان به آمیاز، اینورتاز، 

تعدادی از ویتامین های اصلی هم در عسل وجود دارند اما مقدار آن ها قابل توجه نیست. 

میزان اماح معدنی در انواع مختلف عسل متفاوت است و عسل های تیره اماح معدنی 

کلسیم، پتاسیم، سدیم، منگنز، آهن، مس، فسفر،  که مهم ترین آن ها  بیشتری دارند 

گوگرد است. عسل دارای انواع پروتئین، اسیدهای آمینه، اسیدهای آلی مثل  منیزیم و 

اسید فرمیک و مشتقات کلروفیل و مقداری آنزیم و رایحه های معطر است.

کـه عسـل حـاوی عوامـل قـوی ضدمیکـروب و نیـز  کیددارنـد  بسـیاری از پژوهشـگران تأ

حـاوی هورمون هـای نباتـی و هورمون هایـی از مشـتقات اسـتروژن اسـت. مصـرف عسـل 

ک اسـت. کـودکان زیـر دو سـال بـه دلیـل ایجـاد سـم بوتولینـم، خطرنـا بـرای 

بــرای مصرف کننــده عــادی فقــط یــک راه بــرای شناســایی عســل طبیعــی از تقلبــی وجــود 

دارد، آن هــم اســتفاده از حــواس اســت. رنــگ و غلظــت عســل نمی توانــد عامــل شناســایی 

کــه غلظــت و رنــگ عســل بســته بــه شــرایط اقلیمــی تولید  کیفیــت ایــن محصــول باشــد چرا

آن متفــاوت اســت امــا عســل طبیعــی، عطروطعــم گل هــا را دارد.

ــم  ــی اع ــواد حیات ــودمندترین م ــار از س ــی و سرش ــواد غذای ــمندترین م ــه ارزش ــل ازجمل عس

کــه بــرای تولیــد آن،  از مــواد آلــی، معدنــی، قندهــای طبیعــی و انــواع ویتامین هــا اســت 

گل هــا را مکیــده و پــس از افــزودن انــواع آنزیم هــا و انجــام چنــد  زنبورعســل شــهد بهتریــن 

کنــش شــیمیایی، شــهد را تبدیــل بــه مایعــی خوشــبو، نشــاط آور، نیــروزا و شــفابخش بــه  وا

کشــور  نــام عســل می کند.علیرغــم اینکــه عســل در طــب ســنتی جایــگاه ویــژه ای دارد در 

مــا نه تنهــا از جنبــه درمانــی بــه ایــن محصــول بی توجهــی شــده بلکــه در ســبد غذایــی 

خانواده هــا نیــز مــورد بی مهــری قرارگرفتــه کــه مصرف کننــدگان یکی از دالیــل عدم مصرف 

کیفیــت در بــازار مصــرف عنــوان می کننــد.در  ایــن محصــول را تقلبــی بــودن و نبــود عســل با

ایــن میــان، مصــرف کننــدگان نشــانه هایی بــرای شناســایی عســل طبیعــی از عســل تقلبی 

ح می کننــد، گروهــی از مــردم بــر ایــن باورنــد کــه عســل وقتــی بلوریــن، کــدر و ته نشــین  مطــر

شــود، تقلبــی اســت و عســل ســالم و طبیعــی همیشــه صــاف و شــفاف می مانــد امــا ایــن بــاور 

کننــده ایرانــی، عســل خــوب، خالــص و طبیعــی را عســلی می دانــد  اشــتباه اســت. مصــر ف 
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ــر  گ ــش « آمــده و ا ــًا »ک ــد عقیــق و ســفت باشــد و اصطاح ــره مانن کهربایــی تی ــش  ــه رنگ ک

گذاشــته شــود، بلورین نشــود و چنانچه قاشــقی از آن برداشــته شــود،  یک روز در یخچال 

کــه ســرازیر می شــود به صــورت باریک هــای پیوســته باشــد و قطــع نشــود. کســانی  قطراتــی 

کــه پایــه و اســاس  هــم شــگردهای ویــژه ای را بــرای شناســایی عســل ســفارش می کننــد 

کنــار عســل، ریختــن چنــد قطــره روی روزنامــه  گرفتــن  کبریــت  آن معلــوم نیســت ماننــد 

کــه هیچ کــدام از ایــن مــوارد ازنظــر عســل شناســان و علــم تغذیــه پذیرفتــه نیســت. و... 

کمــک  بایــد دانســت شناســایی عســل طبیعــی و مصنوعــی به صــورت دقیــق و علمــی بــه 

کــردن و... ناممکــن بــوده و ایــن مهــم تنهــا از عهــده آزمایشــگاه و  انگشــت، قاشــق یــا مــزه 

کتومتــر « برمی آیــد. دســتگاهی بــه نــام »رفرا

ک انتخاب عسل خوب چیست؟ مال

برای مصرف کننده عادی یک راه بیشتر برای شناسایی عسل وجود ندارد، آن هم استفاده 

از حواس است؛ یعنی با چشم، کل ظاهری عسل را ارزیابی، با بینی بو و با زبان مزه کرده 

گر مجموعه این عوامل مناسب بود و عسل، عطروطعم گل ها را داشت، عسل طبیعی  و ا

که بهای آن را در حد معقول پرداخت. شکرک زدن نشانه نامرغوب  است و ارزش دارد 

کردن و شکرک زدن « میگویند و به خاطر  بودن عسل نیست آنچه در اصطاح »رسوب 

وجود کلمه شکر در ذهن، تقلبی بودن عسل را تداعی می کند، چیزی جز پدید ه »بلورین 

شدن« یا »کریستالیزاسیون« نیست.

عسل به علت درصد باالی مواد قندی که دارد درواقع یک ماده جامد است که زیر شرایط 

بسیار شکننده ای به صورت مایع درمی آید. این ماده اشباع شده قندی باید درواقع جامد 

باشد اما به طور اتفاقی مایع است. لذا به محض این که شرایط آماده شود، این دگرگونی 

فیزیکی یعنی بلورین شدن پدید می آید؛ اما این موضوع به اندازه ای تأثیر منفی در ذهن 

که از یک سو مشکل بزرگی برای تولیدکنندگان در جریان  کرده  مصرف کنندگان ایجاد 

عرضه به بازار به وجود می آورد و از سوی دیگر برای مصرف کنندگان ازنظر طبیعی بودن 

عسل مایع، شک و شبهه ایجاد می کند. باید توجه داشت شکرک زدن و خاصیت تبلور 

را  بلوری شده  عسل  به اشتباه  افراد  بعضی  اما  نیست  آن  بودن  نامرغوب  نشانه  عسل 

مصنوعی یا تقلبی می دانند.

چگونگی تشخیص عسل طبیعی بلوری شده از شبه عسل تقلبی شکرک زده

برای شناسایی عسل طبیعی بلوری شده از شبه عسل تقلبی شکرک زده باید دانست 

کند و  کدر و ته نشین شود و رسوب  کم کم و به مرور زمان  تنها عسل طبیعی می تواند 

شکرک آن مانند شکرک طبیعی شیره ی خرما نرم بوده و هنگام خوردن ممکن است 

اندکی زبری داشته باشد اما هیچ گونه صدایی زیر دندان احساس نمی شود اما شکرک 

شبه عسل تقلبی شکر آب شده و... مثل نبات سفت بوده و به سختی با قاشق جداشده 

کرده زیر دندان صدا داده  و موقع خوردن مانند دانه های آب نبات، شکر و مربای شکر 

و همچون شکات به دندان ها می چسبد. مهم ترین نکته این که این گونه شبه عسل ها 

بدون کد ر شدن و ته نشین شدن خیلی سریع و درزمانی کوتاه شکرک می زدند.

علت شکرک نزدن عسل های موجود در بازار چیست؟

کننده، عملیاتی از قبیل  کارخانه های بسته بندی  برای جلوگیری از تبلور عسل، معمواًل 

که  کمی جوهر لیمو در هر تن و غیره روی عسل انجام می دهند  حرارت دادن، افزودن 

در همه این موارد به خاطر وارد شدن ناخالصی در مجموعه قندهای موجود، پدیده ی 

که در آن حرارت دادن  کارگاه های ناشناخته  بلورین شدن به تأخیر می افتد. در مورد 

کنترل صورت می گیرد، نه تنها مواد موجود در عسل  عسل به صورت مستقیم یا بدون 

نام »هیدروکسی متیل  به  ماده ای  از دمای مشخصی  بعد  بلکه  آسیب می شود،  دچار 

ک است. گر نسبت آن در عسل زیاد شود، مصرف آن خطرنا فورفوال « پدید می آید که ا

عادل فرتاش

کارشناس معاونت بهبود تولیدات دامی

کشـور االن در مسـائل اقتصـادی دچـار مشـکالت عمـده ای اسـت عمـده ی ایـن 

مشـکالت هـم عبـارت اسـت از رکـود و مسـئله ی اشـتغال، ]یعنـی [ بیـکاری؛ اینهـا 

مهم ترین هـا اسـت... مـا اگـر چنانچـه برنامه هایمـان برنامه هـای خـوب و درسـتی 

باشـد، تحریـم هـا نـه اینکـه اثـر نـدارد، ]ولی[ اثـرش بسـیار کـم خواهد بـود؛ باید 

برنامه هـا را منّظـم کـرد، مرّتـب کـرد، دّقـت کـرد.

»مقام معظم رهبــری«



جنگل های ارسباران

قسمت  دو  به  را  ارسباران  منطقه  داغ  قره  رشته کوه 

جنگل های  و  است  کرده  تقسیم  جنوبی  و  شمالی 

دارند. قرار  رشته کوه  این  شمالی  دامنه های  در  ارسباران 

ویژگی های جنگل های ارسباران

 170 و  گیاهــی  گونــه   775 ارســباران  جنگل هــای  در 

اهمیــت  از  کــه  اســت  شناسایی شــده  درختــی  گونــه 

منطقــه  ایــن  هســتند.  برخــوردار  فراوانــی  ژنتیکــی 

ازجملــه  اســت،  ارزشــمند  و  غنــی  حیات وحــش  ازنظــر 

گونه هــای حیات وحــش ارســباران می تــوان بــه خــرس 

گل و بــز، شــوکا،  گــراز، ســیاه گوش،  قهــوه ای، پلنــگ، 

ــاول و ...  کبــك چیــل، قرق کبــك دری،  ســیاه خــروس، 

ارســباران  انبــوه  و  مرغــوب  جنگل هــای  کــرد.  اشــاره 

کــه ســهم  ــد  ــا 1700 متــر قــرار دارن بیــن ارتفاعــات 1000 ت

بــه ســزایی در تولیــد بــاران نامرئــی دارنــد و ایــن مناطــق 

بــرای توســعه جنــگل مناســب می باشــند. جنگل هــای 

ــت  ــب از جس ــوده و اغل ــاخه زاد ب ــورت ش ــباران به ص ارس

گشــته اســت. کنــده حاصــل  هــای روی 

کـوه ها

سلسله جبال قرا داغ )قره داغ( ارسباران به طول 220 

آرارات  کوه های  از  کیلومتر   65 تا   30 عرض  و  کیلومتر 

ترکیه شروع  ایران و  آذربایجان در مرز  در شمال غربی 

می شود و تا ارتفاعات تالش در مشرق آذربایجان ادامه 

 3660 ارتفاع  به  کوه  نشان  آن  قله  بلندترین  دارد. 

شرقی  امتدادی  ارسباران  عمده  کوه های  است.  متر 

برف گیر  و  مرتفع  قلل  دارای  کوه ها  این  دارند.  غربی  ـ 

کی  خطرنا گردنه های  و  آب  پر  و  عمیق  دره های  و 

جنوب  در  داغ  جا  مانند  مرتفعی  کوه های  و  هستند 

غربی اهر، شیور در شمال اهر، هشتاد سر )هشته سر( 

سراسر  کلیبر  در  بابك(  )قلعه  جمهور  قلعه  هوراند،  در 

جنوب  در  داغ  قوشا  کوه های  است.  پوشانده  را  آن 

قرارگرفته  شهر  این  و  هریس  بخش  حدفاصل  اهر، 

گروهی از عشایر شاهسون و بقـایای طوایف قـره  است. 

چورلو و بای بوردی در دامنه های این ارتفاعات ییاق 

قله های  با  منطقه  این  شمال  در  شیور  کوه  می کنند. 

است.  چلبیانلو  عشایر  ییاق  برف،  از  پوشیده  و  رفیع 

گردنه معروفش  کلیبر با  کوه سامبران در منطقه یافت 

ه  کو  کلو ها است.  ا نام محل ییاق حسین  به همین 

کامتال، جوشین، ایری داغ،  های آق داغ، مشك عنبر، 

کیامکی، خاروانا، قازاتی داغ، پیر سقا در غرب و شمال 

قرار  کوه های مواضع خان در جنوب ورزقان  ورزقان و 

دارند. ارتفاعات شمالی ورزقان با مراتع غنی و سرسبز، 

ییاق عشایر طوایف حاجی علیلو به خصوص تیره های 

کنگرلو و مقدم است. گنجه لو، اوزبك، 

رودهــا

زمستان  در  داغ  قره  برف گیر  قله های  و  ارتفاعات 

برف های سنگین  این  برف می شود. ذوب  از  پوشیده 

به همراه بارش های منظم و پی درپی رودهای پرآبی 

کند  که در دره های عمیق با شیب  را به وجود می آورند 

به سوی ارس جاری می شود.

ارس

و  آذربایجان  جمهوری  و  ایران  مرزی  رودخانه  ارس 

ارمنستان بوده و طول تمام رودخانه حدود 910 کیلومتر 

است.  مرزی  بخش  طول  آن  کیلومتر   475 که  هست 

در  مترمکعب  میلیون   5700 آن  ساالنه  دبی  میانگین 

اندازه گیری شده است. رودخانه  ایستگاه صنم باغی 

در حوالی  واقع  برکه(  )هزار  داغ  گول  کوه مین  از  ارس 

فرات سرچشمه می گیرد و به سوی شرق روان می گردد 

کلیبر،  جلفا،  کو،  ما شهرستان های  از  عبور  از  پس  و 

کند از مرز  اصاندوز و پارس آباد از نقطه ای به نام تازه 

کشور جمهوری آذربایجان واردشده و  ج و به  ایران خار

درنهایت به دریای خزر می ریزد.

سلین چای

دریــای  حــوزه  در  ارس  رود  فرعــی  شــاخه های  از  یکــی 

کیلومتــر اســت. از دامنه هــای شــمالی  خــزر بــه طــول 58 

و  گرفتــه  سرچشــمه  متــری   1400 ارتفــاع  از  هشت ســر 

به ســوی شــمال جریــان می یابــد. ایــن شــاخه در مســیر 

گــوزآالن، ســیدلر، قلعــه  کــوار،  خــود، روســتاهای میدانــار، 

کنــدی، علیشــاری، شــیخان، زربیــل، ســراجو، عنابلــو و 

کیلومتــری شــمال  حســرتان را مشــروب ســاخته در 1/5 

حســرتان بــه رودخانــه ارس می ریــزد.

ایلگنه چای

رودخانــه ایلگنــه واقــع در دهســتان حســن آباد )حســن 

کلیبــر از ارتفاعــات قیرخــار در  اوو( از توابــع شهرســتان 

بــاالی آبادی هــای یارالوجــه، انارلیــق و اوزی سرچشــمه 

رودخانه هــای  و  دارد  جریــان  شــمال  بــه  رو  گرفتــه، 

محلــی نیــز بــه آن وارد می شــوند. ایــن رودخانــه در 1/5 

آبــادی آال جوجــه در منطقــه اوشــتیبین در  کیلومتــری 

نــوار مــرزی بــه رود ارس می ریــزد.

کلیبــر چــای

که ریزآبه ارس  کلیبر است  کلیبر چای از رودهای دائمی 

دامنه های  متری   2400 ارتفاع  از  می شود.  محسوب 

کوه های شیور و یارالوجه سرچشمه می گیرد و رو  شمالی 

به شمال جریان می یابد. در مسیر خود روستاهای آس، 

روستای  شرق  کیلومتری   3 در  کرده  سیراب  را  علویق 

نوجه ده با مرز رود مخلوط و به سوی شمال غربی روان 

کلیبر می گذرد و در  کاله و شهر  می شود. از روستاهای 

و  شرق  از  که  چندی  های  ریزآبه  با  خود  مسیر  طول 

غرب می آیند درهم می آمیزد و پس از عبور از روستاهای 

کیلومتری  عمارت، دارآغزی، حیدرکانلو و جانانلو در 2 

شمال روستای جانانلو به رودخانه ارس می ریزد.

 دکتر سید محمدحسن آل هاشم

مدیرکل امور عشایر استان

11 با استفاده بهتر از منابع آب، خاک، مراتع و... به کاهش بیکاری و مهاجرت کمک کنیم.
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کشاورزی در توسعه روستایی نقش 

استمرار  و  محرك  و  پشتوانه  کشاورزی  توسعه  که  می دهد  نشان  به دست آمده  تجارب 

کشاورزی در روستاها منبع اشتغال و منشأ تولید و  بخشنده عمران روستایی است، زیرا 

درآمد است و آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان وسیله افزایش توانایی های انسان نقش 

کشاورزی جهت  کشاورزی بازی می کند. ازاین رو آموزش و ترویج  بسیار مهمی در توسعه 

توسعه کشاورزی ضروری بود و توسعه کشاورزی به نوبه خود موتور عمران روستایی است.

کشاورزی آغاز می شود و به کمك آن استمرار می یابد.   اساسًا توسعه روستایی با توسعه 

روستایی  عمران  امر  در  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  اهمیت  فوق  مطالب  به  توجه  با 

کشاورزی  به  بخشیدن  بارونق  می تواند  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  گردد.  می  آشکار 

کاهش دهد.  کشاورزان موازنه نابرابر موجود بین شهرها و روستاها را  و افزایش درآمد 

چنانکه می دانیم موازنه سطح زندگی روستایی و شهری یکی از پایه های اصلی و اساسی 

کشاورزی در سطوح مختلف می تواند جوامع  استحکام جامعه هست. آموزش و ترویج 

کند تا با استفاده از آن نوآوری ها  بسته مناطق روستایی را به روی نوآوری های مفید باز 

تسهیل  کنند.  برقرار  ارتباط  پیشرفته  دنیای  با  و  شده  ج  خار عقب ماندگی  حالت  از 

کشاورزان از  کشاورزی توسط  پذیرش فّناوری ای مناسب و به کارگیری روش های جدید 

که باعث می شود روستائیان هرچه بیشتر  کشاورزی است  ارمغان های آموزش و ترویج 

کنند و از همه نیروها و استعدادهای خویش استفاده  کسب  قدرت و توانایی تولیدی 

که  کتسابی در امر بازاریابی  نمود ه و بر تولیدات خود بیفزایند و با استفاده از تواناهای ا

آن هم به وسیله آموزش میسر است، درآمدهای خویش را باال ببرند و درنتیجه زندگی 

و  آموزش  نمایند.  کسب  است،  انسانی  واالی  شخصیت  شایسته  که  شرافتمندانه ای 

کمك مؤثری  کشاورزی در ایجاد جامعه پویا و سعادتمند روستایی نیز می تواند  ترویج 

در  تحقیق  به  برند،  بسر  سعادت  و  آسایش  و  رفاه  در  مردم  که  جامعه ای  در  بنماید. 

که برای رشد متعادل شهرها و روستاها الزم است به وجود آمده و  آن جامعه اساسی 

کل جامعه خواهد بو د. نتیجه آن ایجاد و دوام ثبات سیاسی و اجتماعی 

روستائیان  به  مناسب  مهارت های  تعلیم  و  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  برنامه های   

گردد  ح و اجرا  درصورتی که منطبق با احتیاجات و شرایط ویژه روستاها و روستائیان طر

که شمار می آید و همچنین از اجزای الینفك فرآیند  کلیدی توسعه روستایی  از عوامل 

و  تأثیر مهمی در حل سه مشکل اصلی  برنامه ها  این  نیز هست.طراحی  کلی توسعه 

که عبارت اند از: متداول در مناطق روستایی جهان سوم دارد 

کمبود تولید، 1.  ضعف و 

2.  عدم برابری در توزیع درآمدها

کارهای عمرانی 3.  عدم شرکت و بسیج عمومی مردم در 

 آموزش، توانایی انسان را در امر تولید باال می برد. زیرا در امر تولید عامل انسانی اساس 

کار محسوب می شود. هنگامی که تولید همه افراد جامعه روستایی باال رفت الجرم تولید 

در سطح روستاها افزایش می یابد و همچنین هرگاه همه افراد براثر آموزش، مهارت های 

الزم و ضروری را کسب کنند می توانند در تولید نقش مؤثری داشته و درنتیجه درآمدهای 

که مشکل وجود عدم برابری در توزیع  کسب نمایند، در این صورت است  متعادلی را 

درآمدها حل شده یا تخفیف می یابد و همچنین وقتی که درآمدها افزایش یابد، الجرم 

موجب  و  افزایش یافته  کشاورزی  و  خدماتی  و  صنعتی  مختلف  تولیدات  برای  تقاضا 

کشاورزان از مواهب توسعه در سطح جامعه با برابری نسبی  که روستائیان و  می شود 

کارهای عمومی فراهم شود. گردند و ازاین رو شرایط اساسی شرکت مردم در  برخوردار 

و  می کنند  زندگی  روستایی  مناطق  در  سوم  جهان  کشورهای  در  مردم  بیشتر  چون   

کوشش های عمران  کلیدی در  کشاورزی اشتغال دارند، عنصر  غالبًا به فعالیت های 

که  تا جایی  است  مردم  توده های وسیع  دادن  آموزش  به  مربوط  روستایی  توسعه  و 

کار مداوم  کرده و قادر شوند از طریق افزایش بازدهی ناشی از  بتوانند امور خود را اداره 

توأم با دانایی روی پای خود بایستند و سهم متناسب خود را از بهداشت بهتر، آموزش 

گر بنا  بهتر، مسکن، خدمات بهداشتی، آب آشامیدنی و تغذیه دریافت دارند و باالخره ا

گفته ژولیوس نیرره »Julius Nyerere" عمران روستایی به معنای توسعه و ترقی  به 

گر  ا و  باشند  توسعه  امر  انجام  به  قادر  باید  آن ها  باشد،  آن ها  و محیط  وزندگی  مردم 

کار  که مردم به عمران و توسعه روستایی دست بزنند، آن ها باید برای این  قرار است 

کافی داشته باشند تا بتوانند فعالیت های خود را در چهارچوب جوامع خویش  قدرت 

کنند و همچنین آن ها باید توانایی الزم را برای افزایش فشار مؤثر در سطح ملی  کنترل 

به منظور تحقق خواسته های خود داشته باشند.

کتساب دانایی از طریق آموزش میسر  کتساب دانایی است و ا  داشتن توانایی مستلزم ا

که شاید نتوان  است، هرچند خرد نیز برای انسان ها اعم از شهری و روستایی الزم است 

به وسیله آموزش آن را به دست آورد.

کلیدی در توسعه و عمران روستایی انسان است و انسان با آموزش، دانا و   خاصه عنصر 

درنتیجه توانا می شود و می تواند محیط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود را 

کنترل کند و درنتیجه از منابع به دست آمده که ناشی از کنترل مزبور است، استفاده نماید.

 صالح مؤمنی

رئیس گروه پژوهشی برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

توسعه کشاورزی زیر بنای توسعه همه جانبه است.  12
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 نقش عناصر روی و آهن در افزایش عملکرد

کشاورزی  محصوالت 

عناصر  نقش  و  اهمیت  به  کشاورزان  توجه  امروزه 

کم مصرف روزبه روز بیشتر می شود. علت اصلی این توجه 

برداشت  درنتیجه  که  است  جدیدی  مسائل  پیدایش 

ک  خا به  آن ها  برگشت  عدم  و  عناصر  این  از  روزافزون 

هست. میزان برداشت عناصر غذایی به خصوص عناصر 

ک  خا از  افزون تر  و  بیشتر  برداشت  علت  به  کم مصرف 

کودهای  کاشت ارقام اصاح شده، مصرف  که درنتیجه 

شیمیایی و مدیریت بهتر حاصل شده بسیار زیاد بوده و با 

پیشرفت بیشتر در امور مختلف مرتبط با کشاورزی، روند 

ک بیشتر خواهد شد. از دست دادن عناصر کم مصرف خا

کـه منشـأ بـروز رنگ پریدگـی خاصـی بـه اسـم  کمبـود آهـن 

مـورد  در  و  اسـتان  ک هـای  خا بیشـتر  در  می شـود  زردی 

اسـت. خسـارت آن در  قابل مشـاهده  گیاهـان متعـددی 

درختـان میـوه نواحی خشـک قابل توجه هسـت. قابلیت 

ک هـا تحـت تأثیر عواملـی از قبیل عدم  جـذب آهـن در خا

کاهـش  به شـدت  کافـی  آلـی  مـواد  نبـود  و  کافـی  تهویـه 

می شـود.  ظاهـر  آهـن  کمبـود  شـرایط  ایـن  در  و  می یابـد 

کودهـای آلـی و سـبز و  ک، افزایـش  در مقابـل، تهویـه خـا

مصـرف کودهـای آهـن دار باعـث افزایـش محلولیت آهن 

آهـن  کمبـود  بـه  گیاهـان  حساسـیت  می شـوند.  ک  خـا

واریتـه هـای  بیـن یک گونـه،  اسـت و حتـی در  متفـاوت 

دارنـد. متفاوتـی  مختلـف عکس العمـل 

عامت اصلی کمبود آهن زردی یا کلروز است. این زردی 

معمـواًل در برگ هـای جـوان دیـده می شـود و ازآنجـا تمـام 

برگ هـای درخـت به این حالت درمی آینـد. رنگ پریدگی 

معمـواًل میـان رگبرگ هـا بـوده و خـود رگبرگ هـا سـبز باقـی 

می ماننـد و رگبرگ هـا به صـورت شـبکه سـبزی درزمینـهٔ 

زرد ظاهـر می شـوند. در بعضـی انـواع ماننـد گابـی برگ ها 

اصواًل سـفیدرنگ می شـوند و رگبرگ ها نیز از زردی ناشـی 

از کمبـود آهـن در امـان نخواهنـد بود.

ایـن  بـروز  از  آهـن پیشـگیری  کمبـود  اول درزمینـهٔ  قـدم 

کمبـود آهـن بایـد  کمبـود اسـت. بـرای پیشـگیری از بـروز 

شـرایط محلولیت و قابلیت جذب بیشـتر آهن را از طریق 

زیـر برطـرف نمـود:

▪ عدم مصرف آب های حاوی بی کربنات باال

ک، زدن شـخم  بـه خـا کـود سـبز  آلـی و  افزایـش مـواد   ▪

ک خـا به موقـع  تهویـه  و  کافـی 

▪ انتخاب پایه و پیوندک مناسب و مقاوم به کمبود آهن

کردن و هوادهی برای درمان پایدار ک نرم  - اصاح خا

ک هـای آهکـی ممکـن اسـت اسـتفاده از مقادیـر  -  در خا

گیـرد. گوگـرد مـورد آزمایـش قـرار  بـاالی 

کثــرًا  ا امــا  مؤثرنــد؛  بســیار  اغلــب  آهــن  کات هــای   -

ــه زمــان هســتند محلول پاشــی در طــول دوره  محــدود ب

کات هــای آهــن موجــب ســبز  رویشــی بــا ســولفات یــا 

می شــود. لکه هــا  دوبــاره  شــدن 

کیلوگــرم ســولفات آهــن بــه همــراه 350  - کاربــرد 80-50 

کشــت.  ــود دامــی در هنــگام  ک ــه و  گرانول ــرد  گوگ ــرم  کیلوگ

گــرم  بــرای نهال هــای جــوان 250-70  مقــدار مصــرف 

گــرم و بــرای درخــت  و بــرای درختــان بــارور 1000-250 

گــرم بــرای هــر درخــت توصیــه می شــود. انگــور 250-50 

- محلول پاشـی سـولفات آهـن بـا غلظـت 7 در هـزار در دو 

نوبـت بـه فاصلـه 15 روز

- محلول پاشی کات آهن با غلظت 2 تا 4 در هزار

آهـن  کـود  بهتریـن   Fe-EDDHA آهـن  سکوسـترین   -

درصـد   6 محتـوی  هسـت  ایـران  آهکـی  خاک هـای  در 

کـود فقـط به صـورت مصـرف خاکـی و بـه  آهـن اسـت ایـن 

میـزان 50-150 گـرم بـرای هـر درخت هسـت. این کـود در 

زمستان و در نیمه سایه انداز درخت در زیر قطره چکان ها 

گیـاه قـرار می گیـرد. و یـا همـراه آب آبیـاری در اختیـار 

اهمیت عنصر روی

عنصر روی برای فعالیت های آنزیمی تولید هورمون های 

رشد تلقیح باروری و تشکیل میوه ضروری بوده و کمبود 

گل ها،  آن باعث ریز برگی، تأخیر در باز شدن برگ ها و 

ریزش میوه، سر خشکیدگی و محدودیت رشد می شود. 

این عنصر فعال کننده ی بیش از 300 نوع آنزیم در انسان 

گیاه است و در مجموعه مکانیسم های حفاظتی  دام و 

بدن نقش کلیدی دارد.

مشخصات کود:

کـم و مصـرف  ک هـا، ph بـاال، مـاده آلـی  آهکـی بـودن خا

قابلیـت  کـه  هسـتند  عواملـی  از  فسـفاته  کودهـای  زیـاد 

و  کـرده  محـدود  گیاهـان  بـرای  را  عنصـر  ایـن  اسـتفاده 

کیفیـت  و  تولیـد  میـزان  بـر  را  جبران ناپذیـری  خسـارات 

کودهـای  از  اسـتفاده  می نمایـد.  وارد  محصـوالت 

شـیمیایی حـاوی ایـن عنصـر به خصـوص به همـراه ماده 

کتری هـای مربوطـه باعـث بهبـود شـرایط  گوگـرد و با الـی 

نارسـایی های  از  بسـیاری  و  شـده  گیاهـان  تغذیـه ای 

کـود بـه دو صـورت  ایـن  تغذیـه ای را برطـرف می سـازد. 

آبـدار  یـا  و  روی  درصـد   34 بـا   )ZnSo4H2o( خشـك 

)7H2o ZnSo4( بـا 24 درصـد روی تولیـد و بسـته بنـی 

می شـود. عرضـه  پـودر  به صـورت  و  شـده 

روش زمان و مقدار مصرف:

چـال  )موضعـی  عمقـی  جایگـذاری  طریـق  از  کـود  ایـن 

در  اسـت.  قابل اسـتفاده  محلول پاشـی  و  نـواری(  و  کـود 

قابل اسـتفاده  نیـز  آبیـاری  به صـورت  سـبك  ک هـای  خا

کمتـر خواهـد  هسـت امـا تحـت ایـن شـرایط بازیافـت آن 

بـود. محلول پاشـی 4 در هـزار آن بـه همـراه اوره و اسـید 

بوریـك در پاییـز و اوایـل بهـار قبـل از بـاز شـدن شـکوفه ها 

در افزایـش تشـکیل میـوه بسـیار مفیـد اسـت.

ســایه انداز  میانــی  قســمت  در  زمســتان  در  درختــان: 

کــود  گوگــرد به صــورت چــال  کــود حیوانــی و  بــه همــراه 

ــه ازای هــر  ــرم ب گ ــا 400  ــزان 3000 ت ــه می ــود ب ک ــال  کان ــا  ی

می شــود. توصیــه  بــارور  درخــت 

ــایر  ــا س ــراه ب ــذر هم ــتر ب ــه بس ــگام تهی ــی: هن ــات زراع نبات

کودهــای زمســتانه بــه میــزان 60 تــا 40 کیلوگــرم در هکتــار 

ک مصــرف می شــود. در زیرخــا

محلول پاشی: در درختان میوه به نسبت 3 تا 5 در هزار و در 

محصوالت زراعی به نسبت 3 تا 4 هزار محلول پاشی می شود.

ک های  گیاهان و مناطق مورد مصرف: کمبود روی در خا

آهکی با ph باال در ایران شایع و عائم و عوارض ناشی از 

کثر نقاط ایران به چشم می خورد.  کمبود این عنصر در ا

کثر  ا برای  اراضی  این  در  روی  حاوی  کودهای  مصرف 

محصوالت مفید است مصرف این کود به تدریج عوارض 

گلدهی، تشکیل میوه و  کمبود روی را برطرف و  ناشی از 

میزان عملکرد را افزایش خواهد داد.

در  تا 2 سال  به صورت 3  کود  این  فنی: مصرف  نکات 

کمبود این عنصر جلوگیری می کند. مصرف این  میان از 

کود حیوانی خصوصًا در محدوده فعلیت  کود مخلوط با 

کار آیی کود سولفات روی می شود. ریشه باعث افزایش 

دکتـــراحمــــــــد  بایبــــوردی

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی 

و منابع طبیعی

13 استفاده از کودهای شیمیایی فقط با آزمایش خاک و نظر کارشناس میسر می باشد .
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 اسیـــدهای آمینـــه

برای  و  گیاه  رشدی  فیزیولوژیک  دوره  انتهای  در   

کیفی( عملکرد،  نگه داشتن بوته در اوج منحنی )کمی و 

جهت  غذایی  عناصر  جذب  به  گیاه  فیزیولوژیک  نیاز 

اما  است؛  زیاد  بسیار  متابولیسمی  فعالیت های  انجام 

در  محدودیت ها  برخی  دلیل  به  مواقع  این  در  معمواًل 

گیاه  استرس ها  بروز  یا  و  ک  خا از  غذایی  مواد  جذب 

کافی از این عناصر غذایی را جذب  نمی تواند به میزان 

نماید و به دلیل مدت زمان نسبتًا طوالنی بین جذب این 

عناصر غذایی توسط گیاه و تبدیل آن ها به مواد موردنیاز 

گیاه )اسیدهای آمینه، پروتئین و …(اقدامات مدیریتی 

مناسب  زمان  در  موردنیاز  کودهای  انواع  افزودن  و 

و  رشد  نقصان  دچار  گیاه  و  نبوده  گیاه  نیاز  جوابگوی 

درنتیجه کاهش عملکرد ازلحاظ کمی و کیفی می شود.

در  گیاه  به  تجویز  مورد  آمینه  اسیدهای  نوع  و  مقادیر   

شرایط خاص و مراحل حساس و بحرانی رشد می تواند 

متغیر باشد. مقادیر جذب آمینواسیدها به دمای محیط 

گیاه بستگی دارد. و وضعیت روزنه ها در برگ ها و نوع 

نقــش اســیدهای آمینــه در تقویــت میکروارگانیســم های 

جــذب  و  تجزیــه  عوامــل  از  ک:میکروارگانیســم ها  خا

گیــاه می باشــند. اســیدهای آمینــه  عناصــر توســط ریشــه 

ــاه  گی ــه  ــق ریش ــذب از طری ــاك و ج ــا خ ــاط ب ــت اخت قابلی

تقویــت  و  بهبــود  ســبب  همچنیــن  می باشــند،  دارا  را 

می شــوند. خــاك  میکروارگانیســم های 

نقش اسیدهای آمینه در گیاهان:

پروتئین هـا  سـنتز  اصلـی  عوامـل  از  آمینـه  اسـیدهای    -

و  سوخت وسـاز  ماننـد  فعالیت هایـی  و  می باشـند 

وجـود  به واسـطه  گیاهـان  درون  در  مـواد  حمل ونقـل 

می شـود. کنتـرل  و  تنظیـم  پروتئین هـا 

-  استفاده به موقع از اسیدهای آمینه قبل، در زمان بروز 

تقویت  با  بعدازآن می تواند  و حتی  تنش های محیطی 

مخرب  اثرات  از  مستقیم  به صورت  گیاه  از  حفاظت  و 

عوامل محیطی کاهنده عملکرد کاسته و حتی در صورت 

بازیابی  و  بهبود  به  قابل توجهی  حد  تا  خسارت  بروز 

سامت گیاه کمك کند؛ و باالترین عملکرد مورد انتظار با 

رفع تنش های محیطی مورد انتظار خواهد بود.

کلروفیـل  سـنتز  در  مهـم  عوامـل  از  آمینـه  اسـیدهای   -

به عنوان مولکول اصلی جاذب نور در گیاهان می باشند، 

کربوهیدرات هـا هسـت.  گیاهـان تولیـد  نتیجـه فتوسـنتز 

کربوهیـدرات  تولیـد  کاهـش  سـبب  فتوسـنتز  کاهـش 

گلیسـین  اختال در رشـد و از بین رفتن گیاهان می شـود. 

تشـکیل  در  ضـروری  اسـیدآمینه  دو  اسـید  گلوتامیـك  و 

گیاهـان هسـتند. ایـن  کلروفیـل و افزاینـده سـطح سـبز در 

بـاال  و  کلروفیـل  سـنتز  افزایـش  باعـث  آمینـه  اسـیدهای 

رفتـن غلظـت آن در گیاه شـده کـه افزایش جذب نور و به 

دنبـال آن افزایـش فتوسـنتز را سـبب می شـوند.

روزنه هــا  وظایــف  از  گیــاه  هیدروژنــی  تعــادل  تنظیــم   

همچنیــن  و  گازهــا  تبــادل  دیگــر  طــرف  از  و  هســت؛ 

کــرو نیز توســط  بخشــی از عمــل جــذب عناصــر میکــرو و ما

می گیــرد. انجــام  روزنه هــا 

بیرونـی  عوامـل  بـه  روزنه هـا  شـدن  بسـته  و  بـاز  عمـل   

)نـور، رطوبـت، دمـا، غلظـت نمک هـا( و درونـی  غلظـت 

آمینواسـیدها و… وابسـته اسـت. در شـرایط پاییـن بـودن 

نـور و رطوبـت محیـط و افزایـش غلظـت نمک هـا و دمـا 

روزنه هـا به صـورت خـودکار بسته می شـوند که پیامـد آن 

گیاه هسـت. به دنبال  کاهش شـدید در فتوسـنتز و تعرق 

گیـاه جـذب عناصـر  از  آب  عـدم خـروج  و  تعـرق  کاهـش 

کاهش چشـمگیر همراه خواهد  توسـط ریشـه با اختال و 

بـود. از سـویی دیگـر بسـته بـودن روزنه هـا افزایش تنفس 

در گیـاه و تخریـب و مصـرف غیرعـادی کربوهیدرات هـا را 

بـه دنبـال دارد. در ایـن حالـت تعـادل متابولیکـی در گیـاه 

کـه  کاتابولیسـم بیشـتر از آناپولیسـم هسـت  منفـی بـوده، 

درنهایـت کاهـش رشـد گیاه و در صورت تـداوم مرگ گیاه 

را به دنبال خواهد  داشـت. در چنین شـرایطی گلوتامیك 

بـاز  بـه  روزنـه  نگهبـان  سـلول های  روی  بـر  اثـر  بـا  اسـید 

کمـك می کنـد. نگه داشـتن روزنه هـا 

دارای  سـلولی  غشـاء  روی  بـر  عمـل  بـا  آمینواسـیدها   -

می باشـند.  ریزمغـذی  عناصـر  کنندگـی  کات  خاصیـت 

باعـث  ریزمغذی هـا  و  آمینواسـیدها  هم زمـان  اسـتفاده 

گلیسـین  سـهولت در جذب و انتقال آن در گیاه می شـود. 

تأثیـر  بـا  اسـیدآمینه شناخته شـده  اسـید دو  گلوتامیـك  و 

می باشـند. عناصـر  کنندگـی  کات  زیـاد 

- آمینواسیدها پیش نیاز ساخت و یا فعال کننده هورمون ها 

اسیدآمینه  مثًا  هستند.  گیاهان  در  رشد  فاکتورهای  و 

متیونین پیش نیاز ساخت اتیلن و همچنین اسیدآمینه 

کسین هست. تریپتوفان پیش نیاز ساخت هورمون ا

تأثیـرات  دیگـر  از  گرده افشـانی  و  گـرده  دانـه  بـاروری   -

عمـل  گرده افشـانی،  هسـتند.  آمینواسـیدها  از  اسـتفاده 

و  لقـاح  آن  دنبـال  بـه  مادگـی  روی  بـر  گـرده   انتقـال 

درنهایـت تشـکیل میـوه هسـت. اسـیدآمینه پرولیـن بـه 

بـاروری دانـه گـرده کمـك می کنـد از سـویی دیگر لیسـین، 

گلوتامیـك اسـید آمینواسـیدهای ضـروری در  متیونیـن و 

فـوق  اسـیدآمینه های  می باشـند.  گرده افشـانی  عمـل 

باعـث افزایـش جوانه زنـی دانه گـرده و همچنین افزایش 

می شـوند. گـرده  لولـه  طـول 

ک هـای  - متعـادل نگه داشـتن فلورایـد میکروبـی در خا

کشـاورزی مسـئله ی مهـم در راسـتای فراینـد بهتر معدنی 

و  سـاختمان  بهبـود  همچنیـن  و  خـاك  آلـی  مـواد  شـدن 

حاصلخیـزی خـاك اطـراف ریشـه هسـت.

کتورهــای رشــدی اســت  متیونیــن پیش زمینــه ســاخت فا

کــه باعــث اســتحکام دیــواره ســلولی فلورایــد میکروبــی 

خــاك می شــود.

- افزایــش مقاومــت در برابــر شــرایط نامناســب محیطــی 

از دیگــر  کیفــی محصــول  و  کمــی  افزایــش  و درنهایــت 

تأثیــرات اســتفاده از اســیدهای آمینــه هســت. پرولیــن 

تعــادل  ایجــاد  باعــث  عمدتــًا  پرولیــن  هیدروکســی  و 

گیــاه شــده همچنیــن بــا تقویــت دیــواره  هیدروژنــی در 

گیــاه را در برابــر شــرایط نامناســب محیطــی مقــاوم  ســلولی 

می ســازد؛ مانیــن، والیــن و لیوســین اســید باعــث افزایــش 

هیســتیدین  همچنیــن  می گردنــد.  محصــول  کیفیــت 

می شــود. محصــول  رســیدن  به موقــع  باعــث 

رحیم کاظمی

کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی سراب

شرکت در کلاسهای ترویجی و آموزشی و یادگیری  از ارکان موفقیت در اهداف کشاورزی میباشد. 14
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سازمان توسعه تجارت

بـا  مطابـق  مـرداد  اول  از  تره بـار  و  میـوه  صـادرات 

می شود.ســــازمان  انجـام  بسـته بندی  شـاخص های 

شـاخص های  اطاعیـــــــه ای  در  تجــــــــارت  توسـعه 

بسـته بندی محموله هـای صادراتـی میـوه و تره بـار را بـه 

از اول مردادمـاه سـال  کـرد  اعـام  ابـاغ و  کشـور  گمـرک 

جـاری صـادرات ایـن محصـوالت منـوط بـه رعایـت ایـن 

. سـت خص ها شا

تجـارت،  توسـعه  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

بـر اسـاس ایـن تصمیـم صـدور محموله هـای صادراتـی 

اسـاس  بـر  بایـد  مردادمـاه  ابتـدای  از  تره بـار  و  میـوه 

شـود  انجـام  تعیین شـده  بسـته بندی  شـاخص های 

کشـورهای  مقصـد  بـه  آن هـا  دریایـی  و  زمینـی  حمـل  و 

شـناورهای  و  یخچالـی  کانتینرهـای  بـا  فقـط  خریـدار 

اسـت. مجـاز  سـردخانه 

ارتقــــــای  و  رعـــایت  لـــــزوم  بـر  اطاعیــــــه  ایـن  در 

و  حمـــل  کیفیـت  و  بسته بنــــدی  استانـــداردهای 

کیـد شـده اسـت. نگهـداری محصـوالت میـوه و تره بـار تأ

شاخص های بسته بندی میوه و تره بار با توجه به جلسات 

با تشکل های صادراتی  کارشناسی و تخصصی  مشترک 

کشاورزی تعیین شده و  ازجمله اتحادیه ملی محصوالت 

بر اساس آن لزوم انجام اقدامات اثربخش برای ارتقای 

کیفی محصوالت صادراتی در مراحل آماده سازی،  سطح 

کید قرارگرفته است. حمل ونقل و نگهداری کاال مورد تأ

ایـن شـاخص ها در مـورد 22 محصـول صادراتـی ایـران 

ح ذیـل اسـت: بـه شـر

1- بسته بندی سیب درختی

کارتـن بـا شـانه و ضربه گیـر دو ردیـف، سـه ردیـف و  • در 

چهـار ردیف

کیلوگرم )سیب درختی درجه 2( کارتن تا 3  • در 

2- بسته بندی انار

کارتـن یـا سـبد یـک ردیفـه بـا شـانه یـا فـوم )یـک ردیـف   •

یـا دو ردیـف(

کیوی 3- بسته بندی 

کیلوگرم کارتن یا سبد یک ردیفه با شانه 3 تا 4  • در 

کیلوگرم • در سبد دور ردیفه 8-5 

کیلوگرم بدون شانه کارتن 1/5 تا 2  • در 

4- بسته بندی لیموشیرین

کارتـن و سـبد یـک ردیفـه بـا شـانه یـا بـدون شـانه تا  • در 

کیلوگـرم  5

کیلوگرم کثر 10  کارتن و سبد دو ردیفه حدا • در 

5- بسته بندی لیموترش

کیلوگرم کارتن صادراتی 8-15  • در 

6- بسته بندی پرتقال

کیلوگرم کارتن یا سبد صادراتی 8  • در 

کیلوگرم کارتن یا سبد صادراتی تا 15  • در 

7- بسـته بندی زردآلـو، گیـاس، آلبالو، هلو، شـلیل، آلو و 

سـایر میوه های تازه هسـته دار

کیلوگرم گرم تا 6  کارتن یا سبد از 500  • در 

8- بسته بندی گل کلم، کلم، کاهو ساالدی )آیس برگ(

کاهـو  کیلوگـرم   8 )تـا  ردیفـه  یـک  کارتـن  یـا  سـبد  در   •

کلـم( انـواع  و  کیلوگـرم   12 تـا  و  سـاالدی 

کاهو چینی کاهو رسمی و  9- بسته بندی 

کیلوگرم • در سبد 16-12 

10- بسته بندی سیب زمینی و پیاز

کیلوگرم کارتن 15-3   •

کیلوگرم کیسه توری 20-3   •

11- بسته بندی هندوانه

کیلوگرم کارتن یک ردیفه تا 18   •

کیلوگرم • سبد یک ردیفه تا 18 

کیلوگرم کثر تا هزار  کس چوبی حدا • با

کانتینر یخچال دار • به صورت فله ای در 

12- بسته بندی انواع خربزه

کیلوگرم کارتن یک ردیفه تا 15   •

کیلوگرم • سبد یک ردیفه تا 15 

13- بسته بندی انواع فلفل دلمه
کیلوگرم کثر 10  کارتن یک یا دو ردیفه حدا • سبد یا 

کدو و بادمجان 14- بسته بندی خیار، 
کیلوگرم کارتن یا سبد تا 15   •
گوجه فرنگی 15- بسته بندی 
کیلوگرم کارتن تا 10  • سبد یا 

کرفس و تره فرنگی 16- بسته بندی 
کیلوگرم کارتن تا 12  • سبد یا 

17- بسته بندی سیر
کیلوگرم کیسه توری تا 10  کارتن یا  • سبد، 

18- بسته بندی انگور
کیلوگرم کثر تا 8  کارتن حدا • در سبد یا 

19- بسته بندی خرمالو
کیلوگرم کثر تا 3  کارتن حدا • سبد یا 

گابی 20- بسته بندی به و 
کیلوگرم کثر تا 10  کارتن و سبد یک یا دو ردیفه حدا  •

21- بسته بندی فلفل ریز و بامیه
کیلوگرم کثر تا 8  کارتن حدا • سبد یا 

کلم بروکلی 22- بسته بندی 

کیلوگرم • در یخدان تا 12 

تجـارت،  توسـعه  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کـه  ایـران اسـت  اقـام مهـم صادراتـی  از  میـوه و تره بـار 
کشـورهای عربـی  بازارهـای منطقـه ای ازجملـه عـراق و 
حـوزه خلیج فـارس از مقاصـد مهـم ایـن محصـوالت بـه 
برخـی  دلیـل  بـه  گذشـته  سـال های  در  مـی رود؛  شـمار 
بسـته بندی  عـدم  و  فلـه ای  صـدور  ازجملـه  مشـکات 
میـزان  افـت  بـا  محصـوالت  ایـن  صـادرات  مناسـب، 
کاهـش قیمـت مواجـه بـود بـه همیـن دلیـل در سـال  و 
تره بـار  و  میـوه  کـه صـادرات  بـر آن شـد  جـاری تصمیـم 
بـا رعایـت اسـتانداردهای بسـته بندی انجـام شـود.این 

اسـت. الزم االجـرا  مردادمـاه  ابتـدای  از  آیین نامـه 

 عزیز بابا زاده 

 کارشناس مدیریت تنظیم بازار استان

15 بسته بندِی مناسب ضامن حفظ کیفیت محصولات کشاورزی است .
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به لیمــو چــــای آرامش

بوی  که  است  معطر  دارویی  گیاه  یک  نام  به لیمو 

گیاه بومی آمریکای جنوبی  خوشایند لیمو را دارد. این 

بوده و به طور طبیعی رویش آن در آرژانتین، شیلی و پرو 

گزارش شده است و ازآنجا به سایر نقاط جهان ازجمله 

استان های  در  گیاه  این  ایران  در  است.  رفته   ایران 

کشت می شود. ارتفاع درختچه 1.5 تا 2  شمالی و باغ ها 

متر و یا بیشتر هست. دارای برگ های ساده سرنیزه ای 

عمومًا  و  گرهی  باقاعده  سانتی متر   10 تا   7 طول  به 

به صورت دسته های سه تایی در هر گره است. گل آذین 

گل کوچک و دارای  انتهایی با خوشه های باریک، جام 

عدد   21 دارای  و  هسته دار  میوه  بنفش رنگ،  لب،  دو 

و مرطوب  گرم  آب وهوای  با  به لیمو  بذر است. درخت 

که  مناطقی  ولی  می کند.  نمو  و  رشد  داشته  سازگاری 

مساعد  است،  تابستان  سوزان  و  گرم  بادهای  دارای 

گیاه دارویی هر 3 تا 5  کشت نیست. دوره آبیاری این 

روز انجام می گیرد و برای صرفه جویی بیشتر در آبیاری 

بهتر است به صورت آبیاری قطره ای انجام شود.

برای  مناسب  زمان  است.  قلمه  به لیمو  گیاه  ازدیاد 

کشت قلمه در خزانه، اواخر پاییز بوده و تشکیل ریشه 

و  کشت شده  بهار  فصل  در  می کشد.  طول  ماه   3 تا   2

در  می توان  گیاه،  این  رشد  از  ماه  چهار  تا  سه  از  بعد 

انجام  دقیق  و  اصولی  به صورت  را  برداشت  تابستان 

و  سرشاخه  قسمت  و  بوده  چندساله  گیاه  این  داد. 

گیاه  این  برداشت  قرار می گیرد.  مورداستفاده  آن  برگ 

ماه های  در  و  سال  در  بار   3 تا   2 معمواًل  دوم  سال  در 

خرداد، مرداد و مهر انجام می شود. در برداشت آخر در 

پاییز حتمًا باید گیاهان را کف بر کرد تا در زمستان در اثر 

سرما از بین نروند. مقدار عملکرد محصول در هر چین 

کیلو گرم است. برداشت به طور متوسط 1000-1200 

حــاوی  گیــاه  ایــن  رویشــی  اندام هــای  و  برگ هــا 

کــه بــوی لیمــو می دهــد و آن چنــان  عطرمایــه هســتند 

گیــاه  کــه همیشــه به عنــوان یــک  عطــر دل نشــینی دارد 

می شــده  کشــت  اســپانیا  ســلطنتی  باغ هــای  در  معطــر 

ــه رنــگ ســبز مــات و دارای  ــاه به لیمــو ب گی ــرگ  اســت. ب

کمــی تلــخ اســت. بــوی معطــر، طعــم آن تنــد و 

خواص درمانی:

و  آرام بخـش  فوق العـاده  به لیمـو  دم نـوش   

گـرم، خـواب آور  تسـکین دهنده اعصـاب اسـت. طبیعـت 

و  میگـرن  ضـد  خلـط آور،  سـرماخوردگی،  درمـان  شـب، 

کاهـش  سـردرد، سـرگیجه، ضـد نفـخ، ضـد تپـش قلـب ، 

از  آرامـش  ایجـاد  نهایتـًا  و  عصبـی  دردهـای  و  اسـترس 

گیـاه اسـت و به عنـوان ادویـه در مصـارف  خـواص ایـن 

کاربـرد دارد. بـرای تقویـت حافظه  خانگـی و آشـپزی نیـز 

بـرای  به لیمـو  کـرد.  اسـتفاده  به لیمـو  عـرق  از  می تـوان 

می گیـرد  قـرار  داروهـا  بهتریـن  ردیـف  در  معـده  تقویـت 

به صـورت  همیشـه  اسـت  بهتـر  منظـور  ایـن  بـرای  کـه 

کـه از بـوی  دم کـرده ماننـد چـای مصـرف شـود. افـرادی 

بددهـان رنـج می برنـد می تواننـد از ایـن دهان شـویه ی 

طبیعـی اسـتفاده کننـد. عطرمایـه به لیمـو دارای خواص 

کتری کـش و حشـره کش بـوده و همچنیـن در صنعـت  با

چنـد  افـزودن  می شـود.  اسـتفاده  آن  از  نیـز  عطرسـازی 

بـرگ به لیمـو بـه چـای آن را جادویـی می کنـد و خـواص 

ارمغـان مـی آورد. بـه  بـرای آن  را  زیـادی  بسـیار 

کلیـوی و همچنین در دوران  در بیمـاران دچـار نارسـایی 

آبسـتنی و شـیردهی بایـد از مصـرف زیـاد به لیمـو اجتناب 

باعـث  اسـت  ممکـن  به لیمـو  موضعـی  اسـتفاده  کـرد. 

حساسـیت پوسـتی شـود.

ترکیبات به لیــمــو

عطرمایه بسیار غنی در آن عبارت است از:

آنتی هیسـتامین  چ،  قـار ضـد  کتـری،  با ضـد  سـیترال:   •

سـرطان ضـد 

کبد کتری، ضدالتهاب؛ محافظت از  • لینالول: ضد با

کسیدان و خلط آور کامفن: آنتی ا  •

•  سینئول

کتری، ضد سرفه، خلط آور • ترپینئول: ضد با

کتری، ضد تومور کاریوفیلن: ضدالتهابی، ضد با  •

کتری • لیمونن: ضد سرطان، ضد با

• نرول

• وربونن

کاری  *یــک فنجــان دم نــوش به لیمــو بعــد از یــک روز 

ــود  ــاب ش ــدد اعص ــش و تم ــث آرام ــد باع ــخت می توان س

ببخشــد.  تــازه  نیرویــی  انســان  خســته ی  بــدن  بــه  و  

کــه بــه آن چــای جادویــی و چــای آرامــش  چــای به لیمــو 

و  بــرگ  نوشیدنی هاســت.  بهتریــن  از  می گوینــد  نیــز 

عطرمایــه به لیمــو را بایــد دور از نــور، در جــای خنــک و 

کــرد. سربســته نگهــداری 

طرز تهیه چای به لیمو:

قـوری  در  را  به لیمـو  بـرگ  پـودر  غذاخـوری  قاشـق  یـک 

کـرده  ریختـه و آب بـا دمـای 80 درجـه را بـه آن اضافـه 

کـه بـه مـدت 20 دقیقه دم بکشـد. در  و اجـازه می دهیـم 

کـردن دم نـوش، می توانیـد از  صـورت تمایـل بـه شـیرین 

کنیـد. نبـات یـا عسـل اسـتفاده 

ـــام »شـــربت به لیمـــو« معـــروف اســـت  ـــه ن ـــه ب ک نوشـــیدنی 

گیـــاه به لیمـــو نـــدارد و ترکیبـــی اســـت از آب  ربطـــی بـــا 

لیمـــو، آب میـــوۀ بـــه، شـــکر و مـــوادی دیگـــر. شـــربتی بـــا 

گیـــاه به لیمـــو بـــه  محتـــوی عصـــاره یـــا دم کـــردۀ بـــرگ 

همـــراه افزودنی هـــای مختلـــف نیـــز ســـاخته می شـــود، 

کـــه در زبـــان عـــام »شـــربت به لیمـــو«  ولـــی آن نیســـت 

می شـــود. نامیـــده 

 منیره فرشبافی نژاد 

کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی شبستر  

                               

فصلنامه آموزشی - ترویجی )داخلی(

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
محّمد زرین بال، 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
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