
سخن سردبیر

اس��تمرار طرح موضوع اقتص��اد مقاومتی 
توسط مقام معظم رهبری ضرورت موضوعی 
را بی��ان می کن��د که به دالی��ل متعددی از 
جمله تالش دش��منان ب��رای اخالل در نظام 
اقتصادی کش��ور و همچنین خروج از اقتصاد 
تک محصولی مبتنی بر درآمدهای نفتی می 

باشد.
اقتصاد مقاومتی یک راهبرد و نقش��ه راه 
اس��ت که به عن��وان الگویی بوم��ی و عملی 
برآم��ده از فرهن��گ اس��المی و انقالب��ی و 
متناس��ب ب��ا وضعیت امروز و فردای کش��ور 
ترسیم شده اس��ت. با نامگذاری سال 1395 
ب��ه عنوان س��ال »اقتصاد مقاومت��ی؛ اقدام و 
عمل« و سال 1396 به عنوان سال » اقتصاد 
مقاومتی؛ تولید و اش��تغال« اس��تراتژی های 
اقتص��اد مقاومتی نیز توس��ط مق��ام عظمای 
والیت به نحوی ترس��یم و ابالغ گردیده که 
شرط تحقق اقتصاد مقاومتی را پایان دادن به 
حرف و ش��عار و حرکت مدبرانه و مستمر در 
راستای به حرکت درآوردن دو محور محرکه 
اقتصاد که همانا تولید و اش��تغال اس��ت می 

داند.
عوامل متعددی در تولید و اشتغال موثرند 
که مهمترین آنها نیروی انس��انی، س��رمایه، 
تکنولوژی، زیرساخت های مناسب تولید و... 
می باش��ند که در این میان نیروی انسانی به 
واسطه اینکه هم عامل تحرک و پویایی تولید 
اس��ت و هم هدف اشتغال، لذا از جایگاه ویژه 
ای برخوردار است بطوریکه الزمه به حرکت 
درآوردن چرخ های تولید، نیروی انسانی دانا 

و توانا می باشد.
دانای��ی نیروی انس��انی هم��ان دانش و 
اطالع��ات علمی و مدیریتی م��ورد نیاز برای 
اش��تغال در ی��ک حرفه می باش��د و توانایی 
نیز به مه��ارت و توانمندیهای اجرایی نیروی 

انسانی بر می گردد.
از آنجاییکه در ساختار تشکیالتی سازمان 
جهاد کشاورزی اس��تان، مدیریت هماهنگی 
ترویج کشاورزی متولی ایجاد و ارتقای دانایی 
و توانای��ی بهره ب��رداران می باش��د بنابراین 
انتظار م��ی رود که مس��ئولین و متولیان امر 
ب��ه این موضوع و به وی��ژه تامین منابع مالی 
و اعتباری مورد نیاز جهت اجرای پروژه های 
آموزش��ی- ترویجی توجه و عنایت ویژه ای 
مب��ذول نمایند و از س��وی دیگ��ر کارگزاران 
ترویج و ب��ه ویژه مروج مس��ئول پهنه های 
تولیدی نیز با برنامه ریزی و اجرای مناس��ب 
و موث��ر پروژه ه��ای ترویجی زمین��ه انتقال 
دانش و مهارت های جدی��د و ارتقای دانش 
و اطالعات مورد نی��از بهره برداران را فراهم 

نمایند.
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در نظ��ام نوی��ن ترویج، بهره گی��ری از ظرفیت بخش 
ه��ای غی��ر دولتی ب��رای افزایش ضریب پوش��ش فعالیت 
ه��ای ترویجی و همچنین حرکت در راس��تای بهره گیری 
از رویک��رد ترویج تکثرگرا پیش بینی ش��ده اس��ت. بخش 
های غیر دولتی با تنوع موضوعی و محصولی مناس��ب می 
توانند با مدیریت بخش ترویج در زمینه اجرای برنامه های 
عملیاتی مش��ارکت نمایند. با ورود ای��ن بخش می توان از 
این ظرفیت عظیم در راستای حل مسایل و مشکالت بهره 

برداران استفاده زیادی نمود.
در حال حاضر برنامه های چند گانه ترویج کش��اورزی 
ب��ا رویکرد بهره گیری از تمام��ی بخش های دولتی و غیر 
دولتی در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. یکی از این عناصر 
و عوام��ل ش��بکه ترویج غی��ر دولتی، م��ددکاران ترویجی 
می باش��ند که ب��ا ارائه اطالعات و نوآوریهای س��ودمند به 
کشاورزان نقش مهمی را در رسیدن به توسعه کشاورزی بر 
عهده دارند. مددکاران ترویجی به عنوان مقدم ترین عنصر 
تش��کیالت غیر دولتی ترویج در سطح روستاها از دیرباز به 
عنوان ی��ار و یاور ترویج و یکی از اج��زای ضروری برنامه 
توسعه انس��انی در بخش کشاورزی مطرح بوده اند. به نظر 
می رس��د با توجه به اس��تقرار نظام نوین ترویج در کشور، 
مروجان مسئول پهنه های تولیدی در سطح تماس و تعامل 
با بهره برداران باید با رویکردی عقالنی ضمن بهره گیری 
از عوام��ل و عناص��ر ترویجی از ظرفیت عظی��م و توانمند 
»م��ددکاران ترویجی« به عنوان رهب��ران فنی و محلی در 

سطح پهنه استفاده مطلوب را بنمایند.
یکی از اهداف مهم نظام نوین ترویج تکثرگرا )در ترویج 
تکثرگرا، به منظور افزایش پوش�ش خدمات ترویجی 
و ارائه خدمات متنوع، خدمات ترویجی توس�ط بخش 
های مختلفی از جمله شرکت های مشاوره ای تجاری 
و کشاورزی؛ نمایندگان بخش خصوصی، سازمان های 
کش�اورزان و تعاونی ها، س�ازمان های غیردولتی بین 
المللی، بخ�ش دولتی، تولیدکنندگان ادوات و نهاده ها 
ب�ا هم کار می کنند(، مش��ارکت بخش ه��ای غیر دولتی 
در فعالی��ت های ترویجی اس��ت تا از ای��ن طریق بتوان از 
ظرفیت و توان بخش های غیر دولتی استفاده نمود. بدیهی 
است توجه به رهبران محلی و مددکاران ترویجی در زمینه 
طراحی برنامه های ترویجی، اس��تفاده از روش های متنوع 
آموزش��ی، تهیه ی��ک برنامه جامع منطقه ای و روش��های 
برقراری ارتباط با جامعه روس��تایی و نیاز س��نجی آموزشی 
آنان، دستیابی به اهداف توسعه پایدار روستایی و کشاورزی 
را آس��ان تر م��ی کند. عاملین ترویج ب��ه تعبیری مروجین، 
در فرآیند توس��عه کشاورزی وظایفی نظیر انتقال اطالعات، 
تس��هیلگری، تقویت اعتماد به نفس جامع��ه مولد و ایجاد 
انگیزه از طریق زمینه س��ازی برای احساس نیاز روستاییان 

به منابع علمی و توصیه های فنی را بر عهده دارند.

نس��بت تعداد کارشناس��ان دولتی و مروجی��ن به بهره 
برداران قب��ل از اجرای نظام نوین ترویج برابر با 3131 نفر 
بوده اس��ت. در حالی که بر اساس نظر بانک جهانی نسبت 
مروج به زارع برای کش��ورهای در حال توس��عه عدد 1 به 
800 اس��ت که برای کش��ورهایی مثل ای��ران قابل توصیه 
اس��ت. بنابراین با توجه به کمب��ود اعتبارات دولتی و نبودن 
س��طح پوش��ش کافی برای بهره برداران، بای��د از ظرفیت 
بخش های غیر دولتی نظی��ر مددکاران ترویجی به عنوان 
عوامل و عناصر تاثیر گذارش��بکه ترویجی در ارائه خدمات 

آموزشی و ترویجی به بهره برداران استفاده نمود.
یکی از عناصر و عوامل اساس��ی در شبکه ملی ترویج، 
نیروی انسانی اس��ت که در توسعه کشاورزی نقش مؤثر و 
بس��زایی دارد مروری گذرا بر استراتژی های حاکم بربرنامه 
های توسعه اجتماعی-اقتصادی در چند دهه اخیر حاکی از 
آن است که استفاده از نیروهای مردمی و مشارکت آنها در 
انتقال دانش فنی و ارتق��ای مهارتهای خویش و اداره امور 
از محورهای مهم و قابل توجه در برنامه ها بوده اس��ت. لذا 
به منظور اس��تقرار نظام نوین ترویج کش��اورزی در مناطق 
روستایی و پهنه های تولیدی و با توجه به پراکندگی مناطق 
روس��تایی، وجود اقلیم های متفاوت و تنوع در محصوالت 
کشاورزی ایجاب می کند که در چنین شرایطی از نیروهای 
داوطلب مردمی و پیش��رو و برخاسته از جامعه روستایی در 
بخش کشاورزی استفاده شود تا از این طریق زمینه جریان 
دوس��ویه اطالع��ات و ایجاد ارتباط میان مروجان مس��ئول 

پهنه و بهره برداران در یک شبکه نظام مند فراهم شود.
مددکاران ترویجی به کش��اورز روستایی و عشایری که 
م��ورد اعتماد به��ره برداران و تولید کنندگان کش��اورزی و 
روس��تایی می باش��د، اطالق می ش��ود که دارای تجربه و 
مهارتهای فنی در بخش کش��اورزی بوده و از طریق تعامل 
با مروجان و کارگزاران و س��ایر مولدین کشاورزی )دولتی و 
غیردولتی( در نشر دانش فنی مشارکت می نماید. همچنین 
به��ره برداران پیش��رو ب��ه وی��ژه نمونه ه��ای برتر بخش 
کش��اورزی در سطح استان، شهرستان و دهستان با داشتن 
شرایط مددکاری به عنوان مددکار ترویجی انتخاب و تعیین 
می گردند. در نظام نوین ترویج، مروج مسئول پهنه، عهده 
دار نق��ش فنی نظارتی بر کلی��ه عملیات اجرایی و ترویجی 
با بهره گیری از ظرفیت بخش غیر دولتی اس��ت. همچنین 
مس��ئولیت برقراری ارتباط ب��ا همه بهره ب��رداران و تولید 
کنندگان پهنه تحت مس��ئولیت خود، ارتباط با شبکه دانش 
و اطالعات کشاورزی در جهت رفع مشکالت علمی و فنی 
کش��اورزان و اجرای سیاست ها و برنامه های استراتژیک و 
راهبردی بخش کش��اورزی در جهت رفع مشکالت علمی 
و فنی کش��اورزی را ب��ر عهده دارد. بدیهی اس��ت با توجه 
به مس��احت و گس��تره ی پهنه ها، تعداد زیاد بهره برداران، 
س��طح پوش��ش اراضی زراعی و باغی و جمعیت دامی هر 

پهنه، مروجان مس��ئول پهنه ها در راستای دسترسی آسان 
ت��ر و برقراری ارتباط و تماس با بهره برداران و جمع آوری 
اطالعات پهن��ه و جلب اعتماد کش��اورزان و بهره برداران 
م��ی باید از ظرفیت و توان رهبران محلی پیش��رو و جامعه 
روس��تایی »م��ددکاران ترویجی« اس��تفاده نمایند. پس از 
اجرای نظام نوین ترویج، برخالف گذش��ته که بهره برداران 
به مراکز و کارشناسان مراجعه می کردند فرایند پهنه بندی 
ش��رایطی را فراهم نموده تا مروجان به کش��اورزان مراجعه 
کننند. از این رو برای جلب اعتماد مردم الزم است مروجان 
مسئول پهنه از سوی بخش دولتی به جامعه محلی به ویژه 
اعضاء ش��بکه غیر دولتی ترویج نظیر م��ددکاران ترویجی 
معرفی ش��وند. جمع اوری اطالعات مورد نیاز بهره برداران 
بخ��ش کش��اورزی و انتقال مش��کالت پهنه ه��ا با کمک 
مددکاران ترویجی با س��رعت و س��هولت بیش��تری انجام 
می ش��ود. همچنین مددکاران ترویج��ی در انتقال یافته ها 
و دستاوردهای تحقیقاتی به واحدهای تولیدی نقش مؤثری 

خواهند داشت.

نتیجه گیری:
اس��تقرار نظام نوین توانمند ساز، تکثر گرا، مشارکتی و 
ظرفیت س��از نیازمند مداخله، هماهنگی، مشارکت و تعامل 
همه عوامل مداخله گر در نظام نوین ترویج کشاورزی است. 
در این راس��تا با توجه به ش��رایط خاص مناطق روستایی و 
پراکندگی واحدهای تولیدی در س��طح کشور، تنوع اقلیمی 
و محصوالت تولیدی و کمبود اعتبارات بخش ترویج، یکی 
از راهکاهای پیش روی مروجان مس��ئول پهنه، استفاده از 
رهب��ران فنی محلی و نیروهای داوطلب مردمی و پیش��رو 
تح��ت عنوان »مددکاران ترویجی« اس��ت تا از این طریق 
بتوان زمینه مناسبی برای تبادل دوسویه اطالعات و دانش 
کش��اورزی و انتق��ال یافته های تحقیقات��ی و ایجاد ارتباط 
و تب��ادل تجارب و اطالعات بین مروجین مس��ئول پهنه و 

کشاورزان فراهم نمود.
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مقدمه:
خ��اک به عن��وان منبع پایه و بس��تر تولی��د از اهمیت 
بسزائی برخوردار اس��ت به گونه اي که امنیت غذا در گرو 

امنیت خاک می باشد.
مدیری��ت  پایدار  تغذیه گیاه اس��تفاده از ترکیب بهینه 
مناب��ع آلي، معدن��ي و بیولوژیکي عناص��ر غذایي با هدف 
اس��تفاده از عناص��ر خ��اک در ی��ک تناوب زراع��ي براي 
دس��تیابي ب��ه عملک��رد و تولید مان��دگار  ب��دون تخریب  
رس��اندن به اکوسیستم خاک تعریف مي شود. مصرف زیاد 
کودهاي شیمیایي اثرات منفی و غیر قابل جبران  بر تولید 
پایدارمحصول داشته و نیز منجر  به آلودگي محیط زیست  
می ش��ود .با توجه به اینکه کودهاي آلي به تنهایي قادر به 
تأمین نیازهاي غذایي محصوالت  کش��اورزي با پتانسیل 
باال در کش��اورزي ام��روزي نیس��ت، اس��تفاده تلفیقي از 
کودهاي شیمیایي، آلي و زیستي راه حل مناسبي در توصیه 
کود مي باش��د . همچنین اس��تفاده همزم��ان از  کودهاي 
شیمیایي و آلي منجر  به بهبود شرایط فیزیکي، شیمیایي و 
بیولوژیکي خاک می گردد و نیز سبب افزایش میزان کربن 

آلي و عناصر غذایي خاک  می گردد..
جه��ت  افزای��ش عملکرد در واحد س��طح و همچنین 
ارتق���اي کیفی���ت گن���دم، ع��الوه براس��تفاده  از ارقام 
پرمحصول، سایر عملیات به زراعی به ویژه مدیریت بهینه 

مصرف کود و آب از ضروریات می باشد.
کش��اورزان  بایس��تی مدیریت کودهاي مزرعه خود را 
طوري تنظیم نمایند تا گیاه دچار کمبود و یا سمیت عناصر 

غذایی نشود. 
بدون مدیریت مناسب تغذیه وحاصلخیزي خاک، تولید 
مداوم یک محصول سبب کاهش مقدار عناصر غ�ذایی در 

خاک می گردد .
مق��دار مص��رف کود نیت��روژن در جلوگی��ری از خطر 
س��رمازدگی می تواند مؤثر باشد. گیاهانی که دارای کمبود 
نیتروژن هس��تند، اغلب از نظر تاریخ خوش��ه رفتن تفاوتی 
با گیاهانی که نیتروژن کافی دریافت داش��ته اند، ندارند اما 
ظاه��ر گیاه کوچ��ک تر و عملکرد آن پایین تر می باش��د. 
مصرف کود نیتروژن موجب افزایش رشد رویشی و شادابی 
گیاه گردیده، ساقه ها آبدار و مستعد سرمازدگی می¬شوند. 
مص��رف کود نیت��روژن باید قبل از مرحله س��اقه رفتن به 
منظور دس��تیابی به عملکرد حداکثر انجام گردد. از مصرف 
بی��ش ازحد کود نیت��روژن در پاییز باید اجتن��اب نمود، اما 
مقادیر کافی فسفر جهت رشد قوی ریشه توصیه می شود.

تش�خیص کمب�ود عناص�ر غذایی گن�دم از 
راههاي مختلفی امکان پ�ذیر است.

 1- روش تجزیه خاک 2- تجزیه برگ )گیاه(
گن��دم عالیم خاصی از کمبود و یا بعضًا اثرات س��می 

عناص��ر غذایی را از خود بروز میدهد، که با ش��ناخت اآنها  
میت��وان به رفع  کمب��ود اقدام نمود و نیز ش��رایط ایده ال 
را برای رش��د ان فراه��م کرد.عناصر  پرمصرف ش���امل 
نیت�روژن، فس���فر، پتاس���یم، کلس��یم، منیزیم و گوگرد و 
عناص��ر کم مصرف ی��ا یزمغذیها مانند آه��ن، روي، مس، 

منگنز، بر و مولیبدن مورد نیاز گیاه میباشند.
کمب��ود برخی از عناصر مانند پتاس��یم و مس  بعضی 
مواق��ع بدون ب��روز عالئم م�ی توان�د س��بب کاهش قابل 
توجه��ی در عملک��رد و تولید محصول گ��ردد و یا موجب  

تنشهاي دیگر در اندامهاي هوایی گیاه شود به عنوان مثال 
کمبود مس در مرحله رش��د زایش��ی باعث عالیمی مشابه 
تنش خش��کی در روی خوش��ه ها می گردد که با ازمایش 
و تجزیه برگ و ساقه از تنش خشکی تمیز داده می شود.

اگر کمبود عناصر غذایی در ابتداي رش���د تش�خیص 
داده ش��ود امکان اصالح وجود داشته و کاهش عملکرد و 

کیفیت محص�ول به ح�داقل ممک�ن خواهد رسید.
 تجزیه گیاه، کمب��ود ویا  افزایش بیش از حد  عناصر 
غذایی را  در گیاه  نش��ان میدهد. هنگ�امی که کمبود یک 
عنصر در تجزیه گیاه مش��خص ش��د ،  اعمال روش��ه�اي 
رف���ع کمب���ود از جمل�ه مص��رف عنصر غذایی همیش��ه 
نمیتواند موثر واقع ش��ود. ل��ذا این نت�ایج بیش���تر ب�راي 
تص�میم گیري در کش��ت بعدي و یا براي سال بعد میتواند 
اثرگذار باش���د . تجزی�ه گی�اه نم�ی توان�د جانشین آزمون 
خاک شود اما هنگامی که در کنار آزمون خاک انجام گیرد 
م�ی توان�د در جهت تکمیل توصیه کودي مؤثر واقع شود. 
تجزیه گیاه پ�س از توص�یه و مص�رف ک�ود میتواند نشان 

دهد که تا چه حد مصرف کود موثر واقع شده است.
غلظ��ت عناصر غذایی در مراحل مختلف رش��د گندم 
متفاوت اس��ت. جدول زیر نشان دهنده ی این تفاوت می 

باشد:

توصیه مصرف نیتروژن
انوع کود هاي نیتروژنی

1- کود اوره: معمولترین ک��ود نیتروژنی موجود براي 
کشت گن�دم می باشد، ک�ود اوره حاوي 46 درصد نیتروژن 
خالص میباشد. به دلیل پویایی کود اوره، مصرف یکباره آن 

قبل از کش��ت در هیچ شرایطی توصیه نمیشود و  مصرف 
چند باره آن به صورت پایه و سرک مورد تأکید است

2-کود س��ولفات: آمونیوم )ح��اوي 21 درصد نیتروژن 
و 24 درصد س��ولفات( نیز یک��ی دیگ�ر از کودهاي حاوي 
نیتروژن میباش��د که در خاکهاي آهکی  کود مناسبی است 
ول��ی  به علت گرانی نس��بی واح��د ازت موج�ود در آن در 
مقایس��ه با ک��ود اوره تأکید بر مصرف آن نم�ی باش���د . 
مض�افًا اینک�ه در ش���رایط اعم�ال مدیریت تقس��یط اوره، 
کود س��ولفات آمونیم از مزیت نس��بی باالتري برخ�وردار 
نیس�ت . ای�ن کود به دلیل داشتن سولفات میتواند بخشی 

از نیاز گیاه به گوگرد را نیز برطرف نماید
3- کود نیترات آمونیوم )ح��اوي 34 درصد نیتروژن(: 
ب���ه عن�وان یک���ی دیگ�ر از من�ابع ک��ودي نیتروژنی در 
مناطق  معتدل وس��رد به ویژه در دیم زارهای اس��تان  به 
عنوان کود پایه و سرک به جاي اوره میتوان استفاده کرد    
رابطه تبدیل مقدار کود اوره به دیگر کودهاي نیتروژنی 

به صورت زیر می باشد:
مقدار کود س��ولفات آمونیوم= 2/2 )عدد ثابت(× مقدار 

کود اوره
مقدار کود نیت��رات آمونیوم= 1/5 )عدد ثابت( × مقدار 

کود اوره

منابع:
1. دس��تورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاک و 

تغذیه گندم  موسسه تحقیقات خاک و آب   
2.  اس��دي، فاطمه و زهرا خادم��ي . 1391. تنش ها 
و راه کارهاي مدیریتي در گندم . نش��ریه فني شماره522 

)موسسه تحقیقات خاک و آب(
3.  پیمان��ي، ناصر . 1380. راهنماي تش��خیص عالئم 
کمبود و مسمومیت عناصر غذایي در گندم .معاونت ترویج، 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
4. مه��دي طهران��ي و زهرا خادم��ي . 1389. گزارش 
نهای��ي پروژه« ارزیابي و بررس��ي روش هاي مصرف توأم 
کوده��اي نیتروژن و گوگرد در کش��ت گندم .«موسس��ه 

تحقیقات خاک و آب

 امیر میرزایی - اس��تادیار پژوهش��ی و مسئول  بخش 
تحقیقات علوم کش��اورزی  مرکز تحقیقات کش��اورزی و 

منابع طبیعی استان ایالم

چگونه می توان به زنده مانی و کیفیت نهال در جنگلهای بلوط کمک کرد؟ مدیریت پایدار  تغذیه گیاه گندم با اولویت ازت

اصالحیه مقاله ی کنترل و سم پاشی علف های هرز در مزارع غالت استان ایالم
با توجه به صفحه 5 فصلنامه آموزشی-ترویجی، شماره نهم- زمستان 95در خصوص مقدار سموم 

علف کشهای رایج به شرح ذیل اصالح میگردد.
مصرف علف کش تاپیک 1-0/8 لیتر در هکتار می باش��د و س��م شوالیه از سال 94 حذف شده و 

سالهاست که سم آسرت مصرف نمی شود و در فهرست سموم مجاز سال 90 و 95 نمی باشد.

مقدمه 
در جنگله��ای بلوط زاگرس، بر خ��الف جنگلهای 
انبوه��ی مانن��د جنگله��ای خ��زری، ن��ور از عوام��ل 
محدودکنن��ده نیس��ت و درختان و نهاله��ا به راحتی از 
نور اس��تفاده می کنند. در ای��ن مناطق نور به حدی در 
دسترس است که اغلب اوقات نه تنها اثر منفی بر رشد 
نهال دارد و موجب کندی رش��د آن می شود، بلکه در 
ش��رایط توأم با گرما باعث س��وختگی نهال، پژمردگی 
نهال و خش��ک ش��دن تدریجی آن می ش��ود. بعالوه 
زیادی نور تاثیر منفی بر کیفیت نهال داش��ته و موجب 
چنگالی ش��دن نهال و رشد نامطلوب آن می شود. اگر 
چ��ه در جنگلهای زاگرس اغلب گون��ه های درختی و 
درختچه ای نورپسند هس��تند و برای انجام فعالیتهای 
حیاتی ش��ان نیاز به ن��ور زیاد در ط��ول روز دارند، اما 
تحقیقات نشان داده است که تمامی گونه های درختی 
و درختچه ای در مراحل نونهالی و نهالی نیاز به س��ایه 

و نور غیرمس��تقیم دارند. چنین ش��رایطی در جنگلهای 
بلوط که تحت تاثیر تخریبهای متمادی و متوالی تنک 
ش��ده و درختان با فواصل نسبتا زیادی در کنار یکدیگر 
ق��رار گرفته اند، اغلب در زیر تاج درختان و س��ایه آنها 
فراهم می ش��ود. اگر چه سایه سایر گیاهان چوبی می 
توانند تا حدی برای اس��تقرار نهال سودمند باشند. تاج 
درخت با ایجاد سایه بر کف جنگل در محدوده خود، از 
رسیدن نور مستقیم خورش��ید به نهال جلوگیری کرده 
و ش��رایط نیم سایه و مطلوبی ایجاد می کند. همچنین 
رطوب��ت خاک کف جنگل در محدوده تاج درخت بهتر 
حفظ شده و ش��رایط فیزیکی خاک برای استقرار نهال 
در این نقاط مس��اعدتر اس��ت. در این نقاط با توجه به 
مس��اعد بودن ش��رایط رطوبتی خاک کف جنگل و نور 
غیرمس��تقیم، جوانه زنی بذور افت��اده بر پای درختان با 
اطمینان بیش��تری انجام می شود. تحقیقات نشان داده 
اس��ت که تغییر تاج پوش��ش موجب تغییر در ش��رایط 
اکولوژیک جنگل ش��ده و بر زنده¬مانی نهالها و رشد 

اولیه آنها تأثیر می گذارد.
طبق تحقیقات به عمل آمده، کیفیت نهالها از نظر 
میزان شادابی در طبقات مختلف انبوهی¬ تاج پوشش 
توده ه��ای جنگلی بلوط ایرانی ف��رق می کند. بر این 
اس��اس درصد نهال¬های ش��اداب در طبقات انبوه تر 
تاج پوشش بیشتر بوده است. این موضوع در خصوص 

شکل 1 - نمایی از نهال سالم و شاداب 

بلوط در سایه درخت
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چگونه می توان به زنده مانی و کیفیت نهال در جنگلهای بلوط کمک کرد؟ 
گونه¬های بلوط ایرانی و بنه بیش��تر و بهتر صدق می 
کند. دلیل این امر در وجود میزان متفاوت پوشش تاجی 
در نقاط مختلف توده اس��ت و هرچه میزان آن بیش��تر 
باشد، از تابش مس��تقیم نور خورشید به کف جنگل به 

نحو بهت��ری ممانعت نموده و با ایجاد س��ایه و لطیف 
نم��ودن هوا در اطراف نهالها، موجبات ش��ادابی آنها را 
فراهم نموده و در زنده¬مانی و رش��د بیشتر نهال¬ها 

نقش بسزایی دارد. 
نهال¬های گونه¬های بلوط و بنه  با وجود اینکه 
نورپس��ند هس��تند، اما برای رش��د اولیه، زنده¬مانی و 
اس��تقرار نیاز به نور کمی دارند. ای��ن نکته زمانی مهم 
تر جلوه می کند که ش��رایط گرم و نسبتا خشک فصل 
تابستان و به طور کلی شرایط فصل خشک سال را در 
نظر بیاوریم و اگر شرایط خشکسالی های اخیر که توام 
ب��ا کاهش بارندگی و گاهًا افزایش دما اس��ت را نیز در 

نظر بگیریم، اهمیت آن بیش از پیش می گردد.  

در جنگله��ای زاگرس در اثر تخریب¬های متعدد، 
تاج پوش��ش تنک ش��ده و ت��وان آن ب��رای حمایت و 

حفاظت کف جنگل کاهش یافته است. 
تاج پوش��ش جنگل و زادآوری دو مولفه اساسی در 
جنگل هس��تند که برای پایداری و پویایی اکوسیس��تم 
جنگل الزم هس��تند. بنابرای��ن برای ایج��اد زادآوری 
طبیع��ی مطلوب و  با کیفیت در جنگل و حتی موفقیت 
بذرکاری و نهالکاری در عرصه های جنگلی نخس��ت 
بایس��تی به تاج پوش��ش درختی و نقش مهم و حیاتی 
آن توجه و اهتمام ویژه داش��ت. در این راس��تا بایستی 

در وهله اول س��عی در حفظ درختان موجود در جنگل 
ش��ود و اقدامات الزم در جه��ت حمایت و حفاظت آنها 
انجام شود. از جمله این اقدامات می توان به ممانعت از 
قطع درختان به هر دلیلی اشاره نمود. همچنین از آتش 
س��وزی های جنگل که متاس��فانه عموما منشا انسانی 
داش��ته و در اغلب موارد نیز عمدی هستند، جلوگیری 
شود. در شرایط بحرانی همچون خشکسالی های اخیر 
که به خشکیدن خیلی از درختان جنگلی منجر شد، می 
توان با راهکارهایی همچون هرس سبک تاج درختان 
و اس��تفاده از روش��های ذخیره نزوالت به ماندگاری و 
زنده مانی درختان و تحمل بهتر شرایط نامساعد کمک 
نم��ود. در وهله دوم نقاطی از جن��گل که بر اثر حذف 
برخی از درختان، به دالیل مختلف، خالی ش��ده است، 
توس��ط گونه های درختچه ای بوم��ی، مقاوم و دارای 
تاج گس��ترده غنی س��ازی شود. در این ش��رایط ایجاد 
ش��ده اس��ت که می توان به زادآوری طبیعی با کیفیت 
در جنگل امیدوار بود. بعالوه در این ش��رایط می توان 

به نتیجه اقدامات کاشت بذر و نهال گونه های درختی 
اطمینان بیشتری داشت.  

منابع
1-حس��ینی، ا. 1389. بررس��ی اثر تاج پوش��ش بر 
زادآوری طبیع��ی در جنگله��ای بلوط ایران��ی )مطالعه 
موردی در جنگلهای دامنه جنوبی مانشت ایالم(، مجله 

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 18)2(: 219-229.
2-حسینی، ا.، معیری، م. ه. و حیدری، ح.ا.، 1386. 
اثر تغییرات ارتفاع از س��طح دریا در زادآوري  طبیعي و 
سایر خصوصیات کمي وکیفي بلوط غرب در جنگلهاي  
هیانان ای��الم. مجله علوم کش��اورزی و منابع طبیعی 

گرگان، 15)1(:1-10.
 John M. Lhotka  and Edward  -3
 Influence of  ,2008,  F. Loewenstein
 canopy structure on the survival and
 growth of underplanted seedlings.

104-89 :35 ,New Forests

احمد حس��یني - استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات 
وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم، سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایالم ، ایران

شکل 2 - نمایی از نهال سالم و شاداب 

بلوط در سایه درخت

شکل 4 - نمایی از نهال خشکیده بلوط 

در فضای باز جنگل  

شکل 3- نمایی از نونهال بنه در فضای باز 

جنگل که در حال خشکیدن است.  
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مقدمه
آنچ��ه که بخ��ش کش��اورزی را از س��ایر بخش های 
اقتصادی متمایز می کند وجود مخاطرات و حوادث طبیعی 
اس��ت که همه س��اله آس��یب هایی را به تولید کنندگان در 
بخش ه��ای زراعی، دام و آبزیان وارد می س��ازد بروز این 
آس��یب ها که به نوسانات زیاد در تولید و قیمت محصوالت 
منج��ر می ش��ود تهدیدی ب��رای درآمد و جریان س��رمایه 
گذاری در این بخش محس��وب شده و از سوی دیگر برنامه 
ری��زی را پیچیده می س��ازد. بیمه  محصوالت کش��اورزی 
ابزار و سازو کاری برای کاهش ریسک اقتصادی در عرصه 
کش��اورزی، دامداری و آبزی پروری  می باشد. با مروری بر 
تاریخچ��ه بیمه محصوالت کش��اورزی و از طرفی اهمیت 
امنیت غذایی، ضرورت بیمه عرصه های مختلف کشاورزی 
در اکثر کش��ورهای جهان به روش��نی احساس شده است. 
در ای��ران نیز فعالیت صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی 
عماًل از س��ال 1363 با هدف حمای��ت از تولید محصوالت 
کش��اورزی زراعی، باغی، دام، طیور، آبزیان، پرورش زنبور 

عسل و کرم ابریشم آغاز شد. 

نقش بیمه در بخش کشاورزی
یکی از ویژگی های بارز فعالیت های بخش کشاورزی 
وابس��تگی زیاد آن به طبیعت و ش��رایط غیر قابل کنترل و 
گاهی غیر قابل پیش بینی محیطی می باشد. بنابراین  تولید 
در زیر بخش��های مختلف کشاورزی در شرایط طبیعی یکی 
از پ��ر مخاطره ترین نوع  فعالیت های اقتصادی محس��وب 
می ش��ود. طغیان آفات، انواع بیماریه��ای گیاهی، بیماری 
ه��ای دام و آبزیان، تغییرات ناگهانی دما، کمبود و پراکنش 
نامناسب بارندگی و بروز خشکسالی های پیاپی ناشی از آن 
و نیز وقوع بالیای طبیعی مانند س��یل و زلزله ممکن است 
خسارتهای زیادی به کشاورزان، باغداران، دامداران، و آبزی 

پروران وارد کند.
میزان مخاط��رات اثر گ��ذار بر فعالیتهای کش��اورزی 
زمانی روشن تر می شود که بدانیم کشور ما بعنوان دهمین 
کشور بال خیز دنیا ش��ناخته شده است بطوریکه از بین 40 
ن��وع بالیای طبیعی که در جهان ثبت ش��ده 31 نوع آن در 
ای��ران رخ می دهد و این در حالیس��ت که بخش مهمی از 
تولیدکنندگان، بخصوص روس��تائیان توان مالی متوس��ط و 
محدودی داش��ته و دارایی خود را در هر دوره بهره برداری 
ط��ی فرآیند تولی��د بکار م��ی گیرند و گاه حت��ی کمترین 
خس��ارت هم ممکن است شرایط زندگی را برای آنان بسیار 
مش��کل ساخته و خس��ارت دیدگان را برای س��ال اینده از 

چرخه تولید خارج نماید. 
 بیمه  کشاورزی در ایران 

ک��ه  دامداران��ی  و  کش��اورزان  از  حمای��ت  ب��رای  
محصوالتش��ان بر اثر حوادث و سوانح غیر قابل پیش بینی 
خس��ارت می دیدو به منظور کمک به ادامه فعالیت تولیدی 
آنان در س��ال 1358 قانون تشکیل صندوق ویژه ای به نام 
صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصوالت 
کشاورزی و دامی به بانک کشاورزی به تصویب رسید این 
صندوق در س��ال  1363 ط��ی الیحه ای که در مجلس به 
تصویب رس��ید به صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی که 

گستره فعالیت بیشتری داشت تغییر نام یافت.

 نحوه برخورداری از خدمات بیمه کشاورزی 
هر یک از تولید کنندگان بخش کش��اورزی می توانند 
ب��ا توجه به نوع فعالیت خ��ود همچنین خطراتی که ممکن 
اس��ت واحد تولی��دی ش��ان را تهدید کند به ش��عب بانک 
کشاورزی مراجعه نموده و با تنظیم قرار داد بیمه از مزایای 
آن برخوردار ش��وند. افرادی که در قالب تش��کلهایی مانند 
تعاونیه��ای  تولیدی خود بهره برداری می نمایند می توانند 
توس��ط نماینده ش��رکت تعاونی تولید، ضمن عقد قرار داد 

بیم��ه )بصورت گروهی ( محصوالت خودرا تحت پوش��ش 
خدم��ات حمایتی  صندوق بیمه در آورند . بدیهی اس��ت در 
تنظیم بیمه نامه های گروهی مش��خصات و مختصات هر 
ی��ک از اعض��ا در واحد های تولیدی آنان )م��زارع، باغات، 
آبزی��ان، دام و ..( به تفکیک در ضمائم  بیمه نامه درج می 
گردد. کشاورزان و تولید کنندگانی که مایل به بیمه نمودن 
محصوالت خود می باشند باید دقت نمایند تا در هنگام عقد 
ق��رار داد بیمه با توجه به ش��رایط اقلیمی منطقه خود و نیز 
احتمال وقوع عوام��ل خطرازایی که تولیدات آنان را تهدید 
می نماید نس��بت به انتخاب گزینه مناس��ب و پرداخت حق 
بیم��ه مربوطه عمل نم��وده و محصوالت خود را بیمه کنند 
تا در هنگام وقوع خس��ارت بتوانن��د از حداکثر مزایای بیمه 

محصوالت استفاده نمایند. 
بدیهی است تولید کنندگان اعم از کشاورزان، دامداران، 
و آبزی پروران به عنوان بیمه گذار براس��اس شرایط و مفاد 
آیین نامه ه��ای اجرایی بیمه محص��والت که در فرمهای 
قرار داد بیمه نیز منظور ش��ده اس��ت موظفند ضمن رعایت 
کامل مفاد قرار داد بیمه نس��بت به کنترل و اعمال مدیریت 
در واح��د تولیدی خود اق��دام الزم و شایس��ته بعمل آورند 
همچنی��ن در صورت بروز خس��ارت در اولین فرصت وقوع 
حادث��ه را به بیمه گر )صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی 
( اط��الع دهند تا کارشناس��ان این صن��دوق بتوانند پس از 
بررس��ی های الزم نس��بت به ارزیابی خس��ارت، محاسبه 

غرامت و پرداخت ان اقدام نمایند

   منابع:
1-رحمانی کرچگانی، محمد.)1386(،  آش��نایی با بیمه 

و بیمه کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی
2- نگارنده)1395(

امیر عبداللهی - کارشناس آبزیان 
مدیریت شیالت استان ایالم

آشنایی با بیمه محصوالت کشاورزی 
و چگونگی  بیمه آبزیان 

انواع موارد تحت پوشش بیمه ابزیان پرورشی
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مقدمه:یک��ی از اساس��ی تری��ن چال��ش های توس��عه 
دام��داری در ایران تامین منابع خوراک دام اس��ت، در این 
میان معرفی و شناسایی پتانسیلهای تولیدی و ارزش غذایی 
مناب��ع خوراک دام بومی کش��ور از اهمیت خاصی برخوردار 
است وکاشت ومعرفی گیاهان علوفه ای دیم که در اراضی 
کم بازده بخوبی رش��د نموده ومحص��ول قابل قبولی تولید 
م��ی نمایند از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت. از جمله این 

گیاهان می توان به گاودانه اشاره نمود.  
معرفی گاودانه: گاودانه گیاهی اس��ت که به منظور 
تغذیه گاو نر وهمچنین برای تغذیه انسان در مواقع قحطی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. نام عربی آن َکرَسنه است. در 
فرهنگ دهخدا آمده کرس��نه گیاهی اس��ت که به دانه اش 
گاودانه گویند.در آذربایجان به آن کوروشنه گویند.در کردی 
 bitter ب��ه آن ک��رزن گویند و باالخره در انگلیس��ی ب��ه
 Vicia  مع��روف اس��ت. گاودان��ه با نام علم��ی vetch
ervillia  گیاهی است یکساله از خانواده لگومینوز از جنس 
 ،)Papilionaceae( ماشک ها و زیر تیره پروانه آسایان
تیره بق��والت Leguminosae، که بومی جنوب اروپا و 
جنوب غربی آس��یا می باشد و به منظور استفاده از دانه های 
غنی از پروتئین آن کش��ت می شود.متوسط عملکرد گاودانه 

در شرایط دیم 1/5-1 تن دانه و2-1/5 تن کاه می باشد. 
اهمی�ت گاودانه : ای��ن گیاه علوف��ه ای از دیرباز تا 
کنون در مناطق غرب و جنوب غربی کش��ور بخصوص در 
اس��تانهای ایالم و لرستان به عنوان کشت در سال آیش در 
زمین های دیم و پس از گندم و جو استفاده می شود. گاودانه 
بدلی��ل خاصیت تثبیت کنندگی ازت در خاک ، دارای ارزش 
زراعی قابل توجهی می باش��د .این گیاه در ش��رایط مساعد 
اقلیمی پتانس��یل نس��بتًا باالیی برای تولید دانه و علوفه در 
شرایط دیم و اراضی کم بازده دارد. عالوه بر آن کاه و دانه 
آن ب��ه عنوان تامین کننده ان��رژی و پروتئین در تغذیه دام 
و طیور مورد اس��تفاده قرار می گیرد. لذا به نظر می رس��د 
برای احیای کش��ت مجدد این گیاه در تناوب زراعی اراضی 
دی��م به عنوان یک اصالح کننده خاک و تولید محصوالت 
ب��ا ارزش غذایی باال در تغذی��ه دام اقدامات ترویجی الزم 

صورت گیرد.
  ارزش غذای�ی: دانه این گیاه به واس��طه محتوای 
پروتئین و انرژی باال می تواند جایگزین مناس��بی برای دو 
م��اده خوراکی وارداتی یعنی ذرت و کنجاله س��ویا در جیره 
طیور گوشتی باشد. بطور کلی نتایج آزمایشات مختلف نشان 
داد ه ک��ه دانه گاودانه می توان��د به میزان 10 تا 15 درصد 
جایگزین کنجاله سویا در جیره طیور گوشتی شود. همچنین 
دانه این گیاه را می توان به میزان 20 درصد به عنوان منبع 
پروتئینی در بخش کنس��انتره جیره غذایی دام های سبک 
و س��نگین  جایگزین کرد. همچنین علوفه حاصل از کشت 
گاودانه با 14 تا 16 درصد پروتئین خام یکی از علوفه های 
پروتئینی با قابلیت هضم ظاهری بیش از 78 درصد اس��ت 
که می تواند تا 50 درصد بخش علوفه ای جیره غذایی بره 

ها و گوساله های پرواری را تشکیل دهد.

  مزایاي کشت گاودانه :
1- اضافه شدن ازت به خاک             

 2- جلوگیري از فرسایش خاک  
3- تهیه علوفه تازه و خشک براي دامها 

 4- تهیه کود سبز   
5- کنترل عل��ف هاي هرز تابس��تانه و رعایت تناوب 

زراعي
6- جلوگیري از آلودگي آب هاي زیر زمیني

ش�رایط اکولوژی�ک گاودانه: بارندگ��ی مورد نیاز 
300 -250میلیمتردر سال می باشد.این گیاه مقاوم به سرما 
در طول دوره رشد ،مقاوم به خشکی آخر فصل رویش بوده 
و در اراض��ی کم بازده رش��د خوبی دارد . ای��ن گیاه تقریبًا 
تمام خاک ه��ا بخصوص خاک های مناط��ق کوهپایه ای و 
خاک های س��بک و فاقد آهک و خش��ک را دوس��ت دارد. 
گاودانه دراواس��ط تا اواخر فصل پاییز بصورت دیم کاش��ت 
می ش��ود و در فصل بهار به گل می نشیند و برداشت آن در 
اواسط تا اواخر فصل بهار بسته به موقعیت جغرافیایی حتی 

در اوایل تابستان صورت می گیرد. 

مورفولوژی گیاه گاودانه:
1( گیاهی یک ساله و علفی وساقه کوتاه ومنشعب

2( رویش به صورت هیپوجیل ودارای یک ریشه اصلی 
و تعدادی ریشه ها فیبری جانبی

3( ریشه ها دارای گره های باکتری تثبیت کننده نیتروژن
4( برگ ها به صورت مرکب متقابل نظیر نخود و عدس 

نسبتًا کوچک و فاقد پیچک 
5( رنگ گل سفید اس��تخوانی یا سفید مایل به کرم با 

خطوط طولی بنفش یا زرشکی
6( گل ها در دس��تجات یک تا س��ه تایی و اغلب بذور 

چند وجهی

می�زان بذر در هکت�ار ، عمق کاش�ت و نحوه 
کاش�ت: برای کاش��ت این محصول نیاز به تهیه بس��تر 
زیادی نیس��ت فقط کافیس��ت با گاو آهن چیزل نس��بت به 
ش��خم اقدام نمود وبذر گاودانه را مي توان به صورت دست 
پاش ، به وس��یله بذر پاش یا ب��ذر کار ردیف کار گندم آبي 
و دیم کش��ت نمود. در صورت کشت دست پاش یا استفاده 

از بذر پاش ، بذرها توس��ط دیسک به زیر خاک منتقل مي 
شوند و در صورت استفاده از ردیفکار با توجه به بافت خاک 
، بذرها بین 4 تا 6 سانتي متر زیر خاک قرار داده مي شوند. 
میزان بذر الزم با توجه به شرایط کشت و وزن صد دانه بین 
70 )تولی��د دانه ( تا 100)تولید علوف��ه( کیلوگرم در هکتار، 
میزان تراکم بس��ته به هدف تولید بین 150 تا 250 دانه در 
متر مربع توصیه مي شود.چنانچه هدف از زراعت تولید کود 

سبز علوفه باشد ، تراکم بذر بیشتر در نظر گرفته میشود.

 زمان کشت:عوامل متعددي در تعیین زمان کشت موثر 
هس��تند که باید با توجه به ش��رایط و هدف کش��ت )دانه ، 
علوفه و کود س��بز( به آن عمل کرد. برای اس��تفاده بعنوان 
کود س��بز در شرایط کاشت آبی در تابستان وبصورت کشت 
دوم نس��بت به کاشت آن اقدام کرده و پس از 60-50 روز 
ودر مرحله 50 درصد گلدهی نس��بت به شخم وزیر و کردن 
زمین اقدام می گردد. اما کش��ت آن در شرایط دیم بستگی 
به ش��رایط آب و هوایی  در مناطق س��رد و معتدل سرد از 
اواس��ط مهرماه آغاز ودر مناطق نیمه گرمس��یر دیم تااواخر 

آذر ماه ادامه می یابد.
 ک�ود و تغذیه : اس��تفاده از ک��ود ازت زیاد به علت 
تثبیت ازت هوا توسط باکتري هاي همزیست ضروري نمي 
باش��د ،مگر در مناطقي که باکتري هاي مورد نظر در خاک 
وجود نداش��ته باشد.در صورت لزوم جهت استقرار بهتر گیاه 
و افزای��ش عملکردمصرف 50 کیلوگرم در هکتار به عنوان 
شروع کافي است. این گیاه به راحتي از باقي مانده کودهاي 
مصرف��ي در زراعت قبل��ي )گندم و جو( که بن��ا به دالیلي 
شسته شده و از دسترس گیاه خارج شده اند استفاده نموده و 
از آلودگي آب هاي زیر زمیني جلوگیري مي کند. در کشت 
پاییزه ، به ویژه براي تولید دانه ، مصرف مقدار 40-30 کیلو 
گرم فس��فات دو آمونیوم و 50 کیلو گرم سولفات دو پتاس 

که در استحکام ساقه بسیار موثر است توصیه مي  شود. 
 عملیات برداش��ت: زمان برداشت با هدف تولید علوفه 
، در مرحل��ه 50 درص��د گلدهي بوده که این عملیات را مي 
ت��وان به وس��یله داس یا دروگر انجام داد. علوفه برداش��ت 
شده پس از خشک شدن بر روي زمین ، بسته بندي شده و 
به س��یلو منتقل مي شود.زمان برداشت این محصول جهت 
اس��تفاده دانه ، پس از پر ش��دن غالف ها و رسیدن کامل 
گیاه و شروع زوال برگ ها بوده و پس از برداشت و خشک 
ش��دن کامل محصول ، دانه هاي آن توسط خرمنکوب جدا 
ش��ده و مورد استفاده قرار مي گیرد. برای برداشت دانه این 
محصول ازکمباین برداش��ت غالت نیز می توان اس��تفاده 

نمود.
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بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات 
و آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی استان ایالم، سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایالم، ایران 

پسته یکي از مهمترین محصوالت کشاورزي کشور است 
که از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زیست محیطي 
و ... اهمی��ت فوق الع��اده اي دارد. ایران  به  عنوان  مهمترین  
کشور تولیدکننده  و صادرکننده  پسته ، داراي  بزرگترین  ذخایر 
ژنتیکي  پس��ته  است که  در دنیا بي  نظیر مي باشد. برای حفظ 
جایگاه  و توس��عه اصولی کاش��ت  این محصول در س��طح 
دنیا نیازمند افزایش س��طح زیر کشت باغات پسته به روش 
اصولی و انتخاب رقم مناس��ب  و اصیل می باش��یم. یکی از 
موارد موفقیت در احداث باغات انتخاب رقم مناسب و اجرای 
پیوند به روش اصولی و دقیق می باش��د. بعد از کاشت نهال 
در زمین اصلی بایس��تی مراقبت ه��ای ویژه به نحو مطلوب 
انجام ش��ود تا نهال در کوتاه ترین زمان ممکن رشد مناسب 
داش��ته باشد تا بتوان بعد از یک فصل رشد عملیات پیوند بر 

روی آن اجرا شود.

 ب�رای موفقی�ت در پیوند نیازمن�د رعایت  چه 
اصول و روشهایی هستیم؟

داش�تن پایه قوی، رقمی که در کشور به عنوان پایه 
اس��تفاده می ش��ود، بذر پس��ته رقم بادامی زرند )رفسنجان( 
می باش��د. برای داش��تن پایه ای قوی بعد از کشت اصولی 
نهال برای اینکه س��ریع به مرحله پیوند برسد بایستی تغذیه 
مناسب  با دوره آبیاری کوتاه انجام شود. )برخالف باور غلط 
که نهال پس��ته مقاوم به کم آبی می باشد بایستی نهالها بعد 
از کاشت به طور مرتب آبیاری شوند( برای تعیین نیاز غذایی 
گی��اه حتما خاک باغ  مورد آزمای��ش قرار گیرد و به مصرف 

کودهای آهن، روی و اوره توجه بیش��تری ش��ود. در صورت 
مش��اهده در کاهش رش��د می توان  نهالها را محلول پاشی 
نمود. در ابتدای س��ال دوم در اواخر زمس��تان  نهالها به نحو 
مناسب تغذیه و عملیات هرس فرم دهی اجرا شود. در باغی 
که پیوند به صورت لوله ای است تنها وجود یک شاخه قوی 
نیاز هس��ت و برای داشتن این ش��اخه نهالهای یک ساله را 
در ابتدای س��ال دوم )اواخر زمس��تان( کف بر می شوند و در 
طول فصل بهار به یک تنه اجازه رش��د داده می شود. اما در 
مناطقی که پیوند به صورت ش��کمی می باشد بایستی نهال 
پایه دو تا س��ه ش��اخه داشته باشد که یک ش��اخه به عنوان 
ش��اخه پیوندی و یک ش��اخه به عنوان شاخه تنفس انتخاب 
می ش��ود، قطر مناسب شاخه پیوندی بیش��تر ازدو سانتیمتر 
باشد. شاخه تنفس تا زمانی که پیوندک شروع به رشد کرد و 
گیرایی آن مشخص شد بایستی نگه داشته شود. زمان پیوند 
در زمان جو درو تقریبا در اواس��ط خرداد ماه بایس��تی انجام 

شود تا پایه بهترین پوست دهی داشته باشد. 
 انتخاب محل پیوند مناسب، میتواند در فاصله 40 تا 50 
س��انتیمتری  باالتر از س��طح خاک انتخاب شود )بهتر است 
محل پیوند باالتر از 50 س��انتیمتر زده نش��ود(. توجه ش��ود 
تاریخ پیوند به نحو دقیق و در زمانی که پیوندک رس��یده در 

دسترس هست انتخاب شود. 
دمای روزانه در زمان پیوند بین 24تا 26 درجه سانتیگراد 
می باشد. بعد از انجام پیوند بین 7 تا 10 روز عملیات آبیاری 
انجام نمی ش��ود و آبیاری بعد از پیون��د را به میزان کمتر از 

مراحل قبل شروع می کنیم. 

چگونه در پسته پیوند موفقی داشته باشیم دستورالعمل فنی کاشت ، داشت وبرداشت گیاه علوفه ای گاودانه

ب�رای گیرای�ی در پیون�د، 

پیوندک بایس�تی بس�یار قوی 

و س�الم و فاقد هرگونه آفت 

زدگی و عالئم بیماری باش�د. 

ب�اغ م�ادری در نزدیک ترین 

فاصل�ه ممکن ت�ا محل پیوند 

باشد و به نحو مناسب آبیاری 

و کوددهی شده باشند
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پیوندک مناسب: 
برای گیرایی در پیوند، پیوندک بایس��تی بس��یار قوی و 
س��الم و فاقد هرگونه آفت زدگی و عالئم بیماری باشد. باغ 
مادری در نزدیک ترین فاصله ممکن تا محل پیوند باش��د و 
به نحو مناس��ب آبیاری و کوددهی ش��ده باشند. شاخه های 
انتخاب��ی در زمان برداش��ت به طول 25 تا 30 س��انتیمتری 

برش داده شوند و سریعا برگ های آنها حذف شد. و دم برگ 
کنار جوانه 3-2 س��انتیمتر طول داشته باشند. پیوندک ها را 
در داخ��ل پارچه نم داده ش��ده پیچیده و از خیس کردن آنها 
خودداری شود. همچنین بهتر است در ته یونولیت یک الیه 
یخ قرار داده شود تا دمای پیوندک ها خنک بماند. از پیوندک 
گی��ری در اوج گرما )ظهر( خودداری و از پیوندک های نوک 
شاخه که دارای جوانه های ضعیف و نارس هستند خودداری 

نمائیم. پیوندک ها س��ریعًا به محل پیوند انتقال داده شوند و 
بهتر اس��ت برش جوانه های پیوند در محل باغ و هم زمان 
با پیوند انجام ش��ود. در زمان پیوند دقت شود آوند چوب که 
به صورت یک نقطه سفید در زیر جوانه قرار دارد جدا شده و 
همراه پیوندک باش��د در غیر این صورت هیچ گونه موفقیتی 
در پیوند نداریم. بعداز برش پایه، پیوندک س��ریع جایگذاری 
ش��ود، در پیوند ش��کمی می توانیم دو تا س��ه جوانه در کنار 
هم قرار داده و به آرامی و محکم با نخ پیوند )نخ ش��یرینی( 
اقدام به بستن جوانه ها نمود. بهتر است با ته انگشت شست 
بر روی جوانه به آرامی فش��ار وارد ش��ود ت��ا آوند چوب که 
در زیر جوانه هس��ت به ش��اخه پایه کامال بچسبد. اگر محل 
پیوند ها در قس��مت شمالی شاخه انتخاب شود،  مناسبتر می 
باش��د. بهتر است تا گیرایی کامل پیوند و رشد به اندازه 3-4 
س��انتیمتر که تقریبا تا اواخر هفته سوم بعد از پیوند طول می 
کشد. از باز کردن نخ های پیوند خودداری نمائیم. بعد از این 
مرحله با یک چاقوی تیز طوری که به بدنه نهال صدمه وارد 
نش��ود نخ را پاره می نمائیم. در کنار نهالهای پیوند شده یک 
قیم گذاش��ته شده و پیوندک را با یک نخ به آن ببندیم تا در 
صورت وجود باد از شکس��تن آن جلوگیری شود. در صورت 
رشد زیاد پیوندک بیشتر از 40  سانتیمتر در طول فصل رشد 
در س��ال اول انتهای پیوندک قطع ش��ود. تا اواخر مردادماه 
آبیاری نهالهای پیوند ش��ده به طور مرت��ب انجام گردد و از 
شهریور ماه دور آبیاری افزایش داده شود تا شاخه های پیوند 
ش��ده وارد دوره خواب ش��ده و در اثر سرمای زودرس پاییزه 

دچار خسارت نگردند.

منابع:
1.  حک��م آب��ادی و هم��کاران. 1389. راهنمای تولید 
پس��ته )کاشت، داشت و برداشت(. انتشارات آموزش و ترویج 

کشاورزی.
2.  نگارنده)1395(.

اکب��ر اس��ماعیلی محقق باغبان��ی )می��وه کاری( مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالم

مسابقه فصلنامه آموزشی-ترویجی )شماره 10-بهار  1396(چگونه در پسته پیوند موفقی داشته باشیم

1. کدامیک از موارد ذیل از مزایای کشت گیاه گاودانه می باشد؟ 
الف( کم شدن ازت خاک                  ب( تهیه ی کود سبز      

 ج(جلوگیری از فرسایش خاک            د(ب و ج 
2. چینه دان سفت در جوجه ها نشان دهنده ی چیست ؟ 

الف(آب کافی در اختیار جوجه ها قرار نگرفته است  
ب(جوجه ها به اندازه ی کافی دان دریافت نکرده اند  

ج(الف و ب                                د(هیچکدام
3. کدامیک از عبارتهای ذیل نا صحیح می باشد؟

الف(دمای سالن پرورش در زمان ورود جوجه ها باید 33-32 درجه سانتی گراد باشد.
 ب( نبایستی کارتن های حمل جوجه در داخل سالن و نزدیک آبخوری و دان خوری چیده شوند. 

 ج( ضدعفونی نمودن کامیون حمل جوجه قبل از ورود به محوطه مرغداری         
  د(هیچکدام

4. کدامیک از عبارتهای ذیل در خصوص تاج درخت صحیح می باشد؟ 
الف( تاج درخت با ایجاد س��ایه بر کف جنگل در محدوده خود، از رس��یدن نور مستقیم خورشید 

به نهال جلوگیری می کند. 
 ب( تاج درخت سبب ایجاد شرایط نیم سایه و مطلوب در محیط می شود.             

 ج( رطوبت خاک کف جنگل در محدوده تاج درخت بهتر حفظ شده و شرایط فیزیکی خاک برای 
استقرار نهال مساعدتر می شود.               د(همه ی موارد

5. رقمی که در کشور به عنوان پایه بذر پسته استفاده می شود کدامیک از موارد ذیل است ؟ 
الف( بذر پسته رقم بادامی )زرند رفسنجان(    ب( بذر پسته رقم شاه پسند )دامغان بادامی(       

 ج(بذر پسته رقم قزوینی کله پزی )قزوینی بادامی(   د(همه ی موارد
6. بهترین زمان کاش��ت، فاصله ی ردیف های کشت و عمق کاشت در گیاه نعناع فلفلی چه میزان 

است ؟ 
الف( اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد- 60-50 سانتی متر،  12-10 سانتی متر
ب( اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد- 30-20 سانتی متر،  10-5 سانتی متر  

 ج( اسفند و فروردین، 60-50 سانتی متر، 12-10 سانتی متر
د( اسفند و فروردین، 30-20 سانتی متر،  10-5 سانتی متر                  

7. کدامیک از عبارتهای ذیل در خصوص پیوند پسته صحیح است؟ 
الف( دمای روزانه  در زمان پیوند  26-24 درجه سانتی گراد می باشد. 
ب( بعد از انجام پیوند بین 10-7 روز عملیات آبیاری انجام نمی شود. 

ج( شاخه های انتخابی در زمان برداشت به طول 30-25 متری برش داده می شوند. 
د(همه ی موارد

8. کدامیک  از روشهای زیر از جمله روشهای سنتی که کارشناسان با هدف کاهش اثرات مخرب 
سرمازدگی باغات توصیه نموده اند می باشد؟

الف- ایجاد دود با آتش زدن تنه و...      ب-آبیاری قطره ای     ج- بخاریها     د- همه ی موارد
9. برای تهیه اسانس از گیاه نعناع فلفلی، برداشت در مرحله ........ صورت می گیرد؟ 

الف( در مرحله گلدهی                     ب(قبل از مرحله ی گلدهی  
 ج( الف و ب                               د(هیچکدام

10. معمول ترین کود نیتروژنی موجود برای کشت گندم ................... می باشد؟ 
الف(کود اوره                 ب(نیترات آمونیوم              ج( الف و ب                 د(همه ی موارد

پاسخنامه مسابقه فصلنامه نوآوران ترویج- شماره 10
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قب��ل از ورود جوجه ها، ش��رایط بهداش��تی و 
مدیریتی س��الن باید به دقت بررس��ی شود. طول 
دوره پ��رورش جوجه گوش��تی در ح��دود 1000 
س��اعت اس��ت، بنابراین هر س��اعت 0/1 درصد 
زندگ��ی جوجه را در بر می گی��رد لذا در یک دوره 
24 ساعته نامناسب عالوه بر عوارض ثانویه، 2/4 
درصد عملکرد از دس��ت م��ی رود. روز اول ورود 
جوجه تنظیم دمای س��الن اهمی��ت زیادی دارد. 
جوجه بعلت عدم تکامل سیستم تنظیم دمای بدن 
تا س��ن دو هفتگی توانایی تنظیم دمای بدن خود 
را بخوبی ندارد. سرد بودن سالن در روز اول باعث 
کاهش دمای بدن و رشد جوجه شده و حساسیت 
آنها را به بیم��اری افزایش می دهد. هوای خیلی 
گرم س��الن باعث باال رفتن دمای بدن جوجه و از 
دس��ت دادن آب بدن می ش��ود. جوجه یکروزه به 

سرد بودن دمای سالن بسیار حساس است. 
برای کس��ب حداکثر عملک��رد تولیدی پرنده، 
دمای بس��تر در هنگام جوجه ریزی باید حدود 29 
درجه سانتی گراد باشد. دمای کف خیلی مهمتر از 
دمای هوا است. جوجه یکروزه حدود 5 سانتی متر 
ق��د دارد و دمای هوا در این ارتفاع متأثر از دمای 
کف اس��ت. در سالن هایی که قبل از جوجه ریزی 
به خوبی گرم نش��ده اند خیلی دور از انتظار نیست 
ک��ه نقاطی روی کف را یافت که دمای آن حدود 
پنج درجه سانتی گراد از دمای هوای ارتفاع حدود 
یک متر کمتر باش��د. حتی در بهترین س��النهای 
مرغداری نیز دمای بس��تر ح��دود 1 تا 1/5 درجه 
س��انتی گراد پائین تر از دمای ه��وای ارتفاع یک 

متری است. 
در صورتیکه دمای س��الن یا بستر، سرد باشد 
جوجه ها دچار اس��ترس ش��ده و بدنب��ال آن مانع 
فعالیت صحیح و مناس��ب سیس��تم ایمنی جوجه 
ش��ده و منجر ب��ه افزایش حساس��یت جوجه به 
عفونت کلی باس��یلی و یا عفونت با سایر باکتریها 
و افزای��ش تلفات در هفته اول می ش��ود. عامل 
دیگ��ری که در تأمین آس��ایش جوجه باید به آن 
توجه کرد رطوبت بس��تر اس��ت. بس��تر مرطوب 
سردتر از بس��تر خشک است، در صورت مرطوب 
بودن بستر، باید مدت زمان گرم کردن سالن قبل 

از جوجه ریزی را دو برابر کرد.
نکت��ه مه��م و حیاتی در روز اول، دسترس��ی 
ه��ر چه زودتر جوجه ها به آب و دان اس��ت. عدم 
دسترس��ی به غذا در روزهای اولیه باعث کاهش 
پرزهای روده و کاهش ترشح آنزیم های دستگاه 
گ��وارش )روده( می گردد، با مص��رف غذا فعالیت 
آنزیم ها و رش��د روده بیش��تر می شود. تغذیه در 
روز اول باع��ث ج��ذب بهت��ر زرده و بهبود جذب 
م��واد مغذی در پرنده می ش��ود. تغذیه روز اول با 
آرد ذرت بدلیل فقر پروتئین باعث نارس��ایی رشد 
بافته��ای ب��دن می گردد لذا توصیه می ش��ود در 
همان س��اعات اولیه ورود جوجه به س��الن از دان 

اصلی استفاده شود. 
در شرایط ایده آل، جوجه ها باید در کمتر از 8 
ساعت پس از هچ )زمان هچ جوجه در داخل تخم 

آماده خارج ش��دن از تخم می باشد در زمان هچ 
چرخش متوقف ش��ده و تخم ها از داخل شانه به 
داخل سبد هچر منتقل میگردد. معموال بیشترین 
تلفات دس��تگاه در زمان هچ اتف��اق می افتد( به 
آب و خوراک دسترس��ی داشته باشند. تاخیرهای 
طوالنی تر می تواند منجر به دهیدراتاسیون جوجه 
شود. در حدود 85 درصد وزن بدن جوجه تازه هچ 
شده از آب تشکیل شده است، با اتالف 10 درصد 
آب بدن، جوجه از گله حذف ش��ده و در صورت از 
دس��ت دادن 20 درصد آب بدن، جوجه می میرد. 
دسترس��ی س��ریع جوجه به مقدار کافی آب مهم 

می باشد.
تقریبا 24 ساعت پس از جوجه ریزی درحدود 

80 درصد، 48 س��اعت بعد حدود 90 درصد و 72 
ساعت بعد حدود 100 درصد جوجه ها باید دارای 
چینه دان پر باش��ند. در غیراینصورت باید بررسی 
ش��ود که چه عاملی باعث عدم مصرف کافی دان 
توس��ط جوجه ها ش��ده اس��ت.  چینه دان جوجه ها 
بایستی در مالمسه نرم و قابل انعطاف باشد. چینه 
دان س��فت نشان می دهد که آب کافی در اختیار 
جوجه ها قرار نگرفته اس��ت و بنابر این الزم است 
که به س��رعت میزان دسترسی پرنده ها به آب در 
س��الن بررسی شود. چینه دان متورم و متسع ولی 
ش��ل نش��ان می دهد که پرنده ها به اندازه کافی 

دان دریافت نکرده اند و در این شرایط الزم است 
که هرچه سریعتر وضعیت در دسترس بودن دان 

در سالن بررسی شود. 
در اث��ر عدم مص��رف دان در روزه��ای اول، 
دس��تگاه گوارش تحری��ک نمی ش��ود و فعالیت 
سیستم ایمنی نیز مختل می گردد و چون جوجه ها 
هیچگونه کربوهیدرات��ی دریافت نمی کنند برای 
جبران نمودن ای��ن وضعیت نیازمند جذب انرژی 
از باقیمانده های کیس��ه زرده می ش��وند. در واقع 
ب��ه منظور تامین ان��رژی مورد نی��از جوجه، مواد 
موجود در زرده دفع نمی ش��وند و در کیس��ه زرده 
باقی می مانند. این حال��ت باعث افزایش احتمال 
بروز عفونت کیس��ه زرده و موجب کاهش جذب 

آنتی بادی های مادری موجود در زرده می شود. 
دس��تگاه گ��وارش جوجه بعد از تفری��خ نابالغ 
اس��ت و اغلب جذب غذا از روده آهسته انجام می 
ش��ود. با توقف بیشتر مواد مغذی در لوله گوارش، 
میکروارگانیس��م هایی که از محیط و بخصوص 
همراه غذا دریافت شده اند از وجود محیط مناسب 
و سرش��ار از مواد غذای��ی بهره کافی برده موجب 
عفونتهای مزمن و مرگ و میر در جوجه می گردند.

یک مس��ئله مه��م در روز اول ورود جوجه به 
س��الن مرغداری، کارتن های حمل جوجه است. 
کارتن ه��ای حمل جوجه بای��د بالفاصله پس از 

تخلیه جوجه ها به خارج س��الن انتقال ودر محیط 
مناس��بی سوزانده ش��وند. این کارتن ها را به هیچ 
وج��ه نباید در س��الن نگه��داری کرد زی��را فلور 
میکرب��ی موجود در بین الیه ه��ای این کارتن ها 
در محیط س��الن بخوبی رشد نموده و باعث بروز 
بیماری از جمله چسبندگی عفونی مقعد می شود.

ن�کات مهم�ی ک�ه در روز اول ورود 
جوج�ه بایس�تی م�ورد توجه ق�رار گیرد 

عبارت است از:
1- ضدعفون��ی نمودن کامی��ون حمل جوجه 

قبل از ورود به محوطه مرغداری )شکل 2(.
2- دمای سالن پرورش در زمان ورود جوجه ها 

باید 33-32 در جه سانتیگراد باشد.
3- کارتن ه��ای حمل جوجه در داخل س��الن 
و نزدیک آبخوری ها و دانخوری ها چیده ش��وند. 
کارتن ها را از آخر س��الن به س��مت ابتدای سالن 

بچینید. 
4- چن��د دقیقه بعد از چی��دن تمام کارتن ها 
در س��الن، ش��روع به باز کردن درب کارتن ها از 
انتهای س��الن به طرف ابتدای س��الن نمایید. در 
صورتیکه در برنامه واکسیناس��یون، در 1 روزگی 
واکس��ن به صورت اسپری وجود داشته باشد قبل 
از تخلیه جوجه ها از کارتن می توان واکسیناسیون 

را انجام داد. 
5– به منظور تأمین رطوبت الزم، آب پاش��ی 
در راهرو و دیوارهای س��الن انجام گیرد. در زمان 
آب پاشی باید مواظب بود که رطوبت باال نرود و 

آب جاری نشود.
6- تعویض آب آبخوری ها 4 س��اعت پس از 
جوجه ریزی انجام گیرد. دانحوری ها 6 س��اعت 

پس از ورود جوجه مجدداً پر شوند.
7- در شب اول ورود جوجه ها حتما کارگر در 
س��الن حضور داشته باشد و در صورت تلف شدن 
جوجه ها س��ریعًا به خارج سالن منتقل و شمارش 

شوند.
 

منابع:
1- بیک��ی، م.، طیبی، ا.، هاش��می، م.، ابدالی 
نیا، م. و ظفری، مس��عود. )1394(. تحلیل تلفات 
مرغداریهای گوش��تی اس��تان قم در سال منتهی 
به مهر 1392 به روش رگرس��یون الجیس��تیک. 
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم دامی، ش��ماره 

4، ص 51-58.
2- ورمقانی، ص. )1388(. بررس��ي عملکرد 
پرورش طیور گوش��تي در اس��تان ایالم. گزارش 
نهای��ی، س��ازمان تحقیق��ات آم��وزش و ترویج 
کش��اورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی اس��تان ایالم، ش��ماره فروس��ت  

 87/376
صیفعل��ی ورمقانی عضو هی��أت علمی بخش 
تحقیقات علوم دام��ی، مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی ایالم

مراقبت های روز اول ورود جوجه های گوشتی به سالن مرغداری

شکل 1: سوزاندن کارتن های حمل جوجه یکروز

شکل 2: ضدعفونی ماشین حمل جوجه 
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گیــاه دارویــی نـعنـاع فـلـفـلـی 
مقدمه

در ف��الت پهن��اور ای��ران، عالوه بر س��ابقه 
طوالنی و ریش��ه تاریخ��ی و فرهنگی در مصرف 
گیاهان دارویی به خاطر داشتن آب و هوا، خاک و 
شرایط اقلیمی متفاوت جایگاه گیاهان دارویی در 
کشور ممتاز گردیده است. تنوع گیاهان دارویي در 
کشور سبب ش��ده که مردم براي مصارف غذایي 
و داروی��ي به این گیاه��ان روي آورند. با توجه به 
ارزش گیاهان دارویي نزد مردم کشور و به تبع آن 
مردم استان ایالم، ساکنین این  استان از گیاهان 
داروی��ی هم ب��ه منظور درمان و ه��م به صورت 
خوراکی اس��تفاده مي کنند. در س��الهای اخیر در 
زمینه کاش��ت گیاهان دارویی فعالیت هایی قابل 
توجهي انجام شده است که این امر سبب افزایش 
میزان تولید گیاهان دارویي در اس��تان شده است. 
به دلیل تن��وع آب و هوایي در اس��تان ایالم، در 
مناطق مختلف اس��تان ش��اهد کش��ت گیاهاني 
هس��تیم که با ش��رایط اقلیمي آن محیط سازگار 
است و از هزار گونه گیاهی شناخته  شده در استان 
بی��ش از 300 گونه آن خاصی��ت دارویی دارد. اما 
متاس��فانه عواملی از قبیل ع��دم بازاریابی، فقدان 
صنای��ع تبدیلی و عدم فرهنگ س��ازی مناس��ب  
سبب ش��ده آنگونه که باید از این شرایط استفاده 

بهینه نشود. 

ش�رایط اقلیم و نیازه�ای اکولوژیکی 
نعناع فلفلی

این گیاه با اکثر ش��رایط آب وهوایی واقلیمی 
س��ازگار اس��ت و در بیش��تر نقاط دنیا رویش می 
کند. بهتراست از کشت آن در مناطق خیلی سرد 
خودداری گردد. اندامهای زیرزمینی تا 17- درجه 
س��انتیگراد را تحمل و زندگ��ی خفیف دارند حتی 
دمای30- درج��ه را هم برای مدت کوتاه تحمل 
می کنند. نعناع برای رویش به درجه 2 تا 3 دمای 
نیاز دارد ولی درجه ح��رارت اپتیمم برای گیاه10 
درجه س��انتیگراد اس��ت. درجه حرارت مناس��ب 
بمنظور تولید اس��انس 18 تا 20 درجه سانتیگراد 

است. برخی تحقیقات نشان داده است که دماهای 
باالتر از 22 درجه تولید و میزان اسانس را افزایش 
می دهد. اس��تان ایالم به دلیل تنوع آب و هوایي 
و شرایط اقلیمی مناسب و با داشتن منابع طبیعی 
فراوان به عنوان کانون کشت گیاهان دارویی در 
کش��ور شناخته شده است از این رو می توان این 

گیاه را در تمام مناطق اس��تان کشت نمود. حدود 
50 هکتار از زمینهای کش��اورزي در استان ایالم 
به کش��ت گیاهان دارویي و بی��ش از 7 هکتار از 
این اراضی به کشت نعناع فلفلی در شهرستانهای 
مه��ران، دهلران و چ��رداول اختصاص پیدا کرده 

است.

 زمان و عملیات کشت نعناع فلفلی
زمان کاشت در دو فصل بهار وپائیز انجام می 
ش��ود لیکن کشت بهاره به کش��ت پائیزه ترجیح 
داده می ش��ود. بهترین زمان کاشت در بهار اواخر 
اردیبهش��ت و اوایل خرداد اس��ت. با توجه به نیاز 
آبي باالي ای��ن گیاه و میزان و سیس��تم آبیاري 
منطقه زمین مورد نظر را مي بایس��ت به کرتهاي 
مناسب تقسیم بندي کرده و سپس ریزومها را به 
قطعات 20- 15 س��انتي متري قطعه قطعه کرده 
و ب��ا توجه به ن��وع بافت خاک در ش��یارهایي به 
عم��ق  5 تا 10 س��انتی متر، در خاکهاي س��بک 
10 س��انتی متر، در خاکهاي متوس��ط 8 س��انتی 
متر و در خاکهاي س��نگین 5 تا 6 س��انتی متر به 
صورت ردیفي کشت نمود.فاصله ردیفهای کاشت 
ازهم 50 تا 60 سانتیمتر در عمق کاشت10تا 12 
سانتیمتر انتخاب میشود. اواخر بهار زمان مناسبی 
برای تکثیر نعناع از طریق قلمه های س��اقه است 
و در ای��ن روش فاصله ردیفها از یکدیگر بین 50 

تا70 سانتیمتر مناس��ب است. همچنین زمان یاد 
شده برای جدا س��ازی پاجوشها نیز مناسب است 
. نهایت��ًا فاصله دو بوته از هم روی ردیفها باید به 
20 تا 30 سانتیمتر برسد پس از کاشت بالفاصله 

زمین باید آبیاری گردد.

عملیات داشت نعناع فلفلی
نعناع فلفلی بعلت داش��تن ریشه های سطحی 
ق��ادر به جذب رطوب��ت از اعماق نیس��ت و باید 
آبیاری آن با فواصل کم و بصورت سطحی انجام 
ش��ود. ای��ن گی��اه از 3 تا 4 هفته پ��س از رویش 
ت��ا قبل از گلده��ی به آب کافی نی��ازدارد. میزان 
اس��انس تولیدی با رطوبت خاک رابطه مس��تقیم 
دارد، همچنی��ن این موضوع با حاصلخیزی خاک 
نی��ز رابطه مس��تقیم دارد و هر چ��ه خاک از مواد 
غذایی غنی تر باش��د میزان اس��انس وکیفیت آن 
بیش��تر میش��ود. نعناع فلفلی گیاهی اس��ت که 2 
تا 4 س��ال در زمین باقیمان��ده و ارزش اقتصادی 
خ��ودرا حفظ می کند. از ای��ن رو تناوب یا چرخه 
زراعی و تهیه بس��تر کاش��ت در افزایش عملکرد 
وموفقیت زراع��ت آن نقش بس��یار تعیین کننده 
ای دارد. از نظر تناوب بهتراس��ت پس از گیاهانی 
مانن��د غ��الت و گیاهان وجینی کش��ت گردد. و 
برای کش��ت مجدد بهتر است پس از چهار سال 
از زمان برداش��ت دوباره به کاش��ت آن در همان 
زمین اقدام نمود.همچنین بهتراس��ت در مبارزه با 
علفهای هرز از روش های غیر شیمیایی استفاده 
ش��ود و از روشهای مکانیکی نظیر وجین استفاده 
کنیم، بدی��ن ترتیب می توان در اوایل بهار خاک 
بین ردیفها را برگ��ردان نمود ولی چنانچه امکان 

اجرای روش مکانیکی وجود نداش��ت می توان از 
علفکش رانداپ به میزان 4 لیتر در هکتار قبل از 
کاشت استفاده نماییم. درطول دوره رشد بایستی 
با آفات و امراض مبارزه نماییم. استفاده از سموم 
در تولی��د این گیاه توصیه نمیش��ود ولی چنانچه 
آفات و امراض حالت طغیانی داشتند بهتراست با 

کارشناس��ان مربوطه مشورت و از روش های بی 
خطر برای انسان و محیط زیست استفاده نمود.

برداشت محصول  نعناع فلفلی
نعناع فلفلی در سال 2تا 3بار برداشت می شود 
و روش برداش��ت ارتباط نزدیکی با نحوه استفاده 
از اندامهای برداشت شده دارد. بعبارتی بستگی به 
این دارد که گیاه را با هدف سبزی یا تهیه اسانس 
برداش��ت نمائیم. برای تهیه اسانس، برداشت در 
مرحل��ه گلدهی ص��ورت میگیرد، برای اس��تفاده 
بعنوان سبزی قبل از گلدهی و از اندامهای جوان 
و ش��اداب استفاده می شود .برداشت ممکن است 
بسته به سطح زیر کشت بصورت دستی یا ماشین 
انجام ش��ود، در هر ص��ورت گیاهان بایس��تی از 
ارتفاع 4 تا 5 س��انتیمتری بریده شوند و مدتی بر 
روی زمین باقیمانده تا رطوبت اندامهای برداشت 
شده به حدود 40 درصد کاهش یابد. این کار هم 
باعث کاهش حجم و هم تس��ریع در حمل و نقل 
گیاه میشود. در بیشتر نقاط دنیا نعناع فلفلی بدین 
صورت برداشت میش��ود اما اخیراً در روش جدید 
بالفاصله پس از برداش��ت گیاه��ان داخل جعبه 
های مخصوص گذاشته شده و به خشک کن ها 

هدایت میشوند و خشک میگردند.
اکثر محققان بر این عقیده هستند که برداشت 
نباید قبل از خرداد انجام شود، زیرا در این مرحله 
اسانس های استخراجی کیفیت چندانی نداشته و 
بهترین زمان در اولین برداشت اول تا25 تیرماه و 
دومین برداشت آخرمرداد تا 15 مهرماه و سومین 
برداشت تا 15آذرماه است،  در این صورت ساالنه 
55 ت��ا60 کیلوگ��رم اس��انس ازهر هکت��ار زمین 

بدست می آید .
متوس��ط عملکرد س��االنه وزن ت��ر محصول 
12تا20 تن درهکتار است، مقدار اسانس تولیدی 
2 ت��ا 4 کیلوگرم به ازای هرتن محصول اس��ت. 
چنانچ��ه ه��دف از برداش��ت فقط برگها  باش��ند 
بایس��تی صبح زود و قبل از گلدهی انجام ش��ود، 
عملک��رد محصول در ای��ن روش 1/2 تا 1/8 تن  

درهکتار  برگ خشک است.
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شغل کشاورزی در زندگی مردم بسیار تاثیر گذار، با 

ارزش و پر کرامت است.

مقدمه
رش��د و عملکرد گیاهان تابعی از عوامل محیطی است. 
یکی از مهمترین این عوامل دما و پارامترهای تغییر دهنده 
ی دماست. تغییرات دمایی می تواند بر واکنش های حیاتی 
گیاه��ان تاثیرات قاب��ل مالحظه ای بگ��ذارد، یخ زدگی و 
سرمازدگی از جمله عواملی است که بر عملکرد محصوالت 
باغ��ی در صورت وقوع اثرات زیادی دارد. تحقیقات نش��ان 
می دهد خس��ارت س��رمازدگی در دنیا ساالنه 3 تا 5 درصد 
و در ایران نزدیک 2/5 تا 3 درصد اس��ت. اس��تان ایالم با 
حدود 6220 هکتار باغ نیز همانند سایر نقاط کشور معمواًل 
با این پدیده طبیعی مواجه می باشد و مخصوصًا فصل بهار 
برای باغداران خس��ارت و مش��کالتی را به وجود می آورد. 
سرمازدگی پدیده ای است که در درجه حرارت های پایین، 
موجب ایجاد خسارت و از بین رفتن اندامهای گیاه می شود 
که عمدتًا ش��امل گل، برگ و شاخه های تازه روییده است. 
پدیده سرما ممکن است به صورت محلی باشد، یعنی هوای 
س��رد در خود منطقه مورد نظر ب��ه وجود آید که معمواًل در 
ش��ب هایی که آسمان صاف بوده و باد نمی وزد اتفاق می 
افت��د و یا اینکه منطقه ایی بوده و از یک منطقه وارد محل 

دیگر شده که جریان هوا نسبتًا قوی می باشد.
س��رمای دیرس بهاره موجب آسیب دیدن جوانه های 
تازه بیدار ش��ده در درختان میوه و در برخی موارد نیز باعث 
صدمه به میوه های تازه تشکیل شده می شود. لذا باغداران 
محترم کاماًل از نتایج خس��ارت بار ع��دم محافظت باغات 
در برابر س��رمای بهاره مطلع هستند. لذا اعتقاد به مقاومت 
در برابر س��رما ب��ه عنوان یک پدیده و اب��زار، کمکی برای 
جلوگیری از بروز خسارت ناشی از سرمازدگی، از نظر آنها از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

روشهای مقابله با سرمازدگی
ب��ا توجه به اینکه س��رمازدگی بهاره معمواًل خس��ارت 
زی��ادی ب��ه محصوالت باغ��ی وارد م��ی نماید روش��ها و 
راهکارهای مختلفی ارائه گردیده اس��ت. این روشها به طور 
کلی به دو دسته، روشهای بلند مدت یا غیر فعال و روشهای 

کوتاه مدت یا فعال تقسیم بندی می شوند.

الف( روشهای بلند مدت یا غیر فعال:
1. انتخاب منطقه و محل مناسب برای کاشت درختان، 
به عبارت دیگر مکان یابی درس��ت و اس��تفاده از آمار بلند 
مدت هواشناس��ی )حداقل دوره 30ساله( و مطالعات مکان 
یابی احداث باغ انجام گرفته در منطقه و همچنین مش��اوره 
و راهنمایی گرفتن از کارشناس��ان خب��ره در این زمینه می 

تواند راهگشا باشد.
2. انتخاب زمین و نوع خاک مناس��ب برای احداث باغ: 
خاک مناسب برای احداث باغ بایستی دارای بافت متوسط، 
می��زان مواد آلی خاک حداق��ل 1 و ترجیحًا 2 تا 3 درصد و 
عمق حداقل 120 س��انتی متر باش��د. مضافًا اینکه تا عمق 
1/5 مت��ری فاقد الیه س��خت و محدود کنن��ده برای نفوذ 

ریشه باشد.
3. انتخاب ارقام درختان مناسب و سازگار با شرایط آب 
و هوایی منطقه مخصوصًا ارقام دیر گل مقاوم به س��رمای 

بهاره
4. انتخ��اب پایه های مقاوم به س��رما به خصوص پایه 

هایی که موجب القاء دیر گل دهی می شوند.
5. نظر به اینکه هوای س��رد به علت سنگینی به طرف 
پایی��ن حرکت می کند و معمواًل در چال��ه ها و اراضی کم 
ارتف��اع تجمع می یابد و موجب س��رمازدگی می ش��ود، لذا 
توصیه می ش��ود در    زمین های گود کف دره ها و چاله، 

باغ احداث نشود.

6. در صورت احداث باغ در اراضی شیبدار، باغ در دامنه 
های رو به ش��مال احداث گردد، چون درختانی که در دامنه 
های جنوبی کش��ت می شوند، با جذب انرژی بیشتر زودتر 
از درختان��ی که در دامنه های ش��مالی و هموارقرار دارند از 
خ��واب فیزیولوژیکی بیدار ش��ده و وارد مرحله گلدهی می 
ش��وند و در نتیجه در مع��رض خطر س��رمازدگی قرار می 
گیرند. بنابراین در صورت امکان توصیه می شود از کاشتن 
محصوالت حساس به سرما در دامنه های جنوبی به منظور 

جلوگیری از احتمال سرمازدگی خودداری شود.

7. انتخاب طرح مناس��ب کاش��ت درخت��ان، احداث باد 
شکن در مناطق بادخیز

8. مدیری��ت کف باغ ش��امل مبارزه ب��ا علفهای هرز، 
خودداری از ش��خم ب��اغ قبل از یخبن��دان، مرطوب کردن 

زمین باغ
مب��ارزه ب��ا علفهای هرز کف باغ باعث می ش��ود تا در 
ط��ول روز، زمین، انرژی خورش��ید را گرفته و در ش��ب به 
محیط برگرداند. ش��خم زدن، باع��ث افزایش هوای درون 
خ��اک می گردد و چون هوا، گرمای کمتری در مقایس��ه با 
خاک ذخیره می کند در نتیجه انرژی ذخیره ش��ده در خاک 
کاه��ش می یابد. مرطوب کردن خاک باعث جذب بیش��تر 

انرژی خورشید می گردد.
ب( روشهای فعال یا کوتاه مدت  

1. جلوگیری از س��رمازدگی از طریق گرم کردن هوای 
ب��اغ، در این روش گرم کردن هوای باغ توس��ط بخاریهای 
باغی انجام می گیرد و برای هر هکتار درحدود 100 تا 120 
بخاری مورد نیاز می باش��د و س��وخت آنها می تواند روغن 

سوخته، گازوئیل و نفت سیاه باشد.
2. حفاظ��ت از درخت��ان از طری��ق پاش��یدن آب روی 
ش��کوفه درختان با اس��تفاده از روش آبیاری بارانی و قطره 
ای��ی، در صورت وجود سیس��تم آبیاری باران��ی با قطره ای 
در باغ می توان از میکرو جت بر روی تاج درختان اس��تفاده 
نم��ود و آب را بر روی تاج درختان پاش��ید. پاش��یدن آب با 
ایج��اد الیه یخ بر روی جوانه ها باعث محافظت از س��رما 
ش��ده و همچنین یخ زدن آب باعث آزاد ش��دن گرما و گرم 

شدن محیط اطراف جوانه می شود.
3. بکارگیری دس��تگاه مولد مه )فوگر(، دستگاه مولدمه 
ی��ا فوگر، با آب و نوعی روغن )vk2( باعث ایجاد مه غلیظ 
در سطح درختان شده و از خسارت سرما به شرط عدم وجود 
ب��اد جلوگیری می کند. روش تولید مه می تواند تا 4 درجه 

سانتی گراد گرما تامین نماید.
4. از جمله روش��های سنتی و در دسترس که برخی از 
کارشناسان کش��اورزی توصیه نموده اند می توان به ایجاد 
دود به منظور کاهش تشعشع با آتش زدن تنه، شاخ و برگ 
درختان خشک شده داخل باغ و بقایای گیاهی کاه و کلش 
و الس��تیک با هدف کاهش اثرات مخرب س��رمازدگی در 

باغات اشاره نمود.

در  س�رمازدگی  خس�ارت  ظاه�ری  عالی�م 
اندامهای گیاهان

بارزترین عالمت سرمازدگی و سرما در روز بعد از وقوع 
سرمازدگی دیده می ش��ود که به طور خالصه به آن اشاره 

می شود.
- برگ های خس��ارت دیده رنگی سبز تیره و ظاهری 
خیس خورده دارند که اگر ش��دت خس��ارت زیاد نباش��د یا 
تمام س��طح برگ را نگرفته باشد، برگ روی درخت مانده و 

ممکن است خسارت جبران شود.

خس��ارت در مورد میوه های سرد س��یری منحصراً به 
ش��کوفه های درخت��ان محدود می ش��ود. ش��کوفه های 
خس��ارت دی��ده ظاهری قهوه ای تا س��یاه پی��دا نموده در 
صورت��ی که از نزدیک به آن نگاه کنید گلبرگ ها ش��فاف 
ش��ده و در میان انگشتان دست به راحتی له می گردد ، در 
نتیجه در اثر صدمات وارده شکوفه ها ظرف چند روز ریخته 
و درخت فاقد میوه در آن س��ال خواهد ش��د. حساس ترین 

مرحله خسارت س��رما بعد از افتادن گلبرگ ها زمانی است 
که میوه های جوان و چغاله تازه ش��کل گرفته باشند و گلها 

بیشتر از برگها حساس تر می باشند. 

مدیریت کود دهی باغات
کوددهی باعث افزایش س��المت درخت��ان و در نتیجه 
افزایش مقاومت آنها به سرما می شود. درختانی که به طور 
مناسب کوددهی نشوند در پاییز خیلی زود دچار ریزش برگ 
می ش��وند در بهار زودتر تر ازموقع به شکوفه می نشینند و 
در نتیجه نیز به س��رما و سرمازدگی حساس می شوند. کود 
فسفر باعث بهبود دوباره درختان پس از خسارت سرمازدگی 
می ش��ود. استفاده از مواد شیمیایی مانند اتفون قبل از تورم 
جوانه باعث به تاخی��ر انداختن گلدهی در درختان و فرار از 
س��رما می گردد. یادآوری می شود کاربرد این مواد بایستی 

بر اساس نظر کارشناسان مرتبط باشد.
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