
نقش ترویج و آموزش در 

مبارزه با پدیده قاچاق کاال و ارز

کش��اورزان نیز مانند سایر اقشار جوامع در معرض 
عوامل متعددی هس��تند که آنه��ا را از صحنه تولید و 
اش��تغال مولد خارج می کند. یک��ی از این عومل غیر 
مول��د که اقش��ار مختلف جامعه و به ویژه روس��تاییان 
و کش��اورزان مناطق مرزی را تهدید می نماید، پدیده 
قاچاق کاال است که نه تنها زمینه حرکت و رشد انسان 
را فراه��م نمی کند، بلکه باعث رکود اش��تغال مولد و 
پایدار نیز می ش��ود. یک��ی از ابزارهای مهم جلوگیری 
از ش��یوع قاچاق کاال و ارز در بین بهره برداران بخش 
کش��اورزی در مناطق م��رزی همجوار با کش��ورهای 
همسایه توسعه نظام ترویج و آموزش کشاورزی است. 
ترویج ابزاری اساس��ی جهت شناس��ایی پتانسیل ها و 
توانمند س��ازی بهره برداران اس��ت و موجب اشاعه و 
انتش��ار دانش  و یافته های نوین کش��اورزی و انتقال 
ارزشهای اجتماعی و منابع انسانی در بخش کشاورزی 
می ش��ود. در صورتی که ترویج کشاورزی بتواند نظام 
فکری، بین��ش، دانش و مهارت تولید کنندگان و بهره 
برداران را ارتقاء بخشد و با ارائه آموزشهای ترویجی و 
ایجاد انگیزه مضاعف تولید کنندگان را در مسیر تولید 
نگ��ه دارد و بر توان حرف��ه ای آنها بیفراید، می توانیم 
شاهد ش��کوفایی این بخش و حرکت به سمت توسعه 
و خودکفایی باش��یم. ترویج و آم��وزش موجب تغییر و 
ارتقای دانش، نگرش ه��ا و مهارت و به تبع آن تغییر 
در رفتار افراد می ش��ود و به عنوان یک فرآیند ارتباط 
حرفه ای، تالش خود را بر آموزش مفاهم و روش��های 
جدی��د به منظور تغییر در رفتار و زندگی مخاطبان قرار 
م��ی دهد و هدف ای��ن تالش، بهبود و ارتقاء س��طح 

زندگی و رفاه خانوارهای روستایی و شهری است.
برای رسیدن به این هدف باید ایده ها و روشهای 
جدید را به وس��یله کان��ال های ارتباطی مناس��ب به 
مخاطب��ان ارائه داد ت��ا آنان با یادگی��ری توصیه ها و 
بکارگی��ری آن در عمل )تغییر رفتار( زمینه تحقق این 
مه��م فراهم نمایند. در س��ال 1397 به فرمایش مقام 
معظ��م رهبری مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی، برای 
رویاروی��ی با چالش های فراروی اقتصاد کش��ور و به 
ویژه بخش کشاورزی و جلوگیری از پدیده قاچاق کاال 
و ارز، ض��رورت ایج��اب می کند تا از هن��ر ترویج، در 
بهره گی��ری از تمامی ظرفیتهای موجود برای برآورده 
ش��دن انتظارات بهره برداران اس��تفاده ش��ود. در واقع 
نق��ش ترویج و آموزش کش��اورزی در مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز از طریق آم��وزش مفاهیم کاالی قاچاق به 
کش��اورزان، تاکید ب��ر خرید کاالی داخل��ی با کیفیت 
و دارای نش��ان اس��تاندارد، تقویت روحی��ه خودباوری 
و خوداتکایی در بین کش��اورزان و روس��تاییان، ایجاد 
روحیه س��ازندگی و تولی��د و دوری از مصرف گرایی و 
خرید کاالی خارجی قاچاق اس��ت که می تواند عامل 
مطلوبی برای آش��نایی هرچه بیش��تر ب��ا  این مقوله و 

مضرات آن باشد.
بدیهی اس��ت که انجام این نقش در نهایت به نفع 
تم��ام اعضای جامعه ایرانی و در یک کالم ملت ایران 
خواه��د بود چرا که کش��ور ما هر س��اله بخش زیادی 
از س��رمایه های م��ادی را به دلیل قاچ��اق کاال و ارز 
از دس��ت می دهد، س��رمایه ای که م��ی تواند صرف 
کارآفرینی و باال بردن رفاه اجتماعی و افزایش خدمات 
ارائه ش��ده به جامعه به ویژه تولید کنندگان روستایی و 

عشایری شود.
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مقدمه
یکی از نیازهای مهم بخش کش��اورزی، تهیه نقشه پراکنش و برآورد سطح زیر کشت 
اراضی کش��اورزی می باشد. استفاده از س��نجش از دور و تصاویر ماهواره ای در این زمینه 
نقش��ه کلیدی داشته و کشورهای پیشرفته از این فناوری به منظور پایش اراضی کشاورزی 
خود اس��تفاده می کنند. کس��ب آگاهی و دانش در رابطه با الگوی کشت و سطح زیر کشت 
محصوالت اس��تراتژیک کشاورزی، نقش مهمی در م�دیریت اراض�ی ک�شاورزی و ب�رآورد 
می�زان تولی�د ایفا می کند. این امر برای تعریف واحدهای مدیریت و نی�ل ب�ه ک�شاورزی 
دقی�ق ارزش���مند اس�ت. اغلب روش های مربوط به کسب اطالعات اراضی کشاورزی در 
ایران، از طری�ق کارشناس��ی و روش های س��نتی صورت می پذیرد. بررسی ها نشان داده 
اس��ت که این روش ها دارای خطای زیادی بوده و فرآیندی زمانبر هستند. فن جمع آوری 
اطالعات زمینی جهت مطالع�ه و شناس�ایی من�ابع ب�دون تم�اس فیزیکی با آن ها، امروزه 
به عنوان فناوری س��نجش از دور به طور گ�سترده م�ورد اس�تفاده کشورهای مختلف قرار 
گرفت��ه و در مدت زمان کوتاه حجم قابل توجهی از اطالعات زمین�ی، جم�ع آوری ش���ده 
و در برنامه-ری��زی ها به عنوان اطالعات پایه و مبنا مورد اس��تفاده قرار می گیرد. با توجه 
به پوش��ش وسیع تصاویر ماهواره ای و به ویژه تکراری بودن آن ه�ا و قابلیت باالی آنالیز 
تصاوی��ر با روش های س��نجش از دور، ام�روزه از اس��تفاده توامان ای��ن فناوری و تصاویر 
ماهواره ای در مطالعات مختلف کش���اورزی و من�ابع طبیع�ی اس��تفاده می گردد. ترکیب 
نتایج حاصل از مشاهدات و اندازه گیری های زمینی با داده های سنجش از دور و اس�تفاده 
از ش��اخص های پوش��ش گیاهی می تواند نق�ش��ه ه�ای ب�ه هنگ�ام از س��طح زیر کشت 

محصوالت را ارائه نماید.

- تصویر ماهواره ای چیست؟
تصاویر ماهواره ای تصاویری هستند که از سطح زمین و یا سایر کرات توسط ماهواره 
هایی که عمدتًا توس��ط دولت ها و یا ش��رکت های بزرگ اداره می شوند، تهیه می گردند. 
برخی از این تصاویر رایگان توس��ط دولت ها برای فعالیت های پژوهشی و عام المنفعه در 
اختیار عموم قرار می گیرند و بس��یاری نیز قابل س��فارش و خرید بوده و تحت الیسنس به 
کاربران عرضه می گردند. در واقع تصاویر ماهواره ای یکی از ابزارهای قدرتمند و مهم  به 
عنوان چشم انسان در آسمان هستند. با استفاده از تصاویر و فناوری س�نجش از دور، م�ی 
ت�وان ب�ا هزین�ه و زم�ان کمت�ر، طی�ف وس�یعی از پروژه ها را در سطح جه�انی، منطق�ه 

ای، مل�ی، اس�تانی و حتی محل�ی ب�ه نتیج�ه رس�اند.

- روش های پهنه بندی اراضی زراعی
در ح��ال حاضر از ابزار و فناوری های متفاوتی به منظور تفکیک و مس��احی اراضی با 
کاربری های مختلف، به ویژه اراضی کش��اورزی و عرصه های منابع طبیعی اس��تفاده می 
ش��ود. برخی ابزار و روش های تعیین و برآورد س��طح اراضی کش��اورزی شامل استفاده از 
دوربین های نقش��ه برداری، سیس��تم های تعیین موقعیت جهانی و فناوری سنجش از دور 
)تصاویر ماهواره ای( در محیط سیس��تم اطالعات جغرافیایی )GIS( می باش��د. با توجه به 
 GPS ش��کل 1 و برخی مش��کالت استفاده از دوربین های نقش��ه برداری و دستگاه های

)دستی( و عملیات میدانی )پیمایش( از جمله:
1- عدم امکان دسترس��ی به برخی مناطق مانند مناطق صعب العبور، مکان های دور 
دس��ت و فاقد راه های ارتباطی، نواحی کوهس��تانی، ارتفاعات، تپه ماه��ور ها، نوار مرزی، 

جنگی و مناطق ممنوعه.
2- زم��ان و هزینه بر ب��ودن و محدودیت امکانات، به عنوان مث��ال ضرورت رفتن به 
مناطق فوق برای برداش��ت اراضی زراعی چند نفر نیرو و چه تعداد گیرنده و دوربین نقش��ه 

برداری الزم است؟
3- ش��رایط نامناس��ب زمان برداشت، وزش بادهای ش��دید و روزهای گرد و خاک نه 
تنها اجازه برداش��ت را نمی دهد، س��وزش شدید چشم و شرایط سخت برداشت در روزهای 
بارندگی، برفی، ش��دت س��رما و گرما، مس��یرهای پیاده روی و خستگی ش��دید را نیز نباید 

فراموش کرد.
4- خطرات احتمالی رفتن به مناطق ذکر ش��ده از جمله: خطر س��قوط از ارتفاع، وجود 
حیوانات وحش��ی، مواجهه با شب و تاریکی و مشکالت برگشت، خراب شدن وسایط نقلیه 
و ماندن در راه )این مناطق معمواًل کم تردد نیز می باش��ند( و ممنوعیت و خطرات موجود 
در نوار مرزی و مناطق جنگی، بنابراین ش��کی نیست که فناوری سنجش از دور و پردازش 
تصاویر ماهواره ای با اس��تفاده ازGIS ، در تفکیک و مساحی اراضی زراعی بهترین روش 
می باش��د. اش��کال 2 و 3 برخی تصاویر ماهواره ای مورد اس��تفاده در پهنه بندی اراضی 

کشاورزی را نشان می دهد.

-کاربرد تصاویر ماهواره ای در کشاورزی 
برخ��ی کاربردهای تصاویر ماهواره ای در راس��تای فعالیت های کش��اورزی ش��امل: 
شناسایی اراضی کش��اورزی، شناسایی نوع محصوالت، تعیین س��طح زیرکشت، شناسایی 
مناطق مستعد کشت، تخمین عملکرد محصول، شناسایی محدودیت های کشت، شناسایی 

آفات و امراض گیاهی، نظارت بر رشد محصوالت و غیره.
- مزایای تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه اراضی کشاورزی

بعضی مزایای استفاده از تصاویر ماهواره ای شامل: تهیه نقشه هایی با مقیاس بزرگ، 
روش��ی ارزان و س��ریع در بررس��ی عوارض، امکان انتخاب تصاویر آرش��یوی دارای تاریخ 
مناس��ب، امکان ثبت س��فارش برای تصاویر در دوره زمانی مناس��ب، روش��ی کارآمد برای 
وس��عت باال و پراکندگ��ی زیاد قطعات و امکان بررس��ی مناطق صعب العب��ور و غیر قابل 

دسترسی می باشد.

منابع:
1- س��ند راهب��ردی نظام فن��ی و اجرایی طرح کاداس��تر اراضی کش��اورزی )1394(، 
وزارت جهاد کش��اورزی، سازمان امور اراضی کشور، اداره کل مهندسی و حدنگاری اراضی 

کشاورزی.
2- پای��ش ماه��واره ای اراضی کش��اورزی )1396(، س��ازمان فضایی ای��ران، وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات.
3- نگارنده )1396(.

محمدرض�ا جعفری- مربی بخش تحقیق�ات منابع طبیعی و آبخیزداری 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالم، سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزی، ایالم، ایران

کاربرد تصاویر ماهواره ای در پهنه بندی اراضی کشاورزی

شکل 1: مقایسه روش های مختلف تهیه نقشه پهنه های زراعی

    QuickBird  شکل 2- تصویرماهواره ای

 GeoEye شکل 3- تصویرماهواره ای
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   تص��ادف دو وس��یله ی نقلیه با هم، بوجود آم��دن برخورد هولناکی 
اس��ت که معم��واًل در جاده اتفاق می افتد. در برخورد دو ماش��ین به هم، 
آس��یب های زیاد ایجاد می ش��ود که گاهی غیر قابل جبران است. جاده 
محل تردد ماشین های کشاورزی نیست زیرا حداکثر سرعت ماشین های 
کش��اورزی 30 کیلومتر بر س��اعت بوده در صورتی که ماشین های جاده 
ای معمواًل با س��رعت باالی 80 کیلومتر بر س��اعت حرکت می کنند. در 
صورتی که یک ماش��ین کشاورزی در مس��یر تردد یک ماشین جاده ای 
قرار بگیرد شرایطی ایجاد می شود که مشابه وجود مانع ثابت جلوی یک 
ماش��ین با س��رعت حرکت 50 کیلومتر بر س��اعت بوده که عبور از آن پر 

خطر و حادثه آفرین است. 
   اغل��ب رانندگان ماش��ین های کش��اورزی به قوانی��ن راهنمائی و 
رانندگی نا آش��نا بوده و ی��ا به دلیل انجام عملیات تک��راری در مزرعه و 
خس��تگی حاص��ل از آن، حضور ذهن��ی توجه به قوانین ت��ردد در جاده را 
ندارن��د لذا در هنگام حضور در ج��اده رعایت قوانین حاکم بر تردد را نمی 
کنند. عدم نیاز به رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی در مزرعه نیز س��بب 
می ش��ود که اپراتور ماشین کشاورزی در هنگام حضور در جاده از شرایط 
تفک��ر به رعایت قوانین ترافیکی خارج ش��ده و در هن��گام تردد در جاده 
قدرت تخمین س��رعت ماش��ین های جاده ای و حوادث ناش��ی از ایجاد 
س��د معبر را نداشته باشد. اتصال وس�ایل یدکی به تراکتور نیز به 
دلیل افزایش طول وسیله کشاورزی، خارج شدن چراغ های 
هش�دار دهنده ی تراکتور از دید وس�ایل عبوری پش�ت سر 
و جلوگی�ری از دی�د عقب رانن�ده ی تراکت�ور، از موارد خطر 

آفرینی بوده که معمواًل سبب تصادفات هولناک جاده ای می شوند.

   تخمین س��رعت حرکت ماش��ین های جاده ای برای اپراتور ماشین 
های کش��اورزی س��خت بوده و معمواًل در عبور از ج��اده و یا دور زدن و 
دیگر موارد، س��بب اختالل در حرکت ماش��ین های جاده ای می شود. از 
دیگر مش��کالت وارد بر تردد ماشین های کشاورزی در جاده پایین بودن 
سهم تردد آنها در این مسیر های پر ترافیک بوده و بنابراین شرایط هشدار 
دهنده ی ماشین منطبق با تردد در جاده نبوده و در صورتی که در شرایط 
تاریکی و یا پیچ جاده ای و یا دیگر مواردی که س��بب خارج شدن ماشین 
های کشاورزی از دید ماشین های پر سرعت و از فاصله ی دور بشود، در 
چنین ش��رایطی تردد این دو ماش��ین در یک مسیر حرکتی سبب افزایش 

احتمال تصادف می شود. 
   یکی از شرایطی که می تواند احتمال آسیب های جاده ای در تردد 
ماش��ین های کش��اورزی را پایین بیاورد وجود حاشیه یا شانه خاکی جاده 
اس��ت. وجود حاشیه ی مناسب خاکی و حرکت ماشین های کشاورزی در 
این حاشیه می تواند احتمال تصادف را کاهش دهد. وجود چراغ هشدار 
دهنده ی چش�مک زن برای ماشین های کشاورزی و در تردد شبانه 
نیز ابزاری اس��ت که سبب هوش�یاری رانندگان ماشین های پر 
س�رعت شده و مانع از برخورد می شود. داشتن برچسب عالمت 
خطر در پش��ت ماشین های کشاورزی هم کمک بزرگی در هشدار به 
ماشین های پر سرعت بوده تا این دو وسیله با هم برخورد نداشته و 

به حداقل خطر آفرینی برسند.       
     وجود جایگاه نگهداری ماش��ین های کش��اورزی در مزارع نیاز به 
جابجائی این وس��ایل ب��رای رفتن به محل دیگر را حذف کرده و س��هم 
تردد آنها در جاده را به حداقل می رس��اند. وجود منبع س��وخت در مزرعه 

و عدم نیاز ماش��ین های کش��اورزی ب��ه تردد برای س��وخت گیری و یا 
دیگر موارد هم س��بب کاهش سهم تردد جاده ای و به تبع سبب کاهش 
شرایط خطرآفرین می شود. ایجاد جایگاههای سوخت گیری ماشین های 
کش��اورزی در محل های ایمن نیز از مواردی اس��ت که می تواند باعث 
حذف تردد بی مورد بین جاده ای ماشین های کشاورزی شده و  احتمال 

تصادفات را به حداقل می رساند. 
  با توجه به موارد ذکر ش��ده، اجازه ی دولت در ایجاد جایگاه ماش��ین 
های کشاورزی در مزرعه و اعطای تسهیالت برای ایجاد جایگاه و نصب 
منبع مناس��ب سوخت، ایجاد جایگاه های امن سوخت گیری، الزام ماشین 
های کش��اورزی و ادوات دنباله بند آنها به مجهز ش��دن به ابزار هش��دار 
دهنده و در هنگام تردد در جاده، ایجاد حاش��یه ی خاکی در مسیرهای پر 
تردد ماشین های کشاورزی و ایجاد راههای تشویقی برای اخذ گواهینامه 
ویژه ی تراکتور و یا س��ایر ماش��ین های کشاورزی و  آموزش دوره ای و 
ساالنه کشاورزان و دارندگان ماشین های کشاورزی برای آگاهی از موارد 
فوق همگی مواردی هس��تند که هر کدام به س��هم خود می تواند س��هم 
زی��ادی از خطرات ج��اده ای را کاهش داده و محیطی امن را برای جامعه 
ی کش��اورزی و پیرامونی و تعامل مناس��ب و بی خطر این گروه ها با هم 

ایجاد نماید. 

 لطیف زارعی _ رئیس اداره مکانیزاس�یون سازمان جهاد 
کشاورزی استان ایالم

تصادفات جاده ای ماشین های کشاورزی

از آنجایی که جامعه سالم زیر بنای توسعه هر کشوری است یکی از 
راه های نیل به این هدف برخورداری از تغذیه سالم است . تغذیه سالم ، 
عالوه بر اینکه سالمت افراد را تضمین می کند باعث می شود تا هزینه 
های درمان ناش��ی از تغذیه ناس��الم نیز کاهش یابد . بنابر این در اختیار 
قرار دادن اطالعات الزم بر روی برچس��ب مواد غذایی و آش��امیدنی به 
صورت شفاف و قابل درک جهت رسیدن به این هدف ضروری است .

در این راستا سازمان غذا ودارو کشور از سال 1394 نسبت به طراحی 
چراغ راهنمای تغذیه یا نش��انگرهای رنگی تغذی��ه ای اقدام نموده و از 
همان س��ال بتدریج کارخانجات تولید مواد غذایی و آش��امیدنی بمنظور 
افزایش آگاهی مصرف کنندگان و حق انتخاب آگاهانه محصول بر روی 
برچس��ب محصوالت تولیدی خود اقدام به درج نشانگرهای رنگی تغذیه 

ای نمودند .

نش�انگرهای رنگ�ی تغذیه ای دس�تیار مناس�بی جهت 
اصالح الگ�وی تغذیه و گامی جهت حفظ و ارتقاء س�المت 

جامعه

نش��انگر رنگی تغذیه ای برچسب جدیدی است که با هدف افزایش 
آگاهی مصرف کنندگان ، اصالح الگوی تغذیه ، ارتقاء س��طح س��المت 
جامعه و امکان انتخاب آگاهانه مواد غذایی بر روی برچسب محصوالت 

غذایی و آشامیدنی درج می گردد .
نشانگر رنگی تغذیه ای به منظور پیروی از یک رژیم غذایی مناسب 
، کنترل دریافت انرژی روزانه و شاخص های قند ، نمک ، چربی و اسید 
های چرب ترانس متناس��ب با شرایط جسمانی ، میزان تحرک و فعالیت 
بدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . در نشانگرهای رنگی تغذیه 

ای مقادیر پنج شاخص مهم مذکور موجود در هر سهم درج می شود . 
سهم ماده غذایی چیست ؟ مقدار مصرف فرآورده غذایی در هر نوبت 

در روز که بر اساس مقادیر مصرف جامعه تعیین می شود .
نشانگرهای رنگی تغذیه ای عالوه بر درج مقادیر شاخص های فوق 
در هر سهم ماده غذایی به مصرف کننده کمک می کند تا بتواند با یک 
نگاه س��ریع و آسان بر اساس رنگ ) سبز ، نارنجی و قرمز ( ماده غذایی 
را از نظر ش��اخص های مهم تغذیه ای ارزیابی نموده و مناسب ترین را 

انتخاب نماید . 

رنگ س��بز : رنگ سبز نشان دهنده بهترین محدوده تغذیه ای بوده 
و وجود آن در مقادیر مناس��ب حاکی از س��المتی ماده غذایی می باشد 
. محصوالت غذایی با رنگ س��بز بهترین و مناس��بترین انتخاب از نظر 

تغذی��ه ای می باش��ند . بعنوان مثال چنانچه مق��دار قند در چراغ راهنما 
دارای رنگ س��بز باشد مفهوم این است که آن ماده غذایی حاوی مقدار 
کمی قند بوده و آن محصول برای کسانی که تمایل به مصرف قند باال 

در رژیم غذایی خود ندارد مناسب است . 
رنگ نارنجی : این محصول نش��ان دهنده میزان متوس��طی از ماده 
مورد نظر در محصول غذایی اس��ت . محصوالت غذایی با نش��انگرهای 
نارنجی رنگ در اکثر مواقع انتخاب های نس��بتا مناس��بی محسوب می 
ش��وند . هر چند که س��بزها مناسبترین و بهترین هس��تند . برای مثال 
چنانچه مقدار چربی در چراغ راهنما دارای رنگ نارنجی باش��د . مفهوم 
این اس��ت که آن ماده غذایی حاوی مقدار متوس��طی چربی می باشد و 
ب��ه این ترتیب مصرف کننده در انتخ��اب و میزان مصرف آن محصول 

غذایی راهنمایی می شود . 
رن��گ قرمز : این رنگ نش��ان دهنده باال بودن م��اده مورد نظر در 
محصول غذایی است ، هر فرد می بایست متناسب با شرایط جسمانی و 
میزان تحرک و فعالیت بدنی مصرف محصوالت غذایی با نش��انگرهای 
رنگی قرمز را محدود به مواقع خاص و مقادیر کم نماید . به عنوان مثال 
چنانچه مقدار  نمک در چراغ راهنما دارای رنگ قرمز باش��د مفهوم این 
اس��ت که آن ماده غذایی حاوی مقدار زیادی نمک می باش��د و ممکن 
اس��ت این ماده غذایی برای فردی که دارای فشار خون باالست مناسب 

نباشد . 

واح�د اطالع رس�انی معاونت غذا و دارو دانش�گاه علوم 
پزشکی ایالم

نشانگرهای رنگی تغذیه ای



3   نوآوران رتویج کشاورزی      فصلنامه آموزشی - ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم                                                                                                       شماره چهاردهم - بهار 1397

مقدمه:
 روی عمدت��ًا ب��ه ف��رم دو ظرفیت��ی Zn2+ از 
محل��ول خاک جذب گیاه می ش��ود. ج��ذب روی در 
مراح��ل مختلف رش��د گیاه متفاوت اس��ت به طوری 
که بیش��ترین جذب در اوایل رشد صورت گرفته و به 
م��رور زمان مقدار آن کاهش می یابد.  در خاک های 
 Zn)OH(+ دارای واکنش قلیای��ی روی به صورت
)هیدروکس��ی روی(  نیز می تواند ج��ذب گیاه گردد. 
جذب روی توسط گیاه با دو مکانیسم فعال و غیر فعال 
صورت می گیرد. الزم به ذکر اس��ت که بخش عمده 
روی در گیاه توسط جذب فعال جذب می گردد.  مقدار 
روی در گیاه��ان بین 40 تا 70 میلی گرم در کیلوگرم 
متغیر اس��ت و مق��دار آن در گیاه با س��ن گیاه رابطه 
معکوس داش��ته و گیاهان پیر به علت انتقال روی به 
دانه، از غلظ��ت روی کمتری برخوردارند. انتقال روی 
از ریش��ه به دیگر اندام ه��ای گیاه از طریق آوند های 
چوبی صورت می گیرد و وضعیت روی در ش��یره خام 
گیاهی معلوم نیس��ت. روی از عناصر ریز مغذی است 
که جهت تشکیل و تولید میوه مناسب با اندازه مطلوب 
آن م��ورد نیاز اس��ت. این عنصر در قس��متی از آنزیم 
کربنیک آنهیدراز در همه بافتهای فتوس��نتزی حضور 
دارد که برای بیوس��نتز کلروفیل مورد نیاز است. روی 
همچنین در س��نتز تریپتوفان که یک پیش ماده سنتز 
اکس��ین اس��ت نقش دارد. روی عنصری است که در 
مقادی��ر کم و حیاتی ب��رای گیاه الزم اس��ت تا اجازه 
فعالیتهای فیزیولوژیک را ب��ه گیاه داده و این فعالیت 
ها نقش مهمی در فرایندهای فتوسنتز و تشکیل قند، 
س��نتز پروتیین، حاصلخیزی و رشد و مقاومت در برابر 

بیماری دارند.
عالئم کمبود روی: کمبود روی بر س��وخت وساز 
هورمون های گیاهی، به ویژه ایندول اس��تیک اسید، 
تاثیر می گذارد. این مهم س��بب کاهش غلظت اسید 
ایندول استیک شده ، درپی آن طویل شدن ساختارها 
کاه��ش می یاب��د. ریزش برگ های ج��وان و گلها و 
همچنی��ن افتادن می��وه ها قبل از رس��یدن همچنین 
توقف رش��د و شکننده شدن س��اقه ها از جمله عالئم 

کمب��ود روی می ت��وان به می باش��د. از عالئم دیگر 
کمبود روی  می توان به کمرنگ ش��دن لکه ای بین 
رگبرگی بر روی برگ های پایینی به سمت باال و زرد 
برگی که رگبرگها سبز تیره باقی می مانند اشاره کرد. 
در اثر کمبود این عنصر عالوه بر اینکه رشد برگ کم 
میش��ود، برگها قب��ل از موقع می ریزن��د، تعداد جوانه 
کمتری تش��کیل ش��ده و بیشتر آنها ش��کوفا نمیشود. 
همچنین مقدار اکس��ین در دمگلها کم ش��ده، ممکن 
است گلها قبل از باز شدن بریزند، پوست درختان دچار 
کمبود، سخت و شکننده میشود. خسارت عمده کمبود 
این عنصر عالوه بر ریز ش��دن میوه ها، ریزش قبل از 
رس��یدن آنها اس��ت بطوریکه گاهی تا 80 درصد میوه 
ه��ا می ریزند. در درختان اولین عالئم کمبود روی در 
زمان گلدهی ظاهر می ش��ود. ش��اخه ها نرم و نازک 
ش��ده و فاصله میانگره ها کم می شود، برگها در انتها 
موج دار ش��ده و اندازه آنها کاهش می یابد. به طوری 
که برگها ی انتهایی ش��اخه به صورت روش��ن در می 
آید، بدین ترتیب کمبود این عنصر سبب جارویی شدن 

انتهای شاخه ها، و ایجاد ریز برگی می شود. 
عوام��ل موثر در کمبود روی: ب��ا افزایش کربنات 
کلس��یم در خاک و pH باال، جذب عناصر ریز مغذي 
ب��ه ویژه روي، تا حد قاب��ل توجهي محدود  و موجب 
تش��کیل ترکیبات نامحل��ول و تبدیل بخش زیادي از 
روي ب��ه ش��کل کربنات مي ش��ود. افزایش آهک در 
خاک، موجب افزایش بی کربنات در خاک می شود و 
این امر، ترکیبات نامحلول کربنات روي و هیدروکسید 
روي را به وجود آورده و تا حد زیادي از جذب روي به 
صورت قابل استفاده براي گیاه جلوگیري کرده است. 
هنگامي که بي کربنات خاک زیاد باش��د، رش��د ریشه 
کم ش��ده، سطح تماس ریشه با خاک و در نتیجه نفوذ 
عنصر روي به داخل ر یشه کاهش مي یابد. همچنین، 
کاهش جذب روي در خاک هاي مذکور به دلیل عدم 
تحرک این عنصردر خاک، منجر به کاهش س��رعت 

انتشار روي به طرف ریشه مي شود. 
نحوه و میزان مصرف روی: از کود س��ولفات روی 
به صورت محلول پاشی و به میزان 1/5 در هزار  قبل 

از ب��از ش��دن جوانه های گل و بع��د از تلقیح میوه ها 
اس��تفاده می ش��ود که عالوه بر افزایش تشکیل میوه 
ه��ا، میزان قند در میوه ها به طور معنی داری افزایش 
می یابد. در صورت مشاهده کمبود می توان در طول 

فصل رشد به صورت محلول پاشی استفاده گردد.
نتای��ج : در درختان هلو کمب��ود روی باعث تولید 
میوه های کوچک، بدش��کل و با کیفیت بس��یار پایین 

می شود. کاربرد روی در انبه سبب افزایش وزن میوه 
و وزن هسته شده است. محلول پاشی درختان پرتقال 
دارای کمبود روی در فروردین و اردیبهش��ت موجب 
افزای��ش اندازه می��وه، مواد جامد محل��ول و آب میوه 
ش��ده اس��ت. همچنین روی نقش اساسی در تشکیل 
میوه ها و تلقیح گل ها همراه کودهای اوره و بر  )کود 
فروت س��ت( را دارد. روی نقش اساس��ی در افزایش 
کیفیت میوه ها در انگور را دارا خواهد بود و در صورت 
کمبود روی در خوشه های انگور حبه ها ریز و درشت 
می ش��وند )جوجه مرغی. ش��کل(. در صورت مصرف 
حبه عالوه بر داش��تن قند مناس��ب از رشد مناسب و 

بازارپسندی باالیی برخوردار خواهند بود. 
منابع

حس��ینی فرهی، م. گودرزی، ک و کاووس��ی ب. 
1388. رف��ع کمب��ود روی و افززای��ش عملکرد انگور 
عس��کری )Vitis viniferal.( ب��ه روش تزری��ق 
س��ولفات روی در تنه. نش��ریه علوم باغبانی. جلد23، 

شماره2.
ق��ادری، ن. وزوای��ی، ع. طالی��ی، ع و باباالر م. 
1382. اثر محلول پاشی بر )B( و روی )Zn(و غلظت 
این عناصر در برگ و میوه و برخی صفات میوه بادام. 

مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 34، شماره1. 

اکب�ر اس�ماعیلی - محقق عل�وم باغبانی 
مرکز تحقیقات و آموزش کش�اورزی و منابع 

طبیعی ایالم

نقش عنصر روی در افزایش کمیت و کیفیت میوه ها



4   نوآوران رتویج کشاورزی      فصلنامه آموزشی - ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم                                                                                                          شماره چهاردهم - بهار 1397

مقدمه
جوجه های گوشتی یکی از فراوان ترین گونه های حیوانات اهلی 
می باش��ند و در میان گونه های مختلف پرندگان بیش ترین جمعیت 
را دارند. جوجه های گوشتی که امروزه در واحدهای صنعتی پرورش 
داده می ش��وند حساس��یت های خاصی به ش��رایط محیط��ی دارند، 
بنابراین مدیریت پرورش آنها با گذشته متفاوت است. در حال حاضر 
پیش��رفت های ژنتیکی و بهبودهای تغذیه ای باعث افزایش سرعت 

رشد و بازدهی خوراک در جوجه هاي گوشتي شده است 
اساس موفقیت در یک دوره پرورش گله گوشتی انتجاب جوجه 
یک روزه با کیفیت اس��ت. باید این مس��ئله را پذیرف��ت که با هیچ 
روش مدیریتی نمی ت��وان دوره پرورش گله ای که جوجه یک روزه 
آن کیفیت پایینی داش��ته اس��ت به حد اقتص��ادی گله ای با کیفیت 
جوجه یک روزه مناس��ب رس��اند. برای این که مرغدار دوره پرورش 
موفق و دارای سوددهی داش��ته باشد اولین شرط اصلی آن داشتن 
جوجه یک روزه درجه یک است. عدم وجود جوجه یک روزه در واحد 
مرغداری مصداق ضرب المثل مش��هور فارس��ی است که می گوید 
چون نهد خش��ت اول معمار کج تا ثریا م��ی رود دیوار کج. علیرغم 
این که تهیه جوجه یک روزه با کیفیت سنگ بنای موفقیت آن دوره 
پرورش محسوب می گردد اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که 
کیفیت ایده آل جوجه یک روزه به تنهایی تضمینی برای موفقیت در 

یک دوره پرورش نیست. 

کیفیت جوجه یک روزه
کیفیت جوجه ناشی از سه عامل مختلف تخم مرغ، دستگاههای 
جوجه کش��ی و مدیریت کارخانه جوجه کش��ی اس��ت. دستیابی به 
اس��تاندارهای باال در این سه مورد باعث تولید جوجه با کیفیت باال 
می ش��ود، اگر هر یک از این سه جنبه رعایت نشود، هم میزان هچ 

و هم کیفیت جوجه تحت تاثیر قرار می گیرد.
س��نگ بنای موفقیت در دوره پرورش، داش��تن جوجه یک روزه 
با کیفیت اس��ت، یک جوجه نامناسب پاسخگویی مناسبی به زمان، 
س��رمایه و زحمتی که در طول پرورش صرف آن می ش��ود نخواهد 
داشت. جوجه ها باید از گله مادر سالم تهیه شوند. سالمت گله مادر 
مهمتری��ن عامل برای تولید جوجه های گوش��تی س��الم و عاری از 
عوامل بیماری زا اس��ت. عدم تامین نیازهای کامل غذایی گله مادر 
از نظر پروتئین، اس��یدآمینه، لیپی��د، کربوهیدرات، ویتامین ها و مواد 
معدنی و باالنس نبودن جیره غذایی سبب تولید جوجه های ضعیف 
می ش��ود. برخی از بیماریها و آلودگیها از طریق جوجه کش��ی انتشار 
می  یابن��د، بنابراین باید قبل از تهیه جوجه ها از رعایت کامل اصول 
بهداش��تی، ضدعفونی صحیح و قرنطین��ه در مراحل مختلف جوجه 

کشی اطمینان حاصل نمود.
جوجه هایی که از گله های مادر جوان یا مس��ن تهیه شده باشند 
عملکرد مناس��بی ندارند. جوجه های تهیه شده باید عاری از عوامل 
بیماریزا باشند، زیرا هر گونه عفونت باکتریایی در جوجه های یک روزه 
بر روی س��المت و عملکرد آنها در پایان دوره تأثیر منفی می گذارد 
و حتی باعث تلفات نیز خواهد شد. بنابراین پیش بینی ظهور کامل 
پتانسیل ژنتیکی در زمینه رشد و کارآیی فقط در شرایطی امکانپذیر 

است که گله عاری از هر گونه عوامل بیماریزا باشد.

مشخصات جوجه یک روزه درجه یک
- جوجه ها در هنگام ورود به س��الن پرورش باید تمیز و خشک 

باشند )شکل 1( .
-کرک و پرهای نرم باید تمام تمام بدن جوجه را پوشانده باشند 

)شکل 2(

- چشمهای جوجه باید باز، روشن و براق باشند )شکل 3(. 

- بدن جوجه یک روزه باید بدشکل و زخم نباشد.
- ناف باید کامال بس��ته، تمیز و خشک باشد و هیچگونه بقایای 

کیسه زرده و یا غش��اهای جنینی در اطراف آن خشک نشده باشد. 
شکل 4 عفونت بند ناف و شکل 5 بزرگ شدن کیسه زرده در جوجه 

را نشان می دهد.
- بدن جوجه ها هنگامیکه در دس��ت لمس می ش��ود توپر باشد، 
ولی نباید این حالت ناش��ی از ورم باشد و همچنین استخوانها نباید 

در هنگام لمس جوجه بسیار برجسته باشند.
- جوجه ها نباید هیچ گونه مشکل تنفسی داشته باشند.

- جوجه س��رزنده و پاهایش صاف و ش��فاف باش��د و به خوبی 
بتواند بایستد.

- وزن جوجه درصدی از وزن اولیه تخم است، وزن جوجه یک 
روزه معموال بین 68-65  درصد وزن تخم مرغ اس��ت. با توجه به 
س��ن گله مادر وزن جوجه یک روزه متغیر اس��ت ام��ا وزن 42 گرم 

می تواند معیار مناسبی از میانگین وزن جوجه یک روزه باشد.
- جوجه ها بایستی دارای دارای پراکندگی وزن مناسبی باشند. 

- م��رگ و میر اولیه در جوجه هایی که از تخم مرغ های کوچک 
به دنیا می آیند بیش��تر از جوجه هایی اس��ت ک��ه از تخم مرغ های 

بزرگ بیرون می آیند.
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جوجه گوشتی یک روزه درجه یک چه خصوصیاتی باید داشته باشد

شکل 2: پوشش کامل کرک و پرهای نرم

شکل 3: چشم های براق جوجه یک روزه

پی�ام ترویج�ی: جوج�ه گوش�تی درجه 1 ش�رط الزم ب�رای موفقیت واحد 
مرغداری اس�ت. جوجه ها در هنگام ورود به سالن پرورش باید تمیز و خشک 
باش�ند، تمام بدن از کرک و پرهای نرم پوش�یده باش�د، چش�م های جوجه باید 
باز، روش�ن و براق باش�ند، بدن جوجه یک روزه باید بدشکل و زخم نباشد، ناف 
جوجه باید کامال بسته، تمیز و خشک باشد، بدن جوجه باید توپر باشد اما نباید 
ورم داشته و به طورکلی جوجه باید سرزنده و پاهایش صاف و شفاف باشد و 

به خوبی بتواند بایستد

شکل 4: عفونت بند ناف جوجه شکل 1: جوجه یک  روزه

شکل 5: عفونت کیسه زرده در جوجه .
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تولید گوش��ت به تولید مثل و آبستنی دام وابسته 
اس��ت. بنابراین صفت تولید مثل از جمله صفات مهم 
اقتص��ادی در واحدهای پرورش گوس��فند به ش��مار 
می آی��د و بهب��ود عملکرد تولید مث��ل از اهمیت فوق 
العاده ای برخوردار می باش��د. در راس��تای بهره برداری 
بهینه از دام های س��بک و کمک ب��ه تأمین پروتئین 
حیوانی مورد مصرف انسان، افزایش کارایی تولید مثل 

)باروری و بره زایی یا بزغاله زایی( ضروری است. 
گوس��فند و بز دارای تولید مثل فصلی هستند که 
در ط��ی آن چرخه فحلی چندین بار تکرار می ش��ود. 
عوامل مختلف محیطی و به خصوص دما و دوره نور، 
پاس��خ فیزیولوژیکی این حیوان��ات را تنظیم می کنند. 
ط��ول فصل تولید مثل معمواًل ب��ه اثر متقابل ژنتیک 
و محیط بس��تگی دارد. در میان عوامل محیطی که بر 
میزان تخمک ریزی تاثیر را دارند، فصل و سطح تغذیه 
دارای بیش��ترین اثرات هس��تند. به طور کلی، میزان 
تخمک ری��زی در اوایل فصل طبیعی تولید مثل باالتر 
اس��ت، اما عواملی مانند اندازه ب��دن، وزن و وضعیت 
ب��دن و ژنوتیپ نی��ز ممکن اس��ت در افزایش میزان 

تخمک ریزی سهیم باشند.

اهمی�ت تولی�د مث�ل در گوس�فند و ب�ز و 
عوامل مؤثر بر آن

تغذیه حیوانات داش��تی و از جمله گوسفند و بز در 
دوره های حس��اس تولید مث��ل دارای اهمیت فراوانی 
است. جیره فالشینگ )عمل افزایش جذب موادمغذی 
قبل وحین جفتگیری میش را اصطالحًا فالشینگ می 
گویند( قب��ل از جفت گیری می تواند تأثیر قابل توجهی 
بر تخمک ریزی و لقاح تخمک داش��ته باش��د. با این 
ح��ال مدیری��ت تغذیه در طول آبس��تنی ب��رای حفظ 
وضعیت مادر )با نمره وضعیت بدنی به عنوان شاخص( 
و همچنین برای رفع نیازهای جنین در حال رش��د نیز 
بس��یار مهم است. س��رعت رش��د جنین در 100 روز 
اول آبس��تنی کند اس��ت. در ماه دوم آبستنی و زمانی 
که اتص��ال جنین به دیواره رحم و رش��د جفت کامل 
می شود جنین حدود 15 تا 25 درصد وزن زمان تولد را 
دارد. در این زمان باید از ذخیره چربی زیاد در بدن دام 
اجتناب کرد اما کاهش شدید وزن بدن دام خطر بروز 
مس��مومیت آبس��تنی را افزایش می دهد. اگر محتوی 
پروتئین خام جیره در این مرحله بیش از 8 درصد ماده 
خشک باش��د تمام نیازهای پروتئینی حیوان را تأمین 

می کند. سرعت رشد جنین در دو ماه آخر آبستنی باال 
اس��ت و حدود 70 درصد از وزن زمان تولد را کس��ب 

می کند.
تداوم آبس��تنی، زنده مانی جنین، تولد نوزاد س��الم 
و س��رزنده، وزن تولد و وزن زمان از ش��یرگیری نوزاد 
و تولید ش��یر مادر پ��س از زایش تح��ت تأثیر روش 
مدیریتی در طول دوره آبستنی قرار دارد. سرعت رشد 
جنی��ن عمدتًا ب��ه تأمین مواد مغ��ذی و توانایی جنین 
برای اس��تفاده از این مواد مغذی بس��تگی دارد. البته 
عوامل دیگری از قبیل ژنتیک، محیط و هورمون های 
خود جنین نیز ممکن است در آن نقش داشته باشند.

نکات مدیریتی:
استفاده از روشي مطمئن و مناسب براي   *  
ش��ماره گذاري دام ها )مانند پالک گوش(، ثبت دقیق 
مش��خصات و رکوردها، ارزیاب��ي اطالعات حیوانات و 
کل گل��ه به فواصل زماني منظ��م و تصمیم گیري در 
مورد حیواناتي که مشکالت تولیدمثلي دارند )میش ها 
و ماده بزهاي قصر( و وزن کش��ي و اندازه گیري ابعاد 

بدن در سنین و مراحل مختلف.
تغذیه مناسب در تمامي مراحل و استفاده   *  
از نظ��ر کارشناس��ان و در ص��ورت اس��تفاده از مرتع، 
ارزیاب��ی کمیت و کیفیت آن ب��ه منظور تصمیم گیری 

در مورد تغذیه تکمیلي.
ام��راض  از  پیش��گیري  بهداش��ت،   *  
)واکسیناسیون، حمام ضد کنه و داروهای ضد انگل(، 
تشخیص و درمان به موقع بیماري ها و تأمین جایگاه 

مناسب.
افزای��ش  جه��ت  برنامه های��ي  اج��راي   *  
چندقلوزایي و افزایش تعداد زایمان در سال )سه زایش 
در دو س��ال(. در ای��ن صورت، با توجه به فش��ارهاي 
متابولی��ک و فیزیولوژیک که به مادر وارد مي ش��ود، 

دامدار باید توجه و مراقبت بیشتري نسبت به میش ها 
و ماده بزها داشته باشد. از جمله این مراقبت ها عبارتند 

از:
- تغذیه تکمیلي در دو ماه آخر آبس��تني به منظور 

پیشگیري از مسمومیت آبستني.
- میش ه��ا و بزهایي که چندقل��و زائیده اند، تغذیه 

جایگزین شیر برای بره ها و بزغاله ها.
بهتر است بره ها و بزغاله هاي ماده پس از   *  
رس��یدن به حداقل بلوغ جسمی )60 درصد وزن کامل 

نژاد( آبستن شوند و به بلوغ جنسی اکتفا نشود.
در فصل تولیدمثل گوسفند و بز استان )تابستان و 

پائیز( نکات زیر پیشنهاد می شود:
بهتر اس��ت پی��ش از زمان تعیین ش��ده   *  
براي جفت گیري، دام های نر جدا نگه داش��ته ش��وند 
و با فرارس��یدن زمان جفت گیري، دام های نر به طور 
ناگهاني وارد گله ش��وند )به ازاي هر 25 دام ماده یک 
دام ن��ر – البته در صورتي که همزمان س��ازي فحلي 
انجام نشده باش��د(. توصیه مي شود که نرها تا دو ماه 
در گل��ه بمانند و پ��س از آن تنها یک نر باقي مانده و 
بقیه جدا ش��وند. با شروع زایش ها تنها نر باقیمانده نیز 
جدا ش��ود. به منظور جلوگیری از مش��کالت زنتیکی 
حیوان نر مورد اس��تفاده نبای��د از بره ها یا بزغاله هاي 
متولد شده در همان گله انتخاب شود )هیچگونه رابطه 
خویش��اوندي با افراد گله نداشته باشد( و بهتر است به 
منظور جلوگیری از هم خونی، بیش از یک سال در  گله 
باقي نمانند. همچنین دام های نر باید س��الم و وزن و 

سن مناسب داشته باشند.
فالش��ینگ از س��ه هفته قبل تا دو هفته   *  
پس از جفت گیری از مهم تری��ن راهکارهای افزایش 
نرخ چندقلوزایي است. فالشینگ با افزودن حدود 250 
گرم کنسانتره یا خوراک دانه ای با اندکی علوفه انجام 

مي ش��ود. به عنوان مثال یک جیره فالشینگ مناسب 
ش��امل مخلوط دانه جو 120 گرم، دانه ذرت 60 گرم، 
کنجاله سویا 30 گرم، سبوس گندم 30 گرم و مکمل 
مواد معدنی و ویتامین 5 گرم به ازای هر رأس است.

همزمان س��ازي فحل��ي )ب��ا اس��تفاده از   *  
روش ه��ای هورمونی مانند قرار دادن پروژس��تاژن به 
ص��ورت اس��فنج در واژن به م��دت 14 روز و تزریق 
عضالنی PMSG همزمان با خارج نمودن اس��فنج( 
باعث بهبود عملکرد تولید مثل می ش��ود. ولی باید در 
نظر داش��ت در صورت جفت گیری طبیعی )با توجه به 
تع��داد دام های ن��ر( کل گله را نبای��د همزمان فحلی 
نمود، بلکه بس��ته ب��ه تعداد دام ن��ر، در زمان بندي با 
فواصل 10 روز می توان اقدام به همزمانی فحلی کرد 
به گونه ای که ب��رای دام هایی که به صورت همزمان 
فحل ش��ده اند به ازای هر 5 رأس دام ماده یک رأس 
دام نر وجود داش��ته باشد. این روش برای القاء فحلي 
)برقرار کردن چرخه فحلي( در خارج فصل تولید مثل 

نیز مؤثر است.
با توجه به کمی��ت و کیفیت پائین علوفه   *  
مرات��ع در فص��ل پائیز، تغذیه تکمیل��ي در دو ماه آخر 
آبستني با مواد کنسانتره یا دانه غالت به مقدار حدوداً 
250 گ��رم ب��ه ازاي هر رأس حیوان ب��ه منظور حفظ 
س��المت مادر و جنین و اطمینان از وزن کافی بره یا 

بزغاله هنگام تولد توصیه می شود.
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هوش�نگ جعف�ری- عض�و هی�أت علمی 
مرکز تحقیقات و آموزش کش�اورزی و منابع 

طبیعی ایالم

نکات فنی و کاربردی بهبود بازده تولید مثل در گله های گوسفند و بز استان ایالم

موض��وع پهنه بن��دي یک��ي از ارکان نظام نوین 
ترویج واز الزامات استقرار آن در عرصه هاي تولیدي 
محس��وب  مي شود. سپردن مس��ئولیت عرصه هاي 
کش��اورزي هر پهنه به یک کارش��ناس وپاس��خگو 
نمودن افراد نس��بت به اتفاق��ات و رخدادهاي آن از 
یک طرف با افزایش حس مس��ئولیت پذیري موجب 
واکن��ش هاي س��ریع  وب��ه هن��گام در عرصه هاي 
تولیدي  مي شود و بهره برداران را از آسیب پذیري و 
ضرر وزیان هاي بزرگ وگاه غیر مترقبه مصون نگاه 
مي دارد واز س��وي دیگر ارتباط با تعداد محدودي از 
بهره برداران باعث تسریع وتقویت تعامل بین آن ها 
ش��ده وزمینه مناسبي براي ارائه دانش ومهارت هاي 

مورد  نیاز  بهره برداران فراهم مي شود.
بدون تردید بخ��ش مهمي از پویایي  نظام نوین 
ترویج کشاورزي وایجاد تحرک در بخش کشاورزي  
ناش��ي از پهنه بندي و واگذاري مس��ئولیت پهنه ها 
به مروجان اس��ت. پهنه  بن��دي عرصه هاي تولیدي 
موج��ب س��اماندهي  نیروهاي مراک��ز، تقویت نقش 
ترویجي کارشناس��ان مس��تقر در پهنه ها، تسریع در 
فرآیند انتقال یافته هاي پژوهش��ي وافزایش ضریب 
نفوذ دانش در بین بهره برداران شده است. به عالوه 
فرآیند اعتماد س��ازي بین کارشناسان دولتي ومردم، 
زمینه مناس��بي براي اعمال سیاس��ت هاي دولت در 

بخش کشاورزي مهیا کرده است.
مس��تندات وشواهد حاکي از آن است که با وجود 
مدت زمان بس��یار محدودي ک��ه از ابالغ نظام نوین 
ترویج س��پري شده است، پهنه بندي در توسعه کمي 
وکیفي فعالیت هاي کش��اورزي تاثیر بسزایي داشته 
ودر ص��ورت تداوم مي توان��د تحول جدي در بخش 
کشاورزي وبه تبع آن در روستاها ایجاد نماید. برخي 
از موارد ومصادیق تاثیر پهنه بندي بر توسعه  فعالیت 
هاي کش��اورزي که توس��ط مجریان مش��اهده شده 

است عبارتند از :
1- با اجراي پهنه بندي، مروجان با تعداد کمتري 
از به��ره برداران س��ر و کار داش��ته، ل��ذا از فرصت 
بیش��تري براي  انجام فعالیت هاي ترویجي و انتقال 
روش ها وفن��ون جدید  برخوردارن��د. به این ترتیب 
انتظار مي رود به تدریج ضریب نفوذ دانش در هکتار 
افزایش یابد و زمینه مناسبي براي افزایش بهره وري 

واقتصادي کردن کشاورزي فراهم شود.
2- با اج��راي پهنه بندي ومحدود ش��دن تعداد 
به��ره ب��رداران، مروج��ان از امکان بیش��تري براي 
رس��یدگي به امور  به��ره برداران وشناس��ایي ورفع 
مس��ایل آنان برخوردارند. نتیج��ه این تعامل مثبت با 

تولیدکنندگان، افزایش اعتماد مردم به آن ها اس��ت . 
حاصل این اعتماد س��ازي ایجاد زمینه مناسب براي 
ترویج سیاس��ت هاي بخش کشاورزي وپذیرش این 

سیاست ها توسط تولیدکنندگان خواهد بود.
3- نمونه بارز این اعتماد س��ازي در استان ایالم 
مش��اهده ش��ده که موجب گرایش واس��تقبال بهره 
ب��رداران از توس��عه کش��ت کلزا در بخ��ش مرکزي 
شهرس��تان مه��ران گردید. ب��ه طوریک��ه با تالش 
مروجین وکارشناس��ان پهنه، کشت کلزا در طي یک 

دوره 3 ساله به بیش از 2000 هکتار رسیده است.
4- در اث��ر پهن��ه بن��دي، زمینه مناس��بي براي 
تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومتي فراهم نموده اس��ت. 
پهن��ه بندي با تقویت تفکر برنامه ریزي محلي زمینه 
توجه به منابع محلي، مشارکت مردم ودانش وتجارب 
بومي را فراهم کرده اس��ت ودر بسیاري از استان ها 
برنام��ه عملیاتي پهنه ها ومراکز جهاد کش��اورزي بر 
مبن��اي پروژه هاي محوري اقتص��اد مقاومتي در آن 

استان طراحي وتدوین شده است.
5- جم��ع آوري اطالع��ات م��ورد نی��از پهنه ها 
وانتقال مس��ائل ومش��کالت موجود به دلیل کوچک 
بودن مح��دوده و آگاهي کامل مروجان به اطالعات 

پهنه هاي خود، با س��رعت وس��هولت بیشتري انجام 
میش��ود. ) پیش��گیري از بیماري آنفلوانزاي طیور در 
آذربایجان ش��رقي  ،  مبارزه با س��ن گندم در استان 
ایالم )شهرس��تان ب��دره( شناس��ایي ومدیریت زنگ 
گن��دم در خراس��ان رضوي و .... نمون��ه هایي از آن 

است(.
6- توزی��ع عادالنه امکان��ات واطالعات در بین 
بهره ب��رداران، قبل از پهنه بن��دي، گردش امکانات 
و اطالع��ات مح��دود به اف��رادي بود که ب��ه مراکز 
مراجعه مي کردن��د اما با اجراي پهنه بندي ، هریک 
از مروجان مس��ئول پهنه با احساس مسئولیت نسبت 
به پهنه خود، بالفاصله اطالعات مرتبط با تسهیالت، 
امکانات آموزش��ي، نه��اده اي وخدمات��ي را به بهره 
بردارن پهنه خود منتقل نموده وشرایط الزم را براي 

برخورداري آنها فراهم مي نمایند.

منابع:
1- گ��زارش ط��رح نظام نوین ترویج در اس��تان 
هاي پایلوت. شهریور 94- خرداد95- معاونت ترویج

2- اطالعات نگارنده

 حش�مت اهلل س�یاهي- مع�اون مدی�ر 
هماهنگي ترویج کشاورزي استان ایالم

 نقش پهنه بندي در توسعه کمي وکیفي فعالیتهاي کشاورزي
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   به باورآبزی پروران عرضه ماهیان پرورشی 
روزب��ه روز با تقاض��ای بیش��ترمصرف کنندگان 
مواجه ش��ده اس��ت. ای��ن امرطبیعی ب��ه نظرمی 
رسدکه مردم تولیدات بهداشتی باکیفیت استاندارد 
را می پسندند. از طرفی مدیریت صحیح بهداشتی 
مزارع پرورش ماهی رکن اصلی و اساس��ی تولید 
اقتص��ادی ماهی می باش��د و این مهم بدس��ت 
نخواه��د آمد مگ��ر آنکه مالحظات بهداش��تی و 
سیاست های پیش��گیری با دقت تمام به اجرا در 

آید.  
به طور کلی برای ایجاد یک معضل یا مشکل 
بهداش��تی در یک مزرعه پ��رورش که در نهایت 
منجر به بروز بیماری در آن مزرعه می ش��ود سه 
عامل اصلی باید همزمان در مزرعه وجود داش��ته 
باش��د. این س��ه عامل عبارتند از : عامل بیماریزا، 
میزبان ، محیط و عوامل محیطی که از این س��ه 

عامل، عامل محیطی بیشترین نقش را دارد.
نکات و موارد بهداشتی که باید توسط صاحبان 

مزارع و کارگران رعایت شود:
1- توج��ه خاص به سیس��تم گ��ردش آب در 
اس��تخرها، یکی از مهمترین عوامل پیش��گیری 
از بروز بیماری در ماهیان یک مزرعه می باش��د. 
از طرف دیگر اگر مدیریت مناس��ب نباش��د و به 
سیس��تم گردش آب توجه نش��ود خود می تواند 
باعث انتش��ار س��ریع بیماری از یک اس��تخر به 

استخرهای دیگر گردد. 
2- تخمهای چشم زده بایستی از مراکز تکثیر 
ماهی که عاری بودن آنها از عوامل بیماریزا مورد 
تأیید س��ازمان دامپزش��کی و ادارات مربوطه قرار 

گرفته باشد، خریداری گردد.
3- ماه��ی مولد مزرع��ه از مراکزی خریداری 
گردد ک��ه قباًل تخم های چش��م زده از آن تهیه 

شده است.  
4- در زم��ان ورود خری��داران ماهی ، بازدید 
کنن��دگان و حتی کارمندان ی��ک مزرعه پرورش 
ماهی به مزرعه، بایس��تی کفش��ها ، دس��ت ها و 
چکم��ه های آنان در مح��ل ورود به مزرعه، ضد 

عفونی گردد.
5- حت��ی االم��کان هر اس��تخر بای��د دارای 
تجهیزات پرورشی مانند تور و ساچوک مخصوص 

خود باشد و هر روز نیز  ضدعفونی گردند.
6- اس��تخرها هم��واره باید تمیز نگه داش��ته 
شوند و با توجه به کیفیت آب ورودی هر 2 هفته 

یک بار تمیز و ضد عفونی گردند.
7- ماهیان بس��ته به نوع و ضریب تبدیل باید 
در طول دوره پرورش��ی با توجه به نیاز و اختالف 
وزن و سایز ماهیها رقم بندی شوند و از نگهداری 
گروه های س��نی مختلف با س��ایز های مختلف 

ماهی در یک استخر پرهیز گردد. 
8- ماهی��ان مرده باید روزانه از اس��تخر جمع 
آوری ش��وند و به طرز صحیح و بهداشتی ) کوره 

الشه سوز ( معدوم گردند. 
9- پوش��اندن اس��تخرها به ویژه استخر بچه 
ماهی ها به وسیله تور یا سایبان جهت جلوگیری 
از صید آنها توس��ط پرن��دگان و همچنین آفتاب 

سوختگی احتمالی بچه ماهی ها. 
از جمله ن��کات مدیریتی که بای��د در احداث 

استخرها مد نظر قرار گیرد عبارتند از :
1- انتخاب درس��ت جایگاه آبزی پروری: هر 
ن��وع ماهی و یا آب��زی با خصوصی��ت ویژه خود 

بایستی در محل درست خود پرورش یابد . 
2- بنای درس��ت جایگاه آب��زی پروری : این 
بس��یار مهم اس��ت که تأسیس��ات آبزی پروری 
چگون��ه بنا گردد. آیا آرایش اس��تخرها، حوضچه 
ها و مخازن آبزی پروری درس��ت طراحی ش��ده 

ان��د؟ آیا تنوع این اماکن مورد توجه بوده اس��ت؟ 
مثاًل ب��رای پرورش نوزاد  آبزیان در بس��یاری از 
مواقع، اس��تخرها و یا مخازن ویژه نوزاد اس��تفاده 

شده است .
 3- منابع آب سالم و کافی : ماهیان و آبزیان 
بایس��تی در جای��ی پرورش یابند که آب س��الم و 
مناسب در دسترس باش��د . ماهی در آب زندگی 
می کند و در غذا و مدفوع خود ش��ناور است. اگر 
ضایعات و آلودگی ناشی از سوخت و ساز و تنفس 
ماه��ی در آن افزایش یابد، هی��چ تضمینی برای 
سالمت آنها وجود ندارد و به زودی تلفات زیادی 
حادث خواهد ش��د. منابع آب خ��ود باید عاری از 
نشت هر نوع آلودگی مانند فاضالب های شهری 

و صنعتی و سموم باشند 
ب��ا توجه به مطال��ب گفته ش��ده در مدیریت 
بهداش��تی آبزی پروری چند نکته اساسی بایستی 
مورد توجه و دقت کافی قرار گیرد که شامل موارد 

زیر است :

1- پیشگیری      2- مراقبت       3- درمان      
4- ریشه کنی

1- پیشگیری:
پیش��گیری بیماریهای ماهیان پرورشی به دو 

دلیل دارای اهمیت ویژه است:
صنای��ع پرورش ماه��ی روز به روز در   )1
حال رش��د و پیشرفت است و سالمتی ماهیان در 
ای��ن امر نق��ش تعیین کنن��ده دارد . دوم آنکه در 
مراکز تکثی��ر و پرورش ماهی کاماًل دقت ش��ود 
که کانون های آل��وده از بین بروند تا آلودگی ها 
به س��ایر کارگاهها یا ماهیان وحشی سرایت پیدا 

نکنند.
پ��رورش ماهی به ص��ورت متراکم مس��ائل 
مهم��ی را از جمله بروز بیماریه��ای همه گیر در 

پی خواهد داشت:
ماهیها خونسرند و در آب زندگی می کنند و در 
مقایسه با هوا مقدار اکسیژن محلول در آب بسیار 
محدود است و در اثر تراکم ماهی و افزایش درجه 
حرارت و سایر عوامل سریعًا ممکن است کاهش 
یابد و سبب تلفات ماهیان گردند . همچنین مواد 
زائد حاصل از س��وخت و ساز ماهی مستقیمًا وارد 
آب ش��ده و همراه با ارگانیس��م های کش��نده ) 
میکروبهای بیماریزا ( و با ماهی و بافتهای آن در 
تماس هس��تند . کنترل ویژه محیطی برای حفظ 
سالمتی ماهیان بسیار الزم است . تغذیه کافی و 
سالم جریان آب تمیز و با حرارت مناسب و سرشار 
از اکس��یژن محلول و همچنی��ن خواص فردی و 
ژنتیکی ماهیها برنامه های منظم واکسیناس��یون 
و ضد عفون��ی حوضچه ها و اس��تخرها از جمله 
موارد است که می تواند در پیشگیری بیماریهای 
ماهیان پرورش��ی به خصوص ماهیان س��ردآبی 

مفید باشد.

2- مراقبت
مراقبت های ویژه ای بایستی جهت جلوگیری 
از ورود عوامل بیماریزا به خصوص پاتوژنهای غیر 
بوم��ی از راه جریان آب ، ذخای��ر ماهیان جدید ، 
وس��ایل پرورش ماهی و غذا اعمال نمود. اگرچه 
ماهیانی از نواح��ی دیگر به کارگاه پرورش ماهی 
معرفی می ش��وند. ممکن است هیچ نشانه ای از 

بیماری را نمای��ش ندهند ولی این ماهیها ممکن 
اس��ت حامل پاتوژنهای جدید ی��ا نژادهای خطر 
ناک از میکروارگانیس��م ه��ای حاضر در همه جا 

و ناقلهای بیماری گردند.
ب��ه هر حال در م��ورد مراقب��ت از بیماریهای 
ماهیان پرورش��ی م��ی تواند مق��ررات منطقی را 

درموارد زیر اعمال نمود:
الف(بازرسی: ماهی های انتقالی بایستی مرتبٌا 
تحت بازرس��ی های بهداش��تی و کنترل بیماری 

قرار گیرند.
ب(قرنطین��ه : ماهیان واردات��ی در اماکن به 
خصوص، برای م��دت معینی تحت قرنطینه قرار 

گیرند.
ج: جداس��ازی : ه��ر نوع ماهی مش��کوک و 

بیماری را باید از سایرین جدا کرد.
3- درم��ان: در مزارع پ��رورش ماهی قبل از 
هر چیز، بایس��تی با دامپزشک متخصص آبزیان 
مشاوره و طبق نظر او نسبت به درمان و استفاده 
از داروهای مجاز اقدام نمود و از استفاده بی رویه 

از داروها خودداری کرد.
4- ریش��ه کنی: این اعتقاد وجود دارد که در 
مباحث مدیریت بهداش��تی و بیماریها، پیشگیری 
بهتر ، آس��ان تر و کم هزینه تر از درمان و ریشه 
کنی اس��ت، اما ش��رایطی پیش می آید که بروز 
بیماری اجتناب ناپذیر اس��ت. ریشه کنی بیماری 
اغلب طوالنی و سخت است ولی قابل انجام می 
باش��د . اگرچه بسیاری از بیماری ها ممکن است 
به صورت بومی باقی بمانند . ولی مانند روشهای 
ریش��ه کنی بیماریهای دامی و انس��انی نسبت به 
ریش��ه کنی بیماریهای ماهی، نیز بایس��تی اقدام 
نم��ود.از بین بردن منابع بیماریزا) ماهی و س��ایر 
آبزیان ( ضدعفونی کردن دائمی ، واکسیناسیون ، 
آیش گذاری یک چند س��اله مزارع پرورش ماهی 
م��ی تواند به عنوان روش��های ریش��ه کنی مورد 

استفاده قرار گیرد. 

منابع
1- نامداری، مقاله اهمیت مدیریت بهداشتی 

آبزیان ) اداره کل دامپزشکی استان فارس(.
2- شیوه نامه عملیات معدوم سازی،ضدعفونی 
وماه��ی دارکردن مزارع تکثی��رو پرورش ماهیان 
 .OIEقزل آال پس ازوقوع بیماریهای لیست شده

مقررات ملی دامپزشکی )1393(.
3- مدیریت بهداشتی مزارع پرورش ماهی،دوره 
دامپزش��کی،دکترچوبچیان.  نظ��ام  آموزش��ی 

)مازندران،ساری، 1394(

1- رضا س�لیمانی-  مدیریت شیالت 
استان ایالم

2- آمنه یاری - کارش�ناس مس�ئول 
تکثیر و پرورش آبزیان

اسامی برندگان مسابقه شماره 13 )زمستان 96(

طیبه محمدی، فرزند محمد علی، شهرستان ایالم  .1

مریم پیری، فرزند صفر علی، شهرستان ایالم  .2

اصول بهداشتی مزارع پرورش ماهی
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معرفی درختان کهنسال سرو زربین و رویشگاه  آنها در استان ایالم
مقدمه

درختان کهنسال از ارزش و اهمیت زیادی از جنبه های مختلف 
اکولوژیکی، مدیریت و احیای جنگل، اکوتوریسم و حتی فرهنگی و 
تاریخی برخوردارند )خوش��نویس و همکاران،1384،1385(. در این 
مقاله س��عی شده است به بررس��ی و معرفی درختان کهنسال سرو 
زربین و رویش��گاه  آنها در اس��تان ایالم پرداخته شود. سرو زربین 
از گونه های س��وزنی برگ اس��ت که معموال در در مناطق ارتفاعی 
جنگل های زاگرس پراکنش دارد. این درختان در مناطق پرش��یب 
و خ��اک های فقیر یا ناپایدار رش��د و پراکنش دارند. یکی از دالیل 
این امر از دیدگاه اکولوژیس��تهای جنگلی ناشی از ضعف رقابت آنها 
با سایر گونه های درختی است، به طوری که برای زیست راحت تر 
به ارتفاعات باالی کوه که معموال برای گونه های دیگر مشکل تر 
است، پناه می برند. با این وجود این درختان توانسته اند شرایط فقر 
رویشگاهها و شرایط نامساعد محیطی را در سالیان و بلکه قرنهای 
متمادی تحمل کرده و همچنان به رش��د خ��ود ادامه داده و پایدار 
بمانند. به طوری که بر اساس نظر دیرینه شناسان، سن این درختان 
بالغ بر 2600 س��ال می باش��د. اگر چه معموال درختان کهنسال از 
احترام زی��ادی بین مردم محلی برخوردارند، اما متأس��فانه درختان 
کهنس��ال زربین در ایالم مورد تعرض م��ردم محلی قرار گرفته، به 
طوری که برخی از پایه های کهنسال آن قطع شده و برخی نیز در 
اثر آتش س��وزی از بین رفته و یا نیم سوز شده اند. به عالوه در اثر 
فرس��ایش های خاکی متوالی بستر آنها ضعیف شده و خاک محیط 
ریش��ه آنها به تدریج شسته شده و از پیرامون آنها خارج شده است. 
در اث��ر این عوامل لطم��ات زیاد و جبران ناپذیری بر این گونه مهم 
و ارزش��مند وارد شده است. با این وجود هنوز پایه هاي کهنسالی از 
درختان س��رو زربین باقي مانده اند که مراقبت از آنها از نظر زیست 
محیطی، اجتماعي و اکولوژیکي از اولویت خاصي برخوردار است. 

نتایج: در اس��تان ایالم درختان کهنس��ال س��رو زربین معموال 
به تعداد محدود و انگش��ت ش��مار در رویش��گاه جنگلی بانسرو، در 
روس��تای بانس��رو از توابع بخش چوار و در غرب شهرس��تان ایالم 
قرار دارند. خوشبختانه درختان کهنسال سرو زربین و رویشگاه آنها 
در فهرس��ت میراث طبیعی به ثبت رس��یده اند. در این مقاله سعی 
شده است که خصوصیات قطورترین درختان کهنسال سرو زربین و 

رویشگاه آنها شرح داده شود. 
الف- درختان کهنسال سرو زربین

درخت کهنسال سرو زربین )درخت شماره 1(
این درخت در دامنه ش��مالی رویش��گاه با ش��یب حدود 50-60 
درصد و در ارتفاع 1186 متری از س��طح دریا قرار دارد. محیط تنه 
آن ح��دود  5 متر، ارتفاع تنه 0/5 متر، بلن��دی درخت حدود 7/80 
متر  و قطر حداقل و حداکثر تاج درخت 9/50 × 6/80 متر اس��ت. 
از ارتفاع 0/5 متری درخت، تنه منش��عب شده و به هفت تنه فرعی 
یا س��اقه اصلی منشعب شده است. بر روی برخی از تنه های فرعی 
پوس��یدگی وجود دارد. همچنین درون پوس��یدگی در امتداد برخی 
از تنه های فرعی دیده می ش��ود. تاج درخت ناس��الم، غیرش��اداب 
و نامتقارن اس��ت. برگ درخت سبز ش��اداب نیست و رنگ پریدگی 
داش��ته و به رنگ قهوه ای و زرد دیده می ش��ود. برون زدگی ریشه 
کامال دیده می ش��ود. خش��کیدگی سرش��اخه متعدد و آثار بریدگی 

شاخه بر روی تنه ها و داخل تاج وجود دارد. 

ش��کل1 -  نمایی از درخت کهنس��ال زربین رویش��گاه بانسرو 
)درخت شماره یک(

درخت کهنسال سرو زربین )درخت شماره 2(
این درخت در دامنه جنوبی رویشگاه با شیب حدود 70 درصد و 
در ارتفاع 1188 متری از س��طح دریا قرار دارد. محیط تنه آن حدود  
6 مت��ر، ارتفاع تن��ه 1 متر، بلندی درخت ح��دود 6/20 متر  و قطر 
حداقل و حداکثر تاج درخت 10/70 × 10/10 متر اس��ت. از ارتفاع 
یک متری تنه درخت به چهار تنه فرعی یا س��اقه اصلی منش��عب 
شده است. تاج درخت ناسالم، غیرشاداب و متقارن است. ریشه های 
درخت کامال ظاهر شده است. آثار بریدگی متعدد شاخه بر روی تنه 
و تاج وجود دارد. خش��کیدگی ش��اخه های قطور و نس��بتا قطور در 

سمت های مختلف تاج دیده می شود.

ش��کل2- نمایی از درخت کهنس��ال زربین رویش��گاه بانس��رو 
)درخت شماره دو(

درخت کهنسال سرو زربین )درخت شماره 3(
تنه درخت س��تبر، محکم و نامنظم اس��ت. این درخت در دامنه 
جنوبی رویش��گاه با شیب حدود 70 درصد و در ارتفاع 1188 متری 
از س��طح دریا قرار دارد. محیط تنه  4 متر، ارتفاع تنه 1 متر، بلندی 
درخ��ت حدود 5/50 متر  و قطر حداقل و حداکثر تاج درخت 9 × 8 
متر اس��ت. از ارتفاع یک متری درخت، تنه اصلی به سه تنه فرعی 
تقسیم ش��ده است. تاج درخت ش��اداب و متقارن، اما ناسالم است. 
بر روی تنه و تاج آثار قطع ش��اخه متعدد و نیز خش��کیدگی ش��اخه 
و سرش��اخه دیده می ش��ود. برون زدگی ریش��ه درخت کامال دیده 

می شود. 

ش��کل3 -  نمایی از درخت کهنس��ال زربین رویش��گاه بانسرو 
)درخت شماره سه(

درخت کهنسال سرو زربین )درخت شماره 4(
تنه درخت س��تبر، محکم و تقریبا گرد است. تنه سالم است. بر 
روی تنه بریدگی ش��اخه های متعدد دیده می ش��ود. این درخت در 
دامنه جنوبی رویش��گاه با شیب حدود 70 درصد و در ارتفاع 1185 
متری از س��طح دریا قرار دارد. درخت بصورت مایل به سمت شیب 
دامنه قرار گرفته اس��ت. محیط تنه  5/6 متر، ارتفاع تنه اصلی 0/3 

متر، بلندی درخت حدود 9 متر  و قطر حداقل و حداکثر تاج درخت 
13 × 10 متر است. از ارتفاع 0/3 متری درخت، تنه اصلی به سه تنه 
فرعی تقسیم شده اس��ت. تاج درخت سالم، شاداب و نسبتا متقارن 

است. ریشه های درخت در اثر فرسایش خاک ظاهر شده اند.

  ش��کل4 -نمایی از درخت کهنس��ال زربین رویش��گاه بانسرو 
)درخت شماره چهار(

ب(رویشگاه بانسرو
ای��ن رویش��گاه در شهرس��تان ای��الم، بخش چ��وار و نزدیکی 
روستای بانسرو قرار دارد. این رویشگاه بر اساس UTM در طول  
جغرافیایي  3740733 و عرض جغرافیایی 605110 واقع اس��ت. در 
مح��دوده ارتفاعی 1190- 1170 متری از س��طح دریا قرار گرفته، 
ش��یب عمومی آن در سمت جنوبی زیاد بوده، اما در سمت غربی و 
جنوبی مالیم تر اس��ت. تیپ جنگلی آن زربین خالص است. تغذیه 
آبی درختان این رویش��گاه از محل بارش��های طبیعی اس��ت. بستر 
رویش��گاه س��نگی، صخره ای و سنگالخی اس��ت. درختان زربین 
متعددی در این رویش��گاه وجود دارد که برخی از آنها قطع ش��ده و 
برخی نیز دچار آتش س��وزی شده و مابقی دچار خشکیدگی شاخه، 

بریدگی شاخه و فرسایش خاک شده اند. 
بحث: ب��ا توجه به اهمیت اکولوژیکی، اکوتوریس��م و تاریخی 
درختان کهنس��ال س��رو زربی��ن و مهمت��ر از آن ارزش اکولوژیک 
رویش��گاه  تیپیک زربین، ضروری است، توجه ویژه ای به درختان 
کهنس��ال زربین و رویش��گاه  تیپیک آن در اس��تان از طرف اداره 
کل منابع طبیعی، س��ازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث 
فرهنگی ش��ود. قطع��ا هرگونه اقدام حفاظت��ی و حمایتی برای این 
درختان کهنسال و رویشگاه  تیپیک آنها، موجب ماندگاری بیشتر و 

مطمئن تر این درختان در جنگل های استان خواهد شد.

منابع:
1. خوش��نویس، م.، عل��ی احمد کروری، س.، متین��ی زاده، م.، 
تیموری، م.، ش��یروانی، ا. و جلیل پور، ب.، 1384. درختان کهنسال 

استان تهران )کرج(. مجله جنگل و مرتع، 67: 66-58.
2. خوش��نویس، م.، عل��ی احم��د ک��روری، س.، متین��ی زاده، 
م.، تیم��وری، م. و ش��یروانی، ا.، 1385. درختان کهنس��ال اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری )بازف��ت و اردل(. مجله جنگل و مرتع، 70: 

.58-52

احمد حس�ینی- اس�تادیار پژوهش، مرکز تحقیقات 
و آم�وزش کش�اورزی و مناب�ع طبیعی ایالم، س�ازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایالم، ایران
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ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی در افزایش کارایی مصرف آب مزارع گندم
مقدمه

با افزایش س��ریع جمعیت جهان، فش��ار بر منابع 
مح��دود آب ش��یرین، افزایش می یابد. کش��ت آبی، 
بزرگتری��ن بخ��ش مصرف کننده آب در دنیا اس��ت و 
در رقاب��ت فزاینده با دیگر بخش ه��ا مانند صنعت و 
ش��رب روبرو است. با توجه به رش��د جمعیت و منابع 
آبی محدوی که براي تولیدات کشاورزي در دسترس 
اس��ت، تضمین امنیت غذایی براي نس��ل هاي آینده 
مبهم اس��ت. ایران نیز نه تنها از این واقعیت مستثنی 
نبوده بلکه بدلیل واقع ش��دن در شرایط خشک و نیمه 
خش��ک و وابس��ته بودن عمده تولیدات کشاورزي به 

آب، این واقعیت در آن بارزتر نیز می باشد. 
بر اساس آمارهای موجود، در کشور ما آب آبیاري، 
مهمترین نهاده ی تولید کشاورزي است، زیرا از حدود 
37 میلیون هکتار از اراضي مس��تعد کش��اورزي، تنها 
7/8 میلیون هکتار به صورت فاریاب کشت مي شود.  
الزم به ذکر اس��ت که متاس��فانه میزان برداش��ت از 
آبخوانهاي زیرزمیني کشور)61/3 میلیارد متر مکعب( 
بیش از میزان تغذیه ی آبخوان ها ) 56/5 میلیارد متر 
مکعب( است.  کمبود بار ش هاي جوي و محدودیت 
تغذی��ه ی آبخوا ن ها، تبخیر بس��یار زی��اد، کمبود یا 
نبود منابع آب هاي س��طحي، توس��عه ی اجتماعي- 
اقتصادي کشور، استقرار قطب هاي صنعتي و افزایش 
جمعیت باعث بهره برداري بیش از حد منابع آب هاي 

زیرزمیني گردیده است.
گندم مهمترین گیاه زراعی اس��ت که در دستیابی 
به امنیت غذایی کش��ور مورد توجه قرار گرفته است. 
س��طح برداشت گندم کشور در سال زراعی 96 – 95، 
حدود 6 میلیون هکتار برآورده ش��ده که 35/1 درصد 
آن فاریاب بوده اس��ت. تولید گندم کشور از این سطح 
حدود 13 میلیون تن برآورده شده که 59 درصد آن از 
اراضی آبی تولید شده است. متوسط عملکرد گندم آبی 
حدود 3/2 تن در هکتار بوده اس��ت ) س��النامه آماری 

وزارت جهاد کشاورزی، 1396(. 
با توج��ه به اهمیت تولید گندم و ش��رایط اقلیمی 
کشور، افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب در تولید 
آن بسیار مهم و حصول آن وابستگی شدیدي به نحوه 
مصرف آب و س��ایر نهاده ها دارد. ب��ا توجه به اینکه 
کشور ما از نظر عرض جغراقیایی در شرایطی قرار دارد 
که امکان رس��یدن به بهره وري آب زراعی باال براي 
محصوالت مختلف از جمله گندم در آن میس��ر است 
لذا بررسی روش های مختلف مدیریت مصرف نهاده 
ها  بویژه آب و اثر آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب 

در گندم ضروري است.
نتایج بررس��ی های مختلف نش��ان م��ی دهد که 
علیرغ��م اینک��ه ای��ران از نظر ع��رض جغرافیایی در 
موقعیت خوبی براي داش��تن عملکرد باال واقع اس��ت 
ولی متاس��فانه متوس��ط عملک��رد گن��دم در مقیاس 
کش��وري کم  بوده و به مقدار قابل توجهی پایین تراز 
متوسط دنیا است.  در مقایسه نتایج تحقیقات ایران و 
س��ایر کشورها چه از نظر عملکرد و چه از نظر کارایی 
مصرف آب ایران در حد متوس��ط سایر کشورها است 
.  متوس��ط دامنه تغییر کارایی مصرف آب در دنیا 0/6 
تا 1/7 و در ایران نیز عموما در دامنه 0/6 تا 1/8 قرار 
دارد. عملکرد نیز وضعیت مش��ابهی را داشته و در دنیا 
و ایران دامنه 3 تا 6 تن در هکتار آن بس��یار پر تکرار 
است. به نظرمی رسد که سیکل انتقال نتایج تحقیقات 
به اجرا در ایران ضعیف تر از متوس��ط دنیا اس��ت که 
نتوانسته  این نتایج را به مزرعه کشاورزان انتقال دهد. 
در بخش کش��اورزي اگرچه در س��الهاي گذشته 
همه ی تالش��ها در راس��تاي افزایش میزان تولید در 
واحد س��طح بوده و از افزایش تولی��د به ازاء واحد آب 

مصرفي غفلت شده اس��ت اما خوشبختانه در سالهاي 
اخیر این مهم مورد توجه برخي از محققین قرار گرفته 
اس��ت. به عنوان مثال کش��اورز و ص��ادق زاده ضمن 
بررس��ي وضعی��ت موجود مصرف آب در کش��اورزي، 
نس��بت به ارائه ی راهکارهاي بهینه س��ازي مصرف 
آب اق��دام کرده اند. این محققین س��اماندهي و ارتقاء 
مدیریت بهره برداري از شبکه های آبیاري و زهکشي، 
بهینه س��ازي کارایي آبی��اري و کارایي مصرف آب در 
اراض��ي زراعي کش��ور )در مقیاس مزرع��ه(، اصالح 
س��اختار آبی��اري در م��زارع و باغات، اس��تفاده از کم 
آبی��اري بهینه به منظور افزای��ش کارایي مصرف آب 
در اراضي فاریاب کشور، استفاده از روش هاي مناسب 
مدیریت آبیاري به منظور کاهش تلفات آب در آبیاري 
هاي اولیه، تدوین برنامه ی جامع در مورد اس��تفاده از 
آب هاي با کیفیت  نامتعارف در کشاورزي، استفاده ی 
بهینه از مناطق دیم و اس��تفاده از آبیاري تکمیلي در آ 
نها، استفاده ی مستقیم از آب باران و ترویج روشهاي  
مختلف جمع آوري آب، کاهش تبخیر از سطح اراضي 
زراعي دی��م و فاریاب و لزوم توج��ه عمیق و نگرش 
سیس��تما تیک به برهم کن��ش آب آبیاري، آفت کش 
هاي گیاهي، کودهاي ش��یمیایي و پیامدهاي زیست  
محیط��ي آن را مهمتری��ن راهکارهاي بهینه س��ازی 

مدیریت مصرف آب در کشاورزي معرفي نموده اند. 
به نظر می رسد که مشکل شوري خاک در مناطق 
جنوبی اس��تان به دلیل عدم مهارت کشاورزان و عدم 
به کارگیري روش��هاي نوین به زراعی تش��دید ش��ده 
اس��ت. در این منطقه روش آبیاري مرس��وم به نحوي 
اس��ت که نوار هاي طوالنی به ع��رض هاي 8 تا 25 
مت��ر و طول هاي تا 400 متر به کرت هایی تقس��یم 
م��ی گردد و هر ک��رت آب را از ک��رت قبلی دریافت 
می کند. این نحوه آبیاري باعث می گردد مدت زمان 
زی��ادي آب در درون کرت هاي اول براي آبرس��انی 
ب��ه کرت هاي بع��دي باقی بماند و ب��ا غرقاب ماندن 
باع��ث خفگی بذور در ابتداي مزرعه می گردد و چون 
معموال از دبی زیاد براي آبیاري نیز استفاده می شود، 
آبشویی خاک و جابجایی بذر را در پی دارد. همچنین 
از آنج��ا که آگاهی یا نظارت کافی براي قطع به موقع 
آب در نواره��ا وج��ود ندارد آب زی��ادي به کرت هاي 
انتهایی هج��وم آورده و ایجاد حالت ماندابی در کرت 
ه��اي انتهایی م��ی نماید. نبودن زهکش��ی مصنوعی 
مزرع��ه اي و کم بودن زهکش��ی طبیع��ی در منطقه، 
باعث نوسان عمق سطح آب ایستابی از ابتدا تا انتهاي 
فصل رویش گندم اس��ت. در ابت��داي فصل رویش و 
قبل از شروع بارندگی هاي پاییزه عمق سطح ایستابی 
تقریبا در دو متري س��طح خاک است. در طی فصل با 
ش��روع بارندگی ها و آبیاری ها سطح ایستابی باال می 
آید . باال آمدن سطح ایستابی بسته به وضعیت آبیاري 

ی��ا بارندگی و دوري یا نزدیکی مزارع به زهکش هاي 
روباز و بزرگ احداث شده در منطقه متفاوت است و از 
یک متر تا حالت هاي ماندابی چند روزه متفاوت است.

به نظر می رس��د، در یک برنامه ریزي بلند مدت 
ب��ا توجه به کیفی��ت خوب آب مورد اس��تفاده و اقلیم 
مناس��ب و خاک حاصلخیز، احداث شبکه هاي آبیاري 
و زهکشی همراه با بهره برداري علمی، راهکار اساسی 
مشکالت منابع آب و خاک منطقه است. اما در برنامه 
ری��زي کوت��اه مدت، ش��ناخت کمی عوام��ل موثر بر 
کاه��ش تولید مرتبط با مدیری��ت آبیاري و زراعی که 
می تواند منجر به ارائه راهکارهایی کوتاه مدت و موثر 
براي افزایش تولیدات کشاورزي، بهبود درآمد زارعین 
، جلوگیري از مهاجرت و تخلیه روستاها و نیز کاهش 

آثار تخریبی اراضی گردد، ضروري است.

محدودی�ت ه�ای کارایی مص�رف آب در 
مزارع گندم حوزه جنوبی استان

ب��ر اس��اس یافته ه��اي تحقیقات��ی و بازدیدهاي 
مختل��ف در ط��ی دو س��ال زراعی و بازدی��د از نحوه 
مدیریت آبی��اري در منطقه، محدودی��ت هایی که بر 
کارای��ی مصرف آب در این منطقه تاثیرگذار اس��ت را 

می توان در چهار دسته زیر دسته بندي کرد:
1 - مشکالت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر منطقه 
که منجر به عدم تمایل کشاورزان براي صرف هزینه 

در راستاي بهبود مدیریت آبیاري و زراعی می گردد.
2 - محدودی��ت هایی که خ��ارج از حیطه اختیار 
کشاورزان اس��ت نظیر کمبود برخی نهاده ها از قبیل 
کود، س��م ، بذر و برخی وس��ایل نظیر ماشین آالت و 

دنباله بند هاي کشاورزي.
3 – محدودی��ت هاي زیربنای��ی از نوعی که رفع 
آن نیازمن��د برنامه ریزي و ص��رف هزینه اي خارج از 
محدوده اختیارات یا امکانات کش��اورزان منطقه است 
و توس��ط دولت یا با متولی گري دولت بایستی انجام 
گردد، مانند تسطیح و اصالح اساسی اراضی و احداث، 
نگهداري و بهره برداري از ش��بکه هاي فرعی آبیاري 

و زهکشی.
4 - اش��کاالت و محدودیت هاي فنی و مدیریتی 
ک��ه رفع آن در یک مقط��ع زمانی کوتاه، بدون صرف 
هزینه یا با هزینه اي اندک و با رعایت اصولی س��اده 

توسط کشاورزان قابل دستیابی است.

راه کارهای مدیریتی کارایی مصرف آب

1-نتایج پژوهش های مختلف  نشان مي دهد که 
در صورت طراحي ابعاد مناسب کرتها و انتخاب روش 
آبیاري نواري ، مدت زمان آبیاري را مي توان به مقدار 

قاب��ل توجهي کاه��ش داد. این مق��دار حتي در اولین 
آبیاري که بستر خاک داراي بیشترین نفوذ و کندترین 
پیش��روي اس��ت نیز معني دار خواهد بود. با توجه به 
تأکید  سیاس��ت گذاران آب کش��ور بر صرفه جوئي و 
اس��تفاده ی بهینه از این نه��اده ی با ارزش در بخش 
کشاورزي )به عنوان بزرگترین مصرف-کننده ی آب 
در کش��ور(، به نظر مي رس��د که اصالح سامانه هاي 
س��نتي آبیاري یکي از عملي ترین راهکارهاي موجود 
در ای��ن زمین��ه اس��ت. از طرفي دیگ��ر فراگیرنمودن 
سیستم هاي آبیاري تحت فش��ار و پربازده در تمامي 
باغات و مزارع آبي کشور در سا ل هاي آتي، مشمول 
صرف زمان خواهد بود و نباید سیس��تم هاي س��نتي 
آبی��اري ثقلي را ت��ا زمان وقوع ای��ن تغییرات به حال 

خود رها نمود.
2-  تغییر روش مرس��وم آبی��اري به روش آبیاري 
کرت��ی، به نحوي که کرتها بط��ور منفرد آب را از نهر 

همجوار یا باال سري خود دریافت کند . 
3-  آب بنده��اي ثابت و کم هزین��ه براي کانال 

هاي آبگیر مزرعه اي احداث گردد .
4- کرت بندي ها متناس��ب با شیب مزرعه انجام 

گردد. 
5-  آبی��اري با عمق کمتر )ب��ه جز آب اول( و به 

تعداد بیشتر در طی فصل زراعی انجام گردد.

منابع:
1- شهابی فر، مهدي  و دیگران) 1394( ارزیابی 
کارای��ی مصرف آب گن��دم در ایران و جه��ان. اولین 

همایش ملی مدیریت خاک و آب در تولید گندم. 
2- مجی��د نیکخواه و هم��کاران )1394( ارزیابي 
برخي راهکارهاي مدیریتي افزایش ش��اخص کارآیي 
مصرف آب مزارع گندم در ش��رایط ش��ور. نشریه آب 
و توس��عه پایدار سال اول، ش��ماره 3، خرداد 1394 ، 

صفحات 53 تا 58
3- ش��کراله آبس��االن و الیاس دهق��ان) 1390( 
ارزیابی کارایی مصرف آب در مزارع گندم شهرس��تان 
دش��ت آزادگان. اولی��ن همای��ش مل��ی راهبردهای 

دستیابی به کشاورزی پایدار. خرداد 1390

جعف�ر رضایی- عضو هی�ات علمی مرکز 
مناب�ع  آم�وزش کش�اورزی و  تحقیق�ات و 
طبیعی ایالم. س�ازمان تحقیق�ات آموزش و 

ترویح کشاورزی، ایالم، ایران.
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مقدمه
امروزه دیگر باغداری فقط بعنوان یک ش��غل نیس��ت و بصورت 
یک حرفه و حتی یک هنر مطرح اس��ت که همانند یک هنرمند با 
استفاده ی بهینه از س��رمایه و ابزار و نهاده ها، بیشترین سود آوری 
را داش��ته باش��د. هر باغ میوه نیاز به مراقبت های ویژه ای دارد تا 
بتواند به نحو بهینه رشد نموده و تولید محصول کند. مهمترین این 
مراقب��ت ها که بطور کلی عملیات داش��ت نامیده می ش��ود در این 

مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت .  

هرس باغات  
*  هرس باروری :

هرس باروري در اواخر زمان خواب درختان یعنی ماههای بهمن 
و اسفند و قبل از بیدارشدن درختان انجام می گیرد که شامل حذف 
شاخه های اضافی، خشک و سرمازده می باشد. این هرس به منظور 
افزایش باروري درختان میوه انجام گرفته وبس��ته به نوع درخت به 

فرم هاي متفاوتي انجام مي گیرد. 

*  هرس سبز:
 هرس سبز تقریباً  در تمامی ماههای رشد درخت، جز زمانی که 
شدت تابش آفتاب شدید است )خرداد ، تیر و مرداد( انجام می گیرد 

و ش��امل حذف ش��اخه های مزاحم، نرکها و پاجوشها می باشد. این 
هرس در برخي درختان میوه مانند انگور وانار انجام مي شود. 

*  پوشش و قیم گذاري نهال:
اگر باغ  جدیداالحداث مي باش��د براي هدایت رش��د و حفاظت 
نهال در برابر باد مي بایس��ت از قیم اس��تفاده گردد، برای پوش��ش 
باغ نیز جهت پیش��گیري از خس��ارت جوندگان، سرمازدگي، آفتاب 
س��وختگي، آفات و بیماریها، الزم اس��ت در برخي از نقاط کشور از 
فن��س )توري( براي حفاظت نهال ه��ا از صدمات حیوانات و چراي 

دامها، استفاده گردد.

*  شخم کف باغ 
ای��ن عمل در بین ردیفه��اي درختان انجام گرفت��ه وبه منظور 

مبارزه علیه علفهاي هرز ، صورت مي گیرد .
*  تغذیه درختان میوه 

یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی که می تواند رشد گیاهی را 
بهب��ود و تولید را باال ببرد تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک از طریق 

مصرف بهینه عناصر غذایی مورد نیاز گیاه )کود( می باشد.
برای تش��خیص قطعی کمی یا زیادی عناصر غ�ذایی مورد نیاز 

درختان میوه میتوان از این روشها استفاده کرد :
*  نمونه برداري :

     تهیه نمونه مخلوط از خاک از اعماق مورد اس��تفاده ریش��ه 
درخت��ان معمواًل  30cm -0 و cm 60-30عمق خاک و ارس��ال  

آن به آزمایشگاه جهت تجزیه.
*  زمان نمونه برداری از خاک :

بط��ور کلی بهتری��ن موقع نمونه برداری خ��اک در مورد باغات 

میوه، نمونه برداری قبل از احداث باغ اس��ت اما چنانچه باغ احداث 
ش��ده باشد، بسته به منطقه، اواخر زمس��تان تا اوائل بهار و یا اواخر 

تابستان تا اوایل پاییز نمونه برداری انجام می شود.

*  تغذیه درختان میوه )چالکود( :
بدلی��ل حضور آهک فعال در خاکهای آهکی، زیادی بی کربنات 
در آبه��ای آبی��اری، کمی مواد آل��ی مصرف غی��ر صحیح )پخش 
س��طحی( کود در س����ایه انداز درختان و با عنایت به کمی تحرک 
اکثر کودهای مصرفی علی الخصوص کودهای فسفاته و سولفاته و 

عدم رعایت مصرف صحیح بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور 
عمدت��ًا دچار عدم تغذیه صحیح هس��تند. به همین دلیل بیان روش 
صحیح کوددهی در باغ های میوه اولویت خاصی یافته اس��ت. یکی 
از بهترین و س��اده ترین روش��های صحی��ح کوددهی اعمال روش 

چالکود است:

*  چگونگی اجرای روش چالکود در باغ های میوه :
1- محل حفر چاله : در ابتدا بایس��تی چاله هایی در نزدیکی تنه 
درختان حفر شود. این چاله ها در قسمت انتهای سایه انداز درختان 
حفر ش��ود. علت حفر چاله ها در قس��مت انتهایی سایه انداز درخت 
آن اس��ت که بیش��تر ریش��ه های جوان و فعال در این منطقه قرار 
می گیرند. توانایی ریش��ه های جوان و فعال در جذب آب و عناصر 
غذایی بیش از ریشه های اصلی و قطور درختان می باشد. در ضمن 
حفر چاله در چنین مناطقی به ریش��ه ه��ای اصلی و قطور درختان 
صدمه نمی رس��اند. محل چاله باید در جایی باش��د که آب آبیاری 

حتمًا به طریقی آن را خیس کند.
2- تعداد چاله : در صورتی که تعداد چاله کم باشد تماس ریشه 
درختان با مناطق اصالح ش��ده خاک کم بوده و اثر بخش��ی روش 
کامل نیست. افزایش تعداد چاله نیز هزینه بر و پر خرج خواهد بود. 
در مجم��وع برای درختان میوه بیش از 10 س��ال، دو تا چهار چاله 
برای هر درخت توصیه می شود. در باغ های پر تراکم تعداد، به یک 

چاله بین هر درخت محدود می گردد.
3- قطر و عمق چاله : در باغ ها حفر چاله ها با وسایل معمولی 
چ��ون بیل و کلنگ انجام می ش��ود. در چنی��ن حالتی قطر چاله ها 
بین 30 تا 50 س��انتی متر خواهد ش��د. در صورتی که از مته پشت 
تراکتوری اس��تفاده ش��ود. قط���ر چاله حدود 35 سانتی متر خواهد 

بود. عمق چاله بستگی به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد. در 
عمل معمواًل عمق 40 تا 50 سانتی متری مناسب می باشد.

4- چگونگ��ی پ��ر کردن چاله ها : خاک خارج ش��ده از چاله ها 
را بص��ورت یکنواخت در فاصله بین ردیفه��ای درختان پخش و از 
ب��از گرداندن دوباره آن به داخ��ل چاله خودداری کنید. چاله ها را با 
مخلوطی از ماده آلی )کود دامی یا خاک برگ یا کمپوس��ت( و کود 
شیمیایی مناسب پر کنید. هنگامی که برای اولین بار چاله را پر می 
کنی��د. بهتر اس��ت ابتدا کود دامی مورد نیاز ب��رای پر کردن چاله را 
با کودهای ش��یمیایی به خوبی مخلوط نموده و س��پس درون چاله 
بریزید با لگد کردن کود در داخل چاله تا حدی آن را بفشارید و در 
صورت نشس��ت مجدداً کود دامی بیفزایید تا هم سطح خاک شود. 
راجع به نوع و مقدار مصرف کودهای شیمیایی با متخصصین تغذیه 

گیاه مشورت نمایید. 

تغذیه درختان میوه به وسیله محلول پاشي 
 ب��راي بر طرف نمودن کمبود برخي عناصر غذایي مي توان در 

فصل بهار وتابستان از محلول پاشي عناصر غذاییي استفاده کرد. 
*  ایجاد بانکت و تراس در باغات دیم 

ه��دف اصلي بهره برداري حداکثر از نزوالت آس��ماني بویژه در 
اراضي ش��یبدار است لذا مي بایست اقداماتي را اعمال کرد تا ناحیه 

ریشه از بیشترین ذخیره آب برخوردار شود. براین اساس روش هاي 
جمع آوري آب باران به انواع مختلفي تقس��یم بندي  مي شوند که 

در اینجا به بانکت و تراس اشاره مي شود:
بانکت: با ایجاد چاله هاي هاللي شکل به شعاع 4-2 متر و و در 
امتداد خطوط عمود بر جهت ش��یب اصلي دامنه ها مي توان بانکت 

هاللي را بوجود آورد.
ت��راس: در این روش روي خطوط هم تراز، تراس احداث نموده 
و براي انجام آن مي بایس��تي ش��یب طبیعي دامنه کوه به چند پله 

تقسیم شود.
*  تسطیح ناهمواري هاي سطح باغ:

به منظور س��هولت در ت��ردد ادوات باغي و ام��کان انجام بهتر 
عملیات داشت و برداشت الزم است که پستي و بلندي هاي موجود 

در بین درختان تسطیح گردند.
منابع 

1. باقری،ع و دیگران )1394(. آموزش جامع باغبانی، انتشارات 
فرهنگ نور.

2. مرتضی خوشخوی ودیگران)1387(- تالیف- اصول باغبانی 
) مبانی دانش بوستانداری (- انتشارات دانشگاه شیراز.

3. دس��تورالعمل احداث باغ در اراضی ش��یبدار- نشریه  وزرات 
)1388(. شماره 510.

فریبا علیکرمی-کارش�ناس مسئول باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان ایالم

مـدیریت و نگهـداري از بـاغـات میـوه
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مسابقه فصلنامه آموزشی-ترویجی )شماره 14- بهار1397(

کدامیک از عبارتهای ذیل در زمینه مدیریت مصرف آب درست است؟  .1
الف( طراحي ابعاد مناسب کرتها و انتخاب روش آبیاري نواري ، مدت زمان آبیاري را مي توان به مقدار قابل توجهي کاهش می دهد.

ب( اصالح سامانه هاي سنتي آبیاري یكي از عملي ترین راهكارهاي موجود در زمینه مدیریت مصرف آب می باشد
ج( کرت بندي ها متناسب با شیب مزرعه انجام گردد.                        د( هیچكدام

2. فالشینگ چیست؟
الف( عمل افزایش جذب موادمغذی قبل وحین جفتگیری میش؛                            ب( عمل کاهش جذب مواد مغذی قبل وحین جفتگیری میش؛

ج( گزینه ی الف و ب                                                                  د(همه ی موارد
3. سرعت رشد جنین در 100 روز اول آبستنی............... است.

 الف( کند                          ب(زیاد                                  ج( هیچكدام                        د(همه ی موارد
4. مراقبت از  بیماریهای ماهیان پرورشی کدام نوع مقررات را شامل می شود؟

الف( بازرسی                    ب( قرنطینه                 ج( جدا سازی                    د(همه ی موارد
جوجه هایی که از گله های مادر جوان یا مسن تهیه شده باشند عملكرد ...............؟  .5

الف( مناسبی ندارند                   ب( مناسب دارند                   ج(بسیار باالیی دارند                          د( همه ی موارد
در نشانگرهای رنگی تغذیه ای رنگ قرمز به چه معناست؟  .6

الف( نشان دهنده بهترین محدوده تغذیه ای بوده و وجود آن در مقادیر مناسب نشان دهنده سالمتی در ماده غذایی می باشد 
ب( میزان متوسطی از ماده مورد نظر در محصول غذایی است 

 ج( نشان دهنده باال بودن ماده مورد نظر در محصول غذایی است                     د( هیچ کدام
در درختان اولین کمبود روری در زمان ................... ظاهر می شود؟  .7

الف( گلدهی                  ب( افتادن میوه ها                ج( کم شدن رشد برگ                   د(هیچكدام
8.  مهمترین عامل برای تولید جوجه های گوشتی سالم و عاری از عوامل بیماری زا چیست؟

الف( سالمت گله مادر       ب( داشتن جوجه یک روزه با کیفیت                   ج(  همه ی موارد                       د(هیچكدام
کدامیک از عبارتهای ذیل صحیح می باشد؟  .9

 الف( پوشاندن استخر بچه ماهی ها به وسیله تور یا سایبان جهت جلوگیری از صید آنها توسط پرندگان؛ 
ب( تخمهای چشم زده بایستی از مراکز تكثیر ماهی که عاری بودن آنها از عوامل بیماریزا مورد تأیید سازمان دامپزشكی و ادارات مربوطه قرار گرفته باشد، خریداری گردد؛
ج( ماهیان بسته به نوع و ضریب تبدیل باید در طول دوره پرورشی با توجه به نیاز و اختالف وزن و سایز ماهیها رقم بند شوند؛                                د( همه ی موارد

کاربرد روی در انبه سبب ...................؟  .10
الف( افزایش وزن میوه                    ب( وزن هسته                 ج( گزینه ی الف وب                    د(همه ی موارد

پاسخنامه مسابقه فصلنامه نوآوران ترویج- شماره 14

9
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برگ�زاری دومی�ن کارگاه آموزش�ی تخصص�ی وی�ژه 
سربازان سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم 

به منظور آش��نایی با قوانین و مقررات اداری و مالی و تکریم   *
ارباب رجوع، دومین کارگاه آموزشی تخصصی سربازان سازندگی در سالن 

جلسات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

ستاد استان

آغاز برداش��ت گل نرگس از مزارع شهرستان در سطح 48   *
هکتار؛

معرفی 180 نفر جهت اس��تفاده از اعتبارات مش��اغل خانگی   *
به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای دریافت تسهیالت در زمینه 

های پرورش بوقلمون، صنایع غذایی و صنایع تبدیلی؛
ثب��ت صدرصدی آم��ار و اطالع��ات زراعی س��ال 97- 96   *

شهرستان در سامانه پهنه بندی؛
معرفی تع��داد 205 نفر به بانکهای عامل جهت اس��تفاده از   *
تسهیالت مشاغل خانگی در راستای مش��اغل صنایع کشاورزی، پرورش 

طیور، باغبانی و غیره.

شهرستان آبدانان

اولین جلس��ه توجیهی سایت محصول سالم گردو با حضور   * 
محقق مرکز تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیعی استان ایالم، کارشناس 
حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی و رئیس اداره ترویج سازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان ایالم و س��ایر کارشناسان مرتبط با س��ایت، در محل 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایوان برگزار شد.
 * طراحی، مطالعه و اجرای آبیاری تحت فشار در سطح 10 هکتار؛

 * آموزش انفرادی 2250 نفر-روز؛
 * اجرای 9 دوره آموزش مهارتی 768 نفر- روز؛

 * اجرای کالس و کارگاه آموزشی 400 نفر؛
 * اجرای دوره آموزشی ویژه زنان روستایی به تعداد 315 نفر- روز؛

 * ثبت 2330 بهره ب��ردار، 3100 هکتار گندم، 1180 هکتار جو، 70 
هکتارنخود، 3 هکتار س��یر خش��ک، 50 هکتاریونج��ه، 80 هکتار گاودانه، 

336 هکتار باغ و 1500 هکتار آیش در سامانه پهنه بندی شهرستان.

شهرستان ایوان

 * مراس��م تجلی��ل ازفعاالن صندوقه��ای اعتبارات خ��رد زنان 
روس��تایی شهرستان بدره با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 

برگزار گردید.
 * کاشت مزارع تحقیقی – ترویجی حبوبات در شهرک ولیعصر؛

 * کاشت سیر در سطح حدود 10 هکتار در شهرک ولیعصر؛
 * کلنگ زنی ایستگاه پمپاژ شهرک ولیعصر در سطح 1200 هکتار؛

 * اجرای آبیاری تحت فشار نوار تیب در سطح 1 هکتار؛
 * افتتاح فاز اول پرورش ماهی در قفس در منطقه رماوند؛

 * غرس 2000 نهال بادام دیم، 1500 نهال انگور و 500 نهال پسته 
در اراضی شیبدار شهرستان؛

 * کاشت نهال پسته در سطح 4 هکتار در اراضی مستثنیات؛
 * برگ��زاری گردهمائ��ی اعضاء صن��دوق های اعتب��ارات خرد زنان 
روس��تایی و تجلیل از کارآفرینان و نمونه های بخش کشاورزی با حضور 

مشاور محترم استاندار و مدیر کل امور بانوان استانداری ایالم؛
 * برگزاری کالس��های آموزش��ی- ترویجی مبارزه با سن غالت در 

سطح 17 پهنه تولیدی توسط کارشناسان مروجین پهنه؛
 * برگزاری 3 دوره ترویجی مبارزه با آنفلونزای حاد پرندگان؛

 * برگزاری دوره مهارتی پرورش ماهی در قفس )15 نفر(؛
 * برگزاری دوره مهارتی پرورش گوس��فند با مش��ارکت اداره کمیته 

امداد خمینی)ره()70 نفر(؛

شهرستان بدره

 * بازدید مش��ترک محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
اس��تان ایالم و مرکز تحقیقات کش��اورزی صفی آباد دزفول از س��ایتهای 
الگوی��ی مدیری��ت مصرف بهینه و به��ره وری آب شهرس��تان دهلران با 

هماهنگی مدیریت ترویج استان و شهرستان؛
 * ش��روع عملیات برداش��ت کلزا در س��طح 4300 هکت��ار از اراضی 

کشاورزی شهرستان؛
 * آمادگی مراکز خرید گندم در س��طح شهرستان برای تحویل 100 

هزار تن گندم از کشاورزان؛
 * احداث باغ الگویی خرما در س��طح یک هکتار با اس��تفاده از نهال 

)کشت بافت(رقم پیارم؛
 * کاشت 7 هکتار گل نرگس در سطح اراضی شهرستان.

شهرستان دهلران

- برگ��زاری کالس آموزش��ی- ترویج��ی ب��رای م��ددکاران و 
تس��هیلگران با ه��دف انتقال یافته ه��ای علمی در حوزه کش��اورزی و با 
اه��داف آموزش در خصوص خس��ارات علفهای هرز م��زارع گندم و جو و 
سایر محصوالت کشاورزی ، روشهای مبارزه زراعی، مکانیکی و شیمیایی 
و همچنی��ن در خص��وص آفات مهم مزراع گندم و جو بخصوص س��ن و 
روش��های کنت��رل و مبارزه با ای��ن آفت ،) الزم به ذکر اس��ت 27 مددکار 
و تس��هیلگر  زن روس��تایی با جهاد کشاورزی شهرس��تان به عنوان رابط 

ترویجی همکاری دارند(؛
2-در راس��تای اجرای سایت های الگویی تولیدی- ترویجی برگزاری 
کارگاه آموزش��ی مرحله داشت با حضور 25 نفر از کشاورزان منطقه توسط 
ریاس��ت مرکز تحقیقات و آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان در 
محل سایت برگزار گردید.در این کارگاه روشهای مبارزه با علفهای هرز و 

مهمترین آفات غالت به خصوص سن گندم بیان شد.
3-برگ��زاری یک دوره کالس آموزش��ی- ترویج��ی با هدف آموزش 

هرس و تغذیه باغات میوه؛
4-برگ��زاری دوره ه��ای آموزش��ی مبارزه با س��ن غالت در س��طح 

روستاهای شهرستان به تعداد 135 نفر؛
5- اجرای دوره های آموزش��ی– ترویجی مبارزه با بیماریهای طیور ) 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان( در راستای افزایش دانش فنی زنان روستایی 
با همکاری جهاد کشاورزی و اداره دامپزشکی شهرستان به تعداد 14 نفر؛

6- برگ��زاری یک دوره کالس آموزش��ی – ترویج��ی با هدف پیوند 
سرشاخه در گردو و هرس و تغذیه باغات به صورت کاربردی و عملی؛

7- احداث 15 هکتار باغ در قالب س��ایت باغبانی، در روس��تای قلعه 
جوق بخش گچی شهرستان.

شهرستان ملکشاهی

 * اعمال بهداش��ت قرنطینه ای بر روی محصوالت کشاورزی از 
مرز بین المللی مهران به میزان 12هزار تن؛

 * آغاز کشت 200 هکتار سبزی و صیفی دراراضی شهرستان ؛
 pdt ،گندم pntج��و؛ pvs ،گندم pvs اجرای س��ایت الگوی��ی * 

گندم؛
 * اجرای سایت تحقیقی- ترویجی  کلزا، سایت بهره وری آب، سایت 

الگویی گندم و کلزا؛
 * مبارزه با جوندگان مضر در سطح 150 هکتار از اراضی زراعی؛

 * اجرای آبیاری تحت فش��ار )بارانی( در سطح 300 هکتار از اراضی 
شهرستان.

شهرستان مهران

اجرای طرح اصالح نژاد گاوهای بومی با نژاد س��مینتال در   * 
قالب طرح آمیخته گری جهت اشتغالزایی و افزایش تولید گوشت قرمز؛

بررسی 82 پرونده جهت انجام امورات کمیسیون رفع تداخل   * 
ماده 54؛

 * تخریب 23 مورد بناهای غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی؛
 * مطالعات ساماندهی باغات سیوان در سطح 1000 هکتار؛

 * مطالع��ات احداث ب��اغ و تامین آب حوزه مرکزی )هفت چش��مه( 
150 هکتار؛

 * مطالعات باغ دش��تلگ و بایمله از محل سامانه گرمسیری در سطح 
1200 هکتار؛

 * برگزاری کالسهای آموزشی ویژه زنان روستایی، آموزشی-ترویجی 
و مهارتی جهت مراکز در سطح 448 نفر- روز؛

 * برگزاری جلس��ات هم اندیشی با تسهیلگران و مددکاران روستا در 
سطح 60 نفر- روز؛

 * برگزاری کالسهای FFS باغات انگور و انار در سایت بانویزه چوار 
در سطح 71 نفر- روز.

شهرستان ایالم

 * تش��کیل کارگاه آموزش��ی اصول هرس و تغذی��ه درختان انار 
با حضور 30 نفر از باغداران دهس��تان عرب رودبار شهرس��تان س��یروان 

برگزار شد.
 * تشکیل پرونده)65 تراکتور دار شهرستان( و برگزاری کالس های 

آموزشی گواهینامه ویژه تراکتور داران؛
 * اجرای کالس مهارتی بهداشت جایگاه دام و طیور ویژه متقاضیان 

در شهرک سرتنگ؛
 * اجرای کالس مبارزه با علف های هرز در س��ایت الگویی ترویجی 

گندم و نیز در روستاهای سطح شهرستان؛  
 * اجرای 2 مرحله  دوره آموزش��ی در محل س��ایت الگویی ترویجی 

محصول سالم )انار( با عناوین جلسه توجیهی ، هرس درختان و تغذیه؛
 * برگزاری جلسه نشست هم اندیشی با دهیاران و اعضای شوراهای 
اس��المی ، مددکاران و تس��هیل گران ترویجی در محل س��الن جلس��ات  

فرمانداری شهرستان و بخشداری کارزان؛
 * اج��رای کالس آموزش��ی ب��ا عناوین )آنفوالنزای ح��اد پرندگان و 

GIS( ویژه کارشناسان پهنه های تولیدی این شهرستان؛
 * اجرای کالس آموزش��ی در محل س��ایت الگویی ترویجی باغبانی 

پسته بانواز با عنوان مبارزه با علف های هرز و هرس درختان؛ 
 * برگزاری جلس��ه ستاد مبارزه با س��ن گندم در محل سالن جلسات 
فرمانداری با حضور فرماندار ، دهیاران و اعضای شورای اسالمی مددکاران 

و تسهیل گران روستایی؛
 * مبارزه با بیماری های قارچی درختان گردو و هسته داران در سطح 

60 هکتار از باغات شهرستان؛ 
 * اجرای چاله کنی و احداث باغ در اراضی ش��یب دار حوزه کارزان با 

مساحت 14/52 هکتار.

شهرستان سیروان

 * افتتاح کارگاه ذرت خشک کنی در بخش هلیالن؛
 * افتتاح کارگاه بسته بندی ذرت علوفه ای در بخش هلیالن؛

 * مراسم کلنگ زنی سیلوی ذخیره نهاده های کشاورزی در هلیالن؛
 * صدور مجوز تاسیس سردخانه 500 تنی محصوالت کشاورزی؛

 * برگزاری 5 دوره مهارتی در زمینه پرورش مرغ بومی، فرآوری انگور، 

پرورش گوسفند، پرورش زنبور عسل؛
 * برگزاری 4 جلسه هم اندیشی با مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن 

روستایی در سطح مراکز جهاد کشاورزی؛
 * برگزاری 16 دوره ترویجی برای بهره برداران بخش کشاورزی.

شهرستان چرداول

 * توزیع 50 هزار نهال انگور و پس��ته بین باغداران برای کشت 
در اراضی شیبدار؛

 * کش��ت 100هکتار گل نرگس در اراضی شهرس��تان دره ش��هر و 
معرفی آنها به بانک جهت اعطای تسهیالت؛

 * کشت 3هکتار گیاهان دارویی )گل گاوزبان و زعفران( در ماژین؛
 * اجرای: کالسهای آموزشی- ترویجی مبارزه با سن غالت، کالس 
مهارتی آموزش GPS مخصوص کارشناس��ان، دو دوره کالس آموزشی 

مهارتی زنبورداری؛
 * برگزاری کالس آنفلونزای حاد پرندگان برای زنان روس��تایی عضو 

صندوق های خرد زنان روستایی و کارشناسان به تعداد 100 نفر؛
 * تکثیر گلهای زینتی در حدود 3 هزار متر مربع، تکثیر و تولید نش��ا 

سبزی و صیفی به تعداد 600سینی؛
 * توسعه اراضی شیبدار باغات سایت کل سفید, ارمو و گاومیشان،

 * اجرای سیس��تم آبیاری میکرو)نوارتیب( ب��رای محصوالت صیفی 
و غالت؛ 

 * تش��کیل پرونده جهت اجرای آبیاری تحت فشار بصورت تجمیعی 
در حوزه دشت خالصه- چمکالن.

شهرستان دره شهر



فصلنامه آموزشی ترویجی   

سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

شماره چهاردهم  بهار 1397
به کوشش: 

                                                             مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایالم
همکاران: اکبر اسماعیلی، محمدرضا جعفری، هوشنگ جعفری، احمد حسینی، جعفر رضایی، لطیف زارعی، رضا سلیمانی، 

حشمت اهلل سیاهي، صیفعلی ورمقانی، فریبا علیکرمی، بهاره کرمی، آمنه یاری.

مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(:  نوآوران رتویج کشاورزی
درباب کشاورزی و کشاورزان آنچه که در کشور ما بسیار مهم است، این است که 
این ملت عزیز و سربلند، در امر تغذیه و تهیه مواد غذایی اصلی خود، نباید به بیرون 
و  بر مسأله کشت  تکیه  امروز،  تا  انقالب  اّول  از  باشد.   مرزها هیچ احتیاجی داشته 

زرع، برای تأمین این منظور بوده است. 

1-خودت�ان را معرفی کنید وچه مدتی اس�ت که با جهاد 
کشاورزی در ارتباط هستید ؟

تهمینه صفری هس��تم متولد 1358، دیپلم، متاهل، دارای دو فرزند و 
س��اکن شهرستان بدره می باش��م. با توجه به عالقه زیادی که به فعالیت 
های کشاورزی دارم مدت 12 سال است که با جهاد کشاورزی شهرستان 

بدره در ارتباط هستم .
2- درچه زیر بخش�ی به عنوان نمونه ملی انتخاب ش�ده 

اید ؟
به عنوان تسهیلگر نمونه زن روستایی در سطح ملی انتخاب شده ام.

3- چ�را به عنوان تس�هیلگر نمونه زن روس�تایی س�طح 
کشور انتخاب شده اید؟

ب��ا توجه به اینکه مدی��ر عامل صندوق اعتب��ارات خرد زنان   *
روستایی شهرک ولیعصر می باشم، درخصوص نیازسنجی آموزشی اعضاء 
صندوق، در راس��تای برگزاری دوره های آموزشی که برای اعضاء برگزار 

می شود با جهاد کشاورزی ارتباط مستمر دارم؛
تشویق اعضاء صندوق و همچنین زنان بومی برای شرکت در   *

نمایشگاه تولیدات زنان روستایی؛
ایجاد نمایش��گاه دائمی صن��دوق های اعتب��ارات خرد زنان   *

روستایی در شهرستان بدره؛
*   ارتباط مس��تمر و مداوم با س��ایر ارگان ها، نهادها و ادارات 

دولتی در سطح شهرستان و استان.

4- ویژگی های تسهیلگر از نظر شما چه مواردی هستند؟
تسهیلگر باید مورد اعتماد زنان روستا باشد، صداقت، دلسوزی، خالق 
بودن، مثبت اندیشی، احترام به زنان روستایی و تالش برای شکوفا شدن 
ظرفی��ت های موجود در روس��تا از دیگرویژگی های یک زن تس��هیلگر 

روستایی است.
5-عوامل موفقیت خود را در چه چیزهایی می دانید؟

* اعتقاد عمیق به نقش مردم در توسعه روستایی؛
* مقبولیت و محبوبیت زیاد در جامعه روستایی؛

* ارتباط قوی با نهاد های محلی )مرکز کش��اورزی، ش��ورا، دهیاری، 
مرکز بهداشت و غیره(؛

* ارتب��اط قوی با نهادهای دولتی)بهزیس��تی، کمیته امداد، بس��یج و 
سپاه، هالل احمر و نها های دیگر(؛

* زمینه س��ازی و تسهیل جهت بهبود وضعیت معیشت و درآمد زنان 

روستایی، اقدام برای تشکیل تعاونی حبوبات کاران و ...(؛
* نیاز س��نجی آموزشی اعضای صندوق اعتبارات خرد و جامعه محلی 

و اعالم آنها به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان؛
* کس��ب آموزش��های ترویجی و مهارتی در زمینه های کش��اورزی، 
تولید محصول س��الم و ارگانیک، هالل احمر، صنایع دس��تی، کارآفرینی 

و ...(؛
* آموزش به زنان روس��تایی منطقه در زمینه فعالیت های کشاورزی، 

تب مالت و ...؛
* اشاعه توصیه های کارشناسان تخصصی به کشاورزان و روستاییان؛

* احیا و راه اندازی کارگاه های فرش بافی )فرش بر( فراموش ش��ده 
منطقه.

6- تاکنون در دوره های آموزش�ی تس�هیلگری ش�رکت 
کرده اید؟

بله. در دوره های تس��هیلگری )ش��رح وظایف تسهیلگری( که توسط 
اداره ترویج مدیریت جهاد کش��اورزی شهرستان بدره برگزار شده شرکت 
نموده ام که در این دوره ها، اهداف، ش��رح وظایف و نقش تسهیلگری به 

تسهیلگران سطح شهرستان ارائه شده است.
7- م�ی توانی�د نمونه های�ی از وظایف تس�هیلگران زن 

روستایی را بیان کنید؟
1- تسهیل روند اجرای پروژه های مربوط به زنان روستایی؛

2-  تش��ویق و ترغیب زنان روستایی و عشایری به مسئولیت پذیری 
در اجرای طرح ها؛

3- پیشرو یا هماهنگ کننده در اجرای پروژه ها؛

4- هماهنگی در اجرای کارهای گروهی؛
5- جلب مشارکت افراد و اعتماد سازی.

8-می توانید تعریفی از تسهیلگری را ارائه نمایید؟
زن تسهیلگر روستایی به عنوان رابط بین مردم و نهادهای دولتی، در 
زمینه سازی برای توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری در بخش 
کش��اورزی نقش مهمی بر عهده دارد و روند اجرای پروژه های مرتبط با 
زنان را تس��هیل نموده و زنان روس��تایی و عشایری را در خصوص پروژه 
ها توجیه کرده و در اجرای فعالیت های گروهی زنان روستایی هماهنگی 

ایجاد می کند.
9- زمانیک�ه ب�ه عن�وان نمون�ه مل�ی انتخاب ش�دید چه 
احساسی داشتید و اگر ممکن است نظرتان را درمورد جلسه 

تقدیر از نمونه های ملی بخش کشاورزی را بیان کنید؟
مراس��م بس��یار خوب و عالی برگزار ش��د. از اینکه به عنوان یک زن 
روس��تایی از شهرستان بدره موفقیتی ملی کسب نمودم و باعث سربلندی 
نام اس��تان عزیزمان ایالم شدم، برایم افتخاری فراموش نشدنی است. به 
این امید که شاهد موفقیت های هر چه بیشتر فرزندان این دیار در سطح 

ملی باشیم.
10- در پایان با تشکر از همکاری شما چه پیام یا توصیه 

ای برای تسهیلگران سطح استان دارید؟ 
بنده موفقیت خود را در ارتباط مستمر با اداره ترویج و آموزش مدیریت 
جهاد کش��اورزی شهرس��تان بدره و اس��تفاده از تجربیات کارشناس��ان و 

شرکت در دوره های آموزشی- ترویجی و مهارتی می دانم.از تسهیلگران 
زن روس��تایی در سطح استان می خواهم که ارتباط بیشتری با واحد امور 
زنان اداره ترویج شهرس��تان خود داش��ته باشند و در طرح هایی که برای 
زنان روس��تایی اجرا می ش��ود مشارکت بیشتری داش��ته باشند و وظایف 
تسهیلگری را به درستی انجام دهند. زیرا تسهیلگری یک کار خداپسندانه 
اس��ت و برای توسعه فعالیت ها و افزایش مش��ارکت زنان روستایی موثر 
اس��ت و در نهایت منجر به توانمندی زنان روستا و افزایش در آمد خانوار 
های روس��تایی می ش��ود.  در پایان از س��ازمان جهاد کش��اورزی استان 
، مدیریت جهاد کش��اورزی شهرس��تان بدره ، مدیریت هماهنگی ترویج 
کشاورزی اس��تان  که در جهت توانمندسازی زنان روستایی تمام توان و 

ظرفیت خود را بکار گرفته اند کمال تشکر را دارم.

بانوی بدره ای به عنوان تسهیلگر نمونه زن روستایی درکشور معرفی شد


