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 علیرضا برجیان

به حداکثر رساندن مصرف ماده خشک در 
   گاوه هاى شیرى 
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آنچه در این نشریه مى خوانیم شناسنامه فصلنامه ترویج کشاورزی نصف جهان

سردبیر : جمشید اسکندرى

على  مرتضى   ، شهریارى  هوشنگ   ، اکبرى  محمد   : تحریریه  هئیت 

اکبر سیچانى ، علیرضا برجیان ،جمشید اسکندرى

ویراستارى و طراحى : مرتضى على اکبر سیچانى ، هوشنگ شهریارى

صفحه آرایى : کانون چاپ و تبلیغات آیین هنر(محمدعرفان جزینى)

 (ضمیمه خبرنامه برکت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان)

با تشکر از معاونت ها ، مدیریت ها و همه بخش ها وهمکاران 

یارى  را  ما  فصلنامه  این  مطالب  گردآورى  در  که  سازمان 

نمودند

عهده  به  فصلنامه  در  شده  درج  مطالب  مسئولیت  هرگونه 

ارائه دهنده مطلب مى باشد

جهاد  سازمان   ، جریب  هزار  خیابان   ، اصفهان   : آدرس 

کشاورزى استان اصفهان

مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى

اداره رسانه هاى آموزشى

www.tarvij.agri-es.ir : آدرس پرتال

صندوق پستى : 4114

تلفن : 031-37913143

دورنگار : 031-37913060

 معرفى سایت جامع الگویى-تولیدى-ترویجى کلزا
21 الهام مسعودى-مهناز طالبى

راهنماى ارسال مطالب 
مطالب حداکثر در 2 صفحه A4 (حدود 800 کلمه) به همراه 
منابع مورده استفاده و 3 قطعه عکس از موضوع با نرم افزار 

Word تایپ و به نشانى tarvij@agri-es.ir ارسال شود.

- مطالب منطبق با اهداف و اولویت هاى بخش کشاورزى باشد.

- مطالب ترویجى، آموزشى، تحقیقى، جدید و کاربردى باشد.
ایده،  توانند  مى  موفق  مروجین  و  مددکاران  -کشاورزان، 
به  فصلنامه  در  درج  جهت  را  خود  هاى  نوآورى  و  خالقیت 

آدرس پست الکترونیکى ارسال نمایند. 
- مسئولیت محتواى ارائه شده در فصلنامه برعهده ارائه 

دهنده مطلب مى باشد.
-آثار ارسالى بازگردانده نمى شود.

- هیئت تحریریه در رد یا قبول، ویرایش و تلخیص مطالب 
آزاد است.

- مشخصات و نشانى پستى، تلفن و پست الکترونیکى خود 
را در انتهاى مقاله بنویسید.

عکس  و  خدمت  محل  تحصیلى،  مدرك  آخرین  -تصویر 
نویسنده یا نویسندگان ارسال شود.

گاه #"ن ا�م��ی .فد+*"ن (ما)ش

 صنعت دام ، طیور و دامپزشکی

زمان برگزارى: 27 تا 30 فروردین 1398

ساعات بازدید: 16 تا 22 

مکان: اصفهان - پل تاریخى شهرستان، 

محل برگزارى نمایشگاههاى بین المللى استان اصفهان
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  تعامل بین عناصر و عوامل شبکه ترویج  کشاورزی زمینه الزم برای عملیاتی نمودن ترویج تکثر گرا

مهندس جمشید اسکندرى  -   مدیر هماهنگى ترویج کشاورزى استان

سخن سردبیر

فرا رسیدن سال نو ، همیشه نوید بخش افکار نو،کردار نو 

همه  که  اى  است،آینده  آینده  براى  نو  هاى  تصمیم  و 

(سال  جدید  سال  باشد.در  گذشته  از  بهتر  داریم  امید 

سالمتى،  روز   365 آرزوى  متعال  خداوند  1398)،از 

شادى، پیروزى و مهر و دوستى را براى همه راهبران و 

این  مروجین،  باالخص  کشاورزى  بخش  کاربران 

پیشگامان توسعه پایدار کشاورزى  طلب مى نمایم.

گام نهادن در مسیر توسعه کشاورزى و رسیدن به خودکفایى و استقالل 

که  است  سونگر  هم  و  دقیق  ریزى  برنامه  و  ملى  عزم  نیازمند  تولید، 

تولید  ریزان،  برنامه  کارشناسان،  مدیران،  کامل  اهتمام  آن،  ضرورت 

کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزى در زیربنایى ترین قسمت یعنى 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى مى باشد.

عناصر  از  اي  مجموعه  از  متشکل  ،شبکه اي  کشاورزى  ترویج  شبکه 

فیزیکی و انسانی و موقعیت هاي ارتباطی و ساختاري می باشد که امکان 

انتقال دانش فنی و عمومی و اطالعات ترویجی و بازخورد آن به منظور 

توسعۀ  زیربنایی  خدمات  ارائه  در  تسریع   ، مشارکتی  زمینه هاي  ایجاد 

روستایی و بخشی کشاورزي، تغییر بهبود در رفتار تولیدکنندگان و بهره

 برداران را فراهم می سازد.

و  سیاستگذارى  با  اصفهان  استان  کشاورزى  ترویج  هماهنگى  مدیریت 

برنامه ریزى الزم در جهت حمایت، پشتیبانى و تجهیز شبکه ترویج ، به 

منظور پیشبرد برنامه هاى ترویجى و افزایش ضریب پوشش این فعالیت ها 

فرصت ویژه اى را در زمینه تحقق اهداف توسعه منابع انسانى در بخش 

کشاورزى و توسعه روستایى فراهم نموده است. 

کشاورزى  جهاد  مراکز  شامل  استان،  ترویج  شبکه  فیزیکى  ساختار 

خصوص،  این  در  باشد.  مى  شبکه  مرکزى  کانون  عنوان  به  دهستان 

در  شاغل  انسانى  نیروى  توانمندسازى  براى  ریزى  برنامه  و  هماهنگى 

باالخص مروجین  نیروها  این  توان کارشناسى  افزایش  به منظور  مراکز 

پهنه هاى تولیدى در جهت اجراى برنامه هاى آموزشى و ترویجى سازمان 

کشاورزى  تولیدى  هاى  پهنه  مروجین  افزایى  مهارت  طرح  اجراى  (با 

با همکارى مشترك  ماه سال 1397   اسفند  ازآذرماه سال 1396لغایت 

معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزى و مرکز تحقیقات 

و آموزش کشاورزى و مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى )، همچنین 

امور تجهیز مراکز، تعمیرات اساسى و تغییر کاربرى آن از جمله وظایف و 

و  باشد. همچنین سیاستگذارى  ترویج مى  پیگیرى  ماموریت هاى مورد 

برنامه ریزى به منظور استفاده از کلیه ظرفیت هاى دولتى و غیردولتى و 

قالب  در  کشاورزى  ترویج  شبکه  نیاز  مورد  متخصص  نیروهاى  جذب 

فرآیندهاى سربازان سازندگى، بسیج سازندگى،بسیج مهندسین کشاورزى 

،تشکل هاى مختلف کشاورزى ،شورا هاى اسالمى،نظام صنفى کارهاى 

 2 ماده  موضوع  مراکز  به  مربوط  امور  روستایى   کشاورزى،تسهیلگران 

قانون افزایش بهره ورى بخش کشاورزى و منابع طبیعى کشور با تاکید 

بر شرکت هاى خدمات مشاوره اى، فنى و مهندسى کشاورزى(با نام جدید 

مددکاران  ساماندهى  و  حمایت  و  دولتى)  غیر  کشاورزى  خدمات  مراکز 

ترویجى و جوامع محلى نیز مورد پیگیرى قرار مى گیرد.

امید است با درایت و برنامه ریزى مدیران و کارشناسان عرصه کشاورزى 

در بخش هاى دولتى و خصوصى  ، تعامل بین عوامل و عناصر شبکه 

امور  تا شاهد شکوفایى هر چه بیشتر در  انجام گیرد  ترویج در حد اعال 

توسعه کشاورزى استان با سرعت بخشیدن به روند توانمند سازى و ارتقاى 

دانش ، بینش و مهارت همه عوامل شبکه ترویج باشیم و نکته قابل ذکر 

این است که مروجین 203 پهنه تولیدى در استان اصفهان با وجود این 

شبکه ترویجى توانمند، احساس تنهایى نمى کنند و با همفکرى، تعامل 

سازنده و همکارى در راستاى اهداف توسعه پایدار کشاورزى استان گام هاى 

استوارترى برمى دارند.
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 کاليبراسيون سمپاش طرح تشکیل، حمایت و گسترش صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

روش کالیبراسیون سمپاش پشت تراکتوري بومدار (400 لیتري)

با آفات و بیماري هاي گیاهی و  سمپاش دستگاهی است که براي مبارزه 
علفهاي هرز از آن استفاده می شود. سمپاش ها بر اساس نوع کاربري، بر 
روي محصوالت زراعی و باغی استفاده می شوند. سمپاش ها به تفکیک 
زراعی و باغی، به سمپاشهاي پشتی ساده و موتوري،  موتوري 100 لیتري،  
و  دار  النس  و  دار  بوم  از  اعم  لیتري   800  ،  600  ، تراکتوري400  پشت 
که  گردند  می  بندي  تقسیم  لیتري   2000 و   800 توربوالینر  سمپاشهاي 
سمپاشهاي بوم دار از نظر دقت و همپوشانی از بهترین سمپاشها خصوصَا 

براي مبارزه با علفهاي هرز می باشند 
معموال در این سمپاش ها، نازل ها دو به دو همدیگر را همپوشانی کرده و با 
پاشش یکنواخت سطح مزرعه را کامال ًمی پوشانند. با انتخاب و استفاده از 
نازل مناسب، باد بردگی و تلفات سم کاهش یافته و تمام سطح گیاه آغشته 

به محلول سمی می گردد.
در کشور ما به دلیل عدم تسطیح مزارع عمدتا از بوم هاي 8 متري استفاده 
می شود. راندمان سمپاش 400 لیتري با بوم 8 متري در حدود 10 تا 15 

هکتار در روز می باشد.
تعریف کالیبراسیون:

سم  معینی  مقدار  پاشش  براي  سمپاش  تنظیم  از  عبارتست  کالیبراسیون 
خالص یا محلول سمی در هکتار با قطر ذرات از پیش تعیین شده و تعداد 

معینی از ذرات در یک سانتیمتر مربع. 

 مراحل کالیبراسیون سمپاش هاي 400 لیتري پشت تراکتوري 
بومدار.

1) انتخاب نازل.

خارج  آن  از  سمی  محلول  که  است  سمپاش  یک  بخش  ترین  مهم  نازل 
می شود. نازل باید بتواند محلول را به خوبی به ذرات ریز تبدیل کند. 

طور  به  ها  بوته  ارتفاع  که  گندم  مزارع  در  هرز  هاي  علف  با  مبارزه  براي 

متوسط حدود cm 20-15 می باشد و زمین به طور کامل تسطیح نشده 
است، استفاده از نازل 8002 توصیه می گردد ارتفاع پاشش این نازل زیاد 

و مصرف محلول آن در هکتار کم می باشد.
در صورتی که مزارع تسطیح شده و محل برداشت آب نزدیک مزرعه 
نازل هاي  از  توان  باشد می  زیاد شده  ارتفاع محصول  و  بوده و حجم 
زیاد  پاشش کم و محلول دهی  ارتفاع  داراي  یا 11004 که  و   11003

هستند استفاده نمود. 
2) فشار سمپاشی.

فشار سمپاشی در سمپاش هاي بومدار با نازل هاي بادبزنی (تی جت) 
معموالً  بین 1 تا 5 بار بوده و براي مبارزه با علف هاي هرز فشار 2 تا 3 
بار و در مبارزه با آفات و بیماري ها فشار بین 3 تا 4 بار مناسب می باشد. 
با افزایش فشار، خروجی محلول زیادتر شده و قطر ذرات ریزتر می گردد. 
تا  شود  می  استفاده  تر  درشت  ذرات  از  هرز  هاي  علف  با  مبارزه  در 

بادبردگی به حداقل برسد.
 (PTO) تغییر فشار بستگی به دور موتور و دور محور توان دهی تراکتور
داشته و میزان آن را با رگوالتور یا شیر فشار تنظیم می نمایند. منظور از 
در  موجود  فشار  با  که  باشد  می  نازل  پشت  در  فشار  سمپاشی،  فشار 
خروجی پمپ متفاوت بوده و همیشه از آن کمتر است. به همین منظور 
براي تعیین فشار صحیح در نازلها می توان در نزدیکی یکی از نازل ها 

یک فشارسنج نصب نمود
3) سرعت حرکت تراکتور.

 14 تا  شده  تسطیح  کامال  و  مکانیزه  مزارع  در  تراکتور  حرکت  سرعت 
کیلومتر در ساعت می باشد که این مقدار در مزارع ما به علت ناهموار 

بودن به 4 تا 6 کیلومتر کاهش می یابد (66 تا 100 متر در دقیقه). 
4) میزان محلول مصرفی در هکتار.

به عنوان مثال در صورت استفاده از نازل 8002 زرد رنگ در فشار 3 بار 
(PSI 45) و سرعت حرکت 5 کیلومتر در ساعت میزان مصرف محلول در 

هکتار ، 190 لیتر خواهد بود.
به منظور صرفه جویی در مصرف سموم، پیش گیري از سوزش گیاه و 
جلوگیري از آلودگی ناخواسته محیط زیست و مسمومیت انسانی عملیات 

کالیبراسیون به وسیله آب خالص انجام می شود. 
5) کنترل وضعیت عمومی سمپاش.

قبل از انجام عملیات اجرایی کالیبراسیون باید وضعیت عمومی سمپاش 
و  از عملکرد صحیح سمپاش  اطمینان  براي  نمود.  کنترل  و  بررسی  را 

کالیبراسیون دقیق، کنترل بخش هاي ذیل ضروري می باشد.
- کنترل نمودن درجه بندي میزان محلول در دو طرف مخزن.

در دو طرف  مقابل درجات  در  (شفاف)  نما  آب  بودن شلنگ  - موجود 
مخزن، به خصوص در مخازن غیر قابل رویت براي کنترل مقدار محلول 

سمی.
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عملیات اجرایی کالیبراسیون در مزرعه.
براي شروع کالیبراسیون مقدار معینی آب (مثًال 50 لیتر)در مخزن ریخته، 
مسافتی به طول 250 متر را در مزرعه  طی کرده  سپس، مقدار آب باقی 
مانده در مخزن را پس از رفع تالطم اندازه گیري کرده و از مقدار اولیه 
طی  از  بعد  اگر  مثًال  آید  بدست  شده  مصرف  آب  میزان  تا  نموده   کم 
مسافت 250 متر مقدار آب مصرفی 40 لیتر باشد  با یک تناسب ساده

می توان میزان آب مصرفی در هکتار را محاسبه نمود یعنی آب مصرف 
شده در 2000 متر مربع برابر 40 لیتر بنا بر این آب مصرفی در 10000 

متر مربع 200 لیتر خواهد شد
مترمربع 2000=250*8 (عرض بوم) 

بنابراین: لیتر در هکتار200=40/2000*10000) 
حال چنانچه میزان 2 لیتر سم در هکتار مد نظر باشد براي بدست آوردن 
مقدار سم در مخزن 400 لیتري با استفاده از تناسب مقدار آنرا محاسبه 

مى نمائیم  یعنی:
لیتر 4 = 200 / 400*2 = میزان سم مورد نیاز 

نکته :
با حل نمودن سموم مختلف در آب ، غلظت و لزجت محلول نسبت به آب 
افزایش یافته و در نتیجه خروجی نازل ها مقداري کاهش می یابد. لذا 
بسته به مقدار و انواع سموم حل شده میزان خروجی محلول نسبت به آب 
محاسبات  در  باید  مقدار  این  که  یابد  می  کاهش  درصد   5 تا   3 خالص 

کالیبراسیون منظور گردد.
با محاسبات فوق الذکر اگر میزان محلول بدست آمده با مقدار مورد نظر 
بیش از 10 درصد اختالف داشته باشد باید شماره نازل را تغییر داد. اما اگر 
این اختالف جزئی و زیر 10 درصد باشد می توان از طریق تغییر فشار یا 

سرعت ِ حرکت، به اندازه مورد نظر رسید.

-  توري سبدي درب مخزن. این سبد باید در اطراف و زیر مشبک بوده و 
توري آن 30 مش باشد (مش یعنی تعداد سوراخ ها در یک اینچ طولی).

-  کنترل درب مخزن 
- عدم نشتی لوله هاي خروجی و برگشتی محلول 

- عدم گرفتگی صافی زیر مخزن
-  عدم نشتی کلیه اتصاالت موجود از پمپ تا نازل

-  فاصله نازل ها در روي بوم نیز باید همگی cm 50 باشد و شیار نازل هاي 
تی جت همگی در روي یک خط بوده و موازي با طول بوم باشد. (البته با 

اندکى زاویه جزئى حدود 1 تا 2 درجه) 
-پاشش یکنواخت نازل ها ( توري  50 مش و عدم گرفتگی ) 

- یکسان بودن دبِی (میزان خروجی در واحد زمان) نازل ها در بخش هاي 
مختلف بوم و یکسان بودن دبی نازل هاي یک بخش

- مجهز بودن نازلها به سوپاپ ضد چکه جهت جلوگیري از چکه در هنگام 
قطع سمپاشی.

- بخش هاي مختلف خرپاي بوم به خصوص لوالي اصلی باید فاقد هرگونه 
لقی باشد. کلیه بخش ها باید داراي پیچ تنظیم ارتفاع بوده و تمام قسمت ها 
ایستاده است،  در یک راستا قرار گیرند. زمانی که تراکتور در جاي مسطح 

الزم است تا فاصله دو طرف بوم از سطح زمین برابر باشد 
- محور توان دهی تراکتور در کلیه حاالت پاشش که بسته به نوع نازل و 
ارتفاع محصول (ارتفاع پاشش از 50 تا 130 سانتی متر تغییر می کند) باید 

حتی االمکان به صورت افقی کار کرده تا به پمپ فشار نیاید.
- اگر تعداد نازل ها 16 عدد باشد، حداکثر عرض کار پاشش در روي زمین  
متر  7/5 آخر  تا  اول  نازل  فاصله  و  متر    8 مفید   کار  و عرض  متر    8/5
می باشد. بوم هاي تاشوي ضربدري به بوم هاي افقی ارجحیت دارند زیرا در 
هنگام برخورد بوم به مانع، با عقب رفتن بوم، سر ِ آن باال رفته و مانع را رد 
باید طوري  اندازه و روش نصب و قرار گرفتن شلنگ هاي رابط  می کند. 
باشدکه در موقع بازشدن مانع پاشش نازل ها نشده و در هنگام جمع شدن 

در بین قطعات گیر نکند
- در انتهاي بوم نیز باید قطعه U شکل وجود داشته باشد که کار حفاظت از 
نازل ها را بر عهده دارد و در هنگام پایین آوردن بوم و یا برخورد با موانع، 

نازل ها آسیب نبیند.

 دکتر وحیدرضا خامسی پور - رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و
مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

 مهندس محمد محمدى  - کارشناس اداره امور فن آوریهاي مکانیزه کشاورزي
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  ضرورت احیا و توسعه کشت آفتابگردان در استان اصفهان

دى اکسید کربن هوا تا حدى باعث رشد و عملکرد باالتر این گیاه مى گردد.
و  داشت  کاشت،  امکان  و  ندارد  ادوات خاص  به  نیاز  آفتابگردان  5) کشت 

برداشت آن با ادوات موجود در استان به راحتى امکان پذیر است.
6) سابقه تحقیقات به نژادى آفتابگردان در کشور حدود پنجاه سال است و از 
معدود گیاهانى است که محققان ایرانى قادر به تولید هیبرید آن مى باشند. 
خوشبختانه نتیجه این تحقیقات منجر به معرفى ارقام و هیبریدهاى متنوع، 

سازگار به شرایط مختلف کشور و داراى ویژگى هاى مطلوب مى باشد.
7) به جرأت مى توان گفت آفتابگردان در طول دوره رشد در استان اصفهان 
نیاز به سم پاشى علیه آفات و بیمارى ها ندارد. على رغم این که بیمارى هایى 
وجود دارد که این گیاه را تهدید مى کند اما اوًال هیبریدهاى اصالح شده قبل 
از معرفى ازنظر حساسیت به بیمارى ها موردبررسى قرار مى گیرند و ثانیًا این 

بیمارى ها خوشبختانه در استان اصفهان به دلیل خشکى هوا شیوع ندارند.
8) محصول آفتابگردان خرید تضمینى دارد و درنتیجه مشکلى ازنظر نوسانات 

بازار و خرید براى آن وجود ندارد.
9) کشت، داشت و برداشت آفتابگردان بسیار کم هزینه است.

10) با توجه به نیاز مبرم کشور به افزایش تولید دانه هاى روغنى، آفتابگردان 
جزء محصوالت استراتژیک محسوب مى شود و توجه به توسعه سطح زیر 

کشت آن ضرورى است.
در  که  استان  در  گیاه  این  سابقه کشت  و  ویژگى هاى ذکرشده  به  توجه  با 
خود  به  را  استان  کشت  مورد  اراضى  از  هکتار  هزار  چند  سالها  از  بعضى 
اختصاص داده است و با توجه به شرایط حاضر ازنظر تغییرات اقلیمى و تنش 

خشکى ، اهمیت توسعه کشت این گیاه روشن مى گردد.

در مورد زراعت آفتابگردان چه نکاتى اهمیت دارند؟ 
1) براي زراعت آفتابگردان زمینی مسطح با شیبی مالیم و قابل نفوذ که عمق 
آن50تا75 سانتى متر باشد مناسب است. شخم عمیق پائیزه براي زیرخاك 
کردن بقایاي محصول قبلی و استفاده از مزایاى یخ آب زمستانه براى نابودى 
توصیه بهاره  کشت  براى  خاك  در  آب  ذخیره  و  آفات  الرو  و  بیمارى ها 

مى گردد. در صورت لزوم اضافه نمودن 20 تا 30 تن کود حیوانی قبل از شخم 
پائیزه، خرد کردن کلوخه ها با دیسک در اواخر یا اوایل بهار و تسطیح زمین 
کشت  درصورتى که  می باشد.  آفتابگردان  بستر  تهیه  براي  الزم  اقدامات  از 
تابستانه مدنظر است نیز باید در اولین فرصت نسبت به تهیه بستر اقدام نمود. 
از  قبل  باید  که  موردنیاز  شیمیایى  کودهاى  دیسک،  عملیات  انجام  از  قبل 
کاشت توزیع شوند مثل بخشى از کود ازته، کود فسفره و پتاسه و همچنین 
علف کش هاى قبل از کاشت مانند ترفالن نیز بایستى توزیع و بالفاصله با 
خاك مخلوط شوند. کل عملیات باید طورى طراحى شود که تعداد دیسک ها 

استفاده بى رویه بشر از سوخت هاى فسیلى و افزایش گازهاى گلخانه اى 
موجب تغییرات اقلیمى در دنیا و به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک 
گردیده است. تبعات ناشى از این تغییرات در مناطق خشک و نیمه خشک 
غیره  و  کربن  افزایش دى اکسید  بارش،  کاهش  هوا،  گرم شدن  شامل 
مى باشند که درمجموع شرایط جدیدى را به وجود آورده است. ازاین رو 
مدیریت زراعى و به ویژه تناوب زراعى در مناطق مختلف نیازمند بازنگرى 
و برنامه ریزى منطبق با شرایط جدید است. در استان اصفهان کمبود آب 
مهم ترین عامل محدودکننده بخش کشاورزى است، بنابراین استفاده از 
محصوالت زراعى مقاوم یا متحمل به خشکى و شورى، داراى راندمان 
مصرف آب باال، دوره رشد کوتاه و گستردگى طیف زمان کاشت به دلیل 

نوسانات دسترسى به آب آبیارى، از اهمیت زیادى برخوردار است.
آفتابگردان (Helianthus spp) گیاهى خاص و داراى ویژگى هاى مطلوب 
جهت کشت در مناطق مختلف استان است. کشت این گیاه در ایران از 
سال 1346 آغاز گردیده و در استان اصفهان نیز سابقه کشت طوالنى 
دارد ولى در سال هاى اخیر به دلیل توسعه کشت محصوالت رقیب مثل 
این  به  ذرت، برنج و سبزى و صیفى درکشت دوم و عدم توجه کافى 
آب  به  دسترسى  عدم  است.  کاهش یافته  آن  کشت  زیر  زراعت، سطح 
زاینده رود و کمبود آب به ویژه در فصل تابستان، موجب محدودیت کشت 
محصوالت نیازمند به مصرف آب زیاد مثل ذرت، برنج و سبزى و صیفى 
نموده  فراهم  آفتابگردان  توسعه کشت  و  احیا  براى  را  زمینه  و  گردیده 

است.
دالیل توصیه کشت آفتابگردان و لزوم توسعه آن چیست؟  
1) آفتابگردان داراى سیستم ریشه اصلى متراکم و منشعب، داراى قدرت 
گسترش ثانویه و نفوذ به اعماق خاك است و این ویژگى ها باعث جذب 
بهتر آب از خاك مى گردد به طورى که این گیاه در شرایط کمبود آب قادر 
به ادامه رشد و تولید عملکرد مناسب مى باشد. آفتابگردان به شورى خاك 
نسبتًا مقاوم است و در محدوده اى از اسیدیته خنثى رشد خوبى دارد. در 
مزارعى که از آب آبیارى با شورى متوسط استفاده مى شود، مى توان به 

کشت آفتابگردان اقدام نمود.
2) آفتابگردان به بافت خاك حساسیت زیادي ندارد و در خاك هایى که 
از شنى تا رسى تغییر مى کند به خوبى رشد مى کند و نظیر  بافت آن ها 
تا  ندارد  نیاز  حاصلخیز  بسیار  خاك  به  سیب زمینى  یا  و  گندم  ذرت، 
اراضى حاشیه اى هم در  بنابراین حتى  بدهد،  بخشى  محصول رضایت 

مى تواند مورد کشت قرار گیرد.
رشد  به خوبى  معتدل  مناطق  اغلب  در  که  است  گیاهى  آفتابگردان   (3
مى کند و سازگارى آن طیف وسیعى دارد. تنها معدودى از زراعت ها چنین 
و  مورفولوژیکى  مختلف  ویژگى هاى  مى دهند.  نشان  را  تطبیق پذیرى 
فیزیولوژیکى ازجمله عدم حساسیت به طول روز و تحمل سرما و درجه 

حرارت هاى باال در تطبیق پذیرى آن دخالت دارند.
اما  فیزیولوژیکى یک گیاه سه کربنِه است  ازنظر  آفتابگردان  اگرچه   (4
خصوصیات رشدى آن به گیاهان چهار کربنه شبیه است به طورى که در 
شرایط نور و گرما رشد سریع و راندمان باالیى دارد. از سوى دیگر افزایش 

  مهمترین نکات آموزشی و ترویجی در خصوص کاشت، داشت و برداشت گیاه دارویی موسیر



سال ششم ، شماره 17 ، بهار 1398

ف�,ن�*( ت'ویج کش�و"زی ��ف ج��ن

*8ی7یت 4�54نگی ت'ویج کش�و"زی ا1ت�ن ا/ف��ن

٥

مدیریت امور دام استان

و به طورکلى تردد ماشین آالت به حداقل ممکن برسد.
2) جهت رسیدن به استقرار مناسب گیاهچه در خاك باید از روش کاشت 
محصول  تولید  بر  عالوه  آفتابگردان  خطى  کشت  نمود.  استفاده  مناسب 
روش  این  در  مى کند.  ساده  و  آسان  نیز  را  داشت  عملیات  انجام  خوب، 
کشت، عملیات وجین، سله شکنى، کولتیواتور زدن با وسایل مکانیزه و به 
سهولت انجام مى گیرد. آفتابگردان را مى توان با انواع ردیف کارهاى وجینى 
کشت نمود. بدیهى است که تنظیم ردیف کار براى رسیدن به تراکم، عمق 
خطوط  تا  کرد  سعى  بایستى  است.  ضرورى  مناسب  کاشت  آرایش  و 
بذرکارى مستقیم باشد تا عملیات بعدى به ویژه کولتیواتور زدن آسان گردد.

3) عمق کاشت بذر بسته به بافت خاك از 3 تا 5 سانتى متر تغییر مى یابد. 
کشت در خاك هاى سنگین و درجه حرارت زیاد خاك و استفاده از آب شور 
که در شرایط کشت دوم آفتابگردان، نیاز به توجه زیاد به عمق کاشت دارد. 
در شرایطى که با شورى آب یا خاك مواجه هستیم بهتر است کشت در دو 
طرف پشته هاى عریض و در داغاب، به منظور قرار نگرفتن گیاهچه ها در 

معرض شورى زیاد انجام شود.
4) تراکم کشت مناسب براى آفتابگردان به ویژه براى هیبریدهاى جدید 
آزادگرده ارقام  به  نسبت  کوچک ترى  بوته هاى  و  کم  ارتفاع  که  زودرس 
پشته هاى  احتساب  با  که  است  مترمربع  در  بوته  دارند، حدود 12   افشان 
حدود 75 سانتى مترى فاصله ردیف حدود 10 تا 12 سانتى متر را نیاز دارد. 
رقم  دانه  صد  وزن  و  موردنظر  تراکم  به  توجه  با  مصرفى  بذر  میزان 
و  محاسبه  شرایط،  گرفتن  نظر  در  با  باید  و  است  متفاوت  مورداستفاده 
هکتار  در  بذر  کیلوگرم    8 حدود  به طورمعمول  گیرد.  قرار  مورداستفاده 

مورداستفاده قرار مى گیرد.
5) آفتابگردان را در تاریخ کشت هاى مختلفى مى توان کاشت، زیرا فصل 
نیاز دارد.  این گیاه  از زمانى است که  اغلب مناطق طوالنى تر  رویش در 
حداقل حرارت الزم براي جوانه زدن بذر آفتابگردان در خاك حدود 8 تا 10 
درجه سانتی گراد است که این حرارت ها در خاك با رسیدن میانگین شبانه
 روزى حرارت هوا به 10 تا 15 درجه سانتی گراد (بسته به عوامل اقلیم و 
اولین سرماي  تأمین مى گردد. طول فصل رشد، رقم، زمان وقوع  خاك) 
دوران گرده فرار  و  فعالیت حشرات  با  گرده افشانى  دوران  برخورد  پائیزه، 
 افشانى و اوایل دانه بندي از گرماي شدید تابستان از عوامل تعیین کننده در 

انتخاب تاریخ کاشت مناسب آفتابگردان است.
6) به طورکلى مى توان زمان کاشت آفتابگردان را به کشت اول که در بهار 
و با مساعد شدن شرایط جوى شروع مى شود و کشت دوم که به طورمعمول 
پس از قطع آبیارى یا برداشت غالت شروع مى شود، تقسیم نمود. کشت 
بین  کشت  یک  به صورت  عمدتًا  اصفهان  استان  در  روغنی  آفتابگردان 
زراعی تابستانه محسوب می گردد، به این معنی که زارعین پس از برداشت 
غالت پاییزه و یا قطع آبیاري آن ها به این کشت اقدام می نمایند. درکشت 
اول یا بهاره نیمه دوم اردیبهشت زمان کشت مناسب مى باشد و پس ازاین 
تا اواخر تیر امکان کشت آن وجود دارد. بدیهى است در کشت هاى تأخیرى 

باید از هیبریدهاى زودرس استفاده نمود.
براى  بذر مناسب  انتخاب  به  اول منوط  زراعت در درجه  7) موفقیت هر 

 دکتر غالمحسین شیراسماعیلى-عضو هیئت علمى بخش تحقیقات زراعى و باغى

منظور  بدین  هست.  مناسب  کیفیت  داراى  و  موردنظر  منطقه  و  اهداف 
راهگشا  گواهى شده  بذور  از  استفاده  و  منطقه اى  کارشناسان  با  مشورت 
زاریا،  رکورد،  مثل  قدیمى  آزادگرده افشان  ارقام  بر  عالوه  بود.  خواهد 
پروگرس و آرماویرسکى، هیبریدهاى آفتابگردان وارداتى مثل هایسان 33، 
آلستار، یوروفلور و...، هیبریدهاى داخلى مثل آذرگل، فرخ، برزگر، قاسم، 
به  توجه  با  ارقام  تنوع  این  که  تولیدشده اند  عرصه  وارد  غیره  و  شمس 
خصوصیات مختلف، مى تواند مفید باشد و دامنه انتخاب را براى شرایط و 

اهداف مختلف گسترده تر نماید. 
دوره  مهم ترین  دارد.  نیاز  آب  مترمکعب   6000 حدود  به  آفتابگردان   (8
مراحل  در  است.  گرده افشانى  و  گلدهى  دوره  آن  براى  کافى  آب  تأمین 
رویشى و پس از گلدهى به خشکى تحمل نسبى دارد. بدیهى است براى 
تولید عملکرد باال در همه مراحل باید آب کافى در اختیار گیاه باشد اما در 
شرایط کمبود آب مى توان به جز در مراحل غنچه دهى، اوایل گلدهى و 

پرشدن دانه میزان آب را کاهش داد.
9) آفتابگردان در مراحل اولیه رشد در رقابت با علف هاى هرز ضعیف است 
ولى حدود یک ماه بعد از جوانه زنى با سرعت رشد باال به خوبى با علف هاى 
هرز رقابت مى کند. با استفاده از بذور گواهى شده، عدم استفاده از کود دامى 
نپوسیده، مبارزه با علف هاى هرز در کشت هاى قبل یا در زمان آیش و 
سایر روش هاى بهداشت مزرعه مى توان از شیوع علف هاى هرز پیشگیرى 
نمود. همچنین استفاده از روش هاى کنترل مکانیکى، زراعى و شیمیایى 

براى کنترل علف هاى هرز امکان پذیر است.
10) خسارت پرندگان در مزارع با مساحت کم مى تواند قابل توجه باشد اما 
در کشت هاى وسیع درصد خسارت بسیار پایین خواهد بود. براى جلوگیرى 
از خسارت پرندگان کشت متراکم تر، عدم کشت نزدیک باغات و جایى که 
تا حدى  غیره  و  تولید صدا  وسایل  بعضى  از  استفاده  است،  زیاد  درخت 

مى تواند از خسارت پرندگان بکاهد.
است.  امکان پذیر  کمباین  به وسیله  به راحتى  آفتابگردان  برداشت   (11
زیادى  حد  تا  محصول  اتالف  از  آفتابگردان  مخصوص  هد  از  استفاده 
جلوگیرى مى کند. در صورت عدم دسترسى به هد مخصوص مى توان از 
هد غالت و با تنظیم مناسب کمباین نیز براى برداشت آفتابگردان استفاده 

نمود.
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 دکتر مسعود ترابى- استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی-  باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان
           اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، اصفهان، ایران 

خارشتر با نام انگلیسى Camelthorn از جنس Alhagi،  تیره بزرگ بقوالت، 
داراى یازده گونه در جهان مى باشد، که دو گونه آن در کشورمان ایران 
بومى بوده و گونه Alhagi maurorum غالب ایران مى باشد. این گیاه به 
از  که  بوده  دارى  خار  دائمى  کوچک  هاى  درختچه  گاها  و  بوته  فرم 
شاخه هاى بسیار منشعب سبز و برگ هاى ریز و گل هاى شبیه به سایر 
داراى  ابتداى گلدهى  در  است. خارشتر  برخوردار  بقوالت  گیاهان خانواده 
باالترین کمیت و کیفیت بوده و براى بسیارى از حیوانات نشخوار کننده 
خوش خوراك مى باشد. خارشتر از دیر باز با استفاده هاى مختلفى همچون 
گیاه دارویى ترنجبین، عرق خارشتر، علوفه شتر و علوفه دام هاى سبک و 
باغـات،  مزارع،  در  مهم  هرز  علفهاي  از  یکـی  عنـوان  به  همچنین 
دیـمزارهـا، منـاطق مسـکونی، فرودگاهها، جادهها و به ویژه در مناطق 
گرم و خشـک مورد توجه ویژه بوده است. ایـن گیاه بومی نواحی مدیترانه 
بیشتر  در  است.  زیاد  ایران  در  آن  پـراکنش  دامنـه  و  بوده  آسیا  غرب  و 
مشاهده دریا  سطح  از  متـري   4000 ارتفـاع  تـا  ایـران  منـاطق 
استانهاي  بـه ویـژه حاشـیه کویر در  می شود. در مناطق گرم و خشک 
خراسان رضوي، خراسان جنوبی، یزد و اصفهان نیز گسـتره زیادي را در بر 
می گیرد. ازدیاد خارشتر از طریق زایشی (بذر) و رویشی (ریزوم) صورت
 می گیرد. بذور در دماى خاك نزدیک به 20 درجه سانتیگراد در اوایل بهار 
و در صورت وجود رطوبت جوانه زده، و باعث استقرار خوب گیاهچه هاي 

آن مـی شـود. 
پژوهش ها در بعضى از نقاط جهان مثل چین و استرالیا نشان مى دهد که 
خارشتر گیاهى نسبتا با استعداد از نظر تولید علوفه محسوب مى شود، و 
توان  شورى  به  آن  عالى  بسیار  تحمل  و  آب  مصرف  بودن  پایین  ضمن 
تولیدى بسیار خوب علوفه عارى از هر گونه مواد محدود کننده را براى دام 
دارد. نکته قابل توجه اینکه این گیاه از جمله گونه ها و پوشش هاى مرتعى 
ایران بوده که از دیر باز مورد تعلیف دام ها قرار داشته و در زمان گلدهى 
این گیاه توسط دامداران درو مى شده و ضمن خرد کردن آن، در فصل 
زمستان به عنوان یک منبع غذایى قابل اطمینان مورد استفاده دام هاى 
از  بعضى  در  در حال حاضر  است.  گرفته  قرار مى  و حتى سنگین  سبک 
استان  کویرى  مناطق  و  یزد  کرمان،  جنوبى،  خراسان  مانند  ها  استان 

اصفهان استفاده علوفه اى از این گیاه مرسوم مى باشد.  
ارزش  که  دارد  آن  از  نشان  ایران  و  در سطح جهان  انجام شده  آزمایش 
متوسط  کیفیت  علوفه  با  تواند  مى  دام  خوراك  عنوان  به  خارشتر  غذایى 
یونجه قابل قیاس و برابر باشد. اطالعات مربوط به ترکیب شیمیایى و مواد 
مغذى آن در مراحل مختلف نمونه بردارى حاکى از آن است که از نظر 
میزان پروتئین قابل توجه بوده و حتى محتوى فسفر آن باالتر از یونجه 
مى باشد، و به لحاظ درصد ماده آلى و الیاف خام نیز مشابه یونجه است. از 
اطالعات بدست آمده چنین منتج مى شود که این گیاه داراى قابلیت هضم 

قابل توجه اى نیز مى باشد. 
خارشتر در تمام طول دوره رشد به هواى آفتابى، گرم و خشک با دماى 
مطلوب 20 تا 35 درجه سانتیگراد نیاز دارد و کشت و رویش آن بر اساس 
مناطق  حتى  و  خشک  و  گرم  نقاط  بیشتر  در  گیاه  این  طبیعى  پراکنش 
مرطوب و شور ساحلى مثل سواحل دریاى خزر در شهرستان گنبد امکان 
پذیر مى باشد. رشد نمو طبیعى خارشتر در رویش گاه هاى گرم و خشک 
حتى در دما هاى حدود 40 و باالتر نیز مشاهده شده است. رشد خارشتر در 
مناطقى که داراى زمستان هاى سرد مى باشند طى چند ماه کند و متوقف 

مى شود.  
ایجاد  است.  بذر  پوسته  ضخامت  از  ناشی  فیزیکی  خواب  داراي  خارشتر 
شکسـتن  باعـث  سـولفوریک  اسـید  با  شستشو  یا  بذر  پوسته  در  خراش 
خواب و جوانه زنی بذر می شود.  بر اساس تحقیقات صورت گرفته، قرار 
دادن بذور در اسید سولفوریک 96 درصد به مدت 20 تا 25 دقیقه موجب 

شکستن خواب بذر شده و سپس مبادرت به شستشوى بذور شود. 
خراش دهى پوسته بذر و قرار دادن بذور در آب نزدیک به 100 درجه به 
مدت 3 تا 4 دقیقه توانسته جوانه زنى بذور را تا حدود 60 درصد باال ببرد. 
بر اساس پژوهش هاى صورت گرفته استفاده از اسید سولفوریک یا استفاده 

از خراش دهى پوسته بیشتر توصیه شده است. 
علوفه  کیفیت  باالترین  حصول  براى  علوفه  این  برداشت  زمان  بهترین 
اواسط مرحله گلدهى یا حدود 50 درصد گلدهى مى باشد. در اواسط مرحله 
گلدهى میزان پروتئین در حدود 11/5 تا 12 درصد و ماده خشک در حدود 

35 درصد مى باشد. 
پس از برداشت، این محصول علوفه اى  بر اساس دانش بومى خرد شده و 
تبدیل به علوفه مى شود. یکى از قابلیت هاى دیگر آن تبدیل این محصول 
به پلت مى باشد. پلت هاى خارشتر براى تعلیف نشخوار کنندگان و حتى 

شتر مرغ و مرغ هاى تخمگذار مى تواند بسیار مناسب باشد. 
در مناطق کویرى، چراى مستقیم این علوفه براى گله هاى شتر و بز امکان 

پذیر مى باشد. 

 خارشتر گیاه مرتعی – علوفه ای
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بارندگى کم، همراه با توزیع نامناسب زمانى و مکانى، کمبود منابع آب و 
افزایش تقاضا براى آب از مشکالت اساسى استان اصفهان مى باشد. 

بهره ورى مصرف آب یکى از شاخص هاى مصرف بهینۀ آب آبیارى است. 
کمیت بهر ه ورى به شدت وابسته به حجم آب مصرفى بوده و تعیین بهره ورى 
آبیارى،  راندمان  همانند  خوشبختانه  است.  همراه  تردیدهایى  با  همواره 
شاخص بهره ورى مصرف آب در استان طى چندین سال گذشته روند 
صعودى داشته است که این روند به معناى اثربخشى فعالیت هاى انجام 

شده در استان است. 
یکى از اقدامات ارزنده اى که در سال هاى اخیر در راستاى بهبود بهره 
ورى مصرف آب در استان صورت گرفته توجه خاص به توسعه روش هاى 
آبیارى تحت فشار است. به طورى که تاکنون حدود 120 هزار هکتار از 
اراضى استان به انواع سامانه هاى آبیارى تحت فشار مجهز شده است.  
بررسى هاى انجام شده نشان میدهند در توسعه این روشها در اکثر موارد 
به جنبه هاى فنى کمتر توجه شده و توسعه فیزیکى در اولویت اصلى بوده 
است. بطور یکه این امر موجب شده است در برخى مناطق، اهداف مورد 

انتظار محقق نشده باشد. 

 

بالقوه داراى مزایایى  آبیارى تحت فشار به طور  هر یک از سامانه هاى 
هستند که اگر نکات الزم و اختصاصى آنها در طراحى، اجرا و بهره بردارى 
بهبود  موجبات  و  واقع شده  موثر  و  مفید  بسیار  توانند  گردد، مى  رعایت 
کیفى و کمى محصول، افزایش کارآیى مصرف آب و کاهش برداشت از 
منابع آب زیرزمینى را فراهم آورند. اما متاسفانه حرکت شتاب زده در مسیر 
گسترش سطح تحت پوشش سامانه هاى آبیارى تحت فشار و فقدان یک 
اعتبارات  ارائه  نیز  و  ارزیابى  و  نظارت  اجرایى،  آموزشى،  دقیق  سیستم 
رایگان بدون کنترل هاى الزم، و ... منجر به جمع آورى این سامانه ها در 
برخى موارد و یا تغییر سامانه آبیارى اجرا شده به سیستم سطحى شده و 

علیرغم هزینه هاى زیاد، کارآیى الزم و قابل قبول را نداشته باشد .
بطور مثال: در خصوص ایستگاه هاى پمپاژ آب کشاورزى باید گفت در 
سال هاى اخیر، با افزایش هزینه انرژى، استفاده از شیوه هاى جدید طراحى 
به منظور افزایش بازدهى نقش مهمى در مهار مصرف انرژى خواهد داشت. 
بازده انرژى ایستگاه پمپاژ، با توجه  به تأثیر سه عامل بازده ذاتى کارکرد 
و  خروجى  و  ورودى  توان  تفاوت  از  ناشى  انرژى  مصرف  بازده  پمپ، 
پتانسیل تفاوت بازده به دلیل تطبیق و یا عدم تطبیق با منحنى مقاومت 

سامانه، در یک ایستگاه پمپاژ آبیارى باید مورد ارزیابى قرار گیرد. ارزیابى 
بازده انرژى ایستگاه پمپاژ بر اساس مقادیر اندازه گیرى شده دبى و تطبیق 
، نشان دهنده آن است که پمپ موجود در  با منحنى عملکرد پمپ  آن 
بهترین نقطه کارکرد قرار گرفته است. مطالعات وبررسى ها نشان میدهد 
بازده کل انرژى مصرفى ایستگاه پمپاژ، با توجه به تأثیر عوامل بیشترین 

مقدار تلفات انرژى ، متأثر از انتخاب ناصحیح پمپ بوده است.
و  اجرایى  فعالیت  و  تجربیات  بر  تکیه  با  راه  ادامه  در  است  ضرورى  لذا 
پژوهشى، توجه شایسته اى به ارتقاء سطح کیفى اجراى سیستم ها در کنار 
تیپ  آبیارى  سیتم  معرفى  به  ادامه  در  داشت.  مبذول  آنها  کمى  توسعه 

پرداخته مى شود .
معرفى سیستم آبیارى تیپ

سیستم آبیارى تیپ (نوارى) متشکل از ایستگاه پمپاژ، لوله هاى اصلى و 
براى  است.  اى  قطره  آبیارى  نوارهاى  و  اتصاالت  ها،  شیرفلکه  فرعى، 
ایستگاه  نیاز است که توسط  لوله هاى تیپ،  آبدهى مناسب و یکنواخت 
پمپاژ تامین گردد. ایستگاه پمپاژ عالوه بر تامین و تنظیم فشار الزم براى 
گردش آب وخروج یکنواخت آب از روزنه هاى لوله تیپ، وظیفه جلوگیرى 

از ورود ذرات ریز و معلق آب به سیستم آبیارى را بر عهده دارد.
این کار از طریق نصب فیلترهاى مختلف در این ایستگاه انجام مى شود. 
انتخاب فیلتراسیون مناسب براى هر مزرعه براساس کیفیت آب آبیارى و 
ریز ومعلق آب  انجام مى شود. حذف ذرات  آبیارى  توسط طراح سیستم 
در  یکنواختى  ایجاد  و  ها  لوله  از گرفتگى  براى جلوگیرى  فیلترها  توسط 

خروج آب و باال بردن عمر مفید نوارهاى آبیارى تیپ ضرورى است. 
قطر لوله هاى اصلى و فرعى نیز وابسته به مساحت قطعه تحت آبیارى و 
دبى عبورى از آنها است که در زمان طراحى سیستم، توسط طراح مربوطه 
تعیین مى شوند. این لوله ها پس از نصب در مزرعه و راه اندازى سیستم، 

در زیر خاك مدفون مى شوند.
 تعیین فواصل خطوط لوله هاى تیپ از یکدیگر بسیار مهم بوده و براساس 
آن، فواصل ایجاد سوراخ و نصب لوله از یکدیگر قابل تنظیم است. فواصل 
لوله هاى تیپ تابعى از نحوه کاشت محصول و فواصل ردیف هاى کشت 

ازیکدیگر است که بافت خاك مزرعه نیز در آن دخیل مى باشد.
آبیارى محسوب این سیستم  جزء  آخرین  واقع  در  تیپ،  آبیارى  نوارهاى 

مى شوند که به لوله هاى پلى اتیلن متصل مى گردند. تنوع در ضخامت 
جداره، قطر لوله، آبدهى قطره چکانها و فواصل خروجى ها موجب مى گردد 
تا عمال طیف وسیعى از این نوع محصول در اختیار طراحان و کشاورزان 

قرار داشته باشد.
ماوراء  اشعه  برابر  در  که  اند  موادى ساخته شده  از  تیپ  آبیارى  نوارهاى 
در  متداول  شیمیایى  مواد  پوسیدگى،  دما،  تغییرات  خورشید،  نور  بنفش 
کشاورزى نظیر کود و سموم شیمیایى مقاوم مى باشند. هرچند ضخامت 
این نوارها کم است، ولى مى توانند در مقابل عوامل طبیعى مقاوم باشند.

توصیه مى گردد، قبل از نصب نوار تیپ، خاك مزرعه بایستى شخم خورده 
و فاقد کلوخ و قطعات درشت باشد. همچنین تسطیح نسبى زمین و شیب 
بندى آن ضرورى است. توصیه مى شود که شیب زمین از 1 درصد تجاوز 

  بهره وری و استفاده بهینه از منابع آبی
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مدیریت آب و خاك و امور فنى و مهندسى سازمان

کشت با پیاز ارجح تراست چون زودتر به بازده اقتصادى مى رسد
8- مناسب ترین روش کاشت موسیر: روش کرتى ولى روى خط است که 
فاصله ردیفهاى کشت 25 و فاصله کشت پیاز ها روى ردیف 10 و عمق کاشت 

نیز 10تا 15 سانتیمتر  مى باشد
9- انواع موسیرشامل، موسیر ایرانى: که داراى غده هاى کوچک و کشیده است 
. موسیر دانمارکى: که غده هاى درشت و گرد دارد و موسیر روسى: که غده 

هاى آن درشت، گرد و داراى طعم تند مى باشد.
10- مقدار پیاز الزم براى کشت موسیرحدود 3 تا 3/5 تن در هر هکتار( بسته 

به سایز پیازها) مى باشد 
11- مناسب ترین سایز پیاز موسیر براى کشت سایز گردویى است (با وزن 
حداقل 20 تا 25 گرم) که براى کاشت بهتر است پیازها را ابتدا با سموم قارچ 

کش ضد عفونى و سپس در هر گود یک پیاز درشت موسیر قرار داد 
12- نیاز آبى موسیر: موسیر گیاهى است کم آب و مقاوم به خشکى ( نیاز آبى 
آن حدود 3500 متر مکعب در هر هکتار در طول سال مى باشد) ولى در شروع 
فصل رشد ( اوایل بهار) براى عملکرد بیشتربه طور متوسط بهتر است هر 7 روز 

یکبار آبیارى شود
13- عملیات داشت: در شروع رشد رویشى چندین نوبت وجین علفهاى هرز 

بایستى انجام گردد
14- مهمترین آفت پیاز موسیر، کرم هاى مفتولى است که در صورت ظهور با 

روشهاى  بهزراعى با آن مبارزه مى گردد 
15- برداشت موسیر: بسته به سایز پیازهایى که در سال اول کشت شده متفاوت 
مى باشد اگر سایز گردویى کشت شده باشد در سال دوم و اگر سایز بادامى در 
سال سوم و اگر سایز فندقى باشد در سال چهارم و اگر کشت با بذر انجام شده 
باشد در سال پنجم و معموًال در اوایل تیرماه هم زمان با زرد شدن برگ ها آماده 

طرف بر روى دو بلبرینگ قرار گرفته و به راحتى میچرخد، قرار گرفته و 
ثابت  از  همچنین  شود.  حمل  ها  لوله  نصب  امتداد  در  و  کارگر  توسط 
نگهداشتن و نصب قرقره در یک طرف مزرعه و کشیدن نوارهاى تیپ به 
منظور نصب بر روى زمین خوددارى گردد، زیرا این کار باعث خراشیدگى 
سطح لوله، کشیدگى و کاهش طول عمر آن مى شود. در صورت نصب 
نوار تیپ به روش مکانیزه، الزامًا باید از دستگاههاى استاندارد پهن کردن 
نوار استفاده شود، به طورى که در تمام مسیر لوله، هدایت نوار از کالف تا 
روى زمین (شامل محل ورود و خروج نوار از لوله و سطح داخلى لوله) 
هیچگونه تماس با سطوح تیز، برنده و ساینده که موجب پارگى و آسیب 
تواند  این موضوع مى  به  توجه  باشد. عدم  نداشته  نوار میشود، وجود  به 

خسارت زیادى براى کشاورزان در طول فصل به بار آورد.

باید خطوط  لوله،  به  تیپ  آبیارى  نوارهاى  اتصال  از  قبل  نکند. همچنین 
باید  اینکار  براى  شوند.  داده  شستشو  مانیفولدها  و  اصلى  نیمه  و  اصلى 
عمل  تا  شود  اندازى  راه  سیستم  و  شده  باز  خطوط  انتهاى  درپوشهاى 
شستشو انجام گردد. پیش بینى و نصب ایستگاه پمپاژ، الگوى قرارگیرى 
سایر  و  ها  شیرفلکه  آبیارى،  شیفتهاى  مزرعه،  فرعى  و  اصلى  هاى  لوله 
اتصاالت مربوطه نیازمند محاسبات فنى و دقیق است که بر اساس نظر و 

تجارب طراح سیستم آبیارى عمل خواهد شد.
واضح است که همانند سایر روشهاى آبیارى تحت فشار، طراحى صحیح 
سیستم تیپ با در نظر گرفتن مبانى هیدرولیکى دقیق و همچنین اجرا و 
این روش،  موفقیت  براى  کلیدى  مناسب سیستم، جزو عوامل  نگهدارى 
محترم  کشاورزان  توسط  آن  مزایاى  از  مندى  بهره  و  اقتصادى  توجیه 
محسوب مى شود. لذا پیشنهاد مى شود که کشاورزان محترم قبل از هر 
اقدامى با کارشناسان ذیصالح در زمینه سیستم آبیارى تیپ، مشورت کافى 

بعمل آورند.
نصب نوارهاى تیپ به دو روش دستى و مکانیزه امکان پذیر مى باشد. در 
هر دو صورت، نباید تحت هیچ شرایطى نوار تیپ بر روى زمین کشیده 
پیشنهاد خاطر  همین  به  گیرد.  قرار  زیاد  کشش  و  نیرو  تحت  یا  و  شده 
 مى شود که کالف لوله روى دستگاه (قرقره) ساده اى که محور آن از دو 

1- گیاه موسیر یکـی از گیاهان دارویی و صنعتی است که بصورت خودرو و 
طبیعی در مناطق مرتفع با اقلیم خیلی سـرد تا نیمه سرد بـا ارتفـاع  بیش از 
1000 متر از سطح دریا و در شیب هاي مختلف رشد میکند این گیاه مقاوم به 
سرما مى باشد ( دماى بین 38- تا 45+ درجه سانتى گراد را بخوبى تحمل مى 

کند) و دوره رشدو نمو آن حدود  7 تا 8 ماه است 
2- موسیر گیاهی است چند ساله ، پیازدار ، از خانواده زنبقیان که ارتفاع آن به 

50 تا 60 سانتیمتر مى رسد
3- این گیاه در پاییز کشت مى شود و با توجه به اینکه براي رشد و نمو بایستی 
یک دوره زمستان گذرانی را بگذراند ، در اواخر زمستان با مناسب شدن هوا 
جوانه زده و برگدار مى شود و در اوایل خرداد ماه به گل می نشیند و اواسط 
خرداد ماه بذر می دهد و در اوایل تیر ماه( با زرد شدن برگها ) رشد آن در سال 

اول به پایان مى رسد
4- مناسب ترین خاك براى کشت موسیر خاکهاى هاى سبک ولى غنى از 
مواد غذایى با زهکشى مناسب است یعنى خاك باید به گونه اى باشدکه پاى 

پیازهاى موسیر آب نایستد چون پیازها را مى پوساند.
5- موسیر چون چند ساله است نیاز فراوان به مواد غذایى دارد، قبل از کاشت (در 
پاییز) کود دامى پوسیده (25 تا 30 تن) را با شخمى به عمق 20 تا 30  سانتى متر 
با خاك مخلوط  ، سپس فسفات آمونیوم حدود 400کیلو وکود پتاس حدود 200 
کیلو در هکتار را با دیسک به زمین اضافه کرده و کود ازته را هم حداکثر 300 
کیلو در هکتار به صورت سرك در بهار به زمین مى دهند که بهترین عملکرد 
را ایجاد مى کند. به شرطى که آب کافى براى آبیارى وجود داشته باشد و بنا 

به نیاز هر 7روز یکبارمزرعه آبیارى گردد (چه آب باران وچه آب چاه).
6- مناسب ترین تاریخ کاشت موسیر: در اوایل پاییز(مهر و آبان) مى باشد 

7- روشهاى تکثیر موسیر: موسیر را هم با بذر و هم  با پیاز کشت مى کنند ولى 

  مهمترین نکات آموزشی و ترویجی در خصوص کاشت، داشت و برداشت گیاه دارویی موسیر
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برداشت اقتصادى مى باشد که در این زمان غده ها از حالت خمیرى درآمده و 
سفت شده اند (مهمترین نکته در برداشت موسیر برگرداندن پیازهاى ریز به 
داخل خاك با شخم مجدد زمین است که براى ادامه حیات این گیاه ضرورى 

مى باشد)
16- متوسط عملکرد پیاز موسیر بین 15 تا 20 تن پیاز تن در هکتار مى باشد

17- اندام دارویى این گیاه، پیاز آن است که طبیعتى گرم و خشک دارد
 ،C ویتامین  آهن،  پتاسیم،  کلسیم،  زیادى  مقادیر  حاوى  موسیر  پیاز   -18

پروتئین ،  فیبر رژیمى و اسید فولیک مى باشد
19- از پیاز این گیاه درصنایع دارویى، غذایى، ترشى سازى و لبنیات استفاده 

مى شود.
ترمیم  روماتیسم،  سرطان،  ضد  موسیر  پیاز  موسیر:  دارویى  خواص   -20

زخم هاى سطحى، سنگ کلیه، کاهش فشار خون و چربى، ضد اسهال، اشتها 
آور، تقویت کننده گوارش و به عنوان طعم دهنده در صنایع لبنى و ترشى 

کاربرد دارد.

  مدیریت مزارع کلزا در فصل بهار

کپسول و دانه بندى و نیز کوچک ماندن دانه ها و کاهش درصد روغن دانه 
مى شود. در بیشتر مناطق، 2 تا 3 نوبت آبیارى در پاییز و 3 تا 4 نوبت آبیارى 
در بهار (مراحل ساقه دهى، گل دهى، کپسول دهى و ُپر شدن دانه) مورد نیاز 
است. این موضوع بستگى به شرایط محیطى، میزان نزوالت آسمانى، دماى 

محیط و میزان تبخیر دارد.
کنترل علف هاى هرز:

باشد  داشته  وجود  برگ  باریک  هرز  علفهاي  کلزا  مزرعه  در  صورتیکه  در 
یا  و  فوکوس  فوزیلید،  گاالنت،  سوپر،  گاالنت  سموم  از  یکی  با  توان  می 
نابواس با دز توصیه شده در مراحل اولیه که کنترل آنها آسانتر می باشد با 
آنها مبارزه نمود در زمان سمپاشی دماي شب نباید کمتر از 2 و دماى روز 
نباید کمتر از 4 باشد زیرا رشد علف هاى هز متوقف شده و اثر بخشى سم 
کم مى شود.  لونترل یکی دیگر از علف کش هایی است که براي مبارزه با 
براى  این علف کش  استفاده قرار مى گیرد.  علفهاي هرز پهن برگ مورد 
کنترل پس رویشى برخى از علف هاى هرز پهن برگ یک ساله و چند ساله 
از تیره هاى چتریان، کاسنى، لگوم، علف هفت بند و همچنین علف هاى هرز 
تاتوره، تاجریزى، سیاه دانه و بى تى راخ به میزان 0/6 تا 0/8 لیتر در هکتار 
استفاده مى گردد. استفاده از 0/2لیتر سیتوگیت در هکتار تاثیر آن را افزایش 
مى دهد. این علف کش را به صورت مخلوط با گاالنت (دو لیتر در هکتار) و 

سوپرگاالنت (0/75 تا 1 لیتر در هکتار) نیز مى توان استفاده نمود.
برداشت کلزا:

مرحله برداشت در کلزا بسیار حساس می باشد. در کلزا رسیدن محصول به 
طور همزمان صورت نمیگیرد، ابتدا خورجینهاي پایینی و سپس خورجینهاي 
باالیی می رسند، لذا برداشت به موقع در کلزا بسیار با اهمیت است. برداشت 
زودهنگام باعث وجود مقدار زیادي دانه نارس و ساقه سبز در محصول شده 
که عالوه بر کاهش کیفیت محصول، برداشت با کمباین را مشکل می سازد. 
از طرفی برداشت دیر هنگام نیز باعث باز شدن خورجینها و ریزش محصول 
و نیز تلفات دانه در هنگام برخورد فلکه کمباین با بوته هاي کلزا در هنگام 
به  دانه  دانه، رنگ خورجین زرد و  با رسیدن  برداشت خواهد شد. همزمان 
رنگ قهوه اي تا سیاه می گراید ودانه ها رفته رفته سخت می شوند. برداشت 
با  برداشت  نیز  و  دروگر  با  برداشت  داس،  با  دستی  بصورت  کلزا  محصول 

تغذیه کلزا
یک سوم از کود اوره در هنگام کاشت مصرف شده و الزم است دو سوم 
دیگر به  صورت سرك، در دو مرحله  :" ابتداى ساقه رفتن" و" غنچه 
دهى" داده شود . مرحله اول  همزمان  با  خروج گیاه از رزت و شروع 
 150 بامصرف  اول   سرك   همراه   به  مزرعه   آبیارى   ، رشد  مجدد 
کیلوگرم کود اوره و یا ترجیحًا معادل آن کود سولفات آمونیوم انجام شود. 
توصیه  ها  گل  شدن  باز  شروع  تا  دهى  غنچه  مرحله  در  دوم  مرحله 
مى شود. سرك دوم با مصرف 100 الى 150 کیلوگرم کود اوره توصیه 

مى گردد
مقابله با شته کلزا

ظهور شته و خسارت آن از حاشیه مزارع کلزا شروع و به داخل مزرعه 
روى بوته ها به صورت متراکم انتشار مى یابد.در فروردین ماه در مزارع 
کلزا آفات مهمى مانند شته کلزا از حاشیه مزارع کلزا آلودگى ایجاد مى
 کنند.کشاورزان با توجه به حساسیت کلزا به شته بهتر است ضمن پایش 
مزارع با کارشناسان حفظ نباتات همکارى کنند تا در کنترل این آفت 
تاخیرى صورت نگیرد. شته مومى مهمترین آفت کلزا در استان است. 
زمان مبارزه براى آفت وقتى است که کلونى شته ها در حاشیه مزرعه و 
همچنین به صورت پراکنده در داخل مزرعه وجود داشته و در این مرحله 
آلوده  باید سمپاشى صورت گیرد.چنانچه در مناطق  به صورت لکه اى 
مبارزه به موقع علیه این آفت قبل از گل صورت نگیرد خسارت زیادى 
به مزارع کلزا در مرحله گل وارد مى شود لذا گل کلزا به خسارت شته 
حساس و کنترل شته مومى در این مرحله  سخت است. همچنین توصیه 

مى شود در زمان آلودگى به شته دور آبیارى افزایش یابد 
آبیارى در بهار:

زمان آبیارى هاى بهاره در زراعت کلزا اهمیت ویژه اى دارد و توصیه مى شود 
عمل  اصلى  ساقه  هاى  کپسول  رسیدگى  درصد   20 زمان  تا  حداکثر 
آبیارى انجام شود و در صورت تاخیر در آن نه تنها عملکرد افزایش نمى 
یابد بلکه به دلیل ایجاد شاخه هاى جانبى برداشت محصول با مشکل 
مواجه خواهد شد. حساس ترین زمان براي آبیارى، مرحله گل دهى و 
اوایل کپسول بندى است. کمبود آب در این مرحله موجب کاهش تعداد 

مهندس حمید حمصیان - رئیس اداره پشتیبانى و تجهیز شبکه ترویج
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کمباین امکان پذیر است. برداشت دستی در سطوح کوچک امکان پذیر است 
و زمان آن موقعی است، که رطوبت دانه به حدود 35 درصد رسیده باشد. در 
این موقع دانه ها قهوه اي تیره یا سیاه رنگ مى شوند و 50 درصد خورجینهاي 
میانی بوته زرد شده است. اگر برداشت یا خرمنکوبی زودتر انجام شود دانه ها 
له شده و رطوبت زیاد باعث فساد محصول و کپک زدگی آن در انبار مى شود 
در  و  شده  خشک  حد  از  بیش  ها  دانه  شود  انجام  دیر  خرمنکوبی  اگر  و 

خرمنکوبی ممکن است شکسته شوند.
برداشت مستقیم با کمباین معموًال زمانی صورت میگیرد که بیشتر خورجینها 

زرد وخشک شده و رطوبت دانه به حدود 15 درصد کاهش یافته باشد، در 
این زمان 85 درصد خورجین هاي ساقه اصلی و شاخه هاي اولیه به رنگ 
قهوه اي روشن یا تیره متمایل شده و رنگ دانه در داخل خورجین ها قهوه اي 
با  برداشت  در  است.  شده  و خشک  کامًال سفت  دانه  و  شده  سیاه  یا  تیره 
کمباین فرصت کمتري نسبت به دروگر یا برداشت دستی در اختیار می باشد. 
برداشت با کمباین بهتر است حتی االمکان در مواقعی از روز انجام شود که 
ریزش  و هنگام غروب که  زود  مانند صبح  باشد  بیشتر  نسبی هوا  رطوبت 

محصول کمتر است.

دکتر بهرام مجد نصیرى -عضو هیات علمى بخش تحقیقات زراعى و باغى، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي
و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، اصفهان، ایران 

سیستم های کاشت پیاز 

و  شده  مزرعه  در  محصول  رشد  سرعت  موجب  نشاء  و  بذر  با  محصول 
محصول بسیار زودرس را تولید مى نماید. بنابراین از مزایاى روش کشت 
ها  سوخچه  بودن،  بزرگ  دلیل  به  که  است  این  بذر  به  نسبت  سوخچه 
بذر  بستر  دقیق  تهیه  به  نیاز  و  داشته  خاك  شرایط  به  کمترى  حساسیت 
بنــابراین تولید آنها ساده تر بوده و این سیســتم بــه ســادگی  نمى باشد، 
بوسیله کشاورزان کم تجربه که در وسعت کم کشت می کنند نیــز می تواند 
این سیسـتم، شــرایط کشـت  از سـوي دیگـر در  مـورد استفاده قــرارگیرد، 
آسـانتر از روش نشـاء اسـت. در مجموع زودرس بودن محصول،کاشت راحت تر 
و آسان تر نسبت به نشا، دوره رشد کوتاه تر نسبت به بذر ، حمل و نقل راحت 

نسبت به نشا از جمله مزایاى استفاده از کشت ریزغده پیاز (آنیون ست) است.
از محدودیت هاي تولیـد پیاز بــه روش ســوخچه، می تـوان بــه احتمال 
آلـوده شــدن ســوخچه ها بــه آفـات و بیمارى ها اشاره نمود. همچنین 
استفاده از این روش در ارقام روز بلند مستلزم نگهدارى سوخچه هاى تولید 
شده به مدت حداقل 5  ماه در انبار مناسب تا آغاز رشد فصل بعد است. البته 
بایستى به درصد تلفات ناشى از پوسیدگى و افت وزن سوخچه ها نیز توجه 

داشت.
نتایج یک تحقیق از کرمان نشان داده است که استفاده از کشت سوخچه 
نشاء  از  موثرتر  محصول  عملکرد  افزایش  و  زودرسى  جهت 
مى باشد. در نواحى عمده تولید پیاز در انگلستان نیز استفاده از آنیون ست 
حرارت  با  انبار  در  ست ها  آنیون  نگهدارى  مناطق  این  در  است.  شده  رایج 
تولید  موجب  ست  آنیون  مناسب  اندازه  و  انتقال  تاریخ  رعایت  و  مناسب 

حداکثرى محصول و کاهش بولتینگ (به بذر رفتن بى موقع) شده است.

 

پیاز خوراکى در ایران به عنوان یک سبزى مهم از جنبه تامین سالمت و 
تامین ویتامین ها و عناصر غذایى موثر، داراى سطح زیر کشت و تولید کل 
ساالنه 49 هزار هکتار و 1/6میلیون تن است. سه روش تولید پیاز شامل 
کشت مستقیم بذر، کشت نشایى (نشاکارى) و کشت آنیون ست (سوخچه) 

مى باشد.
کشت مستقیم بذر:

در کشت مستقیم بذر با مصرف حدود 10 کیلوگرم بذر پیاز در هکتار به 
صورت کرتى و دست پاش عملیات کاشت پایان مى یابد ولى لزوم دقت 
فراوان در عملیات تهیه بستر (باتوجه به ریز بودن بذر پیاز)، طوالنى بودن 
دوره اشغال زمین، مشکل بودن کنترل علف هاى هرز به خصوص با توجه 
احتمال عدم  اوایل فصل رشد و  این گیاه در  به کند بودن سرعت رشد 
عدم  نتیجه  در  و  مزرعه  در  بوته  یکنواخت  و  مطلوب  تراکم  به  رسیدن 
یکنواختى اندازه سوخ و همچنین به دلیل مصرف بیشتر بذر جهت کاشت 
و نیز هزینه هاى باالتر داشت در اثر عملیات اضافى وجین، آبیارى و تغذیه 
و نیز هزینه انجام تنک، از معایب این روش است و در نتیجه هزینه کل 

تولید پیاز بسیار زیاد مى باشد. 
کشت نشایى: 

به منظور رفع معایب کشت مستقیم بذر، کشت نشایى مورد توجه است. از 
مزایـــاي سیســـتم کشـــت نشـــایی مى توان به کاهش حداقل 4 
نوبت آبیارى، احتمــال رســیدن بــه تــراکم مطلــوب و یکنواخت بوته 
در مزرعه، امکان زودرس کــردن محصول با تولید نشاء در محیط هاي 
کنترل شــده، کوتــاه تر بــودن دوره اشــغال زمــین در مقایســه بــا 
کشت مستقیم و سهولت کنتــرل علف هــاي هــرز در خزانـــه را نام 
برد. از معایب این روش باال بــودن هزینه انتقال نشاء و تأخیر در رشد 

مجدد بــه دلیــل شوك وارده به نشاء است.
کشت آنیون ست (سوخچه):

آنیون ست چیست؟ آنیون ست (Onion set) به سوخ هاى کوچک با اندازه 
کمتر از 25 میلیمتر و وزن 3-2 گرم گفته مى شود که در خزانه با  تراکم 

2000-1000 گیاه در متر مربع بدست مى آید.
آنیون ست به دلیل دارا بودن مواد ذخیره اى فراوان در مقایسه با تولید 

دکتر زهرا عباسى و مهندس عماد شاه منصورى – اعضاء هیئت علمى مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان
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مقدمه:
آنچه که اکثر مردم از زنبور عسل مى دانند، فقط تولید عسل است، حال 
ى  همه  است.  حشره  این  اقتصادى  ى  فایده  حداقل  عسل  تولید  آنکه 
تولیدات و فوایدى که این حشره براى زنبورداران به ارمغان مى آورد، فقط 
10 درصد از فواید آن است و 90 درصد (9 برابر) فواید آن براى باغدار و 
کشاورز مى باشد. حال اگر باغداران و کشاورزان عزیز نتوانند از فواید این 
موجود استفاده کنند، در واقع مابقى اثرات مفید این موجود با ارزش به هدر 
گرده  در  مؤثر  حشرات  ترین  اقتصادى  از  یکى  عسل  زنبور  است.  رفته 
گرده  هاى  گل  افزایش  و  ها  گل  نامناسب  افشانى  گرده  است.  افشانى 

افشانى نشده در باغ ممکن است به دالیل زیر اتفاق بیفتد. 
- کمبود ارقام گرده زا در مقایسه با رقم اصلى در باغ 
- ترکیب نامناسب کشت ارقام گرده زا و اصلى در باغ

- کمبود جمعیت زنبورعسل در زمان گرده افشانى 
- شرایط نامناسب آب و هوایى در زمان گل دهى براى فعالیت زنبور عسل 

و انجام گرده افشانى گل ها 
 

زنبور عسل در حال انتقال دانه گرده 
الزم به ذکر است که تمام ارقام تجارى درختان میوه براى تولید محصول 
کافى به فعالیت زنبورهاى عسل در زمان گرده افشانى نیاز دارند، ولى به 
دلیل وجود شرایط  به  زمان گل دهى  در  زنبورعسل  فعالیت  معمول  طور 
بارندگی  و  باد  وزش  ابري،  هواي  پایین،  دماي  مانند  نامساعد  محیطى 
افشانى  گرده  مدیریت  اصول  به کارگیرى  با  باغدار  محدود می شود. یک 
مى تواند باعث افزایش اثرگذارى زنبور عسل بر میزان گرده افشانى گل ها 
تولید و عملکرد  پتانسیل  بر کاهش ریزش گل ها،  باغ شده و عالوه  در 

محصول را افزایش دهد. 

کى و چه زمانى کندو را به باغ ببریم؟
زمان گذاشتن کندو در باغ براى تشکیل میوه ى کافى بسیار مهم است. 
کندوهاى زنبور عسل، باید در زمان بازشدِن گل هاى درختان میوه یا به 
طور دقیق تر زماِن بازشدِن حدود 5 درصد گل ها به باغ آورده شوند تا زنبور 
عسل را به طرف خود جلب کنند. کندوها باید تا زمانى که امکان گرده
 افشانى وجود داشته باشد در باغ بمانند و پس از پایان دوره ى  گل دهى 

بایستى  گلبرگ ها  90درصد  ریزش  از  پس  دقیق تر  طور  به  یا  درختان 
و  زراعی   گیاهان   شوند.  خارج  باغ  از  عسل  زنبور  کندوهاى  بالفاصله 
علف هاي  هرزي  که  هم زمانی  گل دهی با درخت میوه را دارند، به  هنگام

  انتقال  کندو به  باغ،  ممکن  است  با جلب  زنبورها ي عسل  به  سمت خود، 
باعث  گمراهی  آنان  و کاهش  گرده افشانی  شوند. از بین  بردن  این  گیاهان
  که از نظر گل دهی  با درخت میوه رقابت  می کنند، موجب  تغییر مطلوبی

میوه  درخت  گل هاى  در  بهتر  گرده افشانی   و  گرده   دانه   جمع آوري   در    
می شود.

جمعیت زنبور عسل در کندو (قدرت کلنى):
زمان گرده افشانى  در  (زنبور عسل)  هر چه جمعیت حشرات گرده افشان 
بیشتر باشد، میزان گرده ى بیشترى به روى کالله ى گل هاى رقم گرده

 گیرنده انتقال یافته و درصد تلقیح گل ها بیشتر مى شود. توصیه شده که در 
هر کندو حداقل 30 هزار زنبور وجود داشته باشد تا گرده افشانى به طور 
موثر انجام شود. به طور کلی براى گرده افشانى کافى در هر هکتار باغ باید 
داشته  زنبور  هزار   30-40 حدود  هرکدام  که  قوي  کندوي  کافی  تعداد 
باشند، استفاده شود. تعداد زنبور کمتر از این ارزش چندانى از نظر گرده

 افشانى ندارد.
تعداد کندو در هر هکتار باغ: 

تعداد کندوي مورد نیاز با توجه به نوع درخت میوه متفاوت می باشد و به 
میزان جذابیت گل هاى گونه ى مورد نظر در جلب زنبور عسل نیز بستگى 

دارد.
تعداد کندو براى گونه¬هاى درختان میوه در هر هکتار

             درخت میوه                 تعداد کندو در هکتار
6 تا 8                   بادام                          
6 تا 8                  گیالس                        
4 تا 6                     آلو                           
2 تا 3                    سیب                          
2 تا 4                     گالبی                       

کندوها را چگونه در باغ قرار دهیم:
آورى گرده و شهد  یکى از شرایط الزم براى فعالیت زنبور عسل در جمع
توزیع  ى  نحوه  افشانى  گرده  زمان  در  میوه  درختان  افشانى  گرده  و 
(چیدمان) مناسب کندوهاست. زنبورها مى توانند تا مسافت 4/8 کیلومتر از 
محل کندو جهت جمع آورى شهد و دانه ى گرده پرواز کنند، ولى اگر کندو 
در محل باغى با گل هاى فراوان باشد، مسافت پروازى آنها در محدوده ى 
400 تا 900 مترى از کندو متمرکز خواهد شد. با این وجود، کندوها نباید 
در فاصله اى بیشتر از حدود 400 متر در داخل یک باغ بزرگ قرار داده 
تعداد  است  بهتر  شوند.  داده  قرار  باغ  میانه ى  در  باید  همچنین  و  شوند 
کندوهاى الزم براى یک هکتار باغ به دو قسمت تقسیم شده و هر کدام 
در وسط قطعه ى نیم هکتارى کنار هم در بین ردیف هاى کشت درختان 

قرار داده شوند تا گرده افشانى بطور کامل انجام شود.

اهمیت و نحوه استفاده از زنبور عسل در گرده افشانی درختان ميوه
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آب و هواى آینده، حکایت از تغییر درجه حرارت و افزایش متناوب روزهاى گرم 

دارد. مدل هاى پیشگویى آب  و هوایى یک افزایش در میانگین درجه حرارت 

اتمسفر بین 1 الى 6 درجه سانتى گراد را تا پایان این قرن همراه با موج گرما در 

سرتاسر قرن بیست و یکم پیش بینى مى نمایند. به طور کلى دماهاى باالتر از 

مطلوب براى رشد گیاه که مى تواند زیان آور باشد و باعث آسیب یا آسیب غیر 

قابل برگشت شود "تنش گرما" نامیده مى شود. اتخاذ روش هاى مختلف زراعى 

شامل 1- تکنیک هاى حفظ رطوبت خاك 2- روش هاى کوددهى 3- حفظ 

تاریخ مناسب و روش هاى کاشت  4- استفاده از محافظ هاى خارجى مى تواند 

به طور موثر تاثیرات نامطلوب گرما را کاهش دهد.

1. انجام آبیارى مداوم براى پر شدن دانه در گندم ضرورى است. اما در اینجا، 

مالچ کلشى مى تواند بهترین گزینه براى حفظ رطوبت مطلوب و رژیم هاى 

تنش  شرایط  تحت  گندم  تولید  در  این عمل  باشد.  خاك  در سیستم  حرارتى 

گرمائى در مناطق معتدل و گرمسیرى بسیار موثر است.

2. تغذیه گیاهان تحت تنش گرما ضرورى است. کاربرد نیتروژن، فسفر و پتاسیم 

بعد از گلدهى باعث افزایش پروتئین دانه مى شود. تغذیه برگى بسیار موثر 

است و مى تواند اثر نامطلوب تنش گرما بر گندم را کاهش دهد. تغذیه برگى 

روش  یک  تواند  مى  افشانى  گرده  از  پس   (KH2PO4) پتاسیم  فسفات 

جایگزین براى افزایش تحمل گرما باشد. فسفات پتاسیم موجب تأخیر در 

پیرى برگ ناشى از تنش گرما و افزایش عملکرد دانه مى شود. 

3. تغذیه برگى کلسیم باعث تحمل گرما در گیاهان مى شود. احتماال به این 

دلیل است که این ماده مغذى مى تواند کلروفیل ها را از نابودى محافظت 

نموده و روزنه ها را باز نگه دارد، در نتیجه تأثیر منفى تنش گرما را از طریق 

تعرق کاهش مى دهد.

4. تامین مناسب منیزیم و روى به عنوان یک راهکار تغذیه موثر براى به 

حداقل رساندن تلفات مربوط به استرس گرما در تولید گندم مى باشد. عنصر 

افزایش رشد دانه و عملکرد کلروپالست در تولید گندم  با  روى و منیزیم 

موثرند. 

   عوامل موثر بر کاهش تنش گرمایی در گندم

مکان  مناسب کندو گذاري در باغ: 
قرار دادن  کندوهاي  زنبورعسل  در مکان هایی  از باغ  که  آفتاب  گیر باشد، 
باعث زیاد شدن بازدهی  و فعالیت  زنبورها براي جمع آوري  دانه  ى گرده

  می شود. فعالیت  پروازي  زنبورهاى  عسل  در کندوهایی  که  در آفتاب  قرار 
دارند، 50 درصد بیشتر از آنهایی  است  که  در سایه  هستند، بنابراین کندوها 
ترین بیش  گل ها  که   صبح   اول   در  ویژه   (به  آفتاب گیر  نواحى  در  باید 

  جذابیت  را براي  زنبورعسل  دارند) قرار داده شوند. کندوها نباید در نواحى 
گود (کف دره ها) قرار گیرند، زیرا هواى سرد در کف و نقاط گوِد باغ جمع

  شده  سبب  کاهش  فعالیت  زنبور عسل مى شود. همچنین نواحى مرتفع 
(باالى تپه ها) براى قرار دادن کندوها مناسب نیست، زیرا باد شدید در 
ها مانع فعالیت زنبور عسل شده و کارایى گرده افشانى را پایین  باالى تپه
مى آورد. منابع آب براى استفاده زنبورها در محل باغ و نزدیکى کندوها و 
مسیر چرا باید وجود داشته باشد، زیرا وجود منابع  آب  تمیز (آبشخور) در 
خواهد  زنبورها   فعالیت   روي   بیشتري  اثر  چرا  مسیر  و  کندوها  نزدیکی  

داشت. 

کندوگذارى در باغ در بین ردیف هاى کشت

دکتر سید اصغر موسوى -استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعى- باغى، مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى شهرکرد، 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران

دکتر مریم تاتارى -استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعى- باغى، مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان، سازمان تحقیقات،
 آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران
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گرما  شدید  تنش  با  شدن  مواجه  باعث  گندم  ارقام  تاخیرى  کاشت   -5

مى شود، زمان پر شدن دانه و رسیدگى را کاهش مى دهد و در نهایت بر 

عملکرد نهایى و کیفیت دانه تأثیر مى گذارد. بنابراین، حفظ زمان مناسب 

کاشت، یکى از مهم ترین اقدامات زراعى براى به دست آوردن بهترین رشد 

گیاه و عملکرد گندم در محیط هاى تحت تنش گرما است. اصالح روش 

کاشت مى تواند اثر نامطلوب تنش گرما را در مرحله تولید گندم کاهش 

دهد. کاشت گندم در شخم معمولى با مالچ کلشى، ظرفیت نگهداشت آب، 

را  زنى  پنجه  داده و ظرفیت  افزایش  را  نیتروژن خاك  آلى و کل  کربن 

افزایش مى دهد.

6. استفاده از محافظت کننده هاى رشد

در سال هاى اخیر، چندین محافظت کنندة رشد توانایى حفاظت از گیاهان 

را با خنثى کردن اثر مضر و ناسازگار تنش گرما به وجود آورده اند. اسید 

آسکوربیک، توکوفرول و آنتى اکسیدان هاى گلوتاتیون به طور گسترده اى 

در محصوالت باغى و به طور بالقوه در محصوالت زراعى از جمله گندم 

و  پوترسین  آرژینین،  از  خارجى  استفاده  اثر محافظتى  استفاده مى شود. 

توکوفرول در گندم تحت تنش گرمائى در جدول زیر نشان داده شده است.

 محافظت کننده هاى رشد

7. بذرمال با مواد بیولوژیک

استفاده از عوامل کنترل بیولوژیکى مثل قارچ ها و باکترى ها، به عنوان 

یک روش جایگزین براى بهبود تحمل گرما مورد توجه قرار گرفته است. 

تلقیح بذر با ریزوباکترى ها و تغذیه برگى با مواد آلى و معدنى به میزان قابل 

توجهى تحمل گرما در گندم را بهبود مى بخشد.

دکتر علیرضا برجیان - کارشناس مدیریت هماهنگى ترویج استان

علف كش ها 

بهبود اثربخشى آن ها وجود دارد. این مواد مانع از شستشوى سم بعد از 
بارندگى مى شوند و پوشش سم را روى برگ یکنواخت مى کنند و نفوذ سم 
را داخل برگ بهتر مى نمایند و در کل مى توان با رعایت این موارد بهترین 
سمپاشى را داشت. نکته دیگرى که کشاورزان باید رعایت کنند این است 
که استفاده از برخى سموم علف کش دو منظوره به خصوص علف کش 
هاى مؤثر روى علف هاى هرز گندم و جو بر روى کشت بعدى (مثًال شوالیه 

روى ذرت) اثر منفى دارند. 
در سمپاشى علیه علف هاى هرز، کالیبراسیون سمپاش نقش بسزایى دارد. 
یعنى در هکتار براساس نوع سمپاش، سرعت تراکتور، میزان پاشش نازل ها 
و .... چه میزان محلول سمى بایستى به کار برده شود، سمپاش حتمًا باید 
همزن داشته باشد بخصوص وقتى از مواد همراه استفاده مى کنیم چون 

همزن سمپاش نقش مهمى در بهبود وضعیت سمپاشى دارد.
طى  چند سال متوالى از یک نوع علف کش استفاده نکنیم زیرا باعث ایجاد 
مقاومت در علف هاى هرز مى شود و در سال هاى بعد روى این علف هرز 
افزایش  را  مصرفى  سم  مواقعى  چنین  در  کشاورزان  متاسفانه  ندارد.  اثر 

مى دهند که بسیار خطرناك است. 
اکثر مواقع بهترین زمان مبارزه با علف هاى هرز از نظر رشد زمانى است 
که علف هاى هرز در مرحله 2 تا 4 برگى باشند و این موضوع براى اکثر 

علف هاى هرز صادق مى باشد. 
یا سوم ساقه  بند دوم  به مرحله  اصلى  گیاه  و  بعضى علف هاى هرز  اگر 
برسند علف کش نه تنها روى علف هرز اثرى ندارد بلکه به محصول اصلى 

از جمله مهمترین آفت کش هایى که بیشترین میزان مصرف را هر سال 
در کشور دارند علف کش ها هستند که به طور متوسط میزان مصرف آنها 
10000 تا 13000 تن مى باشد. در سال زراعى 98-97 با توجه به افزایش 
چشمگیر بارندگى ها و تأمین رطوبت کافى، فرصت مناسبى فراهم شده 
است تا رشد علف هاى هرز و درصد جوانه زنى بذور این گیاهان افزایش 
یابد، همچنین اختالف دماى شب و روز، پایین بودن دماى محیط، باد و 
سایر عوامل آب و هوایى باعث شده که کشاورزان زمان مناسب مبارزه با 
علف هاى هرز را درست تشخیص ندهند. به طور مثال استفاده نامناسب 
از سمپاش ها، عدم استفاده از مواد اصالح کننده و روغن ها، دماى کمتر 
از 10 درجه سانتى گراد اثر علف کش را مى کاهد و حتى در برخى از موارد  
براى کنترل  نوع سمپاش  بهترین  به گیاه اصلى زردى موقت مى دهد. 
و باشد  مى  بوم  متر   64 تا   8 دار  بوم  هاى  سمپاش  هرز،  هاى  علف 

 سمپاش هاى توربوالینر عمدتًا براى کنترل سن غالت مى باشند.

 

از جمله مهمترین عواملى که مى تواند اثرات سم پاشى را بهبود بخشد 
یا پخش  یا چسباننده ها و  یا اصالح کننده ها  از مواد همراه و  استفاده 
کننده ها  یا نفوذ دهنده ها مانند اگزاویت، فسفاگیت، دى جى، دشو و سایر 
روغن هایى است که به صورت تجارى در بازار براى علف هاى هرز و 

توجه: کشاورزان مى بایست با شبکه هاى مراقبت خصوصى و 

زمان  بهترین  بتوانند  تا  نمایند  مشورت  مراکز خدمات  و  دولتى 

کنترل و سموم مناسب علف هاى هرز را شناسایى نمایند.
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مهندس تقى شیخ على - کارشناس مدیریت حفظ نباتات استان

نیز تنش وارد مى کند و رشد آن متوقف مى شود. 

اگر بعضى علف هاى هرز وگیاه اصلى به مرحله بند دوم یا سوم ساقه برسند 
علف کش نه تنها روى علف هرز اثرى ندارد بلکه به محصول اصلى نیز 

تنش وارد مى کند و رشد آن متوقف مى شود.
محصوالت استراتژیک گندم، جو وکلزا و گلرنگ  تقریبًا علف کش هاي 
شناخته شده اي دارند، اما نکاتی در کنترل علف هاى هرز مهم می باشد 
اثر  علف کش پیشنهادي، زمان مبارزه و  آنها، نوع علف هرز،  اولویت  که 
گذاري منفی این علف کش ها روي محصوالت اصلی و سایر مواردى است 
از گندم و جو مهم   که اشاره شد. در بکاربردن علف کش ها، کشت بعد 
می باشد بعضی علف کش ها به طور مثال آپیروس یا توتال روي کشت 
بعد از خود تاثیر منفی می گذارند . دماي کمتر از 10 درجه سانتى گراد  و 

به کارگیرى نامناسب سمپاش ها از شدت تأثیر علف کش مى کاهد. 
براي  توربوالینر  هاي  سمپاش  هستند  گذار  اثر  ذرات  قطر  که  انجایی  از 
کنترل علف هاي هرز مناسب نیستند. در سمپاش هاي بوم دار 8 متري 
میزان مصرف آب می بایست 200تا300لیتر  در هکتار باشد. حتما به توصیه 
گندم،   هاي  کش  علف  بارزترین   . شود  توجه  سموم  بروشور  روي  هاي 
تاپیک  و اکسیال می باشد که موارد زیر روي بروشور آن قید شده است: در 
باید 3 تا 6 برگى باشند و  زمان مصرف علف کش، اکثر علف هاى هرز 
حرارت محیط در شب کمتر از 4درجه سانتیگراد نباشد و مزرعه دچار کم 
آبی یا شوري وکم غذایی نباشد. در زمان اختالط با توفوردي 20درصد باید 
مقدار تاپیک افزایش یابد. اگر با روغن هاي توصیه شده مصرف گردد اثر 
بهتري داشته و مقدار مصرف را کاهش می دهد. اگر در سال قبل از علف کش 
هاي این گروه (مختل کننده آنزیم استیل کوانزیم آ) استفاده شده و مقاومت 
نشان داده امسال از تاپیک استفاده ننمایید. این علف کش بر اساس منطقه 

و موارد بیان شده روي یوالف، فاالریس، چچم و دم روباهی  اثر دارد.
علف کش هاي متفاوتی براي انواع علف هاي هرز گندم و جو ثبت شده 
یا  کلینیک  کارشناسان  با  بایستی  می  مصرف  از  قبل  حتمًا  که  است 

شبکه هاي مراقبت مشاوره نمایید . 

بعضی علف کش ها براي کنترل بذر علفهاي هرز می باشند و اگر براساس 
دستورالعمل استفاده نگردند شاید اثري کمتر از 10درصد داشته باشند.

کشاورزان باید به این موضوع آگاه باشند که یک علف کش تمامی علف هاي 
هرز مزرعه را کنترل نمی کند. به طور مثال اگر علف کش بوتیزان استار را 
در مزرعه کلزا مصرف نمودید نباید انتظار داشته باشید که کلیه علف هاي 

هرز مثل  منداب، یوالف وحشی، خردل وحشی و مرغ را کنترل کند. 
در خصوص علف هاي هرز چند ساله، مهمترین نکته در کنترل علف هاى 
هرز میزان سطح سبز آن براي جذب بیشتر علف کش ها می باشد به طور 
مثال در زمان مصرف گالیفوزیت یا فوکوس اگر گیاه سطح سبز یا برگى 

نداشته باشد اثري نیز از طرف علف کش قابل مشاهده نیست .
براي اکثر علف کش ها مواد همراهی به نام سورفاکتانت وارد بازار شده 
است که اثر بخشی آنها را افزایش می دهد به طور مثال براي علف کش 
فوکوس ، ماده همراه دش وجود دارد که عالوه بر کاهش مصرف فوکوس، 

کار آیی آن را  نیز با کاهش اسیدیته آب افزایش می دهد .
براي تهیه محلول سمی قبل از ریختن داخل تانکر سمپاش ، حتمًا سم را 
داخل سطل آب با دماى 35 تا 37 درجه ریخته و خوب مخلوط کنیم تا 
محلول یکنواخت بدست آید. حتمًا سمپاش مورد استفاده باید همزن داشته 
باشد تا محلول در داخل تانکر سمپاش ته نشین نشود. این موارد شاید به 

ذهن ساده باشد ولى باعث افزایش کارآیى علف کش مى گردد. 
تا هشت ساعت پس از سمپاشى بارندگى و در بعضى موارد آبیارى کارایى 

سم را پایین مى آورد مانند بازاگران. 
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آشنایی با بیماری لمپی اسکین یا بیماری پوست ناصاف   

دکتر اردالن مظاهرى – مسئول آموزش , ترویج و پژوهش هاى کاربردى اداره کل دامپزشکى استان اصفهان

این بیمارى توسط نوعى از ویروس ها ایجاد و باعث ضایعات پوستى در 
جمعیت گاوى مى گردد و به خاطر سرعت انتشار و خسارات اقتصادى ناشى 
از ابتالى بدان، سازمان جهانى بهداشت دام اهمیت زیادى بابت پیشگیرى 

از انتقال و انتشار آن قائل است.
تاریخچه بیمارى: این بیمارى در سال 1929 براى نخستین بار در کشور 
از سال  زامبیا گزارش گردید و به مرور سایر نواحى قاره را در بر گرفت. 
1988 تاکنون کشورهاى منطقه خاورمیانه نظیر عراق، ترکیه، اردن و لبنان 

مواردى از رخداد بیمارى را گزارش کرده اند.
ماندگارى :

ویروس عامل بیمارى به نورخورشید، حساس است به  طورى که در حرارت 
55 درجه سانتى گراد در عرض 2 ساعت غیر فعال مى شود و در 65 درجه، 
آن  ماندگارى  تر  پایین  در دماى هاى  این حال  با  دقیقه؛  در عرض 30  

افزایش خواهد یافت. 
بینى، چشم،  ترشحات  در  ماه،   6 دام  جایگاه  در  ویروس  ماندگارى  مدت 
دهان، شیر و در خون و اسپرم حداقل تا 5 روز، در خون تا 2 هفته، در بزاق 
تا 11 روز، در زخم هایى که روى پوست ایجاد مى شود تا 33 روز و روى 
اجسام بى جان مانند تجهیزات دامدارى، ابزار کار، کفش و لباس تا 6 ماه

 مى تواند باشد. 
راه هاى انتقال بیمارى :

• عمدتًا توسط حشرات خون خوار از جمله پشه منتقل مى شود. مگس ها 
و سایر حشرات نیز ممکن است در انتقال این بیمارى دخالت داشته باشند.

• جا به جایى دام  هاى آلوده در مسافت هاى دور و نزدیک، از دالیل مهم 
انتقال ویروس و شیوع بیمارى است. لذا از جابجایى و خرید دام با منشاء 
فاقد  نیز  و  شهرستان  دامپزشکى  شبکه  با  هماهنگى  بدون  و  نامشخص 

گواهى بهداشتى حمل دامپزشکى خوددارى گردد.
نشانه هاى بیمارى:

تب باال به مدت 6 الى 72 ساعت، ریزش آب از چشمها، افزایش ترشحات 
بینى و حلق که به تدریج چرکى مى شود، بى اشتهایى، کاهش تولید شیر، 
تا حدودى بى حالى و عدم تمایل به راه رفتن از عالئم بارز بیمارى محسوب 

مى شوند. 

ظهور برجستگى هاى جلدى که ممکن است بعضا تمامى بدن را فراگیرد. 
سرو گردن، پشت، دستگاه تناسلى، پستان  و پاها از محل هائى هستند که 
بیشترین درگیرى را دارا مى باشند. ترشحات بینى در ابتدا بصورت شفاف 

بوده و سپس چرکى مى شوند و همچنین ریزش دائم بزاق، سرفه، خرخر 
کردن نیز از عالیم دیگرى متعاقب درگیرى با این بیمارى خواهد بود.

جمعیت حساس:
هرچند  باشند  مى  بیمارى حساس  این  به  سنى  هاى  رده  تمام  در  گاوان 

گاوهاى بومى نسبت به آن مقاوم تر مى باشند.
انتقال به انسان :

این بیمارى جزو بیمارى هاى قابل انتقال بین دام و انسان نمى باشد.
خسارات ناشى از بیمارى :

خسارت ناشى از آن منجر به سقط جنین، کاهش شدید وزن و شیر و در 
مواردى نابارورى خواهد بود همچنین به دلیل آسیبى که به پوست دام وارد 
تلفات  البته  شود.  مى  تلقى  زا  آسیب  نیز  چرم  صنعت  منظر  از  گردد  مى 

محدود ناشى از درگیرى شدید نیز نبایستى فراموش گردد.

 

اقدامات پیشگیرانه :
• کنترل و مقابله با حشرات بوسیله سمپاشى بدن و جایگاه پرورش دام، 

بمنظور کاهش احتمال انتقال بیمارى
با  حساس  دامهاى  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  تماس  رساندن  حداقل  به   •
گاوهاى آلوده، حشرات و اجسام بى جان که احتمال آلودگى آنها وجود دارد.
• رعایت موازین امنیت زیستى و کنترل ترددهاى دامى و انسانى از سایر 
واحدها به واحد دامدارى به منظور کاهش پتانسیل انتقال آلودگى در زمان 

وقوع بیمارى در منطقه
استفاده، در راستاى کاهش  ابزار و وسایل مورد  • ضدعفونى تجهیزات و 

خطر انتقال عامل بیمارى
• استفاده از تورى براى در و پنجره ها و خارج کردن مرتب کود از محیط 

دامدارى و خشکاندن آب هاى راکد اطراف آن
• اطالع رسانى سریع و به موقع به شبکه هاى دامپزشکى شهرستان ها 

جهت شناسائى سریع دام هاى بیمار واعمال اقدامات الزم بهداشتى
مراجعه جهت  در هنگام  دامپزشکى  مایه کوبى  اکیپ هاى  با  • همکارى 

واکسیناسیون دام ها 
• مدفون سازى بهداشتى دام هاى تلف شده همراه با تولیدات دامى آلوده 

 



سال ششم ، شماره 17 ، بهار 1398

ف�,ن�*( ت'ویج کش�و"زی ��ف ج��ن

*8ی7یت 4�54نگی ت'ویج کش�و"زی ا1ت�ن ا/ف��ن

١٦

هم به عنوان اندام ذخیره اى و  هم اندام تولیدمثلى مطرح هستند. قدرت تولید 
ریزوم در قیاق باال است و  هر گیاه قادر است در طول یک فصل زراعى 20  

تا 90  متر ریزوم تولید کند. 
اولیه مراحل  در  که  است  علف هاى هرزى  ازجمله  قیاق  قیاق:  خسارت هاى 

جوانه زنى به شدت با گیاهان زراعى رقابت کرده و به مقدار زیادى عملکرد را 
کاهش مى دهد . این گیاه، امروزه به عنوان علف هرز جدي و سمج براي ذرت 

مطرح بوده و عملکرد آن را مى کاهد. 
یا  آللوپاتى  است.  پاتیک  آلیلو  گیاه  یک  قیاق  باال،  رقابت  قدرت  بر  عالوه 
دگرآسیبى به اثر مستقیم یا غیرمستقیم مواد شیمیایى آزادشده به محیط توسط 
یک گونه گیاهى روى گونه هاى گیاهى مجاور گفته مى شود که اغلب براى 
مزارع  ازجمله علف هاى هرز شایع  قیاق  دیگر مضراست. علف هرز  گیاهان 
ذرت در منطقه اصفهان است که از طریق دگرآسیبى تأثیر بسزایى بر رشد و 
نمو این محصول زراعى دارد. ترکیبات آلیلوپاتیک موجود در این گیاه بیشتر 
در ریشه ها و برگ ها متمرکز است. عالوه بر موارد باال قیاق میزبان مناسبى 
گیاهان  بیمارى هاى  و  آفات  و بخصوص  بیمارى هاى مختلف  و  آفات  براى 
زراعى برگ باریک است و بدین ترتیب مى تواند عاملى براى آلودگى مزارع 
اطراف باشد. ریزوم هاى قیاق میزبان زمستانى ویروس هاى عامل دو بیمارى 
موزائیک کوتولگى ذرت و ویروس کوتولگى کلروتیک ذرت هستند. در طى 
فصل زراعى سال بعد این ویروس ها به وسیلهٔ حشرات به ذرت منتقل مى شوند. 
این گیاه  تکثیر  پراکنش و  بذر و ریزوم عوامل  انتشار:   عوامل و روش هاى 
هستند. بنابراین جلوگیرى از پراکنش بذر و ریزوم از مهم ترین راه هاى ممانعت 
از آلودگى مناطق زراعى است. باد، آب، حیوانات، بذرهاى آلوده و ماشین آالت 

کشاورزى از مهم ترین راه هاى پراکنش این علف هرز محسوب مى شوند. 
 روش هاى کنترل قیاق:

مى تواند  زراعى صحیح  تناوب  یک  زراعى:  تناوب  الف-  زراعى:  کنترل   -1
شامل کشت دو تا چهار سال یونجه، دو سال پنبه و یک تا دو سال غالت 
ریزدانه باشد. ب- استفاده از ارقامى باقدرت رقابت باال:  از گیاهانى استفاده 
مى شود که قدرت رقابت باالیى داشته  و گسترش ریزوم هاى قیاق را محدود 
سازد. ج- غرقاب کردن: چنانچه مزرعه در اوایل بهار و قبل از جوانه زنى ریزوم هاى 
تا شش هفته توسط آب  به مدت 3  و  تا 12 سانتى متر  ارتفاع 7  به  قیاق و 
پوشیده شود نتیجه ى بسیار مناسبى به دست خواهد آمد. د-  سوزاندن بوته هاى 

قیاق توسط شعله افکن.  ه- استفاده از مالچ (پالستیک) سیاه رنگ.
  2- کنترل بیولوژیک: چراى دام ها در بیش از یک بار و در چندین فصل به 
از دیگر عوامل  را کنترل مى کند. غازها  قیاق  مقدار زیادى رشد و گسترش 
هرز   علف هاى  دیگر  و  قیاق  انتخابى  به طور  پرنده  این  هستند.  بیولوژیک 

باریک برگ را مورد استفاده قرار مى دهد.
3- کنترل مکانیکى: انجام یک برنامه شخم و جمع آورى ریزوم ها. به منظور 
جلوگیرى از تشکیل ریزوم هاى جدید و طى اولین ماه پس از ظهور اندام هاى 

1- قیاق

poaceae :نام تیره        Sorghum halepense   :نام علمى 
نام انگلیسى: johnsongrass                 نام هاى فارسى:  قیاق، حلیط، 

سورگوم وحشى، گالش، خومه
قیاق گیاهى است علفى و چندساله (از خانواده گندمیان) با قدرت رقابت بسیار 
زیاد که به سرعت توسط بذر و ریزوم تکثیر مى یابد. این گیاه بیشتر علف هرز 
مزارع آبى به شمار مى آید و عالوه بر مزارع در باغات، کنار جاده ها و نهرها 
مى روید و مورد چراى دام قرار مى گیرد. قیاق که زمانی به عنوان علوفه، کشت 
آن در آمریکا توصیه مى شد، به دلیل حجم زیاد علوفه تولیدي و کشت و کار 
فزاینده آن در آمریکا، در مدت زمان کوتاهی از کنترل خارج شده، به عنوان 
در حال  حاضر   و غیرقابل کنترل مطرح شد.  از علف هاى هرز سمج  یکی 

خسارت این علف هرز از 53  کشور جهان و در 30  محصول زراعى گزارش 
شده است.

 گیاه شناسى: گیاهى است چندساله و تک لپه اى با ریزوم فلس دار. ساقه ها 
افراشته و به ارتفاع 150  سانتیمتر که در گره ها داراى پرز نقره اى رنگ است. 
برگ ها داراى پهنک پهن با رگبرگ میانى سفید. برگ قیاق باریک و بلند، 
متناوب، ساده و صاف و طول آن  25-20 سانتى متر  و گاهى به یک صد 
نمى کند.   تجاوز  سانتى متر   2 از  آن  عرض  حالى که  در  مى رسد  سانتى متر 
بذرهاى گیاه نسبتًا درشت –شفاف –نوك تیز و تخم مرغى شکل است. رنگ 
بذر عنابى تند و مایل به سیاه است که قطر آن نزدیک به 2تا3 میلى متر و 

طولش به 4تا5 میلى متر مى رسد. 
زیست شناسى : بذر  قیاق در بهار و یا اوایل  تابستان  جوانه زده و تولید اندام هاى 
از  این  گیاه 30  تا 45  روز پس  هوایى و ریزوم مى نماید. تشکیل ریزوم در 
جوانه زنى آغاز مى شود که این همزمان با تشکیل پنجه و مرحله 6 تا 7 برگى 
اما  بین مى رود  از  این گیاه  پاییز و زمستان  اندام هاى هوایى  گیاه  است. در 
ریزوم ها به خواب مى روند. در بهار سال بعد ریزوم ها تولید  اندام هاى هوایى 
جدید مى کنند. الزم به ذکر است که سرماى شدید ممکن است موجب از بین 

رفتن  ریزوم هاى این گیاه نیز بشود. 
   قیاق ازجمله گونه هایى است که نسبت به شرایط نامساعد محیطى تحمل 
دارد. قیاق تا حد معینى شرایط غرقاب را تحمل مى کند اما در   شرایط حرارت 
باال، قرار گرفتن طوالنى مدت ریزوم ها در شرایط غرقاب سبب از بین رفتن 
ریزوم هاى آن  مى گردد. در طى یک بررسى نشان داده شده است درصورتى

 که ریزوم هاى قیاق به مدت 8  روز در دماى 40  درجه سانتى گراد در شرایط 
غرقاب قرار گیرند تمام آن ها از بین مى روند. 

 قیاق از طریق بذر و ریزوم تکثیر مى یابد. بذرهایى که تازه  برداشت مى شوند 
قدرت جوانه زنى پایینى دارند اما بذرهایى که به مدت یک سال در خاك بوده 
 و یا یک دوره خواب 4  تا 5  ماهه را سپرى کرده باشند،  بهتر جوانه مى زنند. 
در مواردى بذر این گیاه  قادر است 6 تا 10  سال (و یا بیشتر) در خاك زنده 
بماند اما باگذشت زمان درصد جوانه زنى این بذور کاهش مى یابد.  ریزوم ها 

  قیاق علف هرز خطرناک
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  راههاي جلوگيري از سرمازدگي بهاره در درختان ميوه

محدودکننده براي نفوذ ریشه باشد، بدیهی است در صورت نامناسب بودن 
خاك از نظر بافت و مواد آلی الزم است محل کاشت درخت تا عمق 120 
سانتیمتري گود برداري و مجددا خاك سطحی به همراه کود آلی و کودهاي 
شیمیائی مورد نیاز مجددا پر گردیده و سپس نهال بر روي آن کشت گردد. 

3- انتخاب ارقام میوه مناسب و سازگار با شرایط آب و هوائی منطقه:
منطقه  آن  اقلیمى  در شرایط  بتواند  که  انتخاب شود  اى  میوه  رقم  و  گونه 
بخوبی استقرار یافته و محصول اقتصادى تولید نماید دراین میان استفاده از 
ارقام دیرگل و مقاوم به سرماى دیررس بهاره از اهمیت بیشتري برخوردار 

است.
4-انتخاب پایه هاي مقاوم به سرما به خصوص پایه هائی که موجب القاء 

دیر گلدهی می شوند.
5-اجتناب از کاشت درختان میوه در محلهاي تجمع هواي سرد (چاله هاي 

یخی)
هواي سرد بعلت سنگینی بطرف پائین حرکت می کند و معموًال در چاله ها 
لذا شوند  می  سرمازدگی  موجب  و  یابد  می  تجمع  ارتفاع  کم  اراضی  و 

زمین هاى گود کف دره ها  و چاله ها مناسب احداث باغ نیستند.
6-در صورت احداث باغ در اراضی شیبدار، در دامنه هاي رو به شمال احداث 

گردد: 
گیاهانى که در دامنه هاى جنوبى کشت  می شوند با کسب انرژى بیشتر 
خواب  از  مسطح  و  شمالى  هاى  دامنه  در  شده  کاشته  گیاهان  از  زودتر 
فیزیولوژیکی بیدار شده و وارد مرحله گلدهی می شوند (گل هاي آنها زودتر 
باز می شود) و در نتیجه در معرض خطر سرمازدگى قرار مى گیرند بنابراین 
هاى  دامنه  در  سرما  به  حساس  محصوالت  ازکاشتن  باید  االمکان  حتى 

روش هاى مبارزه و کنترل خسارت سرماى دیررس بهاره

 براي مقابله با سرماي دیررس بهاره و کاهش خسارت ناشی از سرمازدگی 
درختان میوه تاکنون روش هاي مختلفی ارائه شده است که هریک از این 
روش ها به نوبه خود میتوانند در این زمینه موثر واقع شوند. این روش ها 
بطورکلی به دو دسته روش    هاى  بلند مدت یا غیر فعال و روش هاي کوتاه 

مدت یا فعال تقسیم بندي می شوند.

 
الف- روش هاى بلند مدت یا غیرفعال

1- انتخاب منطقه و محل مناسب براي احداث باغ (مکان یابی درست):
استفاده از آمار هواشناسی (حداقل دوره سی ساله) و مطالعات مکان یابی 
با  مشاوره  و  راهنمائی  همچنین  و  منطقه  در  گرفته  انجام  باغ  احداث 

کارشناسان کشاورزي خبره راهگشا است.
2-انتخاب نوع خاك و زمین مناسب براي کاشت:

خاك مناسب براي احداث باغ بایستی داراي بافت متوسط، میزان مواد 
 120 حداقل  عمق  و  درصد   3 تا   2 ترجیحًا  و  یک  حداقل  خاك  آلی 
و  سخت  الیه  فاقد  متري   1/5 عمق   تا  اینکه  مضافا  باشد،  سانتیمتر 

مهندس حکمت اسفندیارى - عضو هیات علمى مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان

هوایى صورت مى گیرد. آزمایشات نشان داده است وقتى گراس ها به ارتفاع 
حدود 36 سانتى متر مى رسند عملیات شخم و یا قطع آن ها بیشترین تأثیر را 
خواهد داشت. در این  ارتباط بهترین نتیجه هنگامى به دست مى آید که این 
عملیات هر چهار تا پنج  هفته یک بار تکرار شود. شخم باعث انتقال ریزوم ها 
به سطح خاك شده و بدین ترتیب سریع تر خشک خواهد شد. قیاق اگر پس 
از وجین و از بین رفتن در مزرعه بماند نیز مى تواند مشکل ساز باشد، زیرا طى 
رشد  از  که  مى کند  تولید  دگرآسیبى  شیمیایى  ترکیب  یک  خود  از  تجزیه 

سایرگیاهان جلوگیرى مى کند.
 4- کنترل شیمیایى:

با  اما مى توان  ندارند  قیاق  کنترل  براى  زیادى  توانایى  علف کش هاى موجود 
استفاده از ترکیبات سیستمیک آن را متوقف ساخت. علف کش هاى توصیه شده 
عبارت اند از گلیفوسیت، پاراکوات، ترى فلورالین. براى مزارع ذرت آلوده به قیاق 
فورام  ریمسولفورون،  نیکوسولفورون،  از  عبارت اند  توصیه شده  علف کش هاى 
آگاهى  براى  (اولتیما).  ریمسولفورون  و  نیکوسولفورون  مخلوط   و  سولفورون 
بیشتر در خصوص مقدار و زمان مصرف بایستى به کارشناسان خبره مراجعه 

شود.
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جنوبى به منظور جلوگیري از  یخبندان و احتمال بروز سرمازدگی خودداري 
شود.

7-انتخاب طرح مناسب کاشت درختان:
آرایش کاشت درختان در مناطق مختلف بسته به نوع سرما، رنگ گیري،  
آفتاب سوختگی و دیگر موارد متفاوت بوده و در این خصوص بایستی جمیع 
در  سرمازدگی  از  جلوگیري  خصوص  در  لیکن  گیرد  قرار  نظر  مد  جهات 

سیستم کاشت بایستی بیشترین آفتاب به سطح زمین بتابد.
8-انتخاب سیستم مناسب تربیت و هدایت درختان با توجه به شرایط اقلیمی 

منطقه، نوع پایه و رقم کاشته شده:
زمان هرس بایستی بعد از گذشت خطر سرما انجام شود چون ایجاد برش در 
شاخه و تنه درخت و ایجاد زخم منجر به تنش در گیاه و حساس شدن به 

سرما و همچنین حمله آفات و بیماري ها می گردد.
9-احداث باد شکن در مناطق بادخیز:

توان  می  شود  می  خسارت  موجب  زمستانه  سرماي  که  بادخیز  مناطق  در 
سرماي زمستانه را با احداث بادشکن کاهش داد.

 10- مدیریت کف باغ (مبارزه با علفهاي هرز، خودداري از شخم باغ قبل از 
یخبندان و مرطوب کردن زمین باغ):

علفهاي هرز کف باغ را بایستی از بین برد تا در روز زمین انرژي خورشید را 
گرفته و در شب به محیط برگرداند. شخم زدن باعث افزایش هواي درون 
خاك می گردد و چون هوا گرماي کمتري در مقایسه با خاك ذخیره می کند 
انرژي ذخیره شده در خاك کاهش می یابد همچنین مرطوب کردن خاك 

باعث جذب بیشتر انرژي خورشیدي می گردد.
11-تغذیه مناسب و کافی درختان: 

درختانی که همه عناصر غذایی به خصوص پتاسیم را به مقدار کافی جذب 
نموده و فاقد هر گونه کمبود باشند نسبت به سایر درختان مقاومت بیشتري 
متعادل  تغذیه  لذا  و کمتر دچار سرمازدگی می شوند  دارند  مقابل سرما  در 
سبب  درخت  رشد  فصل  طول  در  برگ  و  خاك  آزمون  اساس  بر  درخت 

افزایش مقاومت و یا تحمل درخت به سرما می گردد. 
12-کاهش و قطع آبیاري:

 در پاییز بایستی آبیارى زودتر قطع شود تا  شاخه ها خشبی شده و درخت 
به خواب برود زیرا ادامه آبیاري در پاییز باعث عدم بخواب رفتن درختان و 

شاداب ماندن شاخه ها و حساس شدن به سرما می شود.
13- استفاده از وسایل و ابزار هواشناسی جهت کنترل دما و پیش بینی زمان 

وقوع سرما براي انجام تدابیر الزم در مرکز تجمع باغات و باغهاي بزرگ.
ب)روش هاي مستقیم یا فعال (کوتاه مدت)

1-حفاظت درختان از طریق گرم کردن هواي باغ: 
گرم کردن هواي باغ توسط بخاریهاي باغی که نیاز به تعداد حدود 100 تا 
120  بخاري در هر هکتار می باشد و سوخت آن می تواند روغن سوخته، 
گازوییل و نفت سیاه و یا مخلوط گازوییل و خاك اره باشد و یا استفاده از 

بخاري باغی متحرك در سطح باغ و استفاده از سوخت هاي جامد.
2-حفاظت درختان از طریق پاشیدن آب روي شکوفه درختان با استفاده از 

روش آبیاري بارانی:
از  توان  می  باغ  در  اي  قطره  یا  و  بارانی  آبیاري  سیستم  وجود  در صورت 
میکرو جت بر روي تاج درختان استفاده و آب را برروي تاج درختان پاشید. 
پاشیدن آب با ایجاد الیه یخ بر روي جوانه ها باعث محافظت از سرما و همچنین 

یخ زدن  آب باعث آزاد شدن گرما و گرم شدن محیط اطراف جوانه ها می شود. 
3- کنترل سرماي بهاره با مخلوط کردن هواي سرد و گرم در باغ: 

مخلوط کردن هواي سرد کف باغ با هواي گرم باال (حالت اینورژن دما) به 
وسیله دستگاه مولد باد و بالگرد باعث گرم شدن هوا در اطراف جوانه ها شده 

و خطر سرما را کاهش می دهد. 
با  با باکتري هاي مولد هسته یخ  4-کنترل سرماي بهاره از طریق مبارزه 

استفاده از باکتري کش ها:
باکتري  مانند اکسی کلرور مس که خاصیت  باکتري کش  از مواد  استفاده 
کشی داشته در دو مرحله که مرحله اول بالفاصله بعد از ریزش برگها در پائیز 
و دیگري در زمان تورم جوانه ها باعث از بین رفتن باکتریها شده و هسته 

یخ تشکیل نمی گردد.
5- بکارگیري دستگاه مولد مه (فوگر):

دستگاه مولد مه یا فوگر با آب و نوعی روغن (vk2) باعث ایجاد مه غلیظ در 
باد جلوگیري به شرط عدم وجود  از خسارت سرما   و  سطح درختان شده 

 می کند.
6- غرقاب کردن زمین باغ در زمان احتمال وقوع یخبندان:

غرقاب کردن بایستی در سطح باغ بوده و ترجیحًا با آب چشمه و قنات قبل 
از وقوع یخ زدگی انجام شود. 

7- مدیریت کنترل میزان باردهی درخت: در درختان داراي سال آوري از 
طریق تنک کردن میوه و همچنین تقویت درختان با تغذیه کامل در سال 

باردهی (آور):
برروي  زیاد میوه  به دلیل حجم  آور  درختان داراي سال آوري در سالهاي 
درخت موجب ضعیف شدن جوانه هاي گل سال بعد و همچنین کم شدن 
ذخیره سلولی و رقیق شدن شیره سلولی گشته و درخت به سرما حساس 

می شود.
اتیلن و  پلی  با گونی،   تاج درخت  8- پوشاندن نهال و درختان کوچک و 

نایلون.
9-ایجاد دود در سطح باغ:

 از طریق سوزاندن کاه و کلش و فضوالت دامی و سرشاخه هاي هرس شده 
(بهتر است کاه و کلش داراي رطوبت بوده تا ایجاد دود کرده و از شعله ور 

شدن آتش در سطح باغ جلو گیري شود)
10- به تعویق انداختن زمان گلدهی درختان با استفاده از موادي که زمان 
گلدهی درختان را به تاخیر می اندازد مانند اتفن و پاکلو بوترازول با مشورت 

کارشناسان کشاورزى و مشاورین خبره.
11-استفاده از دستگاه مولد کف بادوام به عنوان عایق جوانه هاي گل.

 

مهندس سعادت شاهپورى- کارشناس ارشد مدیریت باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان
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به حداکثر رساندن مصرف ماده خشک در گاوهای شیری

مقدمه
مقدار  ارزیابى  در  استاندارد  روشى  اساسًا   (DMI) مصرفى  خشک  ماده 
خوراك مصرف شده ى یک یا گروهى از گاوها در یک مرحله خاص از 
دوره ى شیردهى مى باشد.مصرف ماده خشک به وزن ماده ى آلى وارد 
شده به بدن در برابر کل رطوبتى که از آن حذف مى شود، اشاره دارد. 
مواد مغذى در فرآیندهاى بیولوژیکى مثل تولید شیر مورد استفاده قرار  

مى گیرند.
ارتباط مستقیم وجود دارد و  بین مصرف مادة خشک و تولید شیر یک 
افزایش مصرف مادة خشک یک مسئله حیاتى براى حداکثر کردن شیر و 
بهره ورى است. با این حال، پیامدهاى به حداکثر رساندن مصرف ماده 
خشک، به مراتب فراتر از تولید شیر است. کم شدن مصرف مادة خشک 
طول  در  خشک  مادة  مصرف  رساندن  حداکثر  به  و  زایمان  زمان  در 
شیردهى سنگ بناى مدیریت کمبود انرژى در اوایل دوره شیردهى است، 
که به نوبه خود تأثیر قابل توجهى بر وقوع بیمارى هاى متابولیک، تولد 

گوساله و نهایتًا قابلیت زنده ماندن دام مى گذارد.
به حداکثر رساندن مصرف ماده خشک را مى توان در سه بخش مورد 

توجه قرار داد:
1 - فرموالسیون جیره

2- کیفیت و خوش خوراکى جیره
3 – عرضه  و دسترسى به جیره

1- فرموالسیون 

استثناى  به  شده  مصرف  خوراك  مقدار    :(DMI) خشک  ماده  مصرف 
محتواى رطوبت .

البته توجه به فیبر مؤثر  فیبر (NDF) : فیبر نامحلول در شوینده خنثى، 
خوراك (بخشى از فیبر جیره که سبب تحریک نشخوار مى شود) بسیار 

مهم است.
NDF علوفه : سهمى از فیبر جیره غذایى که از مصرف علوفه حاصل مى 

شود

گرفت.  نادیده  توان  نمى  را  خوراك  مصرف  بر  جیره  فرموالسیون  اثر 
جیره هایى با درصد باالى ماده خشک (معموًال بیش از 55 درصد) غالبًا 
با کاهش مصرف همراه هستند. دلیل این است که اوًال بلع  زمانى آغاز 
مى شود که لقمه برداشته شده به سطح خاصى از رطوبت و قوام رسیده 
وابسته  آن  به وجود آب کافى در محتویات  ثانیًا عملکرد شکمبه  باشد، 
است. جیره هاى خشک تر به مقدار َجوش بیشترى نیاز دارند که این امر 
محیطى  داشتن  براى  آب،  بیشتر  مصرف  و  کافى  بزاق  تولید  مستلزم  

مطلوب در شکمبه است.
جیره هایى با فیبر باال مى توانند مصرف ماده خشک را بواسطه حجم 
نشخوار  و  رفته  پیش  کندتر  شکمبه  در  تخمیر  لذا  دهند،  کاهش  شان 
بیشترى مورد نیاز مى باشد. شکمبه داراى حجم محدود و ظرفیت کمى 
براى انبساط است، تا  زمانى که خوراك قبلى در حال عبور از شکمبه 

این  که  است  واضح  وارد شکمبه شود.  تواند  نمى  بیشترى  است غذاى 
موضوع براى گاو شیرده که از نظر متابولیکى  فعال است مهم تر از گاو 

خشک مى باشد.
در کل جیره    NDF از 45 درصد   بیش  مقادیر  پرتولید  گاو  براى یک 
غذایى، مى تواند موجب کاهش مصرف خوراك گردد. همچنین ترکیب 
جیره بدون توجه به کیفیت و خوش خوراکى اجزاء مى تواند بر مصرف 
مادة خشک تأثیرگذار باشد. براى مثال تغذیه سطوح باالى کلریدمنیزیم 
به گاو خشک موجب کاهش وقوع تب شیر خواهد شد اما مى تواند زمینه 
به دلیل کاهش  بروز مشکالت دیگر مهیا کند بطوریکه گاوها  براى  را 

خوش خوراکى جیره تمایلى به خوردن آن نخواهند داشت. 
البته نحوه ى ارائه جیره مهم است، زمانى که  روش هاى خوراك دادن 
مخلوط.  جیره  مانند  شود  مى  بیشتر  خوراك  مصرف  باشند،  تر  ثبات  با 
(الیافى که  مؤثر  الیاف  یا کاهش   التخمیر  مصرف خوراکى هاى سریع 
سبب تحریک نشخوار شود) مى تواند زمینه را براى وقوع اسیدوز شکمبه  
مهیا کند. اسیدوز شکمبه اثر سوء قابل توجهى بر مصرف خوراك دارد.     

 

2- کیفیت و خوش خوراکى جیره
گاوها قدرت پردازش زیادى در بو و طعم غذا دارند و به راحتى غذاهاى   
غیرخوش خوراك را نمى پذیرند. آنها همچنین حیواناتى عادت پذیرند و 
این  بماند.  باقى  تغییر  بدون  خوراکشان  دهند  مى  ترجیح  کلى  طور  به 
فلور  در  دقیق  خیلى  تعادل  به  زیادشان  وابستگى  به  توجه  با  موضوع 

باکترى ها، قارچ ها و پرتوزوآ شکمبه تعجب آور نیست.  
گاوها به خوراك هاى نامطلوب و فاسد حساس هستند و از خوردن چنین 
غذاهایى اجتناب مى کنند. توصیه مى شود هرخوراکى که کپک زده یا کم 
کیفیت باشد دور ریخته شود. دادن خوراك کم کیفیت به گاو  به ویژه در 

دوره انتقال، از لحاظ اقتصادى اشتباه است.
از آخورها حذف  باقیمانده ى غذا  آخورها را به طور مرتب تمیز کنید و 

گردد.
اطمینان از سازگارى با جیره

• انتخاب فرآیندى است که در آن گاو قادر است به طورانتخابى خوراك 
مورد عالقه خود را از جیره مخلوط جدا کند. گاوها قادرند خوراك هایى 

شکل 1- گاوها 
خوردن روى سطوح 
صاف و روشن نظیر 
کاشى و صفحات 

را ترجیح  پالستیکى 
مى دهند.
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که طولشان از عرض پوزه آنها بیشتر است را جدا کنند (حدود 8 سانتى متر). 
• انتخاب توسط گاو غالبًا منجر به مصرف بخش هاى خوش خوراك تر و 
مطلوب تر جیره خواهد شد در حالى که این فرصت در دام هایى که کمتر 
غالب هستند (مثل تلیسه ها) از دست مى رود. در نتیجه گاو هاى بالغ تر 
به احتمال بیشترى به اسیدوز مبتال مى شوند که در نهایت موجب کاهش 
کلى مصرف ماده خشک خواهد شد، از طرفى نیز دام هاى زیر دست قادر 

به رفع احتیاجات تغذیه اى خود نخواهند شد.
3- عرضه و دسترسى به جیره غذایى

که  دارد  وجود  ها  دام  به  خوراك  ارائه  ى  نحوه  مورد  در  زیادى  توصیه 
بایستى نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
• اطمینان از دسترسى مداوم به خوراك

اطمینان حاصل کنید در جلوى گاوها همیشه خوراك هست، این امر براى  
افزایش مقدار مصرف ضروریست. خوراك باید به طور منظم جلوى دام 
همچنین  شد  خواهد  خوردن  رفتار  تحریک  باعث  کار  این  شود،  عرضه 
گاوها باید همیشه 5درصد بیشتر از چیزى که نیازشان است خوراك در 

دسترس داشته باشند.
• قرار دادن خوراك در ارتفاع مناسب

وقتى گاوها خوراك را در ارتفاع10 تا 15 سانتى مترى دریافت کنند زمان 
خوردن افزایش مى یابد، ضایعات کمتر و بزاق بیشترى نیز تولید مى کنند.
در ارتفاع بیش از 45 سانتى متر براى هر گاو فضایى حدود 1 تا 2 متر آخور 
به طور چشمگیرى  ارتفاعى ضایعات خوراك  توصیه مى شود. در چنین 

افزایش مى یابد.
به حداکثر رساندن دسترسى به خوراك

با  مقایسه  در  گاوها،  سر  به  سر  هاى  سیستم  آخور  در  خوراك  ریختن 
آخورهاى خطى نرده دار، حدود 25 درصد زمان کمترى صرف مى شود. 
آخورهاى سربه سر به صورت ایده آل  باید حداقل 3متر جدا از هم باشند.
تلیسه ها ممکن است در ابتدا تمایلى به خوردن از طریق سیستم سربه سر  
نداشته باشند؛  عادت دادن  آنها به این سیستم، 4  هفته قبل از زایمان، 

مصرف خوراك را افزایش مى دهد.
وجود ولتاژهاى سرگردان و نرده هاى آخور که به درستى قرار نگرفته اند، 
هاى  ریل  که  حالى  در  شوند.  خوراك  مصرف  کاهش  سبب  توانند  مى 
گردنى انعطاف پذیر باعث افزایش دسترسى و تشویق به مصرف خوراك 

و از بروز پینه هاى دردناك گردن جلوگیرى مى کند. شکل(2).

 

بهبود آسایش گاو
گاو ها خوردن غذا بر روى سطوح صاف و رنگ روشن را دوست دارند و 
ممکن است تا 10درصد خوراك بیشترى مصرف کنند (شکل 1). در حال 
حاضر در بسیارى از جایگاه ها آخورهاى خطى که با کاشى، پوشش هاى 
پالستیکى یا صفحات پالستیک ساخته شده براى گله هاى شیرى استفاده 

مى شود.
فضاى کافى براى آخور و آبشخور  

 گاوها در حالت ایده آل حدود شش ساعت در روز را صرف غذا خوردن 
مى کنند معموًال هر وعده غذایى حدود نیم ساعت طول مى کشد. طبیعت 
اجتماعى و کنجکاوى حیوان سبب مى شود گاو ترجیح دهد براى خوردن 
حال  در  که  دیگر  گاوهاى  دیدن  کند.  عمل  گروهى  صورت  به  خوراك 
مصرف خوراك هستند باعث تحریک به خوردن خواهد شد. این موضوع 
نشان مى دهد که سیستم هاى خوراك دهى باید با در نظر داشتن این 
رفتار ساخته شوند  و فضاى کافى براى حداقل 80 درصد دام ها در یک 
خوراك،  به  دسترسى  بین  زیادى  ارتباط  شود.  فراهم  غذاخوردن  نوبت 
مصرف مادة خشک و تولید وجود دارد؛ حتى کاهش اندك دسترسى به 

خوراك اثر منفى قابل توجهى نشان مى دهد.
فضاى توصیه شده آخور براى گاو خشک 80 سانتى متر، گاوهاى دوره 
متر  سانتى   85 تا   70 شیرده  گاوهاى  و  متر  سانتى   100 تا   85 انتقال 

مى باشد.
آب یک ماده مغذى اغلب فراموش شده است و اثر قابل توجهى بر مصرف 
ماده  روزانه آب مصرف  لیتر کاهش در مصرف  تا 1  دارد. 0/5  خوراك  
خشک را به میزان 1 تا 2/5 کیلوگرم کاهش خواهد داد، مطالعات مصرف 
خوراك نشان داد  کاهش مصرف آب تا 40 درصد، مصرف ماده خشک را  
لذت ولرم  آب  از  شیرى   گاوهاى  دهد.  مى  کاهش  درصد    24 تا   16
 مى برند و در حال حاضر بسیارى از سیستم هاى موفق وجود دارند که از 
آب گرم بازیافت شده ى سالن شیردوشى براى مصرف استفاده مى کنند. 
حداقل دو آبشخور در هر بهاربند براى هر گروه توصیه مى شود. کیفیت 
آب مصرفى تاثیر زیادى بر استفاده از آن دارد. اگر آب براى مصرف انسانى 

مطلوب به نظر نمى رسد براى گاو نیز  مناسب نخواهد بود.
فضاى توصیه شده آبشخور براى گاو خشک و گاوهاى دوره انتقال 30 تا 
60 سانتى متر و گاوهایى که در دوره شیر دهى مى باشند 70 سانتى متر 

مى باشد.
نتیجه گیرى

حداکثر نمودن مصرف ماده خشک براى تولید، سودآورى و سالمت دام 
امرى حیاتى است. " هنر خوراك دهى" شامل مراقبت و توجه به جزئیات 
چگونگى انتخاب خوراك و ارائه آن به دام است، این تالش ها به طور 

معمول ارزش توجه و سرمایه گذارى را دارند.

شکل 2- ریل هاى 
انعطاف پذیر گردن.

دکتر رسول رضائى-سرباز سازندگى مدیریت هماهنگى ترویج استان 

انعطاف



معرفى سایت جامع الگویى- تولیدى- ترویجى کلزا 
افزایش  ساز  زمینه  ترویجى  تولیدى  الگویى  هاى  سایت 
و  پایدار  و کیفى محصوالت، گسترش کشاورزى  عملکردکمى 
امنیت غذایى  تأمین  و  مواد غذایى  ثبات  با  به عرضه  دستیابى 
جامعه و یکى از مهم ترین اولویت هاى راهبردى ملى است. در 
این راستا به منظور افزایش ضریب پوشش فعالیت هاى ترویجى 
و توسعه دانش فنى از یافته هاى تحقیقاتى کاربردى در واحد هاى 
تولیدى بخش کشاورزى پروژه هایى تحت عنوان سایت هاى 
الگویى تولیدى ترویجى در شهرستان هاى استان طراحى و اجرا 

گردید.

سایت هاى الگویى  تولیدى ترویجى 

مشخصات سایت الگویى کلزا

آماده سازى زمین و مصرف سموم پیش

 رویشى و مصرف کودهاى پایه

کاشت و خاك آب 

پى آب و مصرف کود اوره

مصرف کودهاى ریز مغذى

مبارزه با الرو سوسک منداب

مبارزه با علف هاى هرز باریک برگ و پهن برگ

مصرف کودهاى سرك

اَهم فعالیت هاى انجام شده در سایت

 سایت هاى الگویى- تولیدى - ترویجى

٢١

مهندس الهام مسعودى و مهندس مهناز طالبى 
 مروجین پهنه تولیدى شهرستان تیران و کرون

تغذیه به هنگام و مورد نیاز کلزا با استفاده از کودهاى آلى، شیمیایى و ریزمغذى ها بر اساس آزمون خاك

کنترل به موقع آفات، بیمارى ها و علف هاى هرز پهن برگ و باریک برگ

بازدید  بهره برداران گروه هدف در چندین مرحله از سایت و بکارگیرى کلیه توصیه ها و نهایتًا افزایش عملکرد و کاهش هزینه ها در کلیه مزارع

عملکرد دانه کلزا سایت به میزان 4399 کیلوگرم در هکتار که نسبت به رقم شاهد 836 کیلوگرم افزایش عملکرد را شاهد بودیم

دستاوردهاى سایت



کشاورز: جالل ثفقى

موزه و نمایشگاه دائمى ترویج کشاورزى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان

موزه و نمایشگاه دائمى ترویج کشاورزى در بهمن ماه سال 1387 هم زمان با ایام اهللا دهه ى مبارك فجر افتتاح گردید. این مجموعه که در 
نوع خود از موزه هاى بى نظیر در امور کشاورزى در سطح کشور مى باشد و در راستاى سیاست ها و اولویت هاى کشاورزى وزارت جهاد 
کشاورزى طراحى گردیده است و مکانى مناسب براى  به نمایش گذاشتن دانش و فرهنگ بومى، سنتى و فنون جدید کشاورزى مورد توجه 

قرار گرفته است.
این مجموعه شامل بخش هایى به شرح ذیل مى باشد: 

1- سالن هاى نمایش 
دو سالن نمایش در دو طبقه که هر کدام بیش از 700 متر مربع مساحت دارد و آخرین دستاوردهاى تحقیقاتى، آموزشى و ترویجى از جمله 
بیش از 50 مورد از ارقام گندم و جو و به نمایش گذاشتن کشاورزى سنتى تا کشاورزى مدرن و پیشرفته با استفاده از ماکت ها و ادوات قدیمى 

و جدید و طراحى هاى مناسب مورد استفاده قرار گرفته است.
2-  سالن همایش 

این سالن با ظرفیت بیش از 300 نفر براى برگزارى همایش ها، سمینارها و کارگاه هاى آموزشى مورد استفاده قرار مى گیرد و به طور متوسط 
در هفته دو برنامه ترویجى و آموزشى به مرحله اجرا گذاشته مى شود.

3- بخش رسانه هاى ترویجى
در این بخش کتاب ها، نشریات، بروشورها، پوسترها، تصاویر، فیلم ها و لوح هاى فشرده منتخبى که توسط مدیریت هماهنگى ترویج استان 

اصفهان و سایر استان ها تهیه گردیده به نمایش گذاشته شده است. 
4- اتاق جلسات

این اتاق براى برگزارى میز گردها و جلسات تخصصى با ظرفیت 30 نفر مورد استفاده قرار مى گیرد.

 الزم به توضیح است که موزه ترویج کشاورزى عالوه بر استفاده معاونت ها و مدیریت هاى تخصصى سازمان جهادکشاورزى استان و نهادها و 
ارگان هاى وابسته، مورد بازدید دانش آموزان و دانشجویان نیز قرار مى گیرد. 

ت، نوآورى، تالش
خالقی

مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى استان


