
ن ف

جی ، آموزشی و تحقیقی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
فصلنامه تروی

زی و کش ویج   ت
ن ف ج

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

اداره رسانه های آموزشی

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

ی وز ی ر اداره رسانه های آموزشیر

تبادل تفاهم نامه همکارى با سپاه صاحب الزمان (عج)

تجلیل از دست اندرکاران مهارت آموزى نیروهاى مسلح

اختتامیه مهارت افزایى مروجین پهنه

طرح تولید محصول سالم ویژه زنان روستایى



سال ششم ، شماره 18 ، تابستان 1398

ن ف ج زی  و ویج کش ن ت ف
ن ف ن ا ت زی ا و ویج کش نگی ت یت  ی

برنامه ریزى عملیاتى در ترویج
و آموزش کشاورزى و حرکت از

ترویج ارشادى به ترویج مشارکتى و اکتشافى
استرپتوکوکوزیس در آبزیان جمشید اسکندرى

 نصرت اله اصالنى 

ماده زایى در تکثیر ماهیان قزل آال
مجتبى فوقى 

آنچه یک پرواربند دام باید بداند
احمد حسامى 

تولید بذور سالم
تقى شیخ على 

پرورش کرم ابریشم
  زهرا فیضى - عادله صفرى

 نکات فنى و کاربردى در تغذیه
و مدیریت گاوهاى دوره انتقال

رسول رضایى

 تأثیر گیاهان سمى بر سالمت انسان
 و محصوالت کشاورزى و دامى

سعید دوازده امامى 

 طرز تهیه کمپوست غنى شده محلى
در مزارع و باغات
على نصر اصفهانى

نکات مهم آموزشى در خصوص زمان
برداشت و خشک کردن گیاهان دارویى 

حمید حمصیان

هرس سبز در انگور
 سعادت شاهپورى

گوجه فرنگى سالم
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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 : علیرضا برجیان ، 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

سایت الگویى ترویجى چغندر قند پاییزه
 آمنه دهقان زاده - منصور جاللى

محصوالت مناسب کشت جایگزین برنج
در مناطق برنج کارى استان اصفهان

  مسعود ترابى
18

20

21

 قنات چیست؟
حسن احمدى

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. 

ارائه  برعهده  فصلنامه  در  شده  ارائه  محتواى  مسئولیت   -

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.
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برنامه ریزی عملیاتی در ترویج و آموزش کشاورزی و حرکت  از ترويج ارشادي به ترويج مشاركتي و اكتشافي

جمشید اسکندرى  -   مدیر هماهنگى ترویج کشاورزى استان 

سخن سردبیر

در سراسر جهان برنامه هاي تحقیق، ترویج و توسعه کشاورزي بیشتر به 
صورت مشارکتی صورت می گیرد. تئوري ها و روش هاي جدید ترویج در 
با  باید  پایان  تا  آغاز  از  تحقیقاتی  فعالیت هاي  و  هستند  پذیرش  حال 
کشاورزان صورت گیرد. امروزه تأکید جدید بر روي یادگیري بزرگساالن، 
عنوان  به  مروجان  تفکري  شیوه  موجود،  کشاورزي  سیستم هاي  درك 
تسهیلگران و تمرکز بیشتر بر ارزشیابی است. با ایجاد این تغییر و برنامه 
ریزى عملیاتى از ترویج ارشادى به ترویج مشارکتى تغییر روش خواهیم داد. 
به  ارشادى  ترویج  از  باید  کشاورزى  ترویج  اعتالى  براى  ترویج  عامالن 
ترویج مشارکتى و اکتشافى حرکت نمایند و کشاورزان را یاري دهند تا 

((مسیر یادگیري)) را طی کنند. 
نقش هاي جدید ترویج:

1- نقش قدرت بخشی (توانمند سازي) 2- نقش متشکل سازي اجتماع 
3- نقش توسعه منابع انسانی 4- نقش حل مسأله و آموزش

تکنیک هاي جدید ترویجی:
1- اجراى سایت هاى جامع الگویى تولیدى ترویجى 2- اجراى سایت هاى 
IPM – FFS 3- برنامه ریزي براى تربیت تسهیلگر روستایى و اقدام بر 
روستایی  سریع  ارزیابی  طرح  اجراى   -4 (مشارکتی)  هدف  گروه  اساس 

 (PRA) 5- اجراى طرح ارزیابی مشارکتی روستایی (RRA)
ویژگی هاي شاخص الگوي برنامه ریزي عملیاتى در ترویج کشاورزى:

مرکز  توسط  برنامه  تدوین  لزوم  و  ریزي  برنامه  بودن  غیرمتمرکز   �
جهادکشاورزي 

� رعایت سیاست هاي ملی و منطقه اى و توجه به اهداف بخش هاي 
اجرایی و تحقیقاتی در تدوین برنامه 

� حضور و مشارکت بخش هاي اجرایی و تحقیقاتی در تدوین و اجراي 
برنامه 

� مشارکت تولیدکنندگان در تدوین برنامه 

هاي  گروه  مشارکت  با  میدانی  هاي  نیازسنجی  بر  برنامه  بودن  مبتنی   �
روستایی. 

داراي  موضوعات  و  ازمحصوالت  یک  هر  براي  عملیاتی  برنامه  تدوین   �
اولویت هر منطقه (نگاه محصولی و موضوعی) 

� مشخص کردن وضعیت فعلی محصوالت و موضوعات اولویت دار 
� تعیین وضعیت مورد انتظار (اهداف عملیاتی) به طوري که نتیجه کار قابل 

اندازه¬گیري باشد. 
� استفاده ترکیبی و تلفیقی از روش هاي آموزشی مناسب 

� تاکید بر آموزش عملی تولید کننده در محل تولید 
� نگاه همه جانبه به همه عوامل موثر بر تولید 

� تعیین تاثیر برنامه بر افزایش تولید 
� امکان استفاده از کارشناسان بخش خصوصی در اجراي برنامه تدوین شده. 

ود. ی  ی  ت و  ا ول ر ث  ت   زکات   با دا
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وی ن ت ففف جف جف جف جف ج جججف فی  فی  زی زی زی زی  و ویج کش ننننننن ت جج
یییی یی یی یی ویجیجیجیویویویوووووووووووییییییییییییییی نگی ت یت  نننننججججججججججججججججججججیجججججیجججیجیججیجیججیجیجیجیجیجیجیجییجیجیجییجیجیجیییجیجیییییجیجییییجیجیجییییجیجیییییجیجیییییجیجیییی فففف ااا تت اا ز نننویجککجکشجکشجکششش ففف اا تت اا زز نننججکششش ففف اا تت اا زز نننجکشکشش ففف اا تت اا زز نننجککشش ففف اا تت اا زز ننننجکجکشش ففف ا تت ا زیزیی ننننجکششش فف ا تتت ا ززیی و نننجکشکشش ففف ننا تت اا ززییی وو نننجککشش ففف ننناا تت اا ززییی وو نننجککشش ففف ننناا تت اا زیزیی وو نننکششش ففف ننناا تت زیزییا وو نننکشکشش ففف ننناا تت ززییا وو ننننککشش ففف نننا تتت اا ززیی وو ننننکشش فف نننا تت اا ززییی وو ننن کشش ففف ننناا تت اا زیزیی وو ننن کشکشش ففف ننناا تت اا زیزیی وو نننککشش ففف ننناا تت ززییا وو نننکشش ففف ننناا تت ززییا وو ننکشکش ففف نننا تتت اا ززییی وو ننکشش ففف نننا تت اا زیزیی وو نکشش فف ننا تت اا زیزیی وو فکش ننناا تت ززییا وو نننااکش تت ززییا وو ننن ااش تت زیییا ننن اوو تت زیزیی اا نننوو تت زیزیی اا نننوو ززیی ننوو ززی نننوو ز نننوو زز نننو زز نو ز زو

استرپتوکوکوزیس در آبزیان طرح تشکیل، حمایت و گسترش صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

در  هزینه  پر  و  مهم  بیماریهاى  از  و  عفونى  بیمارى  یک  استرپتوکوکوزیس 
این  است.  کمان  رنگین  آالى  قزل  ماهى  در  بویژه  پرورى  آبزى  صنعت 
بیمارى  بطور عمده بیمارى مرحله پروارى و عمدتا در ماهیان با وزن 100 
گرم به باالست  و مى تواند تلفات از 5 درصد تا 75 درصد در مزارع پرورش 
ماهى ایجاد کند. بیمارى در فصول گرم سال بیشترین خسارت را به ماهیان 

وارد مى کند .
استرپتوکوکوزیس از بیماریهاى مشترك بین انسان و آبزیان بوده واز لحاظ 

بهداشت عمومى نیز حایز اهمیت است .
عالئم درمانگاهى 

عفونت استرپتوکوکى مى تواند منجر به تلفات باال تا حدود 50 در صد طى           
3 تا 7 روز شود. عامل بیمارى باعث سپتى سمى ، منینژیت و ضایعات پوستى 
مى شود . عالئم درمانگاهى شامل بیرون زدگى و انبساط  یک یا دو طرفه 
چشم ها، سیاه شدن پوست، بى اشتهایى و شناى عمودى و نامتعادل مى باشد. 
ماهیان مبتال با بى حالى شنا کرده و قادر به جهت یابى نمى باشند.  شناى 
بصورت  ماهیان  شناى  است.  بیمارى  عالیم  ترین  رایج  از  یکى  نامنظم 

عمودى یا پهلو مى باشد و ماهى تعادل در شنا ندارد.
راههاى انتقال بیمارى

 عوامل مختلفى در گسترش و انتقال بیمارى دخالت دارند که از آن جمله مى توان 
به انتقال مستقیم از طریق آب ، جابجایى و ورود ماهیان آلوده به کارگاه و یا 
تغذیه اشاره کرد .بیمارى استرپتوکوکوزیس یک بیمارى فصلى است که با 
افزایش درجه حرارت آب احتمال بروز آن آفزایش مى یابد. بیمارى از طریق 
ورود ماهیان آلوده به مزارع  همچنین فاضالب هاى کشاورزى باال دست، 
تردد افراد و جانوران خونگرم به مزارع، عدم اعمال مقررات قرنطینه اى در 
موقع نقل و انتقال تخم چشم زده بچه ماهى و تردد وسایل نقلیه بین مزارع 
انتقال مى یابد. نگهدارى حیوانات خونگرم در مزرعه و تردد و استفاده  دام 
و  آب  آلودگى  موجب  دست  باال  رودخانه  آب  از  عشایرى  و  روستایى  هاى 
انتقال بیمارى مى شود. همچنین پساب مزارع پرورش ماهى باال دست از 

در  بویژه  موضوع  این  است.  بیمارى  انتقال  و  آب  آلودگى  مهم  عوامل 
کارگاهایى که پشت سر هم واقع شده اند و از منابع آبى یکدیگر استفاده 
مى نمایند حائز اهمیت است زیرا آب مزارع پایین دست از بار میکروبى 
که  برخوردارند  باالترى  دماى  و  اکسیژن  فقدان  آب،  معلق  مواد  باال، 
همگى موجب ایجاد استرس و بروز بیمارى مى شوند. به نظر مى رسد 
انتقال  راه  مهمترین  رودخانه  مسیر  در  آلودگى  انتقال  حاضر  حال  در 

بیمارى در مزارع پرورش ماهى است.
نگهدارى حیوانات خونگرم در کنار مزارع ماهى موجب تشدید آلودگى 
غذاى  مصرف  محیطى،  هاى  آلودگى  نقش  بر  عالوه  شود.  مى  مزرعه 
و  انتقال  مهم  منابع  از  یکى  تواند  مى  نیز  آلوده  خام  مواد  یا  و  آلوده 

گسترش بیمارى در ماهیان پرورشى باشد.
بیمارى در انسان

معمول ترین شکل عفونت در انسان التهاب پوستى و سلولیت (عفونت 
بافت پیوندى) در دست ها و تب مى باشد التهاب دیسکهاى بین مهره 
اى و پرده داخلى قلب از دیگر عالئم بیمارى در انسان مى باشد. بیمارى 
عمدتا در افراد سالخورده و افراد دچار ضعف ایمنى اتفاق مى افتد. عمده 
راه انتقال بیمارى به انسان از طریق تماس دست با ماهى آلوده هنگام 
حمل و نقل و یا قطعه بندى ماهى مى باشد بخصوص وجود جراحات 

سطحى روى پوست خطر ابتال به بیمارى را افزایش مى دهد.
کنترل و پیشگیرى

از انجا که تنها حضور عامل بیمارى در محیط براى ایجاد بیمارى کافى 
نیست و عوامل استرس زا مانند افزایش دماى آب پایین بودن کیفیت 
آب، تراکم باالى ماهى و دستکارى ماهیان در بروز بیمارى نقش مهمى 
دارند لذا شناسایى عوامل خطر ساز در مزرعه و حذف و کاهش اثرات انها 
از عوامل مهم پیشگیرى از بروز بیمارى است .کنترل تردد افراد و وسایل 
نقلیه به مزرعه تهیه بچه ماهى از مراکز معتبر و با مجوز دامپزشکى و 
حیوانات  نگهدارى  عدم  و  آن  سالمت  تایید  و  الزم  آزمایشات  انجام 

خونگرم در مزرعه از راههاى پیشگیرى از بروز بیمارى است.
از دیدگاه مدیریت بهداشتى و پیشگیرى با توجه به تنوع مخازن باکترى 
و  باال  هاى  هزینه  دالیل  به  ورودى  آب  ضدعفونى  امکان  عدم  و 
بر  سالم  ماهیان  بچه  واکسیناسیون  انجام  محیطى،  زیست   مشکالت 
شیوه  بهترین  و  مهمترین  جمله  از  مشخص  زمانى  هاى  برنامه  اساس 
که  این  به  توجه  با  حال  هر  در  است.  بیمارى  این  کنترل  و  پیشگیرى 
جانوران  مانند  آنها  ایمنى  سیستم  و  بوده  جانوران خونسرد  جزء  ماهیان 
هاى  فاکتور  شناخت  به  ویژه  توجه  لذا  باشد  نمى  یافته  توسعه  خونگرم 
مستعدکننده و مهار و حذف این فاکتور ها نه تنها به پیشگیرى و کنترل 
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 بهترین زمان واکسیناسیون هنگامى است که ماهیان 2تا 5 گرم  وزن 
دارند، واکسیناسیون به روش غوطه ور سازى و قراردادن ماهى در محلول 
واکسن به مدت 1 تا 2 دقیقه انجام مى شود، بدین ترتیب که ابتدا بطرى 
حاوى واکسن را بخوبى به هم زده و محتویات آن در یک وان مناسب با 
آب معمولى استخر با دماى حدود 8 تا 10 درجه سانتى گراد به میزان 1 
به 100 رقیق مى شود سپس ماهى ها را با تورى گرفته و تورى حاوى 
ماهى را به مدت 1 دقیقه در محلول واکسن غوطه ور ساخته و سپس به 
استخر بر گردانده مى شوند. ایمنى ایجاد شده با واکسیناسیون حدود 6 ماه 
دوام  دارد . روش تزریقى داخل صفاقى درماهیان با وزن  باال مى توان 
استفاده کرد که عالوه بر مقرون به صرفه بودن ایمنى باالترى هم ایجاد 

مى کند. 

بیماریهاى عفونى از جمله این بیمارى کمک مى نماید بلکه موجب بهبود 
کارایى واکسن ها نیز مى شود. افزایش دماى آب، کمبود اکسیژن و افزایش 
شوند.  مى  بیمارى  تشدید  و  استرس  افزایش  موجب  آب  در  معلق  مواد 
همچنین عدم جمع آورى به موقع تلفات، وجود لجن زارها در استخرها و 
افزایش رسوبات کف استخر به عنوان مخازن باکتریهاى عامل بیمارى مطرح 

بوده و از عوامل تشدید کننده بیمارى و تلفات مى باشد.
درجه  افزایش  و  بوده  محیطى  شرایط  و  آب  دماى  از  متاثر  بیمارى  شدت 
فعالیت  افزایش  باعث  محیط  در  آمونیاك  و  نیترات  حضور  و  آب  حرارت 
باکترى و افزایش چسبندگى باکترى به بافت آبششى مى شود. جهت کنترل 
محدوده   در  استخرها  آب  دماى  باید  ماهى  پرورش  استخرهاى  در  بیمارى 
مطلوب ماهیان سردآبى حفظ شود تا شرایط براى اتصال و ورورد باکترى هاى 
فاکتورهاى  تاثیر  به  توجه  با  همچنین  نشود  فراهم  ماهى  بدن  به  مهاجم 
محیطى مانند وجود ترکیبات نیتروژنه و مقادیر باالى مواد آلى، تالش براى 
کنترل این مواد در استخرها و پاکسازى آنها از اهمیت باالیى برخوردار است.

باال بردن ایمنى ماهیان از طریق مصرف مکمل هاى غذایى که در باال بردن 
برابر  در  ماهیان  مقاومت  و  تلفات  کاهش  باعث  دارند  نقش  آبزیان  ایمنى 

بیمارى مى شوند.

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

نصرت اله اصالنى- رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان بویین و میاندشت
 

ماده زایی در تکثیر ماهیان قزل آال

تا حدود سالهاى 78-77 تامین بچه ماهى قزل آال در کشور فقط از طریق 
تکثیر  مصنوعى در تعداد محدودى از مراکز  دولتى و خصوصى در کشور 
انجام مى گرفت. این مراکز در زمانهاى مناسب، مولدین نر و ماده ماهى 
قزل آال را که قبال در مراکز خود آماده کرده بودند از طریق تکثیر مصنوعى 
( لقاح اسپرم ماهى نر و تخمک ماهى ماده) مبادرت به تولید تخم  ماهى 
رشد  مختلف  مراحل  از  گذر  از  بعد  ها  تخم  این  که  نمودند  مى  آال  قزل 
جنینى، نهایتا به الرو و بچه ماهى تبدیل مى شدند که بچه ماهى حاصل 

با اوزان مختلف در اختیار مراکز پرورشى قرار مى گرفت.
محدودیت آبى و امکانات در مراکز تکثیر مصنوعى ماهیان قزل آال باعث 
شد که  اقدامى اساسى در  کشوردر جهت تولید بچه ماهى قزل آال انجام 
شود . در مراحل تکثیر مصنوعى ماهیان قزل آال تخم هاى حاصل از لقاح 
اسپرم وتخمک  بسته به  شرایط بعد از حدود 20-15روز   به تخم هاى 
چشم زده تبدیل مى گردند ( لکه هاى سیاهى روى تخم ظاهر مى شود که 
در حقیقت همان چشم هاى ماهى است که درآینده به طور کامل تکمیل 
مى گردد). اقدامى که  در آن سالها انجام گرفت این بود که تخم هاى 
چشم زده حاصل از مراکز تکثیر به محل هاى دیگرى منتقل مى شدند تا 
بقیه مراحل رشد ( انکوباسیون) را در این مراکز جدید طى نمایند.  این  مراکز 

بر اساس میزان دبى و دماى  آب طراحى مى شدند، تخم هاى چشم زده 
بعد از ورود به این سالن ها در داخل انکوباتورها ( سینى و تراف) مستقر 
مى شدند و مراحل شکوفایى تخم و نهایتا تولید الرو و بچه ماهى را در 

این مراکز طى مى کردند. 
این اقدام کمک شایانى به روند تولید بچه ماهى نمود. در حقیقت مراکز 
تکثیر، تخم هاى زیادى را تولید مى کردنند و  بخشى از آن را در اختیار 
و  دادند  مى  قرار  شدند  معروف  حدواسط  مراکز  به  بعدها  که  مراکز  این 
همین امر باعث شد که  تا حد زیادى مشکل تامین بچه ماهى در کشور 
مرتفع گردد. این روند چند سالى ادامه یافت. مراکزى به عنوان حد واسط 
در کشور فعال شدند و از این طریق به تامین بچه ماهى مورد نیاز اقدام 
نمودند اما به تدریج موضوع واردات تخم هاى چشم زده از کشورهایى 
نظیر فرانسه، اسپانیا،  دانمارك، آمریکا، لهستان و ... در کشور مطرح گردید  
و روز به روز میزان استقبال تولید کنندگان بچه ماهى از خرید تخم هاى 
چشم زده وارداتى افزایش یافت و کمتر رغبت به خرید تخم هاى چشم 

زده تولیدى مراکز تکثیر داخل کشور نمودند. اما علت چه بود؟
 مسلما ورود تخم  هاى چشم زده با کیفیت، نقش غیر قابل انکار در تولید 
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آنچه  یک پرواربند دام  باید  بداند

مستمر و سود آورى بیشتر در تولید ماهیان قزل آال را در برخواهد داشت.  
در روند پرورش ماهیان قزل آال تولید کنندگان ترجیح مى دهند که بچه 
ماهیانى که وارد مراکز پرورشى خود مى کنند  از جنس " ماده" باشد  دلیل 
این موضوع این است که ، در جنس هاى نر قزل آال  بلوغ جنسى نسبت 
به جنس ماده یک سال زودتر اتفاق مى افتد . لذا ماهیان نر قبل از رسیدن 
از  حاصل  انرژى  و  شده  بلوغ  فرآیند  وارد  صید)  وزن   ) بازارى  وزن  به 
مصرف خوراك را به جاى آنکه  صرف رشد و افزایش وزن الشه خود 
امر  این  که  کرد   خواهند  خود  جنسى  ساختارهاى  توسعه  صرف   ، کنند 
باعث کاهش میزان تولید ( وزن الشه) در ماهیان خواهد شد و نهایتا سود 

آورى تولید کنندگان را کاهش خواهد داد. 
تا کنون تولید تخم هاى چشم زده در ایران در اغلب مراکز تکثیر به روش 
سنتى انجام مى گردد که در این روش نیمى  از گله هاى ماهى حاصل نر 
و نیمى دیگر ماده  بوده اند  و این در حالیست که در کشورهاى پیشرفته 
سالهاست که برنامه ریزى خود را بر مبناى تولید گله هاى تک جنس تمام 
ماده بنا نهاده اند . تخم هاى چشم زده وارداتى تمام ماده مى باشد.  از 
توضیحات ارایه شده متوجه مى شویم که چرا مراکز حدواسط تمایل و 
همچنین مراکز پرورشى سعى دارند بچه ماهیان خود را از مراکزى که 

تخم چشم زده خارجى را به بچه ماهى  تبدیل کرده اند تامین نمایند.
 همین موضوع باعث شده که در حال حاضر  بیش از 80 درصد تولید 

ماهى قزل آالى کشور به ورود تخم هاى چشم زده خارجى وابسته باشد   
که این امر به جز وابستگى باعث گردیده که  ساالنه میلیونها دالر ارز  از 
به  زا  بیمارى  عوامل  انواع   ورود  احتمال  همچنین  و  شده  خارج  کشور 
طرحهاى ابزى پرورى کشور را افزایش مى دهد. با توجه به توضیحات 
ارایه شده دو موضوع در دستور کار سازمان شیالت ایران قرار گرفت: یکى 
طرح تولید تخم هاى چشم زده تمام ماده در داخل کشور و دوم: کاهش 
تدریجى واردات تخم هاى چشم زده،  به همین دلیل طرح تولید تخم 
هاى چشم زده تمام ماده به میزان یکصد میلیون قطعه در داخل کشور با 
کنندگان  تولید  سراسرى   اتحادیه  و  اصفهان  صنعتى  دانشگاه  محوریت 
ماهیان سردابى کشور  در استانهاى: اصفهان، اذربایجان غربى، مازندران 

و فارس آغاز گردیده است.
در استان اصفهان این طرح با  همکارى مدیریت شیالت استان در مزرعه 
تکثیر و پرورش ماهى شرکت آبزى نگین شایان فریدونشهر از سال 96 
آغاز گردیده است  و از از ابتداى فصل تکثیر در مهرماه 97 اقدام به تولید 
تخم تمام ماده نموده  و تا کنون بیش از هشت میلیون تخم چشم زده 

تمام ماده عارى از هر نوع بیمارى به بازار عرضه نموده است.
در راستاى حمایت از کاالى ایرانى و به سبب تشویق فعالین بخش در 
از  یکى  طرح  این  وابستگى  قطع  و  بیشتر  زایى  آمد  در  و  تولید  رونق 

مهمترین طرح هاى وزارت جهاد کشاورزى قلمداد مى گردد.

 فن نگهدارى و پرورش دام که تحت شرایط محیطى خاصى به حداکثر 
رشد از نظر تولید گوشت قرمز برسد، پروار بندى دام نام دارد.

ضریب تبدیل غذایى: به مقدار خوراکى که سبب یک کیلوگرم  افزایش 
وزن مى شود، ضریب تبدیل غذایى مى گویند.

 10 تا   6/5 بره  براى  و   7 تا   6/5 پروارى  گوساله  براى  تبدیل  ضریب   
هزینه  باشد  کمتر  غذایى  تبدیل  ضریب  عدد  هرچقدر   پس  متغیراست. 
خوراك کمتر بوده و سودآورى بیشتر مى شود.عدد ضریب تبدیل غذایى با 
افزایش سن زیاد مى شود. مثال این ضریب براى گوساله هاى پروارى در 
سن 3 تا 6 ماه معادل 4، براى 6 تا 9 ماهه معادل 6 تا 8 و براى گوساله 
هاى 9 تا 12 ماهه معادل 8 تا 10   مى باشد. با افزایش سن دام ضریب 
تبدیل غذایى بیشتر شده و بعد از مدتى پرواربندى دیگر سودآورى نخواهد 

داشت. 
همیشه باید مقدار خوراك مصرفى روزانه در گاودارى پروارى و همچنین 
میانگین افزایش وزن گوساله ها (به صورت نمونه گیرى در دوره هاى 15 
روزه) مشخص باشد تا بتوان ارزیابى درستى از میزان درآمد و هزینه ها 

داشت.
بهترین سن براى شروع  پروار بندى گوساله خریدگوساله هاى 6 تا 10

ماهه باوزن تقریبى 200 تا 300کیلوگرم و براى بره سن3 تا 4 ماهه است. 
اقتصادى  شرایط  و  دامدار  سیاست  برحسب  گوساله  پرواربندى  دوره  کل 

(مانند قیمت گوشت، خوراك، گوساله الغر) مى تواند از 6 تا 9 ماه و براى 
بره 3تا4 ماه  طول بکشد. همچنین  هرچه گوساله¬ها در سنین کمتر روانه 
هضم  قابلیت  و  پروتئین  کمتر،  چربى  داراى  آنها  الشه  شوند،  کشتارگاه 

بیشتر و در مجموع کیفیت گوشت بهترى مى باشند. 
گوساله هاى بومى ( با میانگین 600 گرم افزایش وزن روزانه) - گوساله 
هاى دورگ ( 700 تا 800 گرم افزایش وزن روزانه)- گوساله هاى اصیل 
شرایط  به  بسته  بره ها  داشته. و  روزانه)  وزن  افزایش  (حدود 1000 گرم 

محیطى – سنى وجنسیتى از 100تا 250گرم درروز رشد دارند.
- گوساله  هاى اصیل (مثل هلشتاین) داراى سرعت افزایش وزن بیشترى 
بهداشتى  موارد  نظر  از  واحد  در  نگهدارى  شرایط  به  نسبت  ولى  هستند 

بسیارحساس ترند.
بطور کلى در تمام نژادها ، نرها داراى سرعت رشد بیشترى مى باشند.

پهن،  و  کوتاه  سرى  داراى  زیاد  رشد  سرعت  با  ها   بره  و  ها  گوساله   -
استخوان بندى درشت و پهن، و گردنى کوتاه هستند.

- براى پیشگیرى  از شیوع بیمارى ها درواحد خویش قبل از خرید  دام به 
از  دام  خرید  محل  شهرستان  دامپزشکى   شبکه  به  مراجعه  با  دامدارى 
سالمتى دام مورد نظر اطمینان یافته و برگ سالمت آنرا دریافت کنید و 
درطول دوره پروار با مراجعه به شبکه دامپزشکى شهرستان خود در برنامه هاى 

واکسیناسیون و خونگیرى دام مشارکت کنید.

مجتبى فوقى - مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان 
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مدیریت امور دام استان

 اگر مسیر انتقال دور و بیش از 8 تا 12 ساعت طول مى کشد چند ساعت 
قبل از انتقال به دامها  خوراك ندهید و در مسیرهاى طوالنى و گرم، به 

گوساله ها آب گوارا  بادماى مناسب(12تا15درجه) بدهید. 
- بهتر است در کل دوره پروار از جیره کامال مخلوط شده استفاده نمایید. 

استفاده از بلوکهاى کامل خوراك دام مى تواند دراین زمینه کمک نماید.
- درزمان  استفاده از کاه بخاطر قابلیت هضم پایین، بهتر است آنرا خرد 

نموده و طبق دستورالعمل مجاز غنى سازى گردد.
استفاده  ها  گوساله  تغذیه  براى  آن)  زده  کپک  بویژه  خشک(  نان  از   -

ننمایید.
الف)انتخاب گوساله  سه  تا شش ماهه  یا بره 30 تا 45 روزه  براى شروع 

دوره پروار:
در این دوره سنى ، استخوان ها و اعضاى غیرماهیچه ایى مانند اندامهاى 
گوارشى گوساله ها رشد مى کند. بنابراین دام ها به خوراك هایى نیاز دارند 
که پروتئین زیادى داشته باشد. استفاده از یونجه مرغوب و کنجاله مناسب 
در این دوره براى رشد دامها  بسیار مفید است.  همچنین حتما از پودر 
کلسیم دار  خوراك هاى  و  آهک  پودر  یا  کلسیم  کربنات   ،DCP استخوان، 
استفاده شود تا دامها رشد استخوانى مناسبى داشته و قد بلند شوند. در این 
دوره خوراکى معادل 50 درصد کنسانتره و 50 درصد علوفه جات مرغوب 
به دام ها  بدهید. در اواخر این دوره به تدریج، سیلوى ذرت را وارد خوراك 

نموده و جایگزین بخشى از یونجه مصرفى نمایید.
ب) انتخاب گوساله  شش تا نه  ماهه  یا بره 45 تا 3 ماهه براى شروع دوره 

پروار: 
 در این دوره سنى  با وجودى که گوساله ها رشد ابتدایى خود را انجام داده
 اند ولى رشد استخوانى هنوز ادامه دارد. بنابراین نیاز به پروتئین کمتر، و 
انرژى بیشترى براى رشد دارند. پس براى پروار و چاق شدن گوساله ها باید 
از خوراك هاى پرانرژى (غالت و سیلوى ذرت) و علوفه هایى ارزانتر استفاده 
کرد. هزینه اضافه وزن در این دوره بیشتر از دوره قبلى اما بسیار با صرفه 
است. در این زمان مى تواند 70 درصد غذاى دام از کنسانتره دامى که  
خوراك  قیمت  کاهش  براى  شود.  تشکیل  است،  پرانرژى  مواد  حاوى 
درصد   12 با  غالت  حاوى  کنسانتره  و  ذرت  سیلوى  از  بیشتر  مصرفى، 

پروتئین استفاده نمایید. 
ج) انتخاب گوساله  نه  تا دوازده ماهه   یا بره 3 تا6 ماهه براى شروع دوره 

پروار: 
روش  بهترین  است  نظر  مد  رشد  حداکثر  دوره  این  در  اینکه  به  توجه  با 
استفاده حداکثرى از سیلوى ذرت (حدود 15 کیلوگرم) و کنسانتره همراه با 
فقط 2 کیلوگرم یونجه است. در این زمان نیز باید مراقب بیمارى هاى 
تغذیه ایى مانند نفخ باشید. در پایان این دوره، هر 15 روز یک بار حدود 5 
تا 10 درصد دامها  را وزن کشى نموده (نمونه گیرى) و یا با استفاده از 
متروزن (نوعى متر نوارى براى اندازه گیرى وزن)، افزایش وزن گوساله ها  
را تخمین زده و با مقایسه مقدار خوراك روزانه، زمان کشتار گوساله ها را 
درضریب  وزن باالى 550کیلو باعث اختالل  درگوساله ها  تعیین نمایید. 

تبدیل مى گردد.
حتما با مشورت دامپزشک از داروهاى ضد انگل براى دامها  استفاده نمایید. 
زیرا ممکن است دامها دچار انگل داخلى (گوارشى یا ریوى) و یا خارجى 

شده و رشد مناسبى نداشته باشند و خوراك به هدر برود.
 آب تمیز و گوارا همیشه باید در دسترس دام باشد. نصب  دستگاه کنترل 

ورود آب به آبشخور به این امر کمک مى کند.
مقدار آب مورد نیاز یک راس بره 4 تا  6 لیتر و یک راس گوساله 60 تا70 

احمدحسامى – کارشناس ارشد اموردام   مدیریت  جهادکشاورزى شهرستان  اردستان

لیتر در شبانه روز است.
است  بهتر  لذا  کند  مى  ایجاد  دام  درگوارش  عوارضى  جیره  تغییرناگهانى 

هرگونه تغییر جیره بندرت طى یک دوره 7 تا 10روزه صورت پذیرد.
استفاده از آنزیم یا زئولیت در جیره  پروارى سبب بهبود رشد و بازدهى 

غذایى خواهد شد.
حتما از سنگ نمک و آجر لیسیدنى در آخور دام ها  استفاده نمایید.

مقدار خوراك روزانه بایستى به سه وعده غذایى تقسیم گردد اما درفصول 
گرم سال بهتر است خوراك دهى در اوقات خنک روز انجام شود.

بهترین شکل استفاده کنسانتره درجیره گوساله پروار  شکل پلت شده و 
درجیره بره پروار شکل مش است.

هضم  و  تغذیه   براى  خوبى  نشانگر  تواند  مى  دام  مدفوع  قوام   بررسى 
درست مواد در دستگاه گوارش دام باشد (الیاف زیر یک سانتیمتر نشانگر 

تخمیر مناسب است)
یک نمونه ساخت  کنسانتره  براى دام پروار با پروتئین خام 15درصد(مواد 

برحسب درصد در یکصد کیلو کنسانتره):
کربنات  15درصد،   = سویا)  (ترجیحا  کنجاله  درصد،   70  = ذرت  یا  جو 
و  ویتامینه  هاى  مکمل  درصد،   0/5  = شیرین  جوش  کلسیم= 1درصد، 
معدنى = 0/5 درصد، نمک = 0/5تا 1درصد و آنزیمیت = 1درصد. مابقى 

از سبوس گندم تا 100درصد.
تنش گرمایى( دماى باالى 26 درجه سانتى گراد) باعث اختالل دررشد دام 
دمایى  تعادل  براى  پاش  مه  دستگاه  با  برقى  فن  از  (استفاده  گردد  مى 

توصیه مى شود).
حفظ تعادل  در درصد علوفه جات با درصد کنسانتره جیره  دام پروار رمز 

موفقیت در امر تغذیه است.
در  مالس)  واحد  یک   + آب  واحد   4 نسبت  مالس(به  شربت  مصرف 

تابستان باعث جبران پتاسیم از دست رفته تعرق دام مى شود.
علوفه آفتاب خورده در مزرعه درحین رشد منبع خوب ویتامین است اما 
آفتاب خوردن علوفه انبارشده در دامدارى  به صالح نیست ( ساخت ها 

نگارعلوفه از این امر جلوگیرى مى کند).
بر  عالوه  باشد   خورده  شیرکافى  و  آغوز  شیرخوارگى  دوره  در  که  دامى 

تضمین سالمتى، رشد بهترى درطول دوره پروارخواهد داشت.
تقسیم بندى دام هاى پروار در یک واحد مى تواند براساس سن – جنسیت  

و یا وزن دام ها باشد تا تفوق قدرتى بر هم پیدا نکنند.
تمیزکردن روزانه آخور و آبشخور فراموش نشود.



سال ششم ، شماره 18، تابستان 1398

ن ف ج زی  و ویج کش ن ت ف
ن ف ن ا ت زی ا و ویج کش نگی ت یت  ی

٦

سعید دوازده امامى پژوهشگر مروج ارشد گیاهان دارویى مرکز تحقیقات کشاورزى 
و منابع طبیعى استان اصفهان

تاریخچه:
بشر از زمانهاي بسیار دور هنگام جمع آوري گیاهان براي تغذیه و ساخت ابزار، 
از سمی بودن برخی گیاهان آگاهی یافته و پس از آن براي دفاع از خود، شکار 
هاى  اسلحه  را  سموم  است.  می کرده  استفاده  آنها  از  دشمنان  بین بردن  از  و 
خاموش مى نامند. اهمیت انواع سموم، از جمله سموم گیاهی، معادل مرگ و 
زندگی قلمداد می شود. بروز حوادث مهم تاریخی از جمله مسموم نمودن آب 
سفید،  خربق  ریشه  مانند  گیاهان  برخی  با  محاصره  تحت  شهرهاى  ورودي 
تأثیر در ادبیات، شعر و ضرب المثل مانند تشبیه نهایت تلخی به حنظل و تشبیه 
برخی  در  فراگیر  و  تاریخی  میر  و  مرگ  هالهل،  زهر  به  کشندگی  غایت 
کشورها مانند سوریه و افغانستان که ناشی از مسمومیت غالت با بذور گیاهان 
سمی و تولید آرد سمى از آنها بوده، همه بر قدمت و اهمیت توجه به گیاهان 
سمی اشاره دارد. عالوه بر آن، استفاده متهورانه از گیاهان سمى براى درمان 
در ادوارگذشته از نکات حائز اهمیت است. امروزه با پیشرفت علم، این گیاهان 
صنایع  و  مدرن  پزشکی  در  نیاز  مورد  مواد  استخراج  ارزشمند  منابع  بعنوان 
مختلف و همچنین بعنوان ماده اولیه در طب همئوپاتی مورد توجه روزافزون 
هستند. وجود دانه هاي سمی کوچک در مقابر فراعنه مصر و بکارگیري برخی 
گیاهان سمی بعنوان مواد خلسه آور در برخی مکاتب مشرق زمین حکایت از 
سوابق مکتوب و چندهزار ساله گیاهان سمی دارد و دانشمندان گیاه شناس نیز 
بدانها توجه کرده اند. در ایران نیز دانشمندان بزرگی چون ابوعلی سینا از برخی 
سموم(فلزات و گیاهان) در درمان استفاده می کرده اند و سید اسماعیل جرجانی 
پزشک و داروشناس عالیقدر ایرانی قرن ششم کتاب نهم دائره المعارف پزشکی 
و دارویی خود« ذخیره خوارزمشاهی» را به شناخت مواد سمی و روش درمان 
رهبري  به  اسماعیلیه  فرقه ي  سلجوقی  دوره ي  در  است.  داده  اختصاص  آنها 
حسن صباح، ضمن کاشت گیاهان دارویی و سمی، از سموم حاصل در کشتن 
مخالفان خود بهره می بردند.  عالوه بر درمان بکارگیري برخی گیاهان سمی 
در دفع انگل هاي پوستی حیوانات و انسان، کشتن حیوانات موذي و مزاحم، 
گیاهان  این  کاربرد  متعدد  موارد  جمله  از  خودآسیبی  و  خودکشی  آفات،  دفع 

است.
این  چون  است  دشواري  کار  سمی  گیاهان  شناخت  سمی:  گیاهان  شناخت 
گیاهان در بین تمام خانواده هاي گیاهی و به شکل هاي مختلف دیده می شوند 
و نمی توان خصوصیات ویژه اي براي شناسایی آنها بیان نمود. عالوه بر آن 
بسیاري از آنها داراي اندامهایی با شکل ها و رنگ هاي زیبا و جذاب هستند که 
این امر باعث جلب توجه افراد به آنها می شود بعنوان مثال در کروتون و دیفن 
باخیا برگها رنگارنگ و زیبا و در کرچک و چشم خروس دانه ها رنگین و جاذب 
است. گوشت قارچ سمی  Amanita pantherina سفید، مرطوب با مزه شیرین 
 Pleurotus olearius است و بویی مالیم شبیه به بوي شلغم دارد و قارچ سمی
طعم مطبوع و بویی تند دارد. بسیاري از نوشته ها و اسناد تاریخی در مورد این 
گیاهان داراي نقاط ابهام است که این امر به دلیل وجود نامهاي مشابه براي 
گیاهان مختلف است که بر اساس زمان و مکان تغییر کرده است. دلیل دیگر، 
عدم آگاهی و شناخت ماده مؤثره موجود در گیاه بعلت دانش ناکافی و نبودن 
طباخی  گیاهان  فهرست  در  سمی  گیاهان  برخی  نام  وجود  است.  تجهیزات 
قدیمی نمونه اي از این بی اطالعی است. بنابراین ارائه توضیحات و اطالعات 
موردي در باره مهمترین گیاهان سمی کشور و منطقه از گامهاي مؤثر و اولیه 

ایجاد شناخت در مورد گیاهان سمی است. 
مسمومیت انسان

الف) مسمومیت مستقیم: در این نوع مسمومیت، انسان بعلت مصرف یا تماس 
مستقیم با گیاه دچار مسمومیت خفیف یا شدید می گردد. بعنوان مثال جویدن 
برگ دیفن باخیا توسط کودکان نوپا، پاشیده شدن شیره دیفن باخیا، فرفیون یا 
کاهوي وحشی به چشم و دیگر اندامهاي حساس بدن، استشاق بخارات سمی 
سداب و داتوره در وجین علف هاي هرز مجاور این گیاهان، تماس پوست با 
ریشه هاي بابا آدم زینتی، سیکالمن و تماس با اندام هوایی داتوره و سداب و 
گونه  این  از  نمونه اي  پوست  به  گلپر  گیاه  از  انواعی  عصاره  مالیدن  نیز 
مسمومیت هاست. همچنین مصرف کاالي عطاري یا داروهاي مشتق شده از 
برخی گیاهان مانند علف چاي و خالل دندان حساسیت نوري بوجود می آورد 
بروز  باعث  آنها  مشتقات  و  گل انگشتانه  بومادران،  حد  از  بیش  مصرف  و 
از  ناشی  مستقیم  مسمومیت  دیگر  نمونه هاي  از  می شود.  موقت  کوررنگی 
بکارگیري غلط گیاهان دارویی است. بعنوان مثال برخی گیاهان سمی تنها در 
استعمال خارجی براي برطرف کردن موهاي زائد توصیه می شوند(مانند بنگ 
دانه، شوکران و مانند آن) و مصرف داخلی و یا عدم دقت در مصرف خارجی 
بجاي  وحشی  کاهوي  برگهاي  تجویز  از  مواردي  دارد.  خطرناك  عواقب  هم 
برگهاي کاسنی(که در ابتداي رویش تشابه ظاهري دارند) هم منجر به بروز 
و  دارویی  کرفس  زنیان،  بذر  با  شوکران  بذر  است.  شده  شدید  خسارت هاي 
انیسون مشابه است و ممکن است با این بذور مخلوط و اشتباه گردد و ریزوم هاي 

خربق سفید ممکن است با ریزوم هاي سنبل طیب اشتباه شود.
ب) مسمومیت غیر مستقیم: در این نوع مسمومیت انسان با مصرف فرآورده هاي 

مختلف دچار عوارض ساده یا حاد می گردد مانند
1- عسل سمى: عسل بدست آمده از داتوره، آزالیا، رودودندرون و انواع مختلف 
گیاهان جنس Senecio (مانند گیاه پیرگیاه) و خانواده گاو زبان سمی هستند.

2- گوشت سمى: برخی حیوانات و پرندگان نسبت به سموم موجود در گیاهان 
بز  و  گوسفند  مثال  بعنوان  نمی دهند  نشان  مسمومیت  از  عالئمی  و  مقاومند 
براحتی از شوکران  و بلدرچین از بذر شوکران تغذیه می کنند اما گاو حساس 
است بنابراین فرآورده هاي مختلف بز، گوسفند و بلدرچین باید از حیث پتانسیل 

مسمومیت زایی مورد بررسی قرار گیرد.  
3- شیر سمى: الکالوئیدهاي سمی موجود در خربق سیاه از راه شیر دفع می
 شود و مسمومیت زاست. ماده ي سمی Hederine موجود در عشقه(پاپیتال) از 
الکالوئیدهاي  داراي  که  گیاهانی  با  مخلوط  علوفه  می شود.  دفع  شیر  راه 
پیرولیزیدین هستند منجر به تولید شیر سمی می شود چون این الکالوئیدها 

از طریق شیر دفع می شوند . 

عوارض پوستى دست 
نگارنده ناشى از 

مسمومیت مستقیم با 
گیاه سمى در منطقه 
مارشینال کوهپایه

تاثیر گياهان سمي بر سالمت انسان و محصوالت کشاورزی و دامی
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محصوالت  وکیفیت  عملکرد  افزایش  در  که  مهمى  موارد  از  یکى 
کشاورزى،  به خصوص غالت،  نقش اساسى دارد بذور سالم، بوجارى شده 
و ضدعفونى شده با سموم مناسب مى باشد. بذرى، بذر سالم، نامیده مى شود 
و مى توان براى کاشت استفاده نمود که فاقد علفهاى هرز، کاه وکلش، 
بیمارى هاى بذر زاد، خاك و سایر ناخالصى ها باشد . کشاورز زمانى مى 
تواند از بذر خود حداکثر استفاده و بهره را ببرد که فاقد هر گونه ناخالصى 
داخلى وخارجى باشد. ناخالصى داخلى اهمیت زیادى دارد و با چشم قابل 
رویت نیست . براى بذور گندم و جو مهمترین این  موارد سیاهک ها و 
بیمارى هاى باکتر یایى و قارچى است که با یک ضدعفونى ساده مى توان 
از شیوع و اپیدمى آن در مزرعه جلوگیرى کرد. اگر بذرى شامل هریک از 
عوامل بذر زاد باشد در زمان رشد گندم با هیچ یک از سموم موجود در بازار 
قابل در مان نیست . مهمترین این عوامل خسارتزاى زنده شامل موارد زیر 

است:
- سیاهک آشکار و پنهان و سخت جو و گندم، بیمارى باکتر یایى لکه 

برگى گندم، لکه قهوه ایى نوارى جو، پوسیدگى طوقه و ریشه گندم.
شامل  هستند  مناسب  گندم  بذور  ضدعفونى  جهت  که  سمومى   -
راکسیل   - بذر)  1000کیلوگرم  براى  سم  کیلوگرم   2) تیرام  کاربوکسین 
جامد  (1,5کیلوگرم سم براى 1تن بذر)-راکسیل مایع (نیم لیتر براى 1تن 
بذر) -الماردور(200سى سى سم براى 1تن بذر )-لوسپل (1لیتر براى 1
تن بذر )-توپسین ام (1,5 کیلوگرم سم براى 1تن بذر )- دیویدند استار (1
کیلوگرم سم براى 1تن بذر ) - دیویدند (2 لیتر سم براى 1تن بذر ) - 
بایتان (2 کیلوگرم سم براى 1تن بذر )- سومى ایت (1 لیتر سم براى 1 
 2,5) کاربندازیم   -( بذر  براى 1تن  کیلوگرم   2) پى  وینسنت   -( بذر  تن 
کیلوگرم سم براى 1تن بذر ) - ویتاواکس (2 کیلوگرم بذر براى 1 تن بذر 
)- ویتاواکس تیرام (2کیلو گرم بذر براى 1تن بذر )- دیویدند جامد (2 
کیلوگرم براى 1 تن بذر )- تکتو (1,250کیلوگرم سم براى 1 تن بذر )- 
رئال (200سى سى بذر براى 1 تن بذر )- رورال تى اس (1کیلوگرم سم 

براى 1 تن بذر )- فانگافلور (1 لیتر براى 1 تن بذر ).

- اما نکته مهم این است که هریک از سموم مذکور براى بیمارى خاص 
هاى  شرکت  باید  که  ایى  نکته  مهمترین  و  شود  مى  برده  کار  به  خود 
ضدعفونى وکشاورزان رعایت نمایند مطالعه برچسب روى قوطى سموم، 
فهرست آفات و بیمارى ها و علف هاى هرز محصوالت کشاورزى ایران 
و سموم توصیه شده براى آنها که هر ماهه از طرف سازمان حفظ نباتات 
کشور چاپ و نشر مى شود، مشاوره با کارشناسان متخصص حفظ نباتات 
کارشناسان  کشاورزى،  جهاد  مدیریت  یا  نباتات  حفظ  درمدیریت  موجود 

کلینیک هاى گیاهپزشکى مى باشد.    
- کلیه مراحل ضدعفونى بذور، حذف خاك و خاشاك وکاه وکلش، بذور 
شکسته و.... در زمان ضدعفونى با دستگاه هاى کالیبره شده اتفاق مى افتد 
و گاهى حتى براى اینکه نشان دهند بذور با سموم مناسب ضدعفونى شده 
است از رنگ هاى مناسب استفاده مى کنند ولى در اکثر موارد شرکت هاى 
تولید کننده سموم ازاین رنگها که عموما قرمز هستند به همراه سم استفاده 

مى نمایند .
- البته باید دقت نمود بذورى که داراى افت انبارى مانند شپشه هستند 

معموال براى بذر کار آیى مناسب ندارند.
کلیه  روى  سم  پاشش  یکنواختى  بایست  مى  بذر  ضدعفونى  زمان  در   -

سطح بذر با چشم قابل مشاهده باشد. 
صورت  بذر  ضدعفونی  اگر  وپنهان؛  اشکار  هاى  سیاهک  خصوص  در   -
نگیرد در بسیارى موارد قابلیت خریدارى توسط سیلو وکیفیت نانوایى نیز  
نداشته و قابل استفاده براى کشت توسط کشاورز نیستند. نکته مهم تر این 
است که سیاهک هاى اشکار با چشم قابل مشاهده هستند ولى سیاهک 
پنهان، لکه نوارى قهوه ایى جو، بیمارى لکه باکترى یایى غالت باچشم 
توسط  رشد  زمان  در  مزارع  بازدید  به  نیاز  حتما  و  نیستند  مشاهده  قابل 

کارشناسان مربوطه مى باشد.
- در خصوص علفهاى هرز نیز چنین پیچیدگى و اهمیت وجود دارد . علف 
هرزى مانند جو دره طى 5 سال توانست با جابجایى بذر به اکثر استان هاى 
به  بوجارى  و  ایى  قرنطینه  مسایل  اگر  که  صورتى  در  شود  منتقل  کشور 
درستى رعایت مى شد مى توانست از هجوم آن به سایر مناطق جلوگیرى 

نمود.  به این بذور؛ بذور علف هاى هرز مهاجم یا سمج گفته مى شود.    
- در خصوص سیاهک ها، سیاهک آشکار از طریق درون بذر و سیاهک 

پنهان از طریق پوسته بذر بیماري را منتقل می کند.
- براي ضدعفونی بذور سعی شود که از سموم سیستمیک استفاده شود (به 

خصوص براي لکه نواري قهوه اي جو و سیاهک آشکار گندم و جو)
- همچنین  بوجاري مانع از انتقال بذور از یک منطقه به منطقه دیگر می شود 
و کسانی که بذور خود مصرفی دارند حتما می بایست مرحله بوجاري با 
دستگاه هاي تنظیم شده و ضدعفونی بذر را انجام دهند. بذور گواهى شده 
و مادري تایید شده توسط شر کت هاي خدماتى حمایتى و تولیدکننده بذر، 
تولید و فر آوري و توزیع مى گردد. بذوري که کشاورزان از محصول خود 
به عنوان بذري نگهداري می کنند و یا بذوري که توسط بازار توزیع مى شود 
ترجیحا  بوجاري شده تا دانه هاي بذر علفهاي هر ز و دانه هاي الغر  و 
چروکیده و آلوده به بیماري ها و سایر  ناخالصى هاي آن حذف  و دانه هاي 

تولید بذور سالم
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آن در خاك کندتر  خواهد بود. بر این اساس در تولید بذر از هر  رقم و هر  
طبقه اي که انتخاب شده باشد، هرچه وزن هزار دانه آن بیشتر  و دانه ها 

درشت تر  باشد، در جوانه زنى و تأمین سطح سبز مطلوب تر است.

 

درشت و پر مغز و یک دست براي کشت تهیه شود.
هاي  دانه  هرز،  هاي  علف  بذور  جداسازي  همان  واقع  در  بذر  بوجاري   -
الغر، چروکیده، شکسته و آلوده به بیماري ها، دانه هاي افت زده، خار و 
خاشاك، گرد و غبار و کاه و کلش از دانه هاي سالم  محصول است که 
پس از جدا کر دن ناخالصى ها  بذرهاي درشت و یک دست و مطمئن تهیه مى 
گردد. گیاه حاصله از چنین بذري قوي، شاداب، مقاوم و استقر ار آن در 
خاك سریعتر  است. با کاشت بذر بوجاري شده عالوه بر  جلوگیري از انواع 
نیز  بعدي  هاي  کشت  اي  بر  زمین  تقویت  تولید،  افزایش  و  ها  بیماري 

صورت مى گیرد.
- اهمیت خلوص بذر و پاك بودن آن از ناخالصی ها

- گیاه در اولین مر حله رشد رویشى خود یعنى از مر حله جوانه زنى تا 
استقر ار ریشه ها در خاك از مواد  مغذي ذخیره شده در آندوسپرم دانه 
تغذیه مى کند و هر  قدر که مواد ذخیر ه شده در دانه بیشتر باشد، گیاه 
قوي تر، شاداب تر  و استقر ار آن در خاك سر یعتراست  و بالعکس هر  
قدر مواد غذایى موجود در آندوسپرم دانه کمتر  و دانه الغرتر  باشد، گیاه 
ضعیف تر  و مقاومت آن در بر ابر  نامالیمت هاي محیطى کمتر  و استقرار  

مسائل و مشکالت عمده کمباین های کاه جمع کن (کاه کوب) کارگاهی

شیب،  جهت  در  برداشت  دار(موقع  شیب  مزارع  در  دانه  ریزش  افزایش   (9
ریزش دانه از جلوى پالتفرم افزایش مى یابد،

10) کپک زدن و سیاه شدن کاه در مزارع مرطوب و داراى علف هرز در 
صورت عدم زیر و رو کردن بموقع کاه،

11) تلف شدن دام در اثر پرخورى کاه داراى مقدار باالى گندم یا جو،
12) نرخ بسیار باالي برداشت در مقایسه با کمباین هاى معمول،

محصول  کردن  بر  کف  توجه  با  زمین  از  گیاهى  بقایاى  باالى  خروج   (13
توسط کمباین هاى فوق الذکر باعث کاهش حاصلخیزى و ماده آلى خاك  
مى شود. این موضوع در تناقض با حفظ بقایا و اصول کشاورزى حفاظتى و 

پایدار است.

1) فرسودگی و مستهلک بودن اکثر کمباین هاى کاه جمع کن  و ریزش 
باالي بدنه از محل هاي اتصال قطعات به یکدیگر و درزبندي نشدن 

کامل دریچه ها و محل هاي اتصال به یکدیگر،
در  ساخت  دلیل  به  کمباین  مختلف  هاي  قسمت  نبودن  استاندارد   (2

کارگاههاي مختلف، 
3) ضایعات کیفى باالي کمباین هاى فوق الذکر به دلیلی شکستگی و 
خرد کردن و حتی آرد نمودن دانه  به دلیل دور باال و بعضًا غیر قابل 
تنظیم کوبنده به خاطرکاهش قطر پولی سمت چپ شافت مکعب دوار 

نسبت به کمباین هاي معمول و حذف سیستم تغییر سرعت کوبنده، 
4) کاهش و یا از بین رفتن قوه نامیه دانه ها به دلیل ضربات متعدد تیغه 

هاى کوبنده به آنها در داخل خرمنکوب، 
سرعت  دلیل  به  کمباین  (پالتفرم)  درو  واحد  باالي  ریزش  و  تلفات   (5
دورانى باالي پروانه کلش کش( سرعت پیشروي در این کمباین ها به 
دلیل نیاز به خرد کردن کامل کاه، پائین است در حالی که سرعت پروانه 
زیاد است و باعث پرتاب ساقه هاى بریده شده به جلو و انتهاى پالتفرم 

کمباین خصوصًا  در مزارع آبی می شود)،
6) پرتاب و مکش دانه به داخل مخزن کاه به دلیل استفاده از 2 دستگاه 

پنکه باد (پنکه پائینى بصورت دمنده و پنکه باالیى بصورت مکنده)،
7) افزایش ناخالصى و افت کیفیت محصول در زمان شرجی بودن هوا و 

یا کمى رطوبت محصول، 
8) افزایش ریزش و ضایعات در مزارع داراي علف هرز به دلیل خفگى 

مکرر خرمنکوب،
محمد محمدى -  کارشناس اداره امور فن آوریهاي مکانیزه کشاورزي استان

تقى شیخ على -   کارشناس مدیریت حفظ نباتات استان اصفهان
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پرورش کرم ابریشم

مقدمه
است  آغازشده  چین  از  درجهان  پیشینه 4500ساله  با  ابریشم  کرم  پرورش 
ابریشم و منسوجات ابریشمی از طریق جاده اي به نام جاده ابریشم به سایر 
نقاط حمل می شد و به ترکستان می رسید . تا مدت ها پس از کشف ابریشم 
راز تهیه آن در انحصار چین بوده است . کشور هند مانند ایران از قدیمی 
و  است  داشته  رواج  درآن  ابریشم  کرم  پرورش  که  است  کشورهایی  ترین 

توانسته پس از چین مقام دوم را در تولید ابریشم احراز و آن را حفظ نماید.
صنعتى  صورت  به   محصول  این  ابریشم  پیله  پرورش  گسترش  با  امروزه   
پرورش مى یابد و از یک جعبه تخم نوغان که حدود 22000 عدد است، حدود 

20 تا 30 کیلو پیله به دست مى آید که تا 40 کیلوگرم قابل افزایش است.
و  دارد  کشاورزى  بخش هاى  سایر  با  مسالمت آمیزى  همزیستى  نوغاندارى 
مزاحمتى براى سایر مشاغل نداشته و در حاشیه جوى ها و نهر ها و زمین هاى 
توت  نهال  مى توان  دارد،  قرار  روستایى  خانه هاى  جوار  در  که  بالاستفاده 
نیاز  مورد  غذاى  تأمین  براى  اقتصادى  فرصت  یک  مى تواند  که  کاشت 
پرورش کرم ابریشم باشد و به عنوان یک پوشش نیز به حفظ محیط  زیست 
به  چندانى  نیاز  این  بر  عالوه  کرد،  خواهد  کمک  سبز  فضاى  گسترش  و 

استخدام نیرو ندارد و اغلب به صورت خانوادگى انجام مى شود.
اما  مى شد  وارد  دیگر  کشورهاى  از  نوغان  تخم  عموما  گذشته  دهه هاى  در 
امروزه این نیاز برطرف شده است و ایران از سال 1379 به صورت عملى از 
به  آن  تولید  در  و  شده  خارج  نوغان  تخم  وارد کننده  کشورهاى  جرگه 
خودکفایى کامل دست یافته است. قیمت فروش هر جعبه تخم نوغان طى 
ثبات  این  است.  بوده  ریال  هزار  و  75  شده  داشته  نگه  ثابت  گذشته  دهه 
قیمت یکى از راهکارهاى وزارت جهاد کشاورزى براى ترغیب نوغان داران 

به تولید بیشتر به شمار مى رود.

طول دوره نوغاندارى
برگ  مانند  اولیه  نیازهاى  دلیل  به  و  نیست  فصل  تمام  کارى   ، نوغاندارى 
درخت توت و دماى هوا در مدت زمان محدودى صورت مى پذیرد. همه ساله 
در فصل بهار از اواسط فروردین تا خردادماه انجام مى پذیرد.  کار پرورش 
بازار وارد  ابریشم  پیله تر  و  مى کشد  طول  روز  تا50   45 تنها   ابریشم  کرم 
 مى شود و نوغانداران از دسترنج شان استفاده کرده و به سود مى رسند این در 

حالى است که نیازمند سرمایه گذارى کالن اولیه نیز نیست و از نهال کشت 
شده توت به عنوان منبع غذایى کرم ابریشم  مى توان تا 25 سال بهره بردارى 

کرد. بهترین زمان براى شروع پرورش کرم ابریشم اردیبهشت ماه است.
نیازهاى اولیه

براى پرورش کرم ابریشم در ازاى هر جعبه نوغان نیاز به حدود 100 درخت 
توت سه ساله یعنى حدود 500 کیلو گرم برگ خالص نیاز است. اگرچه در 
انجام  تلمبارها  مانند  سنتى  فضاهاى  در  تنها  ابریشم  کرم  پرورش  گذشته 
مى شد اما مى توان کرم ابریشم را در فضاهایى غیر  از تلمبارها (به صورت نیمه 
صنعتى و صنعتى) پرورش داد  . براى پرورش هر جعبه کرم ابریشم حدود 20 
مترمربع فضا نیاز است که مى توان برخالف گذشته که در تلمبارهاى سنتى 
نگهدارى مى شدند در طبقات مختلف این کار را انجام داد، مثًال مى توان در 

قالب سه طبقه 7 مترى یا دو طبقه 10 مترى انجام داد.
مجوزهاى مورد نیاز

است.  مربوط  مجوزهاى  دریافت  به  نیاز  صنعتى  هر  در  سرمایه گذارى  براى 
براى پرورش نوغان تا 5 جعبه نیازى به اخذ مجوز نیست اما براى بیش از 
این تعداد با رعایت ضوابط نظام جامع دامپرورى و با موافقت  سازمان جهاد 

کشاورزى استان مجوز گرفته شود.
درآمد زایى طرح

به ازاى پرورش هر جعبه تخم نوغان به طور میانگین 30 کیلو گرم پیله تر  و 
12 کیلو گرم پیله خشک حاصل مى شود و با احتساب متوسط قیمت 70 هزار 
تومان براى هر کیلو پیله ترابریشم، هر جعبه مبلغى حدود 2 الى2/5 میلیون 
است  نوغاندارى  اولیه  نیاز  که  توتستان  از  غیر  دارد.  درآمدزایى  تومان 
کشاورزان اغلب تنها مبلغ کمى بابت سم یا آهک مورد استفاده مى پردازند و 
معموًال مبلغ دیگرى به این هزینه ها اضافه نخواهد شد.   این البته تنها هزینه 
و درآمد یک جعبه تخم نوغان است و بدیهى است هر چقدر تعداد بیشتر باشد 

به همان میزان به سود و هزینه نیز افزوده خواهد شد.
استان هاى فعال

آمارها نشان مى دهد در گیالن، مازندران، گلستان، خراسان رضوى، اصفهان، 
فارس، خراسان شمالى، خوزستان ، قم، تهران، خراسان جنوبى، یزد، کرمان، 
زنجان و آذربایجان شرقى و غربى کرم ابریشم پرورش داده مى شود که نشان

 دهنده تنوع اقلیمى مکان هاى پرورش کرم ابریشم است.
پیشنهاد کسب و کار

هر چند  پرورش کرم ابریشم کارى فصلى است اما به سبب پاره وقت بودن 
آن تداخلى با سایر امور نوغانداران به وجود نخواهد آورد. پرورش کرم ابریشم 
و استحصال پیله مى تواند کارى جنبى و البته درآمدزا براى کشاورزان و حتى 
باشد.  دارند  زودبازده  سرمایه گذارى  به  تمایل  که  جامعه  دیگر  بخش هاى 

اگرچه در کنار آن نباید از مشاغلى مانند تبدیل پیله به نخ نیز غافل شد.
تدریجى  قطع  وام،  اعطاى  و  الزم  هماهنگى هاى  ایجاد  با  مى رسد  نظر  به 
کرم  تولید  بخش  در  مى توان  حمایتى  سیاست هاى  و  ابریشم  نخ  واردات 

ابریشم و تبدیل آن به نخ در داخل به نتیجه مثبتى رسید. 
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نوغاندارى در استان اصفهان
با توجه به اینکه  نوغاندارى یک شغل فصلى مى باشد، همه ساله در فصل 
بهار از اواسط فروردین تا آخر اردیبهشت مرکز توسعه نوغاندارى شعبه نطنز 
اقدام به توزیع تخم نوغان بین متقاضیان مى نماید این مرکز عالوه بر تامین 
استان هاى  استان اصفهان، جهت  نیاز پرورش دهندگان  نوغان مورد  تخم 
مرکزى و جنوبى کشور نیز تخم نوغان توزیع مى نماید .طى چند سال اخیر، 
همه ساله حدود 300 جعبه تخم نوغان دراستان بین متقاضیان توزیع گردیده 
است  و طى دو ماهه اول سال  98، با توجه به استقبال خوب متقاضیان، 

توزیع تخم نوغان در استان به حدود 700 جعبه رسیده است.
 دوره هاى آموزشى متعددى براى آشنایى عالقمندان به این صنعت در استان 
آموزش  مرکز  دامى،   تولیدات  بهبود  معاونت   کارشناسان  همکارى  با 
کشاورزى استان و مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى انجام پذیرفته است و 
انتظار مى رود با اقدامات به عمل آمده در سال هاى آتى استقبال بیشترى از 

این صنعت به عمل آید. 

نکات مهم آموزشی در خصوص زمان برداشت و خشک کردن گیاهان دارویی

با توجه به نیاز روز افزون جوامع بشرى براى استفاده از گیاهان دارویى به 
منظور پیشگیرى یا درمان بیماریهاى انسان، استفاده از گیاهان دارویى به 
صورت خشک شده بسیار حائز اهمیت مى باشد لذا نکات مهمى درخصوص 
زمان برداشت و خشک کردن گیاهان دارویى وجود دارد که بایستى مد نظر 

قرار گیرد؛ 
الف - نکات مهم در خصوص زمان برداشت اندامهاى مختلف 

گیاهان دارویى: 
- برداشت گل: معموًال قبل از ظهر که رطوبت یا شبنم شبانه تمام شده انجام 

مى دهند تا رطوبت موجب آلودگى قارچى نشود،
-  برداشت برگها : پس از رشد کامل برگها و در زمان شروع گلدهى براى 
برگهاى اسانس دار  و برگهاى بدون اسانس را قبل از گلدهى برداشت نمود 
(و آن هم بعد از ظهر و تا قبل از غروب آفتاب انجام مى دهند تا خواص 

دارویى آنها در حداکثر مقدار باشد)، 
-  برداشت برگ گیاهان دارویى دو ساله را  باید در سال دوم، انجام داد، 

- برداشت بذر: زمانى انجام مى دهند که بوته زرد و یا رو به زردى رفته چون 
در این زمان حداکثر مواد موثره در بذر ذخیره مى شود.

- برداشت ریشه: اندام هاى زیرزمینى به خصوص ریشه و ریزوم ها را بطور 
کلى در اوخر پائیز (زمان استراحت گیاه) محصول بردارى مى نمایند.

- برداشت پوست: پوست گیاهان دارویى را هم در بهار (قبل از شروع فعالیت هاى 
گیاهى) و هم در پائیز برداشت مى کنند.

- برداشت پیاز:  پیازها را در پائیز کمى پس از خاتمه گل دادن و ظاهر شدن 
میوه جمع آورى مى نمایند.

- برداشت ساقه: ساقه گیاهان علفى را پس از رشد کامل برگها و کمى قبل 

از ظهور گلها چیده مى شود.
- برداشت میوه: میوه به دو صورت انجام مى شود :

1 – آبدار : اگر به حالت تازه مصرف داشته باشد باید بعد از رسیدن کامل 
برداشت شود.

2– خشک : قبل از خارج شدن دانه برداشت مى شود.
کردن  خشک  شرایط  و  اهداف  خصوص  در  مهم  نکات   - ب 

گیاهان دارویى:
یکى از مهم ترین موارد در تهیه گیاهان دارویى، خشک کردن آن ها ست  
و قابلیت استفاده ، مرغوبیت گیاه جمع آوري شده و قیمت آن بستگى به 

درست خشکاندن آن دارد.
*اهداف حاصل از خشک کردن گیاهان دارویى عبارتند از:

1- کاهش وزن محصوالت گیاهى، گیاهان مختلف بین 60 تا90 درصد آب 
دارند در نتیجه خشک کردن باعث کاهش چشمگیر وزن و سهولت در حمل 

و نقل مى شود.
2- غیر فعال شدن آنزیم هاى گیاهى و جلو گیرى از تغییرات آنزیمى مواد 

موثره گیاه.
3- غیر فعال شدن باکترى ها و قارچ ها و جلو گیرى از فساد گیاه، 

4- افزایش مدت زمان نگهدارى گیاه،
5- حفظ رنگ ، شکل ، عطر، مزه و مواد موثره گیاه، حتى االمکان مشابه با 

نمونه تازه آنها.
*شرایط الزم براى خشک کردن گیاهان دارویى:

1- از برداشت گیاهان دارویى در زمان بارندگى باید جداً خوددارى کرد.
2- گلها ، برگها، گیاهان ، میوه ها و بذرگیاهان دارویى را براى خشک کردن 
نباید شستشو داد بلکه فقط ریشه ها، ساقه هاي زیرزمینى و قسمت هاي 

زهرا فیضى - مدیر امور طیور و عادله صفرى - کارشناس سایر ماکیان
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امروزه توجه به رضایت مشترى و مصرف کنندگان و در واقع مشترى محورى، 
اساس کار هر صنعت و حرفه موفق است، خصوصاً زمانى که تولید کننده براى 
نوع  بتواند  کننده  مصرف  و  باشد  داشته  رقیب  خود  محصول  عرضه  و  تولید 

محصول را انتخاب کند. 
مصرف کنندگان عموماً گوشت مرغى را ترجیح مى دهند که خوش رنگ و خوش 
فرم، کم چربى و خوش طعم باشد و از سوى دیگر گوشت مرغ با پوست زرد پر 
رنگ، چرب و بد طعم که بوى زهم بدهد را نمى پسندند یا با نارضایتى مصرف 
مى کنند، که در نهایت بر روى میزان مصرف یا انتخاب مارك و نوع مرغ مصرفى 
تأثیر مى گذارد. همچنین در صورتى که مصرف کننده اطمینان یابد در پرورش 
این مرغ آنتى بیوتیک غیر مجاز استفاده نشده است و اگر با نظر دامپزشک از 
آنتى بیوتیک مجازى استفاده شده است، به موقع قبل از کشتار حذف شده است.  
عوامل متعدد ژنتیکى، محیطى، پرورشى، تغذیه اى، بهداشتى و همچنین نحوه 
کشتار، فرآورى و عرضه گوشت مرغ بر کیفیت گوشت مرغ تأثیرگذار هستند. 
وجود یک یا چند مشکل از مشکالت زیر مى توانند باعث کاهش کیفیت و 

مشترى پسندى گوشت مرغ شوند:
 1- درصد چربى الشه زیاد است که عواملى همچون استفاده از درصد چربى زیاد 

در جیره، نامتعادل بودن جیره و سن باالى کشتار مرغ در آن نقش دارند. 
2- بزرگى و چرب بودن الشه ها بر روى شکل ظاهرى مرغ نیز اثر نامطلوب

 مى گذارد.

قرار پالستیک  داخل  وقتى  و  است  زرد  موارد  برخى  در  مرغ  پوست   -3
 مى گیرد، زردتر نیز به نظر مى رسد که استفاده از درصد باالى ذرت و روغن 

در جیره، هر دو بر رنگ پوست مرغ اثر دارند.
آخر  روز  تا  و  نشده  قطع  کشتار  از  قبل  موقع  به  دان  مزارع،  برخى  در   -4
پرورش، حذف نمى شود که موجب مى شود گوشت مرغ بد بو، بد طعم و بد 

رنگ بشود. 
5- پودر ماهى در برخى مزارع بیش از حد استفاده شده و یا اینکه تا روز آخر 

پرورش قطع نمى شود که موجب مى شود مرغ بوى زهم بدهد.
6- آنتى بیوتیک ها در برخى موارد تا روز آخر پرورش حذف نمى شوند که

 مى تواند بر روى بو و طعم گوشت مرغ اثر داشته باشد.

برخی عوامل تغذیه ای و پرورشی مؤثر بر کیفیت گوشت مرغ

حسب  بر  و  شسته  خوبى  به  بایستى  خشکاندن  از  قبل  را  گیاهان  گوشتى 
بزرگى به 3 یا 4 قطعه تقسیم کرد.

3- در موقع خشک کردن باید علفهاى هرز و یا اندامهاى قارچى و رنگ 
برگشته گیاه دارویى از محصول اصلى جدا گردند.

4- عملیات خشک کردن باید در سایه و در محیطى بسته، بدون رطوبت و 
گرد و غبار صورت گیرد.

5- زمان الزم براى خشک کردن گیاهان دارویى باید کوتاه باشد تا هم مواد 
موثره، عطر و رنگ طبیعى گیاه حفظ شود و هم قارچها و باکتریها نتوانند 

فرصت کافى براى رشد داشته باشند.
با  دارویى  گیاهان  مختلف  اندامهاى  کردن  خشک  جهت  الزم  دماى   -6
استفاده از دستگاه خشک کن متفاوت است که معموًال براي خشک کردن  
گل ها 30 تا 40 درجه و براي برگ ها ، میوه ها و بذرها حدود 45 تا 50

درجه و براي ریشه ها حدود 50 تا 60 درجه سانتى گراد مى باشد.
7- رطوبت گیاهان دارویى باید پس از خشک شدن بین 10 تا 14 درصد 
باشند تا بتوان گیاه را بدون  رشد میکروب و فاسد شدن آن ، به مدت طوالنى 

نگهدارى کرد.
8- گیاهان دارویى را  باید بالفاصله پس از خشک کردن، بسته بندى نمود 

تا از الودگى و جذب مجدد رطوبت در آنهاجلوگیرى گردد.
خنک  و  تاریک  جاى  در  باید  بندى  بسته  از  پس  را  دارویى  گیاهان   -9

نگهدارى کرد. 
روش خشک کردن گیاهان دارویى و معطر :

1-خشک کردن بصورت طبیعى در هواى آزاد که این روش طوالنى تر بوده  
و موجب کاهش خواص کمى و کیفى محصول شده و امکان رشد باکتریها 

و قارچها درمحصول افزایش مى یابد. 
2- خشک کردن با استفاده از دستگاههاى خشک کن که در این روش زمان 

خشک کردن کوتاهتر بوده  و مناسب ترین روش خشک کردن مى باشد.

حمید حمصیان - رئیس اداره پشتیبانى و شبکه ترویج سازمان
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راه حل ها :
1- کنترل میزان چربى یا اسیدهاى چرب و استفاده از آنتى اکسیدان مناسب 
در جیره به نحوى که میزان چربى در مرحله آغازین رشد حداکثر 1 تا 2 

درصد و در مرحله پایانى حداکثر 3 تا 4 درصد جیره باشد.
2- پرهیز از استفاده از منابع روغن بى کیفیت یا استفاده از روغن ماهى که 

موجب بو گرفتن گوشت و چربى مرغ مى شود.
3- کنترل درصد پودر ماهى و حذف آن در هفته آخر پرورش، به نحوى که 
میزان پودر ماهى در جیره بیشتر از 2 تا 3 درصد نبوده و در صورت نیاز براى 

تأمین پروتئین جیره، از پودر گوشت یا سایر منابع پروتئینى استفاده شود. 
4- کنترل درصد ذرت مورد استفاده در جیره براى کنترل رنگ پوست مرغ، 
به طورى که مى توان 10 درصد جیره آغازین و رشد و 20 درصد جیره پایانى 
را به گندم اختصاص داد، بدون اینکه نیازى به افزودن آنزیم به جیره غذایى 

باشد.
براى  پروتئین  و  انرژى  تناسب  رعایت  و  جیره  انرژى  میزان  رعایت   -5

جلوگیرى از تجمع چربى در الشه مرغ
داشتن  براى  مرغ  کشتار  از  قبل  غذا  به موقع  حذف  و  غذایى  پرهیز   -6
الشه هاى تمیز و بدون آلودگى به محتویات روده ها ضرورى است. به طورى 
که حداقل زمان الزم قطع مصرف غذا، براى داشتن کمترین آلودگى ناشى از 

مدفوع و غذاى باقیمانده در چینه دان، 6 تا 8 ساعت است.    

7- کنترل سن کشتار و اینکه سن مرغ بین 42 تا 49 روز بوده و بیشتر از 49 
روز نشود. با افزایش سن مرغ میزان چربى الشه نیز افزایش مى یابد.

8- کنترل مصرف آنتى بیوتیک ها، خوددارى از مصرف آنتى بیوتیک هاى غیر 
مجاز و حذف بموقع آنتى بیوتیک هاى مجاز قبل از کشتار مرغ، تحت نظر 

دامپزشک ضرورى است. 
9- کیفیت آب مصرفى باید مورد توجه قرار گیرد. آب مصرفى دچار جلبک 
زدگى در مخزن یا مسیر لوله نشده باشد که این خود نیز بر طعم و بوى 

گوشت مرغ اثر مى گذارد. 

 علیرضا آذربایجانى، عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان

نکات فنی و کاربردی در تغذیه و مدیریت گاوهای دوره انتقال

(Far-off) گاوهاى خشک مرحله فار آف
دوره  به  رسیدن  از  قبل  تا  شیردهى  دوره  اواخر  طول  در  را  گاو  بدن  1-وزن 
خشکى اندکى افزایش دهید. در اواخر دوره شیردهى تبدیل انرژى خوراك به 
ذخایر بدنى با بازده بیشترى (70 تا 75 درصد)  نسبت به دوره خشکى (55 

درصد) صورت مى گیرد.
2-گاوها از نظر وضعیت بدنى بایستى شرایط خوبى در مرحله خشکى داشته 

باشند (نمره وضعیت بدنى 3/5 تا 3/75).
دوره  طول  تا 3/5)  بدنى 3  (نمره  هستند  الغر  اندکى  که  گاوهایى  3-براى 
خشکى را 60 روز در نظر بگیرید. طول دوره خشکى 45 روز را براى گاوهاى با 
نمره بدنى خوب (3/5 تا 4) در نظر بگیرید. گاوهایى با کمتر از 45 یا بیش از 
شیردهى دوره  طول  در  ترى  پایین  شیر  تولید  داراى  خشکى   دوره  روز   60

 بوده اند.
4- تحرك کافى براى حفظ تونوسیته ماهیچه ها و نیز کاهش احتمال وقوع 
وقوع  درصد  شاهد  گاوها  تحرکى  بى  با  است.  ضرورى  شیردان  جایى  جابه 

باالترى از مشکالت بعد از زایش، ورم پستان و لنگش خواهیم بود.
5- سعى کنید گاوهاى خشک را به صورت مجزا تغذیه کنید. آنها قادر به رقابت 
کاهش را  خود  خوراك   مصرف  میزان  و  نبوده  آخور  محدود  فضاى  براى 

 مى  دهند، در این صورت خطر ابتالبه بیمارى هاى متابولیک در آنها افزایش 
مى یابد.

6- نمره بدنى را در کل دوره خشکى تا زمان زایش حفظ کنید. از چاق کردن 
گاوها (نمره وضعیت بدنى 4 یا بیشتر) اجتناب کنید. آنها به شدت نسبت به کبد 

چرب و کتوز مستعد مى باشند.
درصد  با 14  کنسانتره  کیلوگرم  تا 4/5  با 2/5  روزانه  را  خشک  گاوهاى   -7
پروتئین خام (معادل 0/75 درصد وزن بدن) و علوفه گراس با کلسیم کم تغذیه 
کنید. از تأمین مقادیر کافى فراهم شده کلسیم، فسفر ، ویتامین E و سلنیوم 

اطمینان حاصل کنید.
8- در گاوهاى این دوره مورد انتظار است که مصرف ماده خشک 1/8 تا 2 
درصد وزن بدن باشد (حدود 11/3 تا 12/6 کیلوگرم در یک گاو با  وزن 635 

کیلوگرم)
9- گاوها را با علوفه هاى داراى ساقه¬هاى بلند حاوى 11 تا 12 درصد پروتئین 
خام با سطح کلسیم (کمتر از 0/7 درصد) و پتاسیم (کمتر از 1/5 درصد) تغذیه 

کنید.
محسوب آف  فار  گاوهاى  براى  آل  ایده  علوفه  تنهایى  به  ذرت  سیالژ   -10
 نمى شود، زیرا میزان انرژى آن نسبتاً زیاد است. اگر تنها سیالژ ذرت تغذیه
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 مى کنید بایستى تغذیه آن تا 4/5 الى 6/8 کیلوگرم (با ماده خشک 35 درصد) 
به ازاء هر رأس روزانه محدود شود. تغذیه بیش از حد کنسانتره و یا سیالژ ذرت 
در گاوهاى خشک آنها را به جابه جایى شیردان و سندرم گاو چاق مبتال خواهد 

کرد.
(Close-up) گاوهاى خشک مرحله انتظار زایمان

1- 2 تا 3 هفته مانده به زایش خوراك مصرفى تا 5 درصد و 3 تا 5 روز قبل از 
زایش خوراك مصرفى تا 30 درصد کاهش مى یابد. اگر ماده خشک مصرفى 
روزانه 12 کیلوگرم باشد،  در یک هفته قبل از زایش ماده خشک مصرفى ممکن 

است حدود 3/6 کیلوگرم کاهش یابد.
2-علوفه و خوراك انتخابى در این زمان بایستى 100 گرم کلسیم یا کمتر (0/7 
درصد کلسیم در ماده خشک جیره) و 45 تا 50 گرم فسفر در روز (کمتر از 0/35 
درصد ماده خشک جیره) را تأمین کند. نسبت کلسیم به فسفر را در حد 2 به 1 
یا پایین تر حفظ کنید. الزم است میزان یونجه در جیره محدود شود زیرا یونجه 
مى تواند سطح کلسیم جیره را افزایش داده و از طرفى سبب وقوع تب شیر بعد 

از زایمان شود.
3- به منظور سازگارى گاوهاى انتظار زایمان با جیره هاى شیردهى، سیالژ 
ذرت را وارد جیره هاى انتظار زایمان کنید. به هر حال تغذیه گاوها در این مرحله 

با جیره هاى شیردهى توصیه نمى شود. 
4- گاوهاى انتظار زایمان را با  مواد دانه اى جیره هاى شیردهى تغذیه کنید. 
الزم است دیواره شکمبه و جمعیت میکروبى آن را  پیش از استفاده از جیره هایى 
با مواد دانه اى زیاد آماده سازى کنیم. از استفاده موادى نظیر بى کربنات سدیم 

در این دوره اجتناب کنید. 
5- مواد دانه اى مى تواند تا 0/5 درصد وزن بدن براى گاوهاى با نمره بدنى 
خوب (3/17 تا 3/4 کیلوگرم روزانه به ازاى هر رأس) و بیش از 0/75 درصد 
وزن بدن براى گاوهاى کمتر با  نمره بدنى کمتر باشد. کنسانتره را به 50  درصد 
جیره هاى انتظار زایش بر اساس ماده خشک برسانید یا حداکثر 5 کیلوگرم به 

ازاى هر گاو روزانه تغذیه کنید.
6- در جیره هاى با کلسیم باال (بیش از 0/8 درصد ماده خشک) و / یا پتاسیم 
باال (بیش از 1/2 درصد ماده خشک براى هر گاو روزانه) نمک هاى آنیونیک را 
تغذیه کنید. در صورت استفاده از نمک هاى آنیونیک، کلسیم مصرفى را تا 
180-150 گرم به ازاى هر گاو روزانه (1/5 تا 1/9 درصد کلسیم در جیره، بسته 

به میزان مصرف) مى توانید افزایش دهید.
7- گاوهاى خشک نباید وزن خود را در طول دوره خشکى از دست بدهند. (به 
ویژه در طول 10 تا 14 روز قبل از زایش). گاوهایى که در این دوره کاهش وزن 
دارند مقادیر قابل توجهى چربى را در کبد ذخیره مى کنند که آنها را به سندرم 

کبد چرب مستعد مى کند.
(Fresh) گاوهاى تازه زا

1- مکمل چربى را به جیره گاوهاى تازه زا اضافه کنید. قطعاً با این راهکار قادر 

خواهید بود کاهش وزن گاوهاى تازه زا را به حداقل برسانید.
2- رطوبت جیره در گاوهاى تازه زا (TMR) را به کمتر از 55 درصد برسانید زیرا 

مى تواند  منجر به کاهش ماده خشک مصرفى شود.
3- از بافرها و قلیا کننده هاى غذایى نظیر بى کربنات سدیم و اکسید منیزیم در 
جیره استفاده کنید.  بى کربنات سدیم را روزانه به میزان 23 تا 55 گرم براى هر 
گاو (0/8 درصد کل ماده خشک مصرفى) به جیره اضافه کنید. اکسید منیزیم 
نیز به عنوان یک ترکیب قلیا کننده سبب افزایش pH شکمبه خواهد شد. میزان 
استفاده روزانه از آن 10 تا 30 گرم به ازاى هر راس (0/55 درصد کل ماده 
خشک مصرف) توصیه شده است. به منظور افزایش کارایى ترکیب بى کربنات 

سدیم و اکسید منیزیم الزم است نسبت 2 تا 3 به یک را در نظر بگیرید.
4- استفاده روزانه از 6 تا 12 گرم نیاسین به ازاى هر راس گاو سبب پیشگیرى 
از بروز کتوز و تحریک خوراك مصرفى خواهد شد. در صورتیکه گاوها از نمره 
بدنى باالیى در زمان پیش از زایمان برخوردارند الزم است تغذیه نیاسین پیش 
از زایمان نیز اجرایى شود. نیاسین را به گاوهاى با نمره بدنى کمتر از 2 تغذیه 

نکنید.
5- استفاده از مخمرهاى زنده سبب تحریک باکترى هاى هضم کننده الیاف، 
حفظ pH شکمبه و تحریک تولید اسیدهاى چرب فرار و در نهایت بهبود شرایط 

تغذیه اى حیوان خواهد شد. 
6- گاوهاى تازه زا مستعد اسیدوز و در پى آن لنگش مى باشند لذا استفاده از 
منابع آلى روى (2 تا 4 گرم روزانه به ازاى هر رأس) و بیوتین (20 میلى گرم 

روزانه به ازاى هر راس) مى تواند سبب استحکام سم و سالمت سم شود.
منابع:

 Feeding and Managing the Transition Dairy  .2012 .Schroeder, J.W
Cow.http://www.ag.ndsu.edu/publications/landing-pages/livestock/fee
.ding-and-managing-the-transition-dairy-cow-as1203
  Dietary Energy Density for the Close-Up Dry Cow .2007 .Varga G.A
 Postpartum Performance. Florida Ruminant Nutrition Symposium¸
.31-30 January

رسول رضائى، دکترى تخصصى (Ph.D) تغذیه دام - سرباز سازندگى 
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هرس سبز در انگور
مقدمه :

هرس سبز یک موضوع  جدید در خصوص هرس است که بر روى درخت، 
بسزایى  تاثیر  آینده  سال  و  جارى  سال  در  محصول  تولید  و  ظاهر  کیفیت، 
خواهد داشت.  هرس سبز عبارت است از حذف شاخه هاى نرك، خشک و 
شاخه هایى که در بخش هاى مرکزى تاج قرار گرفته اند و فاقد رشد رویشى 
و زایشى مناسب مى باشند. این هرس در طول فصل و در زمان رشد رویشى 

گیاه انجام مى شود. 
مزایاى انجام هرس سبز :

انجام این هرس منجر به  کاهش هرس زمستانه و در نتیجه کاهش هزینه 
هاى انجام هرس و بهبود کیفیت و اندازه میوه و در نهایت افزایش تولید و 
قیمت محصول مى گردد. همچنین موجب تولید پایدار ساالنه مى گردد.  در 
این هرس رشد رویشى مازاد که منجر به ادامه رشد رویشى مى شوند حذف 
گردیده که به سبب آن مواد غذایى در درخت ذخیره مى شود و به سمت 
اندامهاى زایشى و تحریک رشد زایشى  و تولید میوه با کیفیت هدایت مى 
گردد لذا رقابت میان اندام هاى رویشى و زایشى متعادل خواهد شد. در این 
حالت درخت تمام نیازهاى فیزیولوژیکى خود را کامل دریافت کرده و تمایز 
یابى براى سال آینده به خوبى صورت مى گیرید. این هرس موجب نورگیرى 
بهتر درخت، تعادل رشد رویشى و زایشى و تولید در زمان مناسب تر خواهد 
تنظیم  عمل  که  باشد  مى  خواب  یا  زمستانه  هرس  مکمل  هرس  این  شد. 

باردهى و تولید را بر عهده دارد. 
هرس سبز در انگور طى سه مرحله انجام مى گردد :

مرحله اول:  
اوایل بهار بعد از آن که رشدجوانه هاشروع شده و درروى شاخه هاى رشد 
این  در  کنیم  مى  شروع  را  سبز  هرس  اولین  شدند  نمایان  ها  خوشه  یافته 
مرحله روى شاخه هایى که براى تولید محصول ، هرس "بلند یا طویل" شده اند 
فقط شاخه هاى میوه ده که میوه آنها نمایان است نگه داشته بقیه شاخه هاى 
غیربارور را کال حذف مى کنیم. بعد هرشاخه که درمحل غیرضرور رشد کرده 
مثل روى تنه و یا شاخه هاى دو و چند ساله و طوقه و یقه رشد کرده اند ولو 
روى  که  بعد  سال  هاى  شاخه  فقط  کنیم  مى  حذف  باشند  محصول  داراى 
شاخه هائى با دو یا سه جوانه بعنوان "جایگزین" گذاشته ایم آنها را تمام و 
کمال حفظ خواهیم کرد و در آنها هم اگر تعداد جوانه هاى رشد یافته در یک 
بند یا جوانه بیش از یک شاخه رشد کرده باشد قوى ترین و مناسب ترین را 
انتخاب کرده و بقیه را کال حذف مى کنیم. در این شاخه هاى نگهدارى شده 
براى سال بعد اگر خوشه اى داشته باشند حتما باید آن خوشه راحذف کنیم.

 هرس کوتاه و بلند (سمت چپ هرس کوتاه ،
 وسط هرس بلند ، سمت راست حذف کامل)

و  کوچک  ترتیب  به  که  جوانه  سه  از  مرکب  ایست  اى  جوانه  انگور  جوانه 
کوچکتر مى شوند به نحوى که جوانه مرکزى بزرگتر از دوجوانه جانبى اش 
است. جوانه اول داراى تشکیل خوشه مناسب و اکثرا دو تا سه خوشه در یک 
جوانه تشکیل و جوانه دومى یک خوشه کوچک پس از رشد تشکیل و جوانه 
سومى بدون میوه خواهد بود و فقط شاخه تولید مى کند . معموال در سال هایى 
که با سرماى بهاره مواجه است یاتگرگ زدگى وجود دارد جوانه هاى دوم و 

در صورت خسارت به جوانه دوم، جوانه سوم فعال خواهد شد.

 
جوانه مرکب در انگور

مرحله دوم :
شاخه  و  خوشه  رشدکامل  و  جوان  هاى  شاخه  رشدکامل  از  بعد  سبز  هرس 
انجام مى گیرد. انتهاى شاخه بارور را از باالى 5 تا 7 برگ باالتر از خوشه 
حذف مى کنیم ضمنا هر شاخه جدید تولید شده بعد از هرس اول را نیز تمامًا 

حذف مى کنیم.
 

مرحله سوم :
دراین مرحله خوشه ها رشد مطلوب پیداکرده و رسیدن میوه آغازشده دراین 
مرحله بیشتر روى تنظیم نور متمرکز خواهیم شد و نورگیرى بهتر خوشه ها 
.درعین حال شاخه هاى رشد یافته مجدد، شاخک هاى  مدنظر خواهد بود 
رشد یافته در روى شاخه هاى بارورى که سربردارى شده اند  و سایراجزاى 

تشکیل شده و رشد یافته را کامل حذف مى کنیم. 
،،،،،،،،،،،،،،،، 

سعادت شاهپورى - کارشناس مدیریت باغبانى سازمان
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درخصوص  اندیشیدن  قدرت  گاه  مجازى  درفضاى  زندگى  روزها  این 
صحت موضوع را از ما سلب کرده و حتى با دهان به دهان نمودن آن 
برکمرنگ شدن واقعیت صحه مى گذاریم. نمونه واقعى آن وجود گوجه 
هاى با استحکام باالى دیواره وداخلى سفید رنگ که درفضاى مجازى به 
مصرف باالى نیترات و سرطان زا بودن آن داد سخن گفتند. اما واقعیت 

چیز دیگریست:

گوجه فرنگى از جمله محصوالتى است که ناهنجارى هاى تغذیه اى فراوانى 
،ایجاد  عناصر  بیشبود  و  کمبود  تنها  و  دارد  محصوالت  دیگر  به  نسبت 
رشد  مختلف  درمراحل  عناصر  بین  تعادل  عدم  بلکه  کند  نمى  مشکل 
(رویشى، گلدهى، رشد میوه و رسیدن میوه) درکمیت و کیفیت میوه بسیار 
تاثیر گذار است و عواملى چون کیفیت آب آبیارى، خاك و امالح و عناصر 
موجود در آن، دماى هوا و... در جذب و تعادل عناصر مورد نیاز بسیار موثر 
است از این رو نیازمند مدیریت تغذیه اى مى باشد و هر شخصى صالحیت 

اظهار نظر در این حیطه و زیر سوال بردن کشاورزان بخش را ندارد.
درخصوص  مصرف ازت درگوجه فرنگى، وجود بیش از حد ازت باعث رشد 
رویشى زیاد، پیچیدن یا لوله اى شدن برگ، گلدهى زیاد و سپس ریزش 
گلها و عدم بستن میوه ها و کاهش باردهى مى شود در نتیجه مصرف 
بیش از حد موجب ضرر مضاعف براى بهره بردار مى شود و ابطال مطلب 

باال را ثابت مى کند.
پتاسیم در گوجه فرنگى اثر مضاعفى بر کیفیت میوه دارد و در مقاوم سازى 
بوته هاى گوجه فرنگى به استرسهاى محیطى نقش دارد. سطوح پتاسیم 
از  جلوگیرى  در  آن  از  بعد  و  رشد  کنترل  لحاظ  به  نشاء  کاشت  زمان  در 

عوارض فیزیولوژیک میوه بسیار نقش دارد.

گوجه فرنگی سالم

مریم عاملى کارشناس ارشد باغبانى مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان نجف آباد

نسبت پتاسیم به ازت در کنترل رشد سریع و کند و تنظیم باردهى بسیار مهم 
است. عوارضى همچون ته سبز رنگى میوه (Green Back)، لکه با آبگزیدگى 
میوه، و جعبه اى شدن گوجه فرنگى (Boxy Fruit) در اثر کمبود پتاسیم به 

وجود مى آید.
عالئم کمبود در برگهاى اولیه بوته گوجه فرنگى پدیدار مى شود، حاشیه برگ ها 
و  دست  یک  ها  میوه  رسیدگى  کند.  مى  پیدا  سوختگى  حالت  و  شده  زرد 

یکنواخت نیست. خوشرنگى میوه و قرمزى آن تحت تاثیر پتاسیم است.
کمبود  آن  علت  که  فرنگى  درگوجه  گلگاه  پوسیدگى  ناهنجارى  که  آنجا  از 
کلسیم مى باشد شایع است، مصرف کلسیم درگوجه فرنگى بسیار رایج است 
و کلسیم و پتاسیم درجذب نسبت عکس دارند. افزایش جذب پتاسیم منجر به 
عدم جذب کلسیم مى شودو کلسیم به همراه ازت، فسفر و پتاسیم در فرمول 

غذایى گوجه فرنگى گلخانه اى نقش حائز اهمیتى دارد.
پتاسیم، کلسیم و منیزیم سه عنصرى هستند که در خاك و گیاه اثرات رقابتى 
نسبت به هم داشته و جذب و غلظت هم دیگر را تحت تأثیر قرار مى دهند. 

افزایش یکى باعث کاهش دیگرى مى شود.
کوتاه سخن اینکه عارضه نامبرده صرفا جعبه اى شدن گوجه فرنگى بوده که 
به  ازت  نسبت  تعادل  عدم  بگویم  است  بهتر  و  بوده  پتاسیم  کمبود  از  ناشى 
عملکرد  شدید  کاهش  باعث  فرنگى  درگوجه  ازت  زیاد  مصرف  پتاسیم 

 مى گردد. 
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کودهاي بیولوژیک به دو نمونه کلى ورمى کمپوست و بیوکمپوست تقسیم می 
شوند. 

کمپوست غنی محلی، در ردیف کودهاي بیولوژیک  بیوکمپوست قابل تقسیم می 
باشد. این کمپوست یکی از غنی ترین کودهاي آلی بیولوژیک شناخته شده است 
که فرآیند کمپوست را به صورت بیولوژیک توسط میکروارگانیسم هاي متنوع و 

فراوان انجام می دهد.
1-کود حیوانی ( کود دامی – کود اصطبلی ):

 در تهیه کمپوست، کود حیوانی می تواند خشک و پوسیده باشد و یا تر و تازه 
استفاده شود اما بهتر است که اوال ترکیبی از کودهاي گوسفندي، گاوي و مرغی 
تهیه و بکار رود و دوماً می بایست کود فاقد قطعات بزرگ بوده و در صورت وجود 

قطعات بزرگ، به قطعات خرد و خیلی کوچک تبدیل شود.

 
2- بقایاي گیاهی:

 این بخش طیف گسترده اي از مواد آلی و بقایاي گیاهی را شامل می گردد که 
هر چه متنوع تر باشد کمپوست حاصل غنی تر و قوي تر خواهد بود. 

ها  درختچه  و  ها  بوته  درختان،  انواع  خشکیده  برگ  و  ساقه  شامل:  مواد  این 
(گیاهان طبیعی، زراعی، باغی و زینتی)، خاك اره، کاه، علف هاي هرز خشکیده، 
ضایعات و دور ریزهاي انواع میوه ها و سبزیجات و غذاهاي انسانی، مقوا یا کاغذ 
خرد شده، مالس، باگاس و تفاله ( چغندر، ریشه شیرین بیان، نیشکر، چاي و...) 

می باشند. 
پس از تهیه این مواد، آنها را با یکدیگر مخلوط کرده و تشکیل توده ترکیبی 

بقایاي گیاهی می نمائیم.

رعایت نسبت ها و تنوع ترکیب کودحیوانی و بقایاي گیاهی، کمپوست نهایی 

على نصر اصفهانى - کارشناس مدیریت آب و خاك و امور فنى مهندسى

طرز تهیه کمپوست غنی شده محلی در مزارع و باغات

تهیه شده را بسیارغنی خواهدنمود بگونه اي که احیاء و تقویت پایدارخاك، تامین 
کننده تمامی عناصر ماکرو و میکروي مورد نیاز گیاه، متعادل نمودن نسبت  C به 
N، میزان ظرفیت تبادل کاتیونى (CEC) و درصد اشباع کاتیونهاي قلیایی خاك، 
افزایش رشد و محصول دهی گیاه و تولید محصول سالم با طعم مطبوع و بازار 

پسند را درپی خواهد داشت.
تجربه نشان داده مناسبترین کمپوست براي هرگیاه استفاده بیشتر ازبقایاى همان 

گیاه درترکیب کمپوست می باشد. 
3- فعال کننده: 

فعال کننده می تواند یک حیوان مرده کوچک و یا بزرگ (هرنوع حیوان مرده 
فاقد آلودگی مانند ماهی، پرنده و بقایاي حیوانی) و یا ادرار (انسانی یا حیوانی)، 
گیاه بومادران خشک شده، دور ریز و ضایعات بهداشتی مرغ، ماهی و دامهاي 

سبک و سنگین (ضایعات تازه، خام و نپخته) و ... باشد.
دماهاي محلی نیز بهترین دما براي تهیه کمپوست مناسب در منطقه است. 

در واقع این گیاهان به شرایط محیطی منطقه رشد خود، سازگاري کامل داشته 
و با هم اثرات متقابل مثبت دارند. 

میکروارگانیسم هاي موجود درخاك ،کود وگیاهان این مناطق نیز با خشکی 
وشرایط محیطی این مناطق سازگاري کامل دارند.

تجارب اجرایی نشان می دهد در خاکهاي فقیر و بخصوص وضعیت اقلیمی 
خشک و نیمه خشک حاکم برکشور ایران وخشکسالی هاي متوالی  مقادیر کم 
کمپوست نیاز غذایی گیاهان زراعی وباغی رامرتفع نخواهد نمود و بهبودي در 

وضعیت مواد آلی خاك ایجاد نمی نماید.
 بنابراین توصیه می گردد :

در سالهاي اول و دوم مقادیر 10 تا 40 تن درهکتار، در سالهاي سوم و چهارم 
مقادیر 5 تا 20 تن درهکتار و در سال پنجم به بعد میزان ثابت 3 تا 10 تن در 

هکتار با توجه به نیاز خاك و گیاه مصرف گردد.
کودهاى کمپوستى (به علت هوازى بودن جانداران ذره بینى مفید) مى بایست در

5 تا10 سانتى مترى رویین خاك پاشیده شوند. بنابراین در زمین هاى کشاورزى، 
شخم یا دیسک باید سطحى و حداکثر تا عمق 10 سانتى متري انجام شود. 

میکروارگانیسم هاي فراوان کمپوست با ترشح آنزیم هاي متنوع سبب کنترل 
انواع فلزات سنگین و تجزیه سموم دفع آفات موجود درتوده کمپوست و خاك 
شده و با گذشت زمان خاك ،گیاه و محصوالت حاصل را پاك و سالم خواهد 

نمود. 
تمامی ارگانیسم بیماري هاي گیاهی و آفات برگها، چوبهاي خردشده و دانه ها 
در طی فرآیند کمپوست از بین می روند زیرا دما در مرکز توده امکان دارد به 
مدت کوتاهی به 150 درجه سانتیگراد نیز برسد. این درحالی است که فرآیند 

مرگ آفات وازبین رفتن سموم از60 درجه سانتیگراد آغاز می گردد. 
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 شیمر یا ناهمسانی بافت در میوه ها

تعریف 
هنگامى که مخلوطى از دو یا چند نوع آرایش ژنتیکى در بافت گیاه کنار 
هم وجود داشته باشند و رشد کنند، به آن پدیده، شیمر یا بافت ناهمسان 
گفته مى شود. بنابراین شیمر عبارت است از ترکیبى از بافت ها با منشاء 
بافت  واقع  در  اند.  قرارگرفته  گیاه  اندام  یک  روى  که  متفاوت  ژنتیکى 
با  گیاهى  کردن  مشخص  براى  که  است  اصطالحى  (شیمر)  ناهمسان 
ترکیب چند بافت است. این پدیده معموًال بوسیله موتاسیون یا جهش 
غیرمنظم،  میتوز  هاى  تقسیم  توسط  مى تواند  اما  شود  مى  ایجاد  ژنى 
کراسینگ اور بدنى کروموزوم ها یا امتزاج مصنوعى بافت ها در نتیجه 

پیوند نیز ایجاد شود.
منشاء شیمر در گیاهان

بافت مریستم محلى است که تقسیم سلولى با سرعت زیاد انجام شده و 
گاهى  آیند.  مى  بوجود  ناحیه  این  تمایز  و  رشد  از  گیاه  اندامهاى  کلیه 
سلولهاى مریستم دچار جهش هاى ژنتیکى شده که بسته به نوع جهش 
شود.  مى  گیاه  در  تغییراتى  آمدن  بوجود  باعث  بافت  در  آن  محل  و 
تغییرات گاهى در گیاه نمایان نمى شود و گاهى در ظاهر گیاه نمایان 
مى شود. مهمترین نوع جهش ژنتیکى که در ظاهر گیاهان نمایان است، 
جهشى است که در آن سلولهاى گیاه نمى توانند رنگدانه سبز (یا همان 
کلروفیل) و یا رنگدانه هاى دیگر را ایجاد نمایند. در این صورت همانطور 
که ذکر شد بسته به محل جهش در الیه هاى مریستمى سلول هاى آن 
ناحیه بدون رنگدانه رشد کرده و با رنگ سفید یا سفید مایل به زرد از 
سایر سلولها متمایز مى شوند. گیاه بوجود آمده را Variegated مى نامند. 

این جهش ها تصادفى بوده و معموآل از طریق بذر منتقل نمى شود. 
نکته اول: بعضى از رنگارنگى ها  (variegation) در گیاهان مربوط به 
جهش ژنتیکى نمى شود و کامال طبیعى مى باشد (مانند اکثر گیاهان چند 
رنگ). گاهى هم رنگى شدن بافت گیاه مربوط به استرس در گیاه است 
که در اثر نور یا دماى نامناسب بوجود مى آید که منشآ محیطى دارد 

(مانند تغییر رنگ اکثر ساکولنت ها).
نکته دوم: همیشه شیمر یا بافت ناهمسان بصورت تغییر رنگ ظاهر نمى 
بافت  دیگر  نوع  دگرشکلى  مثال  دارد.  وجود  شیمر  مختلف  انواع  شود. 
شاخه،  آن  نتیجه  در  که  است  تاك  در  معمول  نمونه  است.  ناهمسانى 
دمبرگ یا دم خوشه از حالت مدور خارج شده و داراى مقطع پهن و تخت 
(کتابى شدن) مى گردد که با کتابى شدن ناشى از بیمارى ویروسى برگ 

زهرا عباسى- استادیار بخش علوم زراعى- باغى، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان

بادبزنى گاهًا اشتباه مى شود. حالت جارویى، که از عالیم بیمارى ویروسى 
ایجاد  ناهمسان  بافت  صورت  به  و  جهش  طریق  از  مى تواند  نیز  است، 

شود. 
اهمیت و کاربرد جهش و شیمر

احتمال وقوع جهش حدود یک در صد هزار تا یک در میلیون است و از 
این تعداد تنها یک هزارم آن ها امکان دارد که به رقم هاى جهش یافته 
و بافت ناهمسانى تبدیل شوند و از همین تعداد اندك، تعداد زیادى از آنها 
بعالوه  گردند.  مى  بر  خود  اولیه  حالت  به  برگشتى  هاى  جهش  توسط 
تعدادى از آنها هم بصورت نهفته باقى مى مانند یا اینکه اثرات بسیار 
اندکى دارند. از طریق این جهش ها گاهى ارقامى به دست آمده اند که 
بسیار ارزشمند و قابل توجه هستند. جالب است بدانید بسیارى از میوه هاى 
و  اى  گلخانه  گیاهان  و  باال  غذایى  ارزش  داراى  و  خوشمزه  خوراکى 
برگساره اى مهم و محبوب امروزى که داراى ارزش تجارى و اهمیت 
ناهمسانى  بافت  و  جهش  ى  پدیده  طریق  از  هستند،  زیادى  اقتصادى 
بوجود آمده اند. پس باید به فکر روش هاى حفظ و نگه دارى و همچنین 
افزایش این رقم هاى ارزشمند به منظور بهره ورى بیشتر از آن ها بود 
که این امر با تالش بیشتر و تحقیقات کاملتر درباره آن ها و استفاده از 
تکنولوژى هاى جدید (پرتو دهى با اشعه ایکس و گاما و تیمار با مواد 

شیمیایى) براى افزایش تعداد این پدیده ها میسر خواهد شد.

نمونه هاى بافتى شیمرى در میوه ها و گلها:
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محصوالت مناسب کشت جایگزین برنج در مناطق برنج کاری استان اصفهان

مقدمه 
و  درپی  پی  هاي  خشکسالی  وقوع  اقلیم،  تغییر  بحران  اخیر  سالهاى  در 
مشکالت ناشی از مدیریت آب در حوضه زاینده رود تولید برنج را در این 
حوضه با چالش جدي مواجه کرده ، بطوریکه سطح زیرکشت آن طی چند 
سال اخیر حدود 80 درصد کاهش یافته است. همچنین تداوم خشکسالی ها، 
کاهش منابع آب زیرزمینی، زنگ خطري جدي براي کشاورزي استان است 
و مدیران و سیاست گزاران را بر آن داشته تا به فکر چاره اي براي عبور از 
این بحران باشند. یکی از این راهکارها، اصالح الگوى کشت با تاکید بر 
تدریجى  حذف  یا  کاهش  و  پائین  آبى  نیاز  با  محصوالت  کشت  توسعه 
محصوالت با نیاز آبى باال از جمله برنج است که این سیاست توسط وزارت 
قطب  مهمترین  لنجانات،  منطقه  است.  شده  گیرى  پى  کشاورزي  جهاد 
تولیدات زراعى و باغى استان اصفهان است و به سبب واقع شدن در حاشیه 
رودخانه زاینده رود و برخوردارى از اراضی حاصلخیز و آب وهواي معتدل و 
البته بهره مندي از آب رودخانه، خوشبختانه امکان تولید اکثر محصوالت 
زراعی و باغی در آن وجود دارد. لذا با کاهش سطح زیرکشت برنج عمالً 
از  وسیعى  طیف  و  ندارد  وجود  دیگر  محصوالت  معرفی  براي  اي  دغدغه 

محصوالت زراعى و باغى در این منطقه قابلیت کشت و تولید دارند.
معیارهاي انتخاب محصوالت

1- کم بودن نیاز آبى: به مجموع مقدار آبی که از سطح خاك تبخیر و از 
سطح گیاه تعرق می شود تبخیر-تعرق گفته می شود که معادل نیاز آبی گیاه 

در نظر گرفته می شود. 
2- بیشتر بودن درآمد خالص: عبارت از تفاوت درآمد ناخالص (قیمت ضرب 
در عملکرد تولید) منهاى مجموع کلیه هزینه هاى تولید شامل هزینه هاى 

آماده سازى زمین، کاشت، داشت، برداشت و بازاررسانى مى باشد.
3- باالبودن بهره ورى ارزشى استفاده از آب خالص: از تقسیم درآمد خالص 

بر نیاز آبى به دست مى آید.
تعاریف متعددي دارد که مهمترین و کاربردي ترین تعریف آن، مقدار درآمد 

حاصل از کشت گیاهان در ازاي متر مکعب آب مصرفی است.
4- دارا بودن ضمانت خرید (بازار): مشخص مى کند که تا چه حد محصول 
اگر  دارد.  قرار  تضمینى  قیمت  شامل  دولت  حمایتى  سیاستهاى  فرآیند  در 
براى  قراردادهائى  غیره  و  کارخانجات  شرکتها،  طرف  از  آیا  نیست،  چنین 
خرید تضمینى (سلف) این محصول وجود دارد (مثال خرید دانه هاى روغنى 
توسط  داروئى  گیاهان  یا  و  روغنى  هاى  دانه  کشت  توسعه  شرکت  توسط 
برخى از صنایع داروئى کشور) در غیر این صورت آیا کشش تقاضاى بازار 
اجازه مى دهد که در صورت افزایش تولید این محصول، قیمت محصول در 
بازار دچار افت شدید نشود (یعنى از یک ثبات نسبى قیمت برخوردار باشد، 

مثل برنج)
5- سابقه کشت در منطقه: در صورتى که محصول قبال در منطقه در سطوح 

کشاورزان  که  است  آن  بر  فرض  است،  داشته  کشت  سابقه  زیاد  و  کم 
و  داشته  بیشترى  آشنائى  آن  بازاررسانى  و  تولید  روشهاى  با  منطقه 
نشان آن  کشت  براى  خود  از  کمترى  اجتماعى   مقاومتهاى 

 مى دهند.
6- نیاز به سرمایه گذارى: براى برخى از محصوالت و روشهاى کشت 
نیاز به سرمایه گذارى هاى زیر بنائى وجود دارد مانند کشت کینوا که نیاز 

به کارخانه فرآورى پس از برداشت دارد.
7- محدودیت هاى کشت: کشت برخى از محصوالت به دلیل کوچک 
بودن قطعات زمین، آفات و بیماریها، عدم وجود نیروى کار ماهر و نیمه 

ماهر در منطقه با مشکالتى مواجه خواهد شد.
عملى و  ذهنى  قبول  میزان  از  عبارت  اجتماعى:  پذیرش  میزان   -8

 ایده هاى نو  و جدید مى باشد.
تامین  به  نیازمند  محصوالت  از  کشت برخى  9- پیش نیازهاى کشت: 
بذور اصالح شده وارداتى، نشاء، کالسهاى ترویجى و غیره مى باشد که 

این موارد جزء پیش نیازهاى کشت به حساب آمده است.
و  میدانى  اى،  کتابخانه  مطالعات  به  توجه  با  و  فوق  هاى  معیار  پایه  بر 
تجارب کارشناسى لیست محصوالت جایگزین برنج به شرح جدول زیر 
تعیین و پیشنهاد مى گردد. شایان ذکر است که جهت تعیین لیست نهایى 
بر پایه اصول علمى، نیاز به مطالعات مزرعه اى و استفاده از برنامه هاى 

پیشرفته مدلینگ هاى زراعى مى باشد. 
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ن ف ج زی  و ویج کش ن ت ف
ن ف ن ا ت زی ا و ویج کش نگی ت یت  ی

١٩

 مسعود ترابى-استادیار پژوهش بخش علوم زراعى باغى مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان

میزان عملکردنام محصول
( تن در هکتار)

تعداد
آبیارى

میزان آب مصرفى
(متر مکعب در هکتار)

دوره رویش 
(روز)

تناوب مناسب

ت
کش

ت 
لوی

او

لیست محصوالت پیشنهادى براى کشت جایگزین در مناطق داراى سابقه کشت برنج استان اصفهان

1 تا 1/5کنجد پس از گندم و جو100 تا 5500120 تا 6000 در روش سطحى8 تا 9 1

2/5 تا 3ارزن دم روباهى (دانه اى) پس از گندم و جو90 تا 4000100 تا 4500 در روش سطحى5 تا 6 2

30 تا 35 علوفه ترارزن دم روباهى (علوفه اى)
پس از گندم و جو50 تا 350070 تا 4000 در روش سطحى4 تا 5 سیلویى و یا قابل چرا 3

2/5 تا 3آفتابگردان آجیلى 5000 تا 5500 در روش سطحى و 
حدود 3500 متر مکعب در روش تیپ کشت دوم پس از غالت100 تا 8110 تا 7 4

2 تا 2/5کینوا 5000 تا 6000 در روش سطحى و 8 تا 9
کشت دوم پس از غالت90 تا 100حدود 3500 تا 4000 متر مکعب در روش تیپ 5

1/5 تا 2 برگ خشکتنباکو 6000 تا 7000 در روش سطحى و 8 تا 10
پس از گندم و جو100 تا 120حدود 3500 تا 4000 متر مکعب در روش تیپ 6

محصوالت بذرى
7/ تا 1 (بذور سبزى صیفى و دارویى) 5000 تا 6000 در روش سطحى و7 تا 8

کشت دوم پس از غالت100 تا 120 حدود 3500 تا 4000 متر مکعب در روش تیپ 7

1/5 تا 2گیاه دارویى آویشن  6000 تا 7000 در روش سطحى 10 تا 12
-چند سالهو حدود 3500 تا 4000 متر مکعب در روش تیپ 8

3/ تا 0/4گیاه دارویى چاى ترش 7000 تا 8000 در روش سطحى 10 تا 12
کشت بهاره و تابستانه در زمین هاى 130 تا 140و 5000 در روش تیپ

آیش یا پس از جو 9

انواع کدو
5/ تا 6 (به منظور تولید دانه) 5000 تا 6000 در روش سطحى 8 تا 10

کشت دوم پس از غالت100 تا 110و حدود 3500 تا 4000 متر مکعب در روش تیپ 10

2 تا 3گلرنگ پس از گندم و جو90 تا 4000110 تا 4500 در روش سطحى5 تا 6 11

2/5 تا 3آفتابگردان روغنى 5000 تا 5500 در روش سطحى 6 تا 7
کشت دوم پس از غالت80 تا 100و حدود 3500 متر مکعب در روش تیپ 12

3 تا 3/5لوبیا پس از گندم و جو100 تا 7000110 تا 8000 در روش سطحى 10 تا 12 13

40 تا 50 طى سبزیجات برگى
چند چین برداشت کشت بهاره در زمین هاى آیش120 تا 8000140 تا 10000 در روش سطحى 10 تا 12 14

1/5 تا 2ماش پس از گندم و جو90 تا 4500100 تا 5000 در روش سطحى5 تا 7 15

80 تا 100 علوفه تر سیلویىسورگوم علوفه اى 6000 تا 7000 در روش سطحى 6 تا 7
کشت دوم تابستانه 100 تا 110و حدود 4000 تا 4500 متر مکعب در روش تیپ 16

ذرت شیرین
10 تا 12 بالل (ارقام نیکا و سمیرا) 8000 تا 9000 در روش سطحى8 تا 9

کشت دوم تابستانه75 تا 90 و حدود 5000 تا 6000 متر مکعب در روش تیپ 17

30 تا 50گوجه فرنگى فضاى باز 9000 تا 10000 در روش سطحى 10 تا 12
کشت بهاره در زمین هاى آیش100 تا 110و حدود 6000 تا 7000 متر مکعب در روش تیپ 18

80 تا 100چغندر علوفه اى 8000 تا 9000 در روش سطحى 11 تا12
و حدود 5000 تا 6000 متر مکعب در روش تیپ

کشت بهاره در زمین هاى آیش160 تا 180 19

50کاهو، کلم و کدوخورشتى 7000 تا 8000 در روش سطحى 8
کشت دوم تابستانه 60 تا 70و حدود 5000 تا 5500 متر مکعب در روش تیپ 20

7لوبیا سبز و نخودسبز 7000 تا 8000 در روش سطحى 6
و حدود 5000 تا 5500 متر مکعب در روش تیپ

کشت دوم تابستانه پس از غالت  60 21

3 تا 4مارچوبه 7000 تا 8000 در روش سطحى8 تا10
-چند ساله و حدود 5000 تا 5500 متر مکعب در روش تیپ 22
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ن ف ن ا ت زی ا و ویج کش نگی ت یت  ی

٢٠

قنات چيست ؟
قنات یکى از شگفت انگیز ترین کارهاى جمعى تاریخ بشرى است که براى رفع 
یکى از نیازهاى مهم و حیاتى جوامع انسانى ، یعنى آب رسانى به مناطق کم آب 
و تامین آب شرب و کشاورزى بوجود آمده است و نقش کلیدى در شکوفائى 
اقتصادى  و حیات اجتماعى کشور داشته است. قنات مجموعه اى از چندین میله 
چاه و یک کوره زیرزمینى که با شیبى کمتر از سطح زمین، آب موجود در الیه 
هاى آب دار مناطق مرتفع زمین را به کمک نیروى ثقل و بدون کاربرد نیروى 
کشش و هیچ نوع انرژى الکتریکى یا حرارتى با جریان طبیعى جمع آورى مى 
کند و به نقاط پست تر مى رساند. قنات نوعى زهکش زیرزمینى است که آب 

جمع آورى شده را به سطح زمین هدایت مى کند.
قنات تشکیل شده از یک دهانه به نام (هرنج) یا (مظهر) که روباز است و یک 
مجراي تونل مانند زیرزمینی بنام کوره و چند چاه عمودي به نام میله که مجرا 
را با سطح زمین مرتبط می سازد و کار انتقال مواد حفاري شده به سطح زمین ، 
هوا رسانی و تهویه مجرا را انجام داده و راه ارتباطی براي الیروبی قنات، تعمیر 
و بازدید از آن را انجام مى دهد. مظهر قنات جائى است که آب از دل قنات بیرون 
مى آید و قسمت انتهائى را پیشکار قنات مى نامند که در منتهى الیه آن مادر چاه 
مى باشد. قطر چاه ها در حدود 90 الی 80 سانتیمتر و ابعاد مجرا 60 ×120 
سانتیمتر و فاصله میان دو میله 15 تا 20 متر می باشد. حفر قنات از مظهر آن 
که در سطح زمین و خشک می باشد آغاز و به سمت باال دست که همان قسمت 
هاي آب ده و مادر چاه می باشد ادامه می یابد. طول رشته قنات ها هم متفاوت 
بوده (از کمتر از یک کیلومتر تا ده ها کیلومتر) و بستگی به شرایط طبیعی مسیر 
و عمق مادر چاه دارد. هر قدر شیب زمین کمتر و عمق مادر چاه بیشتر باشد به 
همان نسبت قنات طوالنی تر خواهد بود. مهم ترین عاملى که طول قنات را 
مشخص مى کند شیب زمین مى باشد. هرچه شیب زمین کمتر باشد طول قنات 

بیشتر و هرچه شیب بیشتر باشد طول قنات کمتر خواهد بود. 

قنات پس از حفاري، همواره نیاز به مراقبت، الیروبی و تعمیر دارد. ریزش دیواره 
ها و سقف دیواره و دهلیز جلوي جریان طبیعی آب را می گیرد و با انباشته شدن 
این مواد در دهلیز، دیواره چاه ها خیس خورده و ریزش را تشدید می کند. براي 

رفع این مشکل دیواره و دهلیز را با الیه محافظی بنام کول پوشش می دهند.
در مواردي که ریزش زیاد باشد مجرا بسته شده و آب از چاه ها باال می آید و این 
امر سبب ریزش چندین پشته می گردد. در چنین شرایطی خسارت زیادى به 
قنات وارد آمده و تنها راه، تغییر مسیر مجرا و حفر یک رشته فرعی جدید می 
باشد. کار الیروبی قنات گاه به دلیل فقر مالی یا عدم توافق مالکان با همدیگر، 
تعلق قنات به افراد مختلف و وراث متعدد، کمبود مقنی ماهر، مهاجرت مالکان 
قنات به شهر و … به تعویق افتاده و در نهایت موجب خشک و بایر شدن قنات 

می شود.
بسته شدن دهلیز، عالوه بر ریزش دیواره ها علل دیگري نیز دارد، از جمله زلزله، 
سیل و نفوذ آب در قنات، نفوذ ریشه هاي درختانی چون زبان گنجشک و تاغ و 
گیاهانی چون خارشتر به دیواره چاه، افتادن حیوانات در چاه و یا پر کردن چاه ها 
توسط افراد از روي عمد و … از این رو سرکشی مداوم مقنی و بازدید از قنات 

یکی دو بار در سال ضروري است.
ابزار و وسایل حفر قنات:

1- چرخ چاه از جنس چوب و اخیرا از جنس آهن 2- طناب یا ریسمان 3- دلو 
یا ظرف پالستیکى 4- کلنگ و بیلچه 5- چراغ مخصوص. 

محاسن قنات : 
- استفاده از وسایل ساده و نیروي کار محلی براي احداث قنات 

- خروج آب از زمین با استفاده از نیروي جاذبه و عدم نیاز به موتور پمپ 
- آب قنات دائمی است و در تمام طول سال جریان دارد 

- از قنات (به علت استفاده از سفره هاي آب دار عمیق ) به مدت طوالنی می 
توان استفاده نمود

-  قنات در بسیاري از نقاط باعث شستشوي زمین هاي شور و قلیایی و بهبود 
نسبی خاك می شود 

- قنات از آنجا که به صورت افقی حفر می شود زمین هاي وسیعی را زهکشی 
می کند به خصوص قسمت هایی از حاشیه کویر که داراي سطح زه آب بسیار 

باالیی هستند.
معایب قنات :

- در زمین هاي هموار و نواحی که آب زیرزمینی شیب کافی ندارد همچنین در 
زمین هاي ماسه اي امکان حفر قنات نیست یا بسیار مشکل است .

- در سیستم قنات به علت افقی و کم عمق بودن مجرا، از حداکثر ضخامت الیه 
هاي آبدار زمین استفاده نمی شود.

- جریان دائمی آب قنات باعث هرز رفتن آب در فصول سرد سال می شود.
- البته این عیب را می توان با روش هاي زیر از بین برد:

1- ساخت استخر یا مخازن آب و استفاده از آب ذخیره شده در فصول کشاورزي
2- آبیاري زمین ها در زمستان (یخ آب) که هم آفات را کاهش داده هم باعث 

تغذیه سفر ه هاي زیرزمینی می شود.
3- استفاده از آب قنات جهت پرورش نوعی جلبک براي تهیه جلبک و استفاده 

در تغذیه دام 
4- پرورش ماهی و …

- در طول مسیر قنات که گاه به کیلو متر ها می رسد زمین هاي حاصلخیز گران 
قیمت قابل توجهی به عنوان محل احداث و حریم قنات ضبط شده و قابل کشت 

زرع نیستند.

 

 حسن احمدى - رئیس مرکز جهاد کشاورزى جرقویه سفلى شهرستان اصفهان



معرفى سایت جامع الگویى- تولیدى- چغندر قند پاییزه 
افزایش  ساز  زمینه  ترویجى  تولیدى  الگویى  هاى  سایت 
و  پایدار  کشاورزى  گسترش  محصوالت،  کیفى  و  عملکردکمى 
غذایى  امنیت  تأمین  و  غذایى  مواد  ثبات  با  عرضه  به  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 

آزمایش خاك مزرعه
استفاده از بـذور مناسب لوانته

کاشت مکانیزه با رعایت عمق و فواصل کاشت استاندارد
کنترل آفات و بیماریهاي چغندرقند
آبیارى به موقع کشت چغندر قند

آبیارى به موقع ( استفاده از سیستم نوین آبیارى)
توصیه جهت دادن کود و تغذیه بافت خاك طبق آزمایش خاك

تنک و وجین کردن
توصیه هاى به موقع جهت سم پاشى با علفهاى هرز و آفات 

برگزارى کالسهاى آموزشى

توصیه جهت استفاده از بذور اصالح شده 

اَهم فعالیت هاى انجام شده در سایت

 سایت هاى الگویى- تولیدى - ترویجى

٢١
آمنه دهقان زاده و منصور جاللى

کارشناسان مسئول پهنه هاى تولیدى شهرستان اردستان

استفاده از نشاء در چغندر قند پائیزه بسیار مطلوب و باعث صرفه جویى مقدار قابل توجهى در مصرف آب مى شود.
با توجه به اینکه  در حال حاضر و با شرایط موجود  کشت هاى نشاکارى به لحاظ صرفه جویى در مصرف آب  از اولویتهاى باالیى برخوردار مى باشند

 تهیه دستگاه نشاکار مناسب از اهمیت باالیى برخوردار است .
کشت چغندر قند نشائى و پائیزه با استفاده از نوار آبیارى تیپ.

تاریخ برداشت چغندر قند :97/04/21
سطح برداشت : 3 هکتار

درصد عیار :15/76
عملکرد :56602 کیلوگرم در هکتار

دستاوردهاى سایت



خالقیت، نوآورى، تالش

معرفى بازار بین المللى گل و گیاه سپاهان
بازار بین المللى گل و گیاه سپاهان به عنوان یک پایانه به منظور کاهش یا رفع مشکالت تولید، توزیع،   
الگو  با  و  اصفهان  استان  در  زینتى  گیاهان  و  گل  صادرات  و  فروش  بازاریابى،  و  حمل  بندى،  بسته  بندى،  درجه 
گرفتن از بازارهاى مدرن دنیا با مساحت بالغ بر 24 هزار متر مربع توسط شرکت کشاورزى کارگشاى زنده رود 

در  اسفند 1394 در شهرستان خمینى شهر استان اصفهان تاسیس و راه اندازى گردید.
از دستاوردهاى آن ایجاد 300 اشتغال مستقیم و پایدار براى اقشار مختلف جامعه به ویژه فارغ التحصیالن   
رشته هاى کشاورزى و 700 اشتغال به صورت غیر مستقیم و ترویج فرهنگ استفاده از گل و گیاه در زندگى مردم 
با برگزارى کارگاه آموزشى براى دانش آموزان و سایر ارگان ها، برگزارى جشنواره و ... این مجموعه بوده است.


