
 در ساختار تشکیالتی وزارت جهاد کشاورزي، معاونت «تحقیقات، آموزش و 

ترویج کشاورزي»، وظیفـه تولیـد دانـش، به ویـژه دانش کاربردي را به عهده 

دارد. نتایج و یافته هاي تحقیقاتی استانی و ملـی در قـالـب گزارشـات نهـایی و 

مقـاالت علمـی و یا علمی، ترویجی در مجـالت معتبر داخلی و خارجی، کتاب، 

نشریه، پوستر، فیلم و سی دي منتـشر و یا در مجامع علمی ارائه می شود. 

 موضوع مدیریت دانش، با ابالغ طرح نظام نوین ترویج از طرف وزیر محترم جهاد 

کشاورزي به عنوان یکی از ابعاد و ارکان اصلی این نظام در اولویت اجرا قرار 

گرفته است و چون یکی از بازیگران اصلی برنامه مدیریت دانش، مروجان 

هستند که به عنوان پل ارتباطی بین محقق و بهره بردار عمل می کنند و نتایج و 

یافتـه هاي تحقـیق را بـا زبـان ساده و معمـوالً به صورت مستقـیم و چهره به 

چهره به کشاورز و بهـره بردار انتقال می دهند از این رو، تقویت توانمندي 

مروجان مورد توجـه است. از سوي دیگـر، با توجـه به گسـترش زیرساخت هاي 

فناوري اطـالعات در کشـور، طـراحی و پیـاده سازي سامانه هاي هوشمند به 

منظور تسریع در روند تولید، انتشار آثار علمی و افزایش کارایی بخش انتشارات 

به یکی از مهمترین اولویت ها تبدیل شده است چرا که به دلیل نقش محوري 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در توسعـه فنـاوري هاي جـدید، 

سامانه اي به نام  «تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزي»،  طراحی و پیاده سازي 

شده است که با ارائه محتواهاي ترویجی تولیدي وزارت جهادکشاورزي ( اعم 

استان ها) در قالب رسانه هاي نوشتاري، رسانه هاي الکترونیکی و نرم افزارهاي 

کشاورزي، زمینه سازي الزم  براي  مدیریت  دانش  در بخش  کشاورزي  و استفاده 

کارشناسان و مروجان ایجاد می شود.

 از این رو، این تـاالر به عنـوان یک مرجـع کاربردي براي استفاده 

کارشناسان کشاورزي و مروجان معرفی می شود بـراي بهـره مـندي 

از ایـن تــاالر مـی  توانید به آدرس  agrilib.areo.ir مراجعــه 

کنید.

مددکاران ترویجی

ویژگیها ي مددکار ترویجی

1- از افراد داوطلب بوده، منتخب روستائیان و مورد تائید مرکز جهاد 

کشاورزي باشد.

2- از مقبولیت اجتماعی و اعتماد مردم برخوردار باشد.

3- ساکن روستا و شاغل در بخش کشاورزي و منابع طبیعی باشد.

4- از کشاورزان پیشرو بوده و با مسائل و مشکالت بهره برداران 

منطقه آشنایی کامل داشته باشد.

5- نسبت به حل مسائل و مشکالت مردم داراي پشتکار و جدیت 

الزم می باشد.

6- داراي تجربه و مهارت در بخش کشاورزي بوده و در حرفه خود از 

موفقیت باالیی برخوردار باشد.

7- انعطاف پذیر و خالق باشد.

8- توانایی برقراري ارتباط مطلوب با بهره برداران و عوامل ترویج را 

داشته باشد.

9- قدرت جلب و جذب افراد و تاثیرگذاري بر افکار و رفتار روستاییان 

را داشته باشد.

10- تسهیلگر چرخه انتقال دانش از منابع تحقیقاتی، ترویجی و 

کارشناسی به بهره برداران باشد.

انتظارات و زمینه هاي همکاري مددکاران ترویجی:

* همکاري در اجراي طرح نظام نوین ترویج کشاورزي.

* زمینه سازي و همکاري در انجام فعالیتهاي آموزشی - ترویجی با 

استفاده از امکانات محلی.

* همکاري در شناسایی نیازهاي آموزشی ـ ترویجی مشارکتی         

بهره برداران بخش کشاورزي.

* همکاري و کمک به امر توزیع نهاده ها، نشریات و مجالت بین        

بهره برداران.

* سرکشی و کمـک در نـظارت مستمر از واحـدهاي تولیـدي             

بهره برداران.

* زمینه سازي و همکاري در سازماندهی، حمایت و تسهیل 

فعالیتهاي گروهی و مشارکتی بهره برداران.

* شرکت در جلسات مربوط به آموزش و ترویج مراکز جهاد 

کشاورزي دهستان.

* ارائه توصیه هاي فنی به سایر بهره برداران.

* پیشگام بودن در اجراي الگوهاي ترویجی. 

* همکاري در برقراري ارتباط مستمر بین عاملین ترویج و نهادهاي 

محلی و بهره برداران و افراد ذینفع در بخش کشاورزي.

* همکاري در شناسایی مسائل و مشکالت آموزشی ترویجی در 

حوزه فعالیت و ارائه آن به عوامل ترویج.

* تعامل و ارتباط با شرکتهاي خدمات مشاوراي فنی، بخشهاي 

خصوصی ترویج کشاورزي و تشکلهاي بخش کشاورزي در روستا و 

تسهیل ارتباط آنان با بهره برداران.

مددکار ترویجی به کشاورز روستایی و عشایري گفته می شود که داراي تجربه و مهارتهاي 

فنی در بخش کشاورزي بوده و از طریق تعامل با مروجان و کارگزاران و سایر مولدین 

کشاورزي در نشر دانش فنی مشارکت می نمایند.

اهداف:

   استفاده از مشارکت نیروهاي داوطلب مردمی به منظور کاهش تصدي دولت و تقویت 

نیروي انسانی مورد نیاز شبکه ملی ترویج.

   استفاده از دانش و تواناییهاي بومی و محلی نیروهاي داوطلب مردمی و مشارکت ایشان 

به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي ترویجی.

ـ ترویجی به بهره برداران.     زمینه سازي و تسریع در ارائه خدمات آموزشی 

   تسریع در انتقال یافتـه هاي جدیـد تحقیقاتی و گستـرش زمینـه دسترسی بیشتر        

بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزي به یافته هاي مذکور.

   تسریع در انتقال مشکالت بهره برداران روستائی به بخشهاي دولتی و ارسال پیامهاي 

ضروري در مواقع خاص نظیر خشکسالی، سرمازدگی و... به روستاییان.
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زهرا محمد یارزاده / رئیس اداره پشتیبانی وتجهیز شبکه ترویج

من ا...التوفیق

بیتا احمدیان/ سردبیر

� امروزه همگام با رشد روزافزون ارتباطات و نقش آن در توانمند سازي افکار 

عمومی، ضرورت توجه ویژه به موضوع نوآوري ها و استفاده مطلوب از داده هاي 

علمی و فنی براي اثرگذاري پایدار، سریع و روزافزون در گروه کثیري از بهره برداران 

بخش کشاورزي را دو چندان ساخته است.

  از جمله راههایی که ممالک پیشرفته جهان براي افزایش اطالعات و آگاهی هاي 

علمی روستائیان و توانمندسازي بهره برداران روستائی به ارتقاء عملکرد و بهبود 

کیفیت محصوالت کشاورزي بهره جسته و موفقیت زیادي هم به دست آورده اند، 

استفاده مطلوب از رسانه هاي آموزشی گروهی، به ویژه مطبوعات است. این      

کشور ها توانسته اند با استفاده از این ابزارها، تغییرات قابل مالحظه اي در اندیشه و 

باورهاي روستائیان ایجاد نمایند.

  اولین شماره گاهنامه آموزشی، ترویجی مروج که با همت گروه کثیري از 

کارشناسان، محققین و سایرصاحب نظران از واحدهاي مختلف سازمان جهاد 

کشاورزي استان، کار انتقال مطالب جدید علمی، فرهنگ سازي و ایجاد تغییرات 

مطلوب خود در جامعه تولید را با القاب و الفاظ مختلف و با ذوق و سلیقه هاي 

متفاوت به مخاطبان خود آغاز نموده است.

  امید است با همکاري شما سروران گرامی و با استمرار حیات گاهنامه بتوانیم در 

ارائه پاسخ قسمتی از نیازهاي مددکاران ترویجی استان در کسب اطالعات جدید 

علمی موفق باشیم. براي پویائی و کاربردي نمودن مطالب گاهنامه مروج، نظرات و 

پیشنهادات ارزشمند خود را به سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان غربی، 

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي ارسال نمائید.

  در نهایت جا دارد از مساعدت هاي اعضاي محترم هیئت تحریریه و دیگر همکاران 

ارجمندي که براي انتشار کار گاهنامه تالش کرده اند قدردانی نمایم.

تالشی دیگر در عرصه مطبوعات در بخش کشاورزي
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 اهمیت آب براي حیوان:

آب یک ماده بسیار حیاتی براي حیوان است. در مراحل مختلف رشد و تولید به مقدار زیادي 

آب احتیاج است. عدم تأمین آب به مقدار کافی و یا عرضه آب با کیفیت نامناسب براي 

حیوانات مشکالتی از نظر سالمتی و تولید به وجود می آورد.

از دست دادن تنها 10 درصد آب بدن می تواند موجب مرگ حیوان شود، در صورتی که 

حیوان می تواند با از دست دادن تقریباً تمام چربی و 50 درصد پروتئین بدن هنوز زنده 

بماند.

حیوانات شیرده احتیاج به مقدار بیشتري آب دارند چون حدود 82 تا 88 درصد شیر تولیدي 

آن ها را آب تشکیل می دهد.

نقش آب در بدن:

- آب داراي نقش گسترده و با اهمیتی می باشد که مهمترین آن ها به شرح زیر است:

- کمک به هضم خوراك و جذب مواد مغذي.

- حفظ تعادل مایعات بدن.

- دفع مواد غیرقابل هضم از طریق مدفوع، ادرار و عرق.

- تنظیم درجه حرارت بدن و جلوگیري از اثرات مخرب حرارت محیط.

- به عنوان حالل براي بسیاري از مواد شیمیایی مورد نیاز بدن.

- حمل و انتقال مواد داخل بدن مثل حمل و انتقال مواد در داخل دستگاه گوارش و خون.

- انتقال مواد مغذي محلول در آب از طریق دستگاه گوارش به ارگان ها و بافت هاي بدن.

- حمل و انتقال مواد مغذي در محصوالت تولیدي مثل شیر.

- نقش اساسی در حرکت مفاصل، نرمی ارگان ها و فعالیت دستگاه مرکزي اعصاب.

- آب مثل روغن باعث حرکت راحت مفاصل می شود.

میزان آب مورد نیاز:

میزان آب مصرفی حیوانات بسته به نوع حیوان، مرحله رشد، نوع و مقدار تولید، وضعیت هوا 

و درجه حرارت و رطوبت محیط، نوع جیره خوراکی و کیفیت آب در دسترس، متفاوت است.

مصرف آب در فصول گرم بیشتر از فصول سرد است.

آب مورد نیاز حیوان در موقعی که جیره خوراکی از علوفه خشک و کاه و یا مواد متراکم 

(کنسانتره) تشکیل شده است بیشتر از زمانی است که حیوان از علوفه تازه و تر استفاده    

می کند.

مصرف خوراك در فصول گرم ممکن است با افزودن آب به جیره بهبود یابد.

افزودن آب به خوراك هاي فیبري و کنسانتره ها موجب نرم شدن آن ها شده و خشکی و 

وضعیت پودري جیره را کاهش می دهد. در نتیجه خوش خوراکی و مصرف خوراك افزایش 

می یابد.

اثر بخشی (کارائی) آب:

- حیوانات تقریباً بین 3 تا 8 لیتر آب به ازاء هر کیلوگرم ماده خشک خوراك مصرف          

می نمایند، ولی تفاوت هاي زیادي بین انواع مختلف حیوانات موجود است.

- گوساله ها به ازاء هر کیلوگرم ماده خشک خوراك احتیاج به 6 تا 8 لیتر آب دارند.

- گاوهاي شیرده به ازاء هر لیتر شیر تولیدي به حدود 2 تا 4 لیتر آب نیاز دارند و در نتیجه 

گاوهاي شیرده نیز به ازاء هر کیلوگرم ماده خشک خوراك مصرفی باید بین 4 تا 7 لیتر آب 

مصرف کنند. به طور مثال، گاوي که روزانه 45 لیتر شیر تولید می کند می تواند بیش از 

170 لیتر آب مصرف کند.

- در موقعی که حیوان داراي اسهال است و یا تب دارد و یا هوا خیلی گرم است احتیاج به آب 

بیشتري دارد.

- مصرف بیش از حد آب منجر به تولید زیاد ادرار، مدفوع آبکی و شل و شرایط نسبتاً نفخی و 

اسهال به ویژه در گوساله هاي جوان می شود.

- اسهال ناشی از مصرف زیاد آب، از نظر بو و رنگ، طبیعی می باشد.

                                                                             

کاهش آب بدن:

 * با توجه به اهمیت حیاتی آب، کاهش آب بدن باید سریعاً جبران شود.

* عدم تأمین آب کافی یا عرضه آب کم کیفیت می تواند مشکالتی از نظر سالمتی ایجاد کند 

و در گاوهاي شیري می تواند تولید شیر و باروري را محدود سازد.

* عرضه کافی آب تمیز و مناسب و فراهم بودن آب در طی شبانه روز موجب مصرف باالي 

خوراك و در نتیجه افزایش تولید می گردد.

اثرات کمبود آب:

کاهش مصرف خوراك، هضم ناقص خوراك و اختالل در عمل جذب،کاهش تولید، عدم ثبات 

حجم خون و عدم تأمین احتیاجات بافت ها و ارگان، خشکی بدن و یبوست ، مسمومیت در 

اثر عدم دفع سموم ازطریق ادرار، ضعف و در نهایت مرگ حیوان، حتی یک کاهش جزئی در 

مصرف آب، مصرف خوراك روزانه را به مقدار 5/. تا 1 کیلوگرم کاهش می دهد و می تواند در 

اوج شیردهی، تولید شیر را تا 3 لیتر کاهش دهد.

میزان آب محصوالت تولیدي بسته به نوع محصول متفاوت است، شیر گاو حاوي حدود 

87/5 درصد آب می باشد. 

کیفیت آب:

* آب مصرفی دام ها باید داراي طعم خوب و درجه حرارت معمول (نه خیلی گرم و نه خیلی 

سرد) باشد. معموالً درجه حرارت مناسب آب بین 15 الی 25 درجه سانتی گراد است.

* آب مصرفی دام ها باید پاکیزه و تمیز باشد. آب هاي آلوده موجب بیماري دام ها و تولید        

کرم هاي داخلی خصوصاً کرم هاي کبدي می شود.

* گاوهاي شیري به کیفیت نامناسب آب بسیار حساس هستند.

* گاوهاي پرتولید می توانند روزانه بین 100 تا 200 لیتر یا بیشتر آب بنوشند، لذا امتناع  

آنها از آشامیدن آب نامناسب موجب کاهش شدید تولید و آسیب به سالمتی حیوان           

می شود.

* آب هاي آلوده به باکتري ها حساسیت حیوان به بیماري ها را افزایش می دهد. 

یادآوري نکات ضروري:

- همیشه باید آب سالم و بهداشتی در اختیار حیوان باشد.

- همیشه باید آب پاکیزه و تازه در اختیار حیوان قرار داد.

- هر روز باید آب خوري ها را تمیز نمود.

- هر ماه حداقل یک بار آب خوري ها را باید با مواد ضدعفونی کننده شستشو داد.

- درجه حرارت آب باید مناسب باشد.

- حیوان باید همیشه به آب دسترسی داشته باشد و اگر این امکان وجود ندارد باید در 

روزهاي تابستان حداقل 5 نوبت و در روزهاي زمستان حداقل 3 نوبت آب در اختیار حیوان 

قرار گیرد.

- بعد از شیردوشی باید آب به اندازه کافی در اختیار حیوان قرار گیرد، چون که بعد از هر 

مرحله شیردوشی حیوان به حدود یک سوم آب مصرفی روزانه نیاز دارد.

- در صورتی که حیوان به اندازه کافی آب مصرف نکند، بازدهی خوراك مصرفی کاهش 

خواهد یافت.

 

تامین آب تمیز و سالم  =   تضمین تولید بیشتر
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با بکار بردن دستورات کارشناسان ترویج،گام مهمی در راه استفاده از تکنولوژي روز بردارید

                      پونه نهري (یارپز)

            فاطمه دارنهال ( کارشناس مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي)

طبیعت:

معتدل و بعضی نیز گرم و خشک می دانند.

 مشخصات گیاه:

گیاهی علفی، پایا و چندساله است، که ساقه هاي اصلی آن چهارگوش و در قسمت تحتانی 

به رنگ بنفش روشن و در قسمت فوقانی سبز روشن است. برگ هاي این گیاه بدون 

دمبرگ، سبز مایل به خاکستري، نوك تیز و داراي دندانه هاي ریزي هستند. گل هاي این 

گیاه به صورت تجمعی در انتهاي ساقه ها شکل می گردند و رنگ آن ها صورتی است. این 

گیاه داراي بویی نافذ و مطبوع است.

 مواد مؤثره:

مواد رزینی، تانن، قند، روغن مانتول، اسانس روغنی فرار، تیمول، لینالول، لیمونن، آزولن، 

پکتین.

 خواص درمانی:

به دلیل دارابودن ماده ي تیمول یکی از داروهاي خوب جهت رفع نفخ دستگاه گوارش 

محسوب می شود. نوشیدن عرق و دم نوش این گیاه درد سر دل را تسکین می دهد. این 

گیاه داراي مواد آنتی بیوتیکی ایده آلی بوده که جهت درمان عفونت ها خصوصاً         

عفونت هاي مخمري واژینال کاربرد دارد.

 منع مصرف:

مصرف زیاد آن باعث سقط جنین می شود.

اندام هاي قابل مصرف: 

برگ، ساقه، سرشاخه هاي گل دار.

 محل رویش:

  در مناطق مرطوب رشد می کند و اغلب کنار جویبارها مشاهده می شود. این گیاه در        

همه قاره ها یافت می شود. استان هاي آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، اردبیل، زنجان، 

کردستان، کرمانشاه، شمال ایران و تقریباً تمامی نقاط کشور به وفور مشاهده می گردد.

آب و اهمیت آن
      اصغر کاظم علیلو/ کارشناس علوم دامی 

   
* بهبود مدیریت مزرعه و افزایش کیفیت و عملکرد محصول.

* عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیري از فرسایش خاك.

* امکان آبیاري در اراضی شیبدار و ناهموار بدون انجام عملیات تسطیح.

* تامین آب به موقع و به اندازه براي گیاه، متناسب با نیاز آبی.

* امکان استفاده از آبهاي نامتعارف از لحاظ کیفی.

* امکان آبیاري خاك ها با بافت هاي مختلف و اراضی با خاکهاي کم عمق.

* افزایش محصول در واحد سطح در مقایسه با آبیاري سنتی.

* جلوگیري از سله بستن و حفظ پوکی خاك.

* قابل استفاده براي تمام گیاهان.

* امکان بکارگیري کود و سم همراه با آب آبیاري.

* ریشه گیاه اصلی ( آبیاري قطره اي ).

    * 

ویژگیها و مزایای آبیاری تحت فشار

*  تهویه مناسب خاك و یکنـواختی پخش آب در سطـح مزرعه و عـدم نیاز به 

زهکشی مزرعه.

* جلوگیري از رویش علفهاي هرز و کاهش آفات و امراض به دلیل مرطوب شدن فقط 

بخشی از سطح خاك اطراف. 

* عدم نیاز به ایجاد نهرهاي خاکی درون مزرعه و نهرهاي زهکشی و استـفاده بهینه از 

کل زمین مزروعی.

* تنظیم میزان آب مورد نیاز براي انواع خاك ها و کشت ها در فصول زراعی.

*  تبخیر سطحی در قطره چکان به حداقل می رسد و از خارج شدن آب از محوطه 

ریشه جلوگیري می گردد.

* راندمان آبیاري باال به میزان 70 درصد در روش بارانی و به میزان 90 درصد 

در روش قطره اي و صرفه جویی در مصرف آب و انرژي.

سهولت در انجام عملیات زراعی

          سپه پور/ کارشناسان مدیریت آب و خاك



 

اهمیت موضوع: مهمترین عامل در ارتقاء عملکرد گندم و جو دیم، کیفیت جوانه زنی بذر و 

زمان آن و چگونگی طی مراحل مختلف رشدي زراعت پاییزه می باشد.

الف: کاشت

زمین

با عنایت به اینکه معموالَ زمین هاي مورد کشت در شرایط دیم داراي شیب می باشند، لذا 

شیب مناسب براي زراعت، حداکثر 12-8% در شرایط مختلف است به طوري که زمین در 

زمان شخم و بارندگی هاي پاییزه از فرسایش در امان باشد.

بافت خاك مناسب براي شرایط دیم، لوم رسی می باشد و خاك داراي بافت شنی در دیم از 

کارایی الزم برخوردار نبوده و باعث افت محصول خواهد شد.

تهیه بستر کاشت

هدف از اجراي عملیات خاك ورزي، ایجاد شرایطی بهینه براي رشد و نمو، توسعه و گسترش 

ریشه محصول کشت شده می باشد که با اجراي این عملیات می توان تهویه، تخلخل و 

نفوذپذیري خاك را افزایش داده و ضمن ایجاد شرایط مناسب براي نفوذ نزوالت جوي به 

توسعه ریشه نیز کمک نمود. شخم در اوایل بهار و در جهت شیب زمین باعث تخریب و 

فرسایش خاك می شود.

  زمان کاشت

زراعت پاییزه غالت شامل چهار مرحله اساسی است که هر یک از مراحل به تنهایی در 

تکمیل دوره رشد و به تبع آن در ارتقاء عملکرد نقش بسزایی دارند:

الف : مرحله رشد رویشی فعال در پاییز

ب : مرحله رشد رویشی در زمستان (استراحت زمستانه)

پ: مرحله تجدید رشد گیاه در بهار (بعد از استراحت زمستانه)

ث:  مرحله رشد سریع در بهار

توصیه کلی این است که کاشت گندم در مناطق مختلف استان از اول تا آخر مهر ماه و 

ترجیحاً تا 20 مهر انجام شود تا زراعت دیم بتواند با استفاده از نزوالت نیمه دوم مهر و نیمه 

اول آبان، رشد پاییزه را انجام و تکمیل نموده و دستیابی به یک محصول مطلوب و مطمئن را 

تضمین نماید.

زراعت گنـدم زمانی داراي رشد پاییزه است که قبل از ورود به مرحله استراحت زمستانه ، 

3-5 برگ در مرحله پنجه زنی داشته باشد و عمدتاَ زراعت هاي بدون رشد پاییزه در معرض 

خطرات ناشی از سرمازدگی و خشکی هاي آخر فصل هستند. 

عمق و فاصله ردیفهاي کاشت

استفاده از خطی کارهاي سطحی کار (فاصله ردیفها 15-12 سانتی متر و عمق کاشت حدود 

5 سانتی متر) و در زمینهاي سخت و شیب دار و بستري که آماده سازي خوب انجام نگرفته 

است، استفاده از خطی کار عمیق کار (فاصله ردیفها 20-17 سانتی متر براي گندم و         

25-17سانتی متر براي جو و عمق کشت گندم و جو 4-3 سانتی متر) توصیه می شود. 

استفاده از دستگاههاي خطی کار غالت که همزمان با کاشت، کود را در فاصله 3-5 

سانتی متري زیر بذر قرار می دهند در زراعت دیم باالترین عملکرد داده است.

 سیدرضا میرزایی/ کارشناس معاونت بهبود تولیدات گیاهی

زراعت گندم آبی

میزان بذر

میزان بذر در واحد سطح عموماً بسته به میزان بازندگی، توزیع بارش، نوع خاك، کیفیت 

آماده سازي زمین، تاریخ کاشت، روش کاشت و خصوصیت رقم مورد کاشت (تعداد پنجه، 

وزن هزار دانه، کودپذیري و ....) متفاوت است.

در گندم، تراکم مناسب بذر 350 دانه در مترمربع است. ولی در مناطقی که خطر سرما وجود 

دارد 400 دانه در مترمربع و در مناطقی که بارندگی ساالنه کمتر از 300 میلی متر و توزیع 

نسبتاً نامناسب دارند 300 دانه در مترمربع توصیه می شود.

ب- داشت

6- مصرف کودهاي شیمیایی 

زمان مطلوب مصرف کودهاي شیمیایی در پاییز همزمان با کاشت و به صورت جایگذاري 

کود در زیر بذر (5-3 سانتی متر زیر بستر بذر) می باشد که براي ارقام دیم میزان 87 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار و براي منبع اوره می باشد و میزان مصرف سایر کودها براساس 

آزمون خاك می باشد.

 مصرف کود ازته: به صورت سرك پس از اطمینان از وجود بارندگی هاي کافی بهاره قابل 

توصیه است چون ازت در تشکیل اجزاء عملکرد محصول و افزایش مواد پروتئینی دانه مؤثر 

است.

7- کنترل علفهاي هرز

زمان مبارزه شیمیایی در مزارع گندم و جو در مرحله پنجه زنی و قبل از شروع مرحله 

ساقه دهی گندم و جو که علفهاي هرز هنوز در مراحل اولیه رشد هستند می باشد.

در مبارزه شیمیایی، زمان مبارزه، میزان مصرف سم و دز آن، نوع ماشین آالت و ادوات 

سمپاشی و نحوه سمپاشی اهمیت ویژه اي دارد.

8-کنترل آفات

در بحث کنترل آفات موارد زیر مورد انتظار می باشد:

دیده بانی محصول جهت کنترل جمعیت آفات مهم گندم مانند سن، شته روسی، تریپس، 

شپشک ریشه، سوسک سیاه، زنبور ساقه خوار و ...

کنترل شیمیایی آفت سن گندم (مادر) در اوایل بهار، بالفاصله پس از ریزش کامل سن ها و 

استقرار آنها در مزرعه، درصورتی که تعداد آنها به نرم مبارزه رسیده باشد.

کنترل شیمیایی پوره سن در صورتی که تعداد آنها به نرم مبارزه رسیده باشد الزامی است.

ج- برداشت

- بهترین زمان برداشت هنگامی است که رطوبت دانه بین 20-15 درصد باشد.

- رعایت زمان مناسب برداشت و کاربرد ماشین آالت سالم مورد تأکید است.

- کنترل فنی کمباین قبل از ورود به مزرعه مهم و ضروري است (اجتناب از ریزش دانه ها 

داخل سنبله و همچنین اجتناب از شکستگی بذور در حین خرمنکوبی)

- برداشت در ساعات و زمانهایی که تلفات ریزش و مشکل رطوبت در هوا مطرح نیست، انجام 

می شود.

د- نوع بذر : استفاده از بذور اصالح شده ضروري بوده که در صورت استفاده از بذور خود 

مصرفی حتماً قبل از کاشت، بوجاري و بوسیله سموم قارچ کش ضدعفونی شوند.

مقدمه:

گوشت دام و آالیش هاي آن به دلیل ارزش زیاد غذایی،نقش مهمی در تغذیه انسان و 

سالمت جامعه دارد و ازطرف دیگر همین ویژگیها و صفات ممتاز غذایی در گوشت و 

همچنین بروز بیماریهاي مختلف در دامها سبب می شود بسرعت آلوده شده و باعث انتشار 

عوامل بیماریزا گردد. بنابر این براي دسترسی به گوشت سالم و با کیفیت مطلوب مطالبی 

بصورت مختصر جهت افزایش آگاهی بهره برداران و مخاطبین قرار می گیرد.

ویژگیهاي ظاهري گوشت قرمز:

- رنگ گوشت نباید تیره شده باشد و بایستی به رنگ طبیعی گوشت دام باشد.

- هیچگونه بوي غیر طبیعی مثل ترشیدگی یا متعفن نباید حس گردد.

- گوشت باید کامال تمیز عاري از خون مردگی،ضربه و بیماري باشد.

- سطح خارجی گوشت باید بدون رطوبت باشد.

- گوشت باید کامال بهداشتی تهیه شده وممهور به مهر دامپزشکی باشد.

کشتار بهداشتی دام:

بر اساس قوانین سازمان دامپزشکی کشور، هر نوع دام کشتاري باید در کشتارگاه در شرایط 

کامال بهداشتی و به دور از آلودگی کشتار گردد. در حالیکه دامهایی که در خارج از کشتار 

گاه ذبح گردند باعث انتشار بیماریها و آلودگی محیط و گوشت حاصله می گردد.

دالیل غیر بهداشتی و غیر مجاز بودن کشتار دام در خارج از کشتارگاه:

1- استراحت قبل از کشتار دام رعایت نمی گردد.لذا گوشت این دامها زودتر فاسد می شود.

2- بازرسی قبل از کشتار روي دام انجام نمی گیرد بنابراین سالمت دام مشخص نشده و 

ممکن است به یک سري بیماریها ازجمله هاري،کزاز و جنون گاوي وغیره مبتال باشد.

3- دامی که در خارج از کشتار گاه کشتار می شود مسائل بهداشتی در مراحل کشتار 

رعایت نمی گردد. بطوریکه در روي زمین پوست کنی انجام می گیرد و ممکن است 

میکروبها از روي زمین به روي الشه منتقل شود و آن را آلوده نماید .و همچنین امعاء و 

احشاء (جگر،قلوه، شکمبه ،روده و غیره) بصورت اصولی از شکم جدا نمی گردد و ممکن 

است از محتویات روده روي الشه ریخته شود و آن را آلوده نماید.

4- بازرسی بعد از کشتار روي دام انجام نمی گیرد بنابر این سالمتی دام تایید نمی گردد.

5- الشه دامی که در خارج از کشتار گاه کشتار می شود. دوره 24 ساعته پس از کشتار را 

طی نمی کند (اصوالً بایستی الشه دامها بعد از بازرسی بمدت 24 ساعت در سردخانه باقی 

بمانند) لذا ویروس هاي بیماریهایی مانند تب خونریزي دهنده کریمه کنگو در آنها قادر به 

زنده ماندن بوده و باعث ابتالي انسان به اینگونه بیماري ها می گردد.

6- در این صورت بهداشت ابزار کار رعایت نمی گردد.اصوال بایستی چاقو، ساطور و تبر و 

سایر وسایل قبل از استفاده شستشو و ضد عفونی گردند.

7- در صورت کشتار دام در خارج از کشتارگاه بهداشت محیط کار نیز رعایت             

نمی گردد بطوریکه گوشت و آالیش هاي آن در فضاي باز و خارج از مغازه عرضه می گردد.

بهداشت کشتار دام و عرضه آن 
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توانمند سازي دختران روستایی ،راهبردي بنیادین در رفع محرومیت ها و تبعیض هاستمددکاران ترویجی پل ارتباط ترویج وانتقال دهنده ایده هاي نوین به تولید کنندگان و بهره برداران

 محمد شیري/ اداره کل دامپزشکی استان آذربایحان غربی



مقدمه

  خوب است بدانیم که 75 درصد هزینه یک دامداري صرف تهیه و خرید خوراك دام 

می شود . به همین دلیل شناخت مواد غذایی و تشخیص نیازهاي غذایی دام ، از 

اهمیت ویژه اي برخوردار است. در مدیریت صحیح یک واحد دامداري (خواه سنتی و 

یا صنعتی) هزینه هاي تغذیه و نگهداري دام، باید با میزان تولید محصوالت آن 

تناسب داشته باشد. بنابراین ضروري است، اطالعات، دانش و توان علمی دامداران 

روستایی، در باره فرهنگ تغذیه مناسب و صحیح ، همواره تقویت شود تا با بکارگیري 

یافته هاي جدید علمی و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و فرهنگی مناطق روستایی 

(در امر تغذیه دام)، به افزایش تولیدات و حفظ سالمتی دام دست یابند.

کنسا نتره یا غذاي متراکم چیست ؟

 دام براي تولید زیاد ، به مجموعه اي از مواد غذایی نیاز دارد که البته همه آنها، بطور 

کامل در هیچ علوفه اي یافت نمی شود .بنابراین، باید خوراك فشرده شده جدیدي را 

که اصطالحاً کنـسانتره نامیده می شود تولید کرد تا حداقل نیاز و احتیاجات 

نگهداري و تولید را در دام تأمین نماید. چنانچه تعدادي از مواد ، با ترکیب و مقدار 

مشخصی، پس از آسیاب و فرآوري با هم مخلوط شوند، به آن «کنسانتره»           

می گویند. کنسانتره یا (غذاي متراکم) قادر است همه عناصر و مواد مغذي بدن دام 

را به اندازه کافی (نه کمتر و نه بیشتر) تأمین کند. در گذشته ، خوراك اصلی دام ها 

علوفه بوده که البته میزان تولیدات دام ها هم پایین بوده است. اما امروزه با     

فعالیت هاي اصالح نژادي صورت گرفته روي دام ها (تلقیح مصنوعی) که حتی در 

روستاهاي کشور ما نیز این اتفاق خوشایند صورت گرفته است، از لحاظ ژنتیکی 

دامها ظرفیت تولید باالیی پیدا کرده اند و در نتیجه نیاز غذایی آنها براي تولید زیاد ، 

افزایش یافته است.

کنسانتره خوراکی متراکم و سرشار از انرژي، پروتئین، مواد معدنی و ویتامین ها         

و ... است

مواد اولیه اي که با استفاده از آنها کنسانتره تهیه می شود ، داراي کیفیت مرغوبی 

هستند، مثل: جو، ذرت، سبوس گندم، کنجاله سویا، کنجاله تخم پنبه، کنجاله 

آفتابگردان، تفاله چغندرقند، مالس، مکمل کلسیم و فسفر، نمک، اوره، میکس 

(مکمل هاي ویتامینی) و ...     

(در مقایسه با علوفه خشبی، کنسانتره از قابلیت هضم زیادي برخوردار است )

 

مواد مغذي موجود در کنسانتره و اهمیت آن در تولید

 و تامین سالمتی دام

1- پروتئین ها : پروتئین ها ماده اصلی ساختمان بدن دام بوده و کمبود آنها موجب 

اختالل در سالمت، کاهش تولید، رشد و تولید مثل دام می گردد. کنجاله هاي      

دانه هاي روغنی مثل کنجاله تخم پنبه، کنجاله سویا و ... داراي پروتئین زیاد       

می باشند.

2- کربوهیدرات ها (نشاسته و قند) یا مواد انرژي زا: موادي هستند که انرژي 

مورد نیاز دام را تأمین کرده و این انرژي صرف تأمین فعالیت هاي حیاتی مختلف 

بدن دام می شود . مثالً دام براي حرکت ، خوردن و سایر فعالیت هاي روزانه ، به 

انرژي نیاز دارد. موادي مثل غالت ، مالس و تفاله چغندر قند داراي انرژي زیاد 

هستند.

3- چربی ها : کلیه مواد غذایی، داراي مقداري چربی هستند. چربی نیز در تأمین 

انرژي بدن دام نقش حیاتی دارد. بعضی از ویتامین ها نیز توسط چربی ها به بدن دام 

(A,D,E,K)  منتقل می شوند، مثل ویتامین

4- مواد معدنی : این مواد نقش مهمی در تغذیه دام دارند. مواد معدنی در 

ساختمان اسکلت بدن دام و درترکیب تولیدات دام مانند شیر، گوشت و ... بکار     

می روند. مهمترین عناصر مورد نیاز دام شامل: کلسیم، فسفر، پتانسیم، منیزیم، 

سدیم، کلر و آهن است. کمبود هر یک از آنها موجب کاهش رشد، تولید و باروري دام      

می شود.

 به طور مثال، کلسیم حدود 1/2 درصد وزن گاو را تشکیل می دهد که براي تشکیل 

اسکلت و دندان ها، تولید شیر، انتقال جریان عصبی، انقباضات ماهیچه اي، کنترل 

آهنگ ضربان قلب، انعقاد خون و ... ضروري است. کمبود کلسیم باعث تب شیر       

می شود. دانه غالت، میزان کلسیم کمی دارند به همین دلیل در کنسانتره از کربنات 

کلسیم (سنگ آهک) استفاده می شود. فسفر هم جزئی از اسیدهاي نوکلئیک (هسته 

سلول هاي دام)، پروتئین ها و فسفولیپیدها (چربی هاي دام) می باشد. فسفر در 

 P H فعالیت هاي انرژي زائی، هضم مواد خوراکی، بلع، بازده غذایی و تعادل 

(اسیدیته) خون و ... تأثیر دارد. کمبود فسفر باعث کاهش بارداري و آبستنی و       

گنده خواري و ... می شود.

5- ویتامین ها : موادي هستند که واکنش هاي شیمیایی درون بدن را سرعت   

می بخشند و به مقدار بسیار کمی، مورد نیاز دام هستند ولی به همین مقدار باید 

حتماً به بدن دام برسند . کمبود بعضی ویتامین ها باعث عوارضی مثل کوري ، عدم 

باروري ، سقط جنین و کاهش رشد می شوند. ویتامین هاي مورد نیاز عبارتند از : 

A,D,E بقیه ویتامین ها در تغذیه دام از اهمیت کمتري برخوردارند.

کنسانترهکنسانترهکنسانتره

عارف پیله وري / کارشناس تغذیه معاونت بهبود تولیدات دامی
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خاك ورزي حفاظتی یعنی حفظ منابع آب و خاك و جلوگیري از آلودگی هاي زیست محیطی  با بکار بردن دستورات کارشناسان ترویج،گام مهمی در راه استفاده از تکنولوژي روز بردارید

* به دلیل قدرت و ساختار ریشه اي سبب بهبود وضعیت بافت خاك می شود و از 

فرسایش جلوگیري می کند.

* زراعت کلزا باعث جلوگیري از دست رفتن رطوبت خاك می شود.

*کلزا با تولید فراوان دانه گرده سبب جذب حشرات مفید از جمله زنبورعسل      

می شود.

* کلزا با تقدم برداشت در مقایسه با گندم، زمینه الزم براي کشت دوم محصوالت 

تابستانه را فراهم می سازد.

* با اعمال مدیریت صحیح و استفاده از روش هاي ساده، امکان کاشت، داشت و 

برداشت آن در شرایط مختلف و با امکانات محلی وجود دارد.

* به علت بقایاي گیاهی مطلوب باعث افزایش ماده آلی خاك می شود.

* کلزا می تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گرفته و از تراکم بیماریها، آفات و 

علف هاي هرز بکاهد و باعث افزایش عملکرد دانه این محصوالت شود.

* دارابودن تیپ هاي بهاره، زمستانه و حد واسط امکان کشت این گیاه را در شرایط 

متفاوت اقلیمی فراهم می سازد.

* در کشت پاییزه نیاز به آبیاري کمتري بوده و امکان استفاده از نزوالت آسمانی 

پاییزه و زمستانه وجود دارد.

*  کلزا داراي پتانسیل عملکرد باال بوده و در بین دانه هاي روغنی از درصد روغن 

دانه باالیی (40 تا 45 درصد) برخوردار است.

* کشت و کار آن نیاز به ادوات پیچیده کشاورزي نبوده و می توان با ادوات موجود 

در منطقه براي زراعت هایی چون گندم و جو استفاده کرده و نیاز به هزینه اضافی 

نیست.

اهمیت و مزایاي کشت کلزااهمیت و مزایاي کشت کلزااهمیت و مزایاي کشت کلزا

صولت قلی زاده ( کارشناس معاونت بهبود تولیدات گیاهی)

تناوب زراعی مناسب در زراعت کلزا :

تناوب خیلی خوب:  جو بهاره یا پاییزه

تناوب خوب:  گندم - سیب زمینی - حبوبات

تناوب متوسط:  گندم بهاره- حبوبات -پیاز و اسفناج

تناوب بد:  شلغم و کود سبز از خانواده چلیپائیان.

مهمترین عملیات زراعی که در زمان کشت باید رعایت کرد:

 تهیه بستر مناسب ، آزمون خاك ، رعایت تاریخ کشت ، تراکم بوته و میزان بذر مورد 

نیاز، استفاده از کارنده مخصوص (ریزدانه کار)، آبیاري ، مبارزه با علفهاي هرز، 

تغذیه ، مبارزه با آفات و امراض (به ویژه شته مومی) ، برداشت به موقع، برداشت با 

هد مخصوص برداشت کلزا.

* تحمل کلزا به شوري خاك زیاد است و اغلب شوري خاك را بهتر از سایر دانه هاي 

روغنی تحمل می کند.

* کلزا در حال حاضر دومین منبع تأمین روغن بعد از سویا در جهان می باشد.

 

با توجه به اینکه کشاورزي در دنیا به سمت تولید پایدار و افزایش عملکرد در واحد 

گلخانه ها به دلیل داشتن مزایایی از قبیل:سطح پیش می رود، 

* تولید محصول در تمام طول سال، عملکرد در واحد سطح باال (تا 10 برابر تولید 

مشابه در فضاي باز)، کاهش مصرف آب ( تا 10 برابر کمتر از تولید مشابه در فضاي 

باز)، کیفیت باالي محصول تولیدي، استفاده از زمین هاي غیرقابل کشت براي 

تولید محصول به روش هیدروپونیک و ... در این بین نقش بسیار مهمی را می تواند 

داشته باشد.

توسعه گلخانه ها در کل کشور و مخصوصاً در استان آذربایجانغربی به دلیل مشکل 

دریاچه ارومیه حائز اهمیت باالیی بوده و در سالهاي آینده ناگزیر به انتقال کشت 

سبزي و صیفی از فضاي باز به محیط هاي کنترل شده گلخانه اي هستیم. در این 

مسیر سازمان جهاد کشاورزي استان برنامه هاي آموزشی، حمایتی را براي 

متقاضیان احداث گلخانه در نظر گرفته است که عبارتند از:

1) صدور مجوز تأسیس و بهره برداري براي گلخانه ها بدون محدودیت سطح.

2) آموزش اولیه متقاضیان احداث گلخانه براي آشنایی بیشتر و افزایش دانش آنها.

3) معرفی براي دریافت تسهیالت بانکی با نرخ سود تسهیالت تک رقمی براي 

احداث، تجهیز و تکمیل و نوسازي گلخانه و سرمایه در گردش.

شبنم جلیل زاده

کارشناس معاونت بهبود تولیدات گیاهی 

4) ارائه راهنمایی و مشاوره توسط کارشناسان سازمان در تمام مراحل کار.

نحوه دریافت پروانه تأسیس و بهره برداري گلخانه هاي کوچک مقیاس زیر 300 

مترمربع:

 http://window.investinwa.ir مراجعه به سامانه                            و*

و ثبت نام و بارگذاري مدارك مورد نیاز

نحوه دریافت پروانه تأسیس گلخانه هاي باالي 300 مترمربع:

* مراجعه به نمایندگی سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی در 

شهرستان مربوطه و اقدام براي دریافت پروانه تأسیس گلخانه.

شرایط الزم براي دریافت تسهیالت بانکی:

* متقاضیان داراي پروانه تأسیس گلخانه (1000 مترمربع و بیشتر) می توانند به 

سامانه سیتا (http://cita.maj.ir) مراجعه و براي دریافت تسهیالت بانکی ثبت 

نام نمایند. تسهیالت مذکور داراي 6 ماه تنفس و 6 ماه دوره ساخت بوده و مدت 

بازپرداخت 5 سال هست. نرخ سود تسهیالت 7 درصد می باشد.

توسعه گلخانه هاتوسعه گلخانه هاتوسعه گلخانه ها

http://eagri.maj.ir



 مطالعه وضعیت خاك براي کشت محصوالت زراعی و احداث باغ.

 مطالعه میزان مواد غذایی خاك براي تنظیم کوددهی.

 مطالعه تاثیر آبیاري در خاك.

 مطالعه خواص فیزیکی و شیمیایی خاك.

 مشخص کردن مشکالت خاك ها از نظر شوري، اسیدي وغیره و اجراي 

عملیات مدیریتی مناسب .

 تناسب اراضی و تغییرکاربري.

مقدمه

استفاده علمی و اصولی از منابع آب و خاك، مستلزم افزایش شناخت و آگاهی نسبت 

به آنهاست. استفاده صحیح و اصولی از کودهاي شیمیایی در جهت نیل به این هدف 

امري ضروري به نظر می رسد بنابراین در اولین گام کشاورزان و باغداران باید 

اطالعات کاملی از کیفیت آب و خاك از نظر میزان عناصر غذایی موجود داشته 

باشند تا بتوانند برنامه کودي مناسبی را جهت استفاده اصولی از این منابع اجرا 

نمایند. انجام نمونه برداري از برگ، خاك و آب و تجزیه آزمایشگاهی آنها اطالعات 

الزم را در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار خواهد داد.

اهمیت آزمون خاك

قریب هشتاد سال از ابداع و به کار گیري آزمون خاك و گیاه، به عنوان رویکردي 

علمی و عملی براي مصرف کودهاي شیمیایی، با قابلیت سرعت، دقت و اطمینان باال 

براي اکثر محصوالت کشاورزي می گذرد . به نظرمی رسد در حال حاضر، اولین 

اولویت در مصرف کودهاي شیمیایی، ترویج آزمون خاك و گیاه به عنوان تنها راه 

براي مصرف بهینه ي کود هاي شیمیایی می باشد.

اهداف آزمون خاك

 

آزمون خاك، آب و گیاه

نکات مهم درنمونه برداري از خاکهاي زراعی و باغی

      سطح خاك مزرعه یا باغ آغشته به کودها و بقایاي گیاهی نباشد.

      نمونه برداشته شده بایستی نمودار واقعی از خاك مزرعه یا باغ باشد.

     در صورت وجـود غیـریکنواختی در خاك (حاصلخیزي، پستی بلندي، جنس، 

رنگ، عمق) آن را به چند قسمت یکنواخت تبدیل و نمونه تهیه می کنیم.

      اگر به بخشی از زمین کود داده شده از آن قسمت نمونه جدا تهیه می کنیم.

    بهترین زمان نمونه برداري در زمینهاي زراعی حالت گاورو و درباغات اواخر 

زمستان یا اوایل بهار می باشد.

     عمق نمونه برداري درمزارع30-0سانتیمتر و در باغات ازسه عمق 0-30 ،30-60 

و90-60 می باشد.

     در حالت یکنواخت از هر زمین 15 هکتاري یک نمونه مرکب تهیه و در بیشتر از 

آن به دو قسمت مساوي تقسیم می شود.

      وسایل نمونه برداري شامل بیل و بیلچه، اوگر توخالی و اوگر مته اي است.

     بعد از اتمام نمونه برداري بایستی مشخصات نام نمونه بردار، آدرس صاحب مزرعه 

یا باغ، شماره نمونه، محل نمونه برداري، تاریخ نمونه برداري، عمق نمونه برداري، 

مساحت مزرعه و تعداد قطعات در روي دو کاغذ ثبت و یکی در داخل نمونه و دیگري 

در خارج آن بصورت برچسب نصب گردد.
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هرس فرم دهی و باردهی درختان میوه، عامل موثردر افزایش کمیت و کیفیت و تنظیم میوه دهی میباشد. با بکارگیري شیوه هاي نوین آبیاري راندمان آبیاري به 2 برابر افزایش می یابد.

خاكورزي به آن دسته از عملیات مکانیکی گفته می شود که براي بهم زدن خاك به منظور 

پرورش گیاهان زراعی انجام می شود. هدف از خاكورزي ، فراهم آوردن محیطی مناسب 

جهت سبز شدن بذر، رشد و نمو ریشه، کنترل علف هاي هرز، کنترل فرسایش خاك و 

کنترل رطوبت خاك است.

بطور کلی سیستم هاي خاكورزي را می توان به دو دسته عمده خاكورزي مرسوم و خاك

ورزي حفاظتی تقسیم بندي کرد.

خاكورزي مرسوم

 خاكورزي مرسوم در کشورها و در مناطق مختلف ممکن است متفاوت باشد ولی در کشور 

ایران به صورت استفاده از گاوآهن برگرداندار است. بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی در 

مناطق خشک و نیمه خشک و وجود مشکالتی نظیر محدودیت منابع آب، فقیر بودن 

خاکهاي این مناطق از مواد آلی، تخریب ساختمان خاك، افزایش تردد ماشینهاي 

کشاورزي در مزرعه و افزایش هزینه خاكورزي و کلوخه اي شدن خاك، لزوم توجه به یک 

سیستم جایگزین بایستی مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.

خاكورزي حفاظتی

 خاكورزي حفاظتی نوعی عملیات زراعی است که براي سوددهی محصول تولیدي الزم 

است. در اثر استفاده از خاكورزي حفاظتی، فرسایش آبی و بادي و هزینه عملیات      

خاكورزي کاهش و ماده آلی خاك و رطوبت خاك افزایش می یابد. به عبارت بهتر سیستم 

کشاورزي که یکی از موارد زیر را تامین کند خاكورزي حفاظتی نامیده می شود.

پوشش حداقل 30درصدي بقایاي گیاهی بعد از عملیات کاشت به منظور کاهش فرسایش 

خاك توسط آب.

حداقل 1100 کیلوگرم در هکتار از بقایاي گیاهی دانه ریز یا معادل آن در سطح خاك در 

زمان دوره بحرانی فرسایش موجود باشد تا سبب کاهش فرسایش خاك توسط باد گردد.

از مهمترین مزایاي کشاورزي حفاظتی

1- کاهش انرژي مصرفی (خاكورزي حفاظتی، مصرف سوخت را تا حدود50- %30 

کاهش می دهد).2- کاهش تردد تراکتور و ادوات کشاورزي در مزرعه 3- استفاده حداقل از 

ادوات و ماشینهاي کشاورزي و کاهش فرسودگی ادوات 4- صرفه جویی در زمان انجام 

عملیات در مزرعه 5- محافظت خاك در مقابل فرسایش هاى آبى و خاکى  6- نگهدارى 

رطوبت خاك در نواحى خشک 7- کاهش مصرف آب (حدود 30%) از طریق:

* کاهش سرعت جریان (به خصوص در آبیاري شیاري).

* افزایش امکان نگهداشتن بیشتر رطوبت با سطح غیر یکنواخت و ناهموارکاهش 

تبخیر سطحی کاهش دماي بستر بذر.

خاكورزي حفاظتی
به طورمعمول براي خاکورزي حفاظتی از چهار روش زیر         

استفاده می شود:

1- بی خاكورزي

در این روش، خاك از زمان برداشت محصول قبلی تا کاشت محصول بعدي، دست نخورده 

باقی می ماند مگر براي قراردادن بذر و کود در داخل خاك. در این روش کارنده به 

طورمستقیم وارد زمین می شود و با ایجاد شکافی در داخل خاك، بذر و کود را در داخل 

خاك قرار می دهد. کنترل علف هاي هرز در روش بی خاكورزي با استفاده از علفکش ها و 

در ابتداي کاشت انجام می شود ولی ممکن است از عملیات خاكورزي (با توجه به نوع 

شیاربازکن) نیز براي مهار علف هاي هرز استفاده شود. بقایاي سطحی در روش            

بی خاكورزي ، تبخیر را در دوره بارندگی کاهش می دهد.

2-حداقل خاكورزي

در این روش خاکورزي، براي تهیه بستر بذر از حداقل عملیات خاكورزي استفاده می شود. 

سیستمهاي مختلف cm15روش حداقل خاکورزي:

1- چیزل با عمق  + هرس دیسکی با کولتیواتور+ خطی کار

2- کولتیواتور(دوبار) + خطی کار

3- هرس دیسکی با کولتیواتور+ خطی کار

4-رتیواتور+غلتک+ خطی کار

کاهش خاكورزي

 استفاده از روش هاي خاكورزي که سبب کم شدن عملیات خاكورزي نسبت به روش 

خاكورزي مرسوم شود را کاهش خاكورزي می گویند.  بطورمعمول در این روش تعداد و 

شدت عملیات خاكورزي نسبت به خاكورزي مرسوم کاهش می یابد و بقایاي گیاهی با 

خاك مخلوط می شود. (ادوات خاكورزي که نیروي کمتري به ازاي واحد سطح نیاز دارند 

جایگزین ادواتی شده اند که نوعا در سیستم خاكورزي مرسوم به کار می روند).

 خاكورزي پشته اي

 در این روش خاكورزي ، خاك از زمان  برداشت محصول تا زمان کاشت گیاه بعدي 

بصورت دست نخورده باقی می ماند و براي افزودن عناصر غذایی و سست کردن خاك از 

خاكورز استفاده می شود. در زمان کاشت، نخست خاك سطح باالیی پشته ها خراشیده 

(توسط خاكورز دوار) و همراه با بقایاي گیاهی به داخل جویچه ها ریخته می شود و پس  

از آن عملیات کاشت انجام می شود. تهیه بستر بذر در زمان کاشت و با استفاده از          

پنجه غازي ها، شیاربازکن ها، کولتیواتورها و یا ردیف سازها انجام می شود. این ضمائم        

تمیز کننده ردیفها، در عمق حدود 2/5-7/5 سانتی متر، بقایا و بذور علف هرز خاك را از هر 

ردیف برمی دارند و این کار بطور مطلوبی یک نوار خاك مرطوب عاري از علف هرز در باالي 

پشته به جاي می گذارد که بذر درون آن کشت می شود.

کریم گرامی/ عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی

فرخ غنی شایسته/ عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی

داشتن گواهینامه ویژه از مراجع ذیصالح براي کار با ماشینهاي کشاورزي  (از جمله تراکتور، کمباین، دروگر و تیلر) الزامی است.

 رانندگان باید از سالم بودن چراغـهاي روشـنایی دستگاه مطمئن گردند.

 از نگهداشتن دستگاه خود در کنار جاده هاي اصلی براي موارد مختلف مانند تعمیر خودداري نمایند.

 سوار شدن افراد برروي ماشینها و ادوات کشاورزي، غیر از محلهاي مجازي که توسط شرکت سازنده تعبیه شده، ممنوع است.

ماشینهاي کشاورزي (تراکتور و کمباین) باید به بوق هـشدار دهـنده دنده عقب، آینه هاي بغل، چراغهاي گردان براي استـفاده 

در شب و سایر تجهیزات هشدار دهنده مجهز باشند.

 هـنگام عبور از یک سمت جاده به سمت دیگر از زیر پلـهاي ویژه که پیش بینی گردیده استفاده شود.

در صورت عدم وجود کابین ایمن و اسـتاندارد و به منـظور حفظ جان راننده تراکتور، ماشینها باید به چهارچوب حفاظتی 

   ( راپس) مجهز باشند.

توصیه هاي ایمنی در تردد ماشینها وادوات کشاورزي توصیه هاي ایمنی در تردد ماشینها وادوات کشاورزي توصیه هاي ایمنی در تردد ماشینها وادوات کشاورزي 

مجید علیوند/ کارشناس معاونت بهبود تولیدات گیاهی



 

تعـریف کود بیولوژیک: کود بیولوژیک به ماده اي جامد، مایع یا نیمه جامد گفته 

می شود که حاوي موجودات زنده مفید خاکزي یا تولیدات حیاتی آنها باشـد و قادر 

است به نوعی در تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، افزایش عملکرد محصــول و یا 

بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاك مؤثر باشد.

: کود هاي مکمل موادي شیمیایی یا بیولوژیک می باشند  تعریف کود هاي مکمل

که در برخی موارد به تنهایی و یا اکثراً در همراهی با کودهاي زراعـی مـی توانند در 

افزایش کارآیی و جذب مواد غذایی خاص مؤثر بوده و تضــــــمین کننده پایداري 

سیستمهاي کشاورزي باشند.

تعریف کود آلی: کود آلی به موادي اطالق می شود که مصـرف آنها موجب افزایش 

و حفظ سطح حاصـلخیزي و قدرت تولید خاك می گردد زیرا موجب افزایش میزان 

ماده آلی در خاك می شـوند و ماده آلی خاك کلید حاصـلخیزي و باروري آن اسـت 

چون بر عواملی مانند سـاختمان، تخلخل، قابلیت حفظ رطوبت و افزایش میزان آب 

سهل الوصول و بر افزایش نگهداري آب در خاك به خصـوص خاکهاي سبک و شنی 

عالوه بر نقش تغذیه ایشان مؤثر می باشند.

توصیه هاي ترویجی

     مصـرف کودهاي بیولوژیک و آلی عالوه بر تأمین قســمتی از نیازهاي تغذیه اي 

گیاه زمینه جذب بهتر کود شیمیایی مصــرفی در باغات و مزارع را فراهم می آورد و 

باعث اثرگذاري بیشـــتر و بهتر کود مصــــرفی در عملکرد و کیفیت محصــــول          

خواهد گردید.

    بزرگترین مزیت مصــرف کود بیولوژیک عرضه مواد آلی به خاك همراه با تأمین 

عناصر غذایی در حد کامالً متناسب و منطبق با نیاز گیاه می باشد.

کود بیولوژیک

 زیبا حسن زاده / محمد جاللی/ کارشناسان پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی

     مصـــــرف کودهاي بیولوژیک مکمل با توجه به ماده غذایی مورد نظر به طرق 

مختلف زیسـتی و شیمیایی می تواند موجب افزایش جذب و کارآیی کود مصــرفی 

قبل از تثبیت یا آبشویی کود گردیده و بدینوسیله از هدررفت کود مصـرف شده نیز 

عالوه بر بهبود کمیت و کیفیت محصول، جلوگیري نماید. 

     برخی از کودهاي بیولوژیک حاوي موجودات ریزي هسـتند که گرچه در تغذیه 

گیاه مؤثر نیسـتند ولی با تولید مواد زیســتی نظیر هورمونها و ویتامینهاي ضروري 

براي گیاه موجب بهتر شدن عملکرد و کیفیت محصول می گردند.

     برخی از کودهاي بیولوژیک می توانند موجب کاهش آالینده ها و مواد سـمی از 

خاك شده و با بهبود ساختمان فیزیکی خاك موجب اصالح خاکهاي فرسوده شـده 

و ضمن کمک به حفظ سالمت گیاه موجب بهبود تولید گردند.

     ماده آلی در خاك مشابه خون است در رگهاي یک موجود زنده.
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شاخص هاي انتخاب کشاورزان نمونه

      رعایت الگوي کشت و استفاده از ارقام با نیاز آبی کم

     اصالح الگوي مصرف و بکارگیري بهینه عوامل پایه تولید و مصرف متعادل 

و بهینه نهاده ها .

      رعایت اصول فنی و علمی در تمامی مراحل تولید.

     کاهش هزینه تولید با بهره گیري از دانش و تکنولوژي نوین و رویکرد دانش 

محصولی در کلیه مراحل تولید.

    تولید محصـول سالم و با کیفیت به جاي کمیت تولید با بهره گیـري از 

روش تلفیقی مبـارزه با آفات، بیـماریها و علف هاي هرز.

     رعایت اصول ایمنی و بهداشتی.

     اعمال ابتکار، خالقیت و نوآوري در فرآیند تولید.

     حضور و مشارکت در برنامه هاي موضوعی- ترویجی و کسب اطالعات 

و مشاوره هاي فنی.

     رعایت مصرف بهینه انرژي در فرآیند تولید.

     ایجاد ارزش افزوده در محصوالت کشاورزي و جلوگیري از ضایعات

      شرکت در برنامه هاي آموزشی و ترویجی. 

       بهره گیري از دانش فنی نوین در روند تولید.

       بهره وري در مصرف نهاده ها و عوامل تولید.

       ارتقاء کمی و کیفی محصوالت تولیدي.

       خالقیت، ابتکار و نوآوري در تولید.

       ارتباط مستمر با محققین و کارشناسان مراکز

      جهاد کشاورزي.

اهم علل موفقیت کشاورزان و بهره برداران          

نمونه های ملی و استانی

مشارکت زنان در برنامه ریزي ،عامل مهم دستیابی به الگوي واقعی توسعه استصنایع کشاورزي نقش اساسی درکاهش ضایعات و ارزش افزوده محصوالت کشاورزي دارد

  

       

  مرغان بومی از ذخایر ژنتیکی مهم هر کشوري به حساب می آیند.باتوجه به 

کیفیت تولیدات ومقاومت این دسته از پرندگان در برابر بیماریهاي متداول در 

منطقه در مقایسه با مرغهاي صنعتی و استقبال روز افزون پرورش دهندگان از 

مرغ بومی، نیاز است که توجه بیشتري براي پرورش و نگهداري  این دسته از 

طیور معطوف گردد. 

گرچه در روستاها به جایگاه مرغ توجه زیادي نمیشود ولی براي اینکه طیور سالم 

داشته باشیم ناگزیر هستیم که جایگاه مناسبی را تهیه ببینیم و جایگاه از مهمترین 

عوامل موثر در رشد ،سالمت و تولید مرغ بومی محسوب می شود در جایگاه باید به  

همراه سایر عوامل به حرارت و رطوبت توجه خاص شود که معموالً رطوبت در 

منطقه ما فقط در طول سه ماهه گرم سال اهمیت دارد 

 براي جلوگیري از نفوذ حیوانات وحشی از جمله گربه و پرندگان وحشی به داخل 

جایگاه استفاده از تور مرغی در جلو پنجره ها ضروري می باشد. کف جایگاه را با 

شیب مالیمی بتن می ریزیم تا شستشو وضدعفونی آن راحت تر باشد داشتن فضاي 

آزاد براي این دسته از طیور الزم است و کاشتن غالت و یونجه براي چراي طبیعی  

جهت تولید تخم مرغ و گوشت الزم و جزء ضروریات میباشد.بسته به هدف 

نگهداریمان باید براي هر 15 قطعه جوجه تا یکماهگی یک متر مربع جایگاه یا براي 

6 قطعه مرغ بالغ یک متر مربع در نظر بگیریم و براي هر 10 الی 12 متر مربع 

مساحت آشیانه یک متر مربع پنجره کافی خواهد بود پنجره هاي شمالی که در 

نزدیک سقف قرار می گیرد که  در طول تابستان براي خنک کردن و تهویه بسیار 

مفید خواهد بود. 

براي اینکه در طول زمستان براي گرم کردن سالن هزینه کمتري را متحمل شویم 

بهترین ارتفاع در منطقه ما حداکثر2/8 توصیه می گردد در ساخت جایگاه به        

عایق بندي و دیوار توجه شود تا هزینه تولیدي پایین بیاید

     پرویز بستانچی ( کارشناس معاونت بهبود تولیدات دامی)

عمر اقتصادي مرغ بومی :

  معموال ً مرغ هاي تخمگذار      تخم خـود را در یک سال تولیـد می کنند و          

30 درصد تخم باقیمانده را در سالهاي بعد تولید می کنند بنابراي نگهداري 

مرغهاي بومی جهت تولید مرغ در یک سال اول تولید بعد از نشان گذاري از سن  

20 هفتگی ) تولید عالی و طی سال دوم تولید مناسب خواهند داشت اما بعد از سال 

دوم تولید اقتصادي نخواهد بود  بهتر است از سن 30 ماهگی اقدام به حذف گله 

خود کنند.
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مدیر مسئول: مهندس رسول جلیلی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

سردبیر: مهندس بیتا احمدیان

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزي

برنامه ریزي واجرا: یداهللا محمد زاده

عکس: مجید خسروزاده

هیئت تحریریه: 

مصطفی هناره- بهروز خضرلو- یداله محمدزاده - زهرا 

محمدیارزاده - علیرضا فائضی - سودابه نظامفر- فاطمه دارنهال

آدرس: ارومیه - کیلومتر 3 جاده سلماس - ساختمان شماره 2 

 گاهنامه مروج گاهنامه مروج گاهنامه مروج

            جایگاه مرغ بومی

   نظامفر ( کارشناس مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي)



 

تعـریف کود بیولوژیک: کود بیولوژیک به ماده اي جامد، مایع یا نیمه جامد گفته 

می شود که حاوي موجودات زنده مفید خاکزي یا تولیدات حیاتی آنها باشـد و قادر 

است به نوعی در تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، افزایش عملکرد محصــول و یا 

بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاك مؤثر باشد.

: کود هاي مکمل موادي شیمیایی یا بیولوژیک می باشند  تعریف کود هاي مکمل

که در برخی موارد به تنهایی و یا اکثراً در همراهی با کودهاي زراعـی مـی توانند در 

افزایش کارآیی و جذب مواد غذایی خاص مؤثر بوده و تضــــــمین کننده پایداري 

سیستمهاي کشاورزي باشند.

تعریف کود آلی: کود آلی به موادي اطالق می شود که مصـرف آنها موجب افزایش 

و حفظ سطح حاصـلخیزي و قدرت تولید خاك می گردد زیرا موجب افزایش میزان 

ماده آلی در خاك می شـوند و ماده آلی خاك کلید حاصـلخیزي و باروري آن اسـت 

چون بر عواملی مانند سـاختمان، تخلخل، قابلیت حفظ رطوبت و افزایش میزان آب 

سهل الوصول و بر افزایش نگهداري آب در خاك به خصـوص خاکهاي سبک و شنی 

عالوه بر نقش تغذیه ایشان مؤثر می باشند.

توصیه هاي ترویجی

     مصـرف کودهاي بیولوژیک و آلی عالوه بر تأمین قســمتی از نیازهاي تغذیه اي 

گیاه زمینه جذب بهتر کود شیمیایی مصــرفی در باغات و مزارع را فراهم می آورد و 

باعث اثرگذاري بیشـــتر و بهتر کود مصــــرفی در عملکرد و کیفیت محصــــول          

خواهد گردید.

    بزرگترین مزیت مصــرف کود بیولوژیک عرضه مواد آلی به خاك همراه با تأمین 

عناصر غذایی در حد کامالً متناسب و منطبق با نیاز گیاه می باشد.

کود بیولوژیک

 زیبا حسن زاده / محمد جاللی/ کارشناسان پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی

     مصـــــرف کودهاي بیولوژیک مکمل با توجه به ماده غذایی مورد نظر به طرق 

مختلف زیسـتی و شیمیایی می تواند موجب افزایش جذب و کارآیی کود مصــرفی 

قبل از تثبیت یا آبشویی کود گردیده و بدینوسیله از هدررفت کود مصـرف شده نیز 

عالوه بر بهبود کمیت و کیفیت محصول، جلوگیري نماید. 

     برخی از کودهاي بیولوژیک حاوي موجودات ریزي هسـتند که گرچه در تغذیه 

گیاه مؤثر نیسـتند ولی با تولید مواد زیســتی نظیر هورمونها و ویتامینهاي ضروري 

براي گیاه موجب بهتر شدن عملکرد و کیفیت محصول می گردند.

     برخی از کودهاي بیولوژیک می توانند موجب کاهش آالینده ها و مواد سـمی از 

خاك شده و با بهبود ساختمان فیزیکی خاك موجب اصالح خاکهاي فرسوده شـده 

و ضمن کمک به حفظ سالمت گیاه موجب بهبود تولید گردند.

     ماده آلی در خاك مشابه خون است در رگهاي یک موجود زنده.
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شاخص هاي انتخاب کشاورزان نمونه

      رعایت الگوي کشت و استفاده از ارقام با نیاز آبی کم

     اصالح الگوي مصرف و بکارگیري بهینه عوامل پایه تولید و مصرف متعادل 

و بهینه نهاده ها .

      رعایت اصول فنی و علمی در تمامی مراحل تولید.

     کاهش هزینه تولید با بهره گیري از دانش و تکنولوژي نوین و رویکرد دانش 

محصولی در کلیه مراحل تولید.

    تولید محصـول سالم و با کیفیت به جاي کمیت تولید با بهره گیـري از 

روش تلفیقی مبـارزه با آفات، بیـماریها و علف هاي هرز.

     رعایت اصول ایمنی و بهداشتی.

     اعمال ابتکار، خالقیت و نوآوري در فرآیند تولید.

     حضور و مشارکت در برنامه هاي موضوعی- ترویجی و کسب اطالعات 

و مشاوره هاي فنی.

     رعایت مصرف بهینه انرژي در فرآیند تولید.

     ایجاد ارزش افزوده در محصوالت کشاورزي و جلوگیري از ضایعات

      شرکت در برنامه هاي آموزشی و ترویجی. 

       بهره گیري از دانش فنی نوین در روند تولید.

       بهره وري در مصرف نهاده ها و عوامل تولید.

       ارتقاء کمی و کیفی محصوالت تولیدي.

       خالقیت، ابتکار و نوآوري در تولید.

       ارتباط مستمر با محققین و کارشناسان مراکز

      جهاد کشاورزي.

اهم علل موفقیت کشاورزان و بهره برداران          

نمونه های ملی و استانی

مشارکت زنان در برنامه ریزي ،عامل مهم دستیابی به الگوي واقعی توسعه استصنایع کشاورزي نقش اساسی درکاهش ضایعات و ارزش افزوده محصوالت کشاورزي دارد

     پرویز بستانچی ( کارشناس معاونت بهبود تولیدات دامی)

 

مدیر مسئول: مهندس رسول جلیلی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

سردبیر: مهندس بیتا احمدیان

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزي

برنامه ریزي واجرا: یداهللا محمد زاده

عکس: مجید خسروزاده

هیئت تحریریه: 

مصطفی هناره- بهروز خضرلو- یداله محمدزاده - زهرا 

محمدیارزاده - علیرضا فائضی - سودابه نظامفر- فاطمه دارنهال

آدرس: ارومیه - کیلومتر 3 جاده سلماس - ساختمان شماره 2 

 گاهنامه مروج گاهنامه مروج گاهنامه مروج

            جایگاه مرغ بومی

   نظامفر ( کارشناس مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي)

خاك، واژه اي که با شنیدنش تصویري از کویر به ذهن می رسد و یا تله اي از 

خاك که در گوشــــــــــــــه اي افتاده اســــــــــــــت !

اما واقعیت این است که خاك به عنوان یک منبع طبیعی غیر قابل تجدید شونده در 

حال تخریب بوده که به کاهش تولیدات کشاورزي منجر شده است. عوامل مختلف و 

موثر در تخریب خاك شامل : فرسـایش ، شـوري و سـدیمی شـدن خاکها ، زه دار و 

ماندابی شدن خاکها ، عدم رعایت نسبت عناصر غذایی ، کاربـرد بـی رویه بـعضی از 

کودهاي شیمیایی ، عدم مصرف کودهاي آْلی ، آلودگیهاي ناشی از مصرف بـی رویه 

کودهاي شیمیایی ، تشکیل الیه هاي سخت در اثر حرکت بی رویه ادوات کشاورزي 

و تخریب ساختمان خاك تحت شـرایط اکولوژیکی و مدیریتی رایج در خاکهاسـت. 

حدود 8 میلیون هکتار زمین قابل کشت آبی در کشور وجود دارد که بر اثر تخریب و 

مسایلی مانند خشکسالی و افزایش شـوري روز بـه روز در حـال کم شـدن اسـت��از 

سوي دیگر جمعیت همچنان در حال افزایش است این در حالی است ما نمی توانیم 
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