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 بخـــش کـــشاورزی بــا تامیــن امنیـــت غذایــی جامعــه، 
ــعه  ــد و توس ــور رشـ ــد مح ــاد درآم ــتغالزایی و ایجـ اش
اقـــتصادی می باشــد. اســتان کردســتان بــا تولیــد ســاالنه 
ــای  ــب رتبه ه ــی و کس ــوالت زراع ــن محص 1۸۰۰۰۰۰ ت
برتــر کشــوری جایــگاه ویــژه ای در زمینــه تولیــد 
محصــوالت زراعــی دارد. یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر 
بــر تولیــد کمــی و کیفــی محصــوالت کشــاورزی اســتفاده 

از بــذور مرغــوب و اصــاح شــده اســت. ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کردســتان اقــدام بــه معرفــی بــذور اصــاح 
شــده و ارقــام جدیــد محصــوالت زارعــی و ترویــج و توســعه آنهــا در قالــب مــزارع نمایشــی و طــرح انتخــاب مشــارکتی 
ارقــام در ایســتگاه های تحقیقاتــی و اراضــی زارعیــن و انجــام فعالیت هــای موثــر ترویجــی نمــوده اســت. بنابرایــن در 
طــی ســال های اخیــر شــاهد افزایــش تنــوع ژنتیکــی در عرصــه زراعــی اســتان بــا توســعه کشــت بــذور اصــاح شــده 
ارقــام متنــوع گنــدم دیــم، گنــدم آبــی، جــو دیــم، جــو آبــی، نخــود دیــم، کلــزا، ســیب زمینــی و معرفــی محصــوالت 
جدیــد در سیســتم تنــاوب دیــم اســتان ماننــد ماشــک، گلرنــگ، بالنگــو و نخــود فرنگــی هســتیم کــه ایــن امــر منجربــه 
بهبــود سیســتم تنــاوب آبــی و دیــم اســتان و اســتفاده از اراضــی آیــش، افزایــش درآمــد و ایجــاد ارزش افــزوده در بخش 
کشــاورزی اســتان شــده اســت. در حــال حاضــر ســطح زیــر کشــت گنــدم دیــم حــدود ۵۶۰ هــزار هکتــار و ســطح زیــر 
کشــت گنــدم آبــی حــدود ۳2 هــزار هکتــار اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن میــزان ســطح زیــر کشــت مقــدار بــذر مــورد 
نیــاز جهــت کشــت گنــدم آبــی و دیــم 9۵ هزارتــن می باشــد. در ایــن راســتا اقدامــات قابــل توجهــی در زمینــه تولیــد 
بــذور اصــاح شــده بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان بــه عمــل آمــده اســت 
و همچنیــن تعــداد 11 مرکــز خصوصــی تولیــد و فــرآوری بــذور گنــدم در ســطح اســتان مشــغول فعالیــت هســتند. بــا 
توجــه بــه مزایــای اســتفاده از بــذور اصــاح شــده بــه ویــژه افزایــش تولیــد کمــی و کیفــی و نقــش موثــر بــر خودکفایــی 
محصــوالت کشــاورزی و بهبــود وضعیــت اقتصــادی و رفاهــی بهــره بــرداران، در حــال حاضــر کشــاورزان تمایــل زیــادی 
بــرای اســتفاده از بــذور گواهــی شــده و مــادری دارنــد. از طرفــی یارانــه ای کــه بابــت بــذور گواهــی شــده و مــادری 
پرداخــت می شــود بــه نوبــه خــود باعــث تشــویق بیشــتر کشــاورزان بــرای اســتفاده از ایــن بــذور شــده اســت. اســتفاده 
از بذوراصــاح شــده در کنــار ســایر اقدامــات مدیریتــی شــامل کاشــت، داشــت و برداشــت مکانیــزه، توســعه کشــت 
مســتقیم و کــم خاکــورزی، توســعه سیســتم های نویــن آبیــاری و مصــرف بهینــه آب، بهبــود تغذیــه و مدیریــت تلفیقــی 
ــی ۳۰ درصــدی تولیــد در محصــوالت زراعــی اســتان شــده  ــات ، بیماری هــا و علف هــای هــرز باعــت رشــد 2۵ ال آف
ــا کســب رتبــه اول تولیــد گنــدم دیــم و کســب رتبه هــای تــک رقمــی در ســایر محصــوالت زراعــی دیــم و  اســت. ب
آبــی گام موثــری در راســتای نیــل بــه کشــاورزی پایــدار برداشــته شــده اســت. نظــر بــه ظرفیت هــای موجــود اســتان، 
ــرداران تاشــگر در عرصــه کشــاورزی، سیاســت ها و برنامه هــای ســازمان بــه منظــور رســیدن بــه ۴۰  حضــور بهــره ب
ــی و  ــذر گنــدم آب ــی در تامیــن ب ــذر در گنــدم دیــم و ۶۵ درصــد ضریــب خــود اتکائ ــی ب درصــد ضریــب خــود اتکائ
تولیــد ســالیانه حــدود ۵2۰۰ تــن بــذر گنــدم آبــی و ۳۴۸۰۰ تــن بــذر گنــدم دیــم و عــزم راســخ مســئولین اســتان 
در راســتای توســعه کشــاورزی بــه ویــژه تولیــد و تکثیــر بــذور اصــاح شــده، پیــش بینــی می شــود عــاوه بــر تامیــن 
بــذر مــورد نیــاز اســتان، نســبت بــه تامیــن بــذور اصــاح شــده اســتان های همجــوار نیــز اقــدام نمــوده کــه ایــن امــر 

عــاوه بــر افزایــش تولیــد کشــور باعــث رونــق فعالیــت مراکــز تولیــد و  فــرآوری بــذر اســتان خواهــد شــد. 

آقای مهندس جعفری 
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان
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ــی در  ــش حیات ــم، نق ــک بخــش اقتصــادی مه ــوان ی ــه عن کشــاورزی ب
ــد. توســعه کشــاورزی یکــی از ارکان  ــا می کن ــی کشــور ایف توســعه مل
مهــم توســعه ملــی کشــور اســت و ترویــج کشــاورزی از ضرورت هــای 
توســعه کشــاورزی اســت. ترویــج کشــاورزی، راهبــردی بــرای رســیدن 
ــز  ــدار نی ــدار اســت. توســعه کشــاورزی پای ــه توســعه کشــاورزی پای ب
ــت  ــی اس ــا و اطاعات ــن، فناوری ه ــای نوی ــری روش ه ــتلزم بکارگی مس
کــه باعــث افزایــش ســطح زندگــی کشــاورزان و توانمندســازی آنــان شــده 
و آنهــا را بــه باالتریــن ســطح عملکــرد از لحــاظ کمــی و کیفــی می رســاند. 
ایــن امــر مهــم، مســتلزم ترویــج دانــش و فناوری هــای نویــن، ترغیــب و آمــوزش 
کشــاورزان بــرای بکارگیــری ایــن فناوری هــا می باشــد کــه وظیفــه و رســالت ترویــج اســت.
امــروزه ترویــج و آمــوزش کشــاورزی، بــه عنــوان علــم کاربــردی بــا ماهیتــی فرارشــته ای مطــرح 
ــد  ــوم انســانی و اجتماعــی پیون ــا واقعیت هــای عل ــوم کشــاورزی ب اســت و علمــی اســت کــه در آن دســتاوردهای عل
می خــورد. دســتاوردهای علــوم کشــاورزی بــدون ترویــج آنهــا در جامعــه و بــدون پذیــرش از ســوی کشــاورزان در حــد 
تئــوری و دانشــی عقیــم باقــی مانــده و هیــچ گاه بــه مــزارع کشــاورزان نخواهــد رســید. مشــارکت مــردم در برنامه هــای 
ــه در  ــد، ک ــاورزان می باش ــوی کش ــا از س ــرش نوآوری ه ــد پذی ــهیل رون ــرای تس ــی ب ــوان راه ــه عن ــاً ب ــعه، غالب توس
ایــن زمینــه، می تــوان بــه نقــش مهــم ترویــج در بسترســازی بــرای مشــارکت مــردم از طریــق اســتفاده از روش هــای 

یادگیــری مشــارکتی و درگیــر نمــودن بهــره بــرداران در یادگیــری و پذیــرش نوآوری هــا اشــاره کــرد.
ــه جوامــع روســتایی اســت کــه از آن  ــا ب ــن فناوری ه ــال ای ــرای انتق ــج کشــاورزی دارای روش هــای مختلفــی ب تروی
ــج کشــاورزی  ــن تروی ــرد. همچنی ــاره ک ــی کشــاورزان اش ــی و انبوه ــردی، گروه ــای ف ــه آموزش ه ــوان ب ــه می ت جمل
دارای ابزارهــای گوناگونــی از جملــه رســانه های دیــداری، نوشــتاری و ... بــرای انتقــال یافته هــای تحقیقاتــی بــه مــزارع 
کشــاورزان می باشــد. فصلنامــه شــه مال، یــک نــوع ابــزار رســانه ای نوشــتاری اســت کــه در طــی ســالیان متوالــی در 

شــاخه های مختلــف کشــاورزی، بــه آمــوزش انبوهــی بهــره بــرداران پرداختــه اســت.
ــد  ــوز تولی ــی هن ــه اســت ول ــش یافت ــی افزای ــد محصــوالت زراع ــزان تولی ــه اگرچــه می ــد ک بررســی ها نشــان می ده
در واحــد ســطح، در مزرعــه کشــاورزان بــا میــزان تولیــد کشــاورزان نمونــه و مــزارع تحقیقاتــی فاصلــه زیــادی دارد و 
ــا  ایــن موضــوع، می توانــد ناشــی از عــدم بکارگیــری دســتاوردهای تحقیقاتــی از جملــه بــذور گواهــی شــده باشــد. ب
توجــه بــه نقــش مهــم اســتفاده از بــذور گواهــی شــده در افزایــش عملکــرد کشــاورزان، افزایــش کیفیــت محصــوالت 
کشــاورزی، کاهــش بیماری هــا و آفــات و نیــز بــا توجــه بــه عــدم آگاهــی اکثــر کشــاورزان از فوایــد اســتفاده از بــذور 
ــن  ــی شــده، در ای ــذور گواه ــده ب ــد کنن ــات شــرکت های تولی ــه اطاع ــا ب ــدم دسترســی آنه ــز ع ــی شــده و نی گواه
شــماره از فصلنامــه شــه مــال کــه بــه صــورت ویــژه نامــه بــذور گواهــی شــده منتشــر شــده بــه طــور اختصاصــی بــه 
معرفــی ارقــام مختلــف ایــن بــذور همچنیــن شــرکت ها و کارگــزاران توزیــع بــذور گواهــی شــده پرداختــه می شــود. 
ــا بهــره گیــری از اطاعــات ایــن فصلنامــه، گام مهمــی را در افزایــش عملکــرد و  امیــد اســت کــه کشــاورزان عزیــز ب

بهبــود کمــی و کیفــی محصــوالت خــود و در پــی آن افزایــش تولیــد ملــی کشــور بردارنــد.

محمد جعفر نگهدار
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان کردستان
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بذور گواهی شده
محمدفرید سپری 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

محمد صالح احمدی 
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

محمد محمدی 
کارشناس مسئول بذر سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

مقدمه
ــم گیاهــی  ــداوم حیــات در عال ــن واحــد ت ــذر عمده تری ب
بــوده و خصوصیــات گیــاه را هماننــد پلی ســبز از نســلی 
ــاوه  ــذر، ع ــک ب ــد. ی ــل می نمای ــر منتق ــل دیگ ــه نس ب
ــه  ــرد، ک ــه ف ــر ب ــی منحص ــه ژن ــودن گنجین ــر دارا ب ب
ویژگی هــای ژنتیکــی مطلــوب را بــه نســل بعــد منتقــل 
می کنــد، می توانــد در اثــر بی دقتــی و کــم توجهــی 
حــاوی و حامــل بســیاری از عوامــل بیمــاری زا و یــا 
ــی در  ــر نقــش میزبان آفــات زیانبــار باشــد، کــه عــاوه ب
ــه ای را  ــای قرنطین ــذر، حریم ه ــاالت ب ــل و انتق ــر نق اث

می نمایــد. بی اثــر 

تعریف بذر
ــاه اســت  ــر گی ــدام تکثی ــن ان ــن و مهم تری ــذر اصلی تری ب
ــا آن  ــی دارد، ت ــت حیات ــر اهمی ــوع بش ــی ن و در زندگ
جایــی کــه مشــخصه ظهــور تمدن هــای عظیــم و کهــن 
ــاج و  ــن و نت ــن والدی ــط بی ــک راب ــذر ی ــت. ب ــوده اس ب
منبــع اصلــی انتشــار اســت بــه طــور کلــی در کشــاورزی 
ــد از  ــه بع ــاه ک ــوی از گی ــر عض ــا ه ــمت ی ــر قس ــه ه ب
کاشــت می توانــد گیــاه مشــابه خــود را بــه وجــود 
ــاز،  ــه، پی ــه، قلم ــد: دان ــود، مانن ــه می ش ــذر گفت آورد ب
غده هــای زیــر زمینــی، ســاقه های زیــر زمینــی و غیــره.

 
اهمیت بذر

ــد  ــای تولی ــن نهاده ه ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــذر ب ب

ــام،  ــر بهبــود ژنتیکــی و اصــاح ارق ــه دلیــل تاثیــر ب و ب
ــه  ــد نقــش دارد، ب بیــش از ۴۰ درصــد در افزایــش تولی
ــالیان  ــان س ــرفته جه ــورهای پیش ــه در کش ــوری ک ط
متمــادی اســت کــه برنامه هــای وســیعی جهــت تولیــد 
و تکثیــر بــذور تدویــن و اجــرا می شــود. اصــاح و بهبــود 
صفــات ارقــام گیاهــان زراعــی ماننــد افزایــش عملکــرد، 
ــا  ــات و ی ــا و آف ــه بیماری ه ــت ب ــت، مقاوم ــود کیفی بهب
تحمــل شــرایط رشــد نامســاعد ماننــد شــوری و خشــکی 
ــود.  ــر می ش ــده منج ــاح ش ــام اص ــذر ارق ــاد ب ــه ایج ب
بــذر اصــاح شــده ابــزاری بــرای انتقــال تکنولوژی هــای 
نویــن تولیــد محصــول و از الزامــات دســتیابی بــه امنیــت 

غذایــی اســت.
ــذر اصــاح شــده پــس از تولیــد در مقیــاس وســیع و  ب
ــذر محصــول خــاص،  ــی ب ــت اســتانداردهای مل ــا رعای ب
ــرار  ــاورزان ق ــار کش ــده در اختی ــی ش ــورت گواه ــه ص ب
ــا برچســب  ــا نصــب شناســه ی ــذر ب می گیــرد. گواهــی ب
انجــام می شــود. ایــن شناســه حــاوی اطاعاتــی ماننــد؛ 
ــد  ــاری تولی ــت تج ــام و عام ــم، ن ــول و رق ــام محص ن
کننــده، تاریــخ تولیــد، طبقــه بــذری اســت. برچســب یــا 
ــر  ــاً زی ــه الزام ــذر گواهــی شــده ک شناســه مخصــوص ب
ــال  ــذر و نه ــی ب ــت و گواه ــات ثب نظــر موسســه تحقیق
و بــر اســاس اســتانداردهای ملــی بــذر صــادر و بــر روی 
ــت آن  ــن کیفی ــود، ضام ــب می ش ــذر نص ــای ب پاکت ه

می باشــد.

میــزان بــذر گنــدم مــورد نیــاز اســتان بــا توجــه 
بــه ســطوح زیــر کشــت ســالیانه

ــار  در اســتان کردســتان ســالیانه حــدود ۵۸2۰۰۰ هکت
گنــدم )آبــی ۳2 هــزار هکتــار و دیــم ۵۵۰ هــزار هکتــار( 



فصلنامه آموزشی ترویجی  
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان کردستان

۶

کشــت می شــود کــه بــا احتســاب 1۶۰ کیلــو گــرم بــرای 
ــار  ــر هکت ــرای ه ــرم ب ــو گ ــم و 22۰ کیل ــار دی ــر هکت ه
گنــدم آبــی، ســالیانه حــدود 1۰۰ هــزار تــن بــذر گنــدم 
مــورد نیــاز می باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه در برنامــه 
ــذر گنــدم اســتان در ســنوات گذشــته ســالیانه  تولیــد ب
ــاح  ــذور اص ــن ب ــزار ت ــط 1۸-1۵ ه ــور متوس ــه ط ب
ــط  ــده( توس ــی ش ــادری و گواه ــی۳ و م ــده )پرورش ش
شــرکت های فــرآوری بــذر تولیــد و مــورد اســتفاده بهــره 
ــزی حــدود  ــه اســت )چی ــرار گرفت ــکار ق ــرداران گندم ب
ــزان  ــن می ــه ای ــاز(. ک ــورد نی ــذر م 19-1۶ درصــد کل ب
تولیــد و مصــرف نســبت بــه کل بــذور گنــدم مــورد نیــاز 

ــد. ــی می باش ــم پائین ــت رق ــت کش جه
 بــر اســاس برنامــه 1۰ ســاله تولیــد بــذر اباغــی وزارت 
متبــوع، اســتان کردســتان بایــد در انتهــای برنامــه 
ــی در  ــذر مصرف ــادل ۴۵% کل ب ــذری مع ــد ب ــه تولی ب
دیم زارهــا )۴۰۰۰۰ تــن( و ۶۵% در مــزارع آبــی )۵2۰۰ 
ــه راه  ــور نقش ــن منظ ــرای ای ــه ب ــد، ک ــت یاب ــن( دس ت
ــت.  ــده اس ــیم ش ــتان ترس ــم اس ــدم دی ــذر گن ــد ب تولی
بنابرایــن الزم اســت تدابیــری اتخــاذ شــده تا بــا همکاری 
و هماهنگی هــای بیــن بخشــی، زمینــه هــر چــه بیشــتر 
ــذری فراهــم  ــذور گنــدم در طبقــات ب افزایــش جــذب ب
ــه مصــرف آن  ــا آگاهــی بیشــتر نســبت ب و کشــاورزان ب
اقــدام نمــوده تــا باعــث افزایــش عملکــرد و تولیــد هرچــه 
ــم  ــن مه ــوند؛ و ای ــتان ش ــول در اس ــن محص ــتر ای بیش
ــا همــت مضاعــف شــرکت های تولیــد و فــرآوری  تنهــا ب
ــا کیفیــت گنــدم و جــو و  بــذر در جهــت تولیــد بــذور ب
ترویــج همــه جانبــه مصــرف بــذور گواهــی شــده تحقــق 

پیــدا خواهــد کــرد. 

ــذور گواهــی شــده گنــدم در  مقایســه مصــرف ب
اســتان کردســتان طــی هفــت ســال گذشــته 

بــذور  اهمیــت  و  نقــش  دهنــده  نشــان  بررســی ها 
گواهــی شــده در عملکــرد پایــدار محصــوالت کشــاورزی 
می باشــد، از ایــن رو کشــاورزان بــرای برداشــت محصــول 

ــرایط  ــا ش ــازگار ب ــده س ــام اصــاح ش ــد ارق ــاال نیازمن ب
ــرای توســعه  ــوده و ایــن راه حلــی مناســب ب محیطــی ب
ــداف  ــه اه ــل ب ــرای نی ــذا ب ــد. ل ــدار می باش ــد پای و تولی
عالــی وزارت متبــوع، ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
کردســتان بــرای تولیــد و توزیــع هــر چــه بیشــتر بــذور 
گواهــی شــده و تشــویق و ترغیــب کشــاورزان بخــش بــه 
مصــرف بــذور گواهــی شــده، گام هــای اساســی برداشــته 
ــی شــده  ــذور گواه ــار مصــرف ب ــه مقایســه آم اســت ک
ــن موضــوع  ــواه ای ــته گ ــال گذش ــت س ــدم طــی هف گن

می باشــد. 

1. هدف برنامه تکثیر و کنترل و گواهی بذر
ــظ  ــم، حف ــک رق ــت ی ــراي حفاظ ــاخص ب ــن ش مهمتری
ــن  ــراي ای ــد شــده اســت .ب ــذر تولی ــی ب ــوص ژنتیک خل
منظــور برنامــه تکثیــر بــذر که در قالـــب طبقــات مختلف 
بــذري تعریــف شــده، اجرا می گــردد .برنامــه و فرآیندهای 
ــت: ــر اس ــه زی ــج طبق ــامل پن ــران ش ــذر در ای ــر ب تکثی
       بــذر پرورشــی یــک: بــرای تولیــد بــذر پرورشــی1 
بــه جــای بــذر، یــک ســنبله کشــت می شــود. بــه 
همیــن دلیــل کشــت هــزار ســنبله )هــزار خوشــه( نیــز 
ــه می شــود. پــس از ایجــاد جــوی و پشــته،  ــه آن گفت ب
بــا یــک  ســنبله های کامــل را پــس از ضدعفونــی 
قارچ کــش مناســب، توســط دســت یــا کارنــده روی 
ــد.  ــم می کارن ــانتی متر از ه ــه ۵۰ س ــه فاصل ــته ها ب پش
ــی اســت  ــزارع معمول ــد م روش داشــت و برداشــت مانن
امــا می بایســت بوته هــای خــارج از تیــپ، بوته هــای 
ــار از  ــای بیم ــوالت و بوته ه ــر محص ــام، دیگ ــایر ارق س
از  بــذور پــس  مزرعــه خــارج شوند)مخلوط کشــی(. 
ــده  ــری ش ــه گی ــی و کیس ــاری، ضدعفون ــت بوج برداش
نصــب  ســفید رنگ  برچســب)لیبل(  کیســه ها  روی  و 

می شــود.

سال
 زراعی

91-92

8373

92-93

8415

95-96

16837

93-94

9423

96-97

12527

94-95

9457

97-98

18500
میزان بذر 

توزیعی
گندم )تن(
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        بــذر پرورشــی دو: مزرعــه حاصــل از کشــت بــذر طبقــه پرورشــی1 را کشــت طبقــه پرورشــی2 می نامنــد. میــزان 
ــی  ــوط کش ــات مخل ــس از عملی ــزارع پ ــود. م ــه می ش ــر گرفت ــرم در نظ ــر ۵۰ کیلوگ ــار حداکث ــذر در هکت ــرف ب مص
ــری شــده و روی کیســه ها برچســب)لیبل( ســفید رنگ  ــی و کیســه گی ــدی بوجــاری، ضدعفون ــذور تولی برداشــت و ب

ــود. ــب می ش نص
        بــذر پرورشــی ســه : مزرعــه حاصــل از کشــت بــذر طبقــه پرورشــی2 را کشــت طبقــه پرورشــی۳ می نامنــد. روش 
کاشــت هماننــد مــزارع معمولــی اســت امــا میــزان مصــرف بــذر در هکتــار حداکثــر 1۰۰ کیلوگــرم در نظــر گرفتــه 
ــری  ــی و کیســه گی ــذور تولیــدی بوجــاری، ضدعفون ــوط کشــی برداشــت و ب ــات مخل ــس از عملی ــزارع پ می شــود. م

ــود. ــب می ش ــفید رنگ نص ــب)لیبل( س ــه ها برچس ــده و روی کیس ش
       بــذر مــادری: مزرعــه حاصــل از کشــت بــذر طبقــه پرورشــی۳ را کشــت طبقــه مــادری می نامنــد. روش کاشــت 
هماننــد مــزارع معمولــی اســت امــا میــزان مصــرف بــذر در هکتــار 2۰ تــا 2۵ درصــد کمتــر از حــد معمــول اســت. 
مــزارع پــس از عملیــات مخلــوط کشــی برداشــت و بــذور تولیــدی بوجــاری، ضدعفونــی و کیســه گیــری شــده و روی 

ــگ نصــب می شــود. ــز رن ــا قرم ــی ی ــل( ارغوان کیســه ها برچســب )لیب
     بــذر گواهــی شــده: آخریــن طبقــه بــذری و حاصــل کشــت بــذر طبقــه مــادری اســت. روش کاشــت هماننــد مــزارع 
معمولــی اســت، امــا میــزان مصــرف بــذر در هکتــار 2۰ تــا 2۵ درصــد کمتــر از حــد معمــول اســت. مــزارع پــس از 
عملیــات مخلــوط کشــی برداشــت و بــذور تولیــدی بوجــاری، ضدعفونــی و کیســه گیری شــده و روی کیســه ها برچســب 

)لیبــل( آبــی رنــگ نصــب می شــود.
ــوص  ــم، خل ــت رق ــظ اصال ــور حف ــه منظ ب
ژنتیکــی و فیزیکــی، قــوه نامیــه و ســامت 
ــر  ــتانداردهایی در ه ــذري اس ــل هاي ب نس
کشـــور تـــدوین مـــی شود. این استانداردها 
دو مرحلــه حســاس از تولیــد را شــامل 
و  مزرعــه اي  اســتانداردهاي  می شــود. 
ــرآوري. در  ــس از فـ ــذر پـ اســتانداردهاي ب
جدول هــاي )1( و )2( اســتانداردهاي تولیــد 
ــه از  ــران ) برگرفت ــو در ای ــدم و ج ــذر گن ب
ســایت مؤسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی 

ــت . ــده اس ــال( درج ش ــذر و نه ب
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ده دلیل مهم برای استفاده از بذرگواهی شده
1.خلــوص رقــم: بــذر گواهــی شــده ایــن اطمینــان را فراهــم می نمایــد کــه بــذر رقــم خــاص بــا خلــوص بــاال   
در اختیــار شماســت. زیــرا ایــن بــذر زیــر نظــر کارشناســان فنــی بــه دقــت کنتــرل می شــود، تــا تولیــد کننــده همــه 

ــذر خالــص رقــم را مراعــات نمایــد. ــه ب ــرای رســیدن ب ــذر و روش هــای فنــی الزم ب اســتانداردهای ملــی ب
2. خلــوص و تمیــزی بــذر: بــذر گواهــی شــده بــرای داشــتن بیشــترین خلــوص و پاکــی از ســایر گیاهــان   
و علف هــای هــرز بــه طــور مرتــب بازرســی می شــود. بذرهایــی کــه خلــوص آنهــا کمتــر از 9۸ درصــد باشــد، شناســه 

ــد. ــت نمی کنن ــده دریاف ــی ش ــذر گواه ــب ب ــا برچس ی

ــه  ــد ک ــاد می نمای ــان را ایج ــن اطمین ــده ای ــی ش ــذر گواه ــتفاده از ب ــق: اس ــد موف ــان از تولی 3. اطمین  

کشــاورز بــه تولیــد عملکــرد مناســب و بــا کیفیــت مــورد نظــر دســت پیــدا خواهــد نمــود.

4. اطمینــان از ســامت بــذر : بــذر گواهــی شــده در مرحلــه بوجــاری و پــس از آن مــورد بررســی دقیــق   

ــذری را  ــات ب ــا و آف ــه بیماری ه ــدم آلودگــی ب ــذر و ع ــد ســامت ب ــورد نظــر مانن ــا کیفیت هــای م ــرد، ت ــرار می گی ق
داشــته باشــد.

ــی و باالتریــن  ــه زن ــرای داشــتن بیشــترین جوان ــذر گواهــی شــده ب ــا:  ب ــوب گیاهچه ه ــتقرار مطل 5. اس  

میــزان اســتقرار بوتــه مــورد آزمــون قــرار می گیــرد. بنابرایــن در صــورت رعایــت ســایر شــرایط بســتر کشــت، رســیدن 
ــل حصــول اســت. ــورد نظــر قاب ــی م ــه تراکــم و یکنواخت ب

ــذر گواهــی شــده صفــات مطلــوب و نوآوری هــای  ــا اســتفاده از ب ــه کشــاورزی نویــن: ب 6. دریچــه ای ب  

جدیــد در زمینــه تولیــد گیاهــان زراعــی، کــه از طریــق اصــاح ژنتیکــی حاصــل شــده اســت در اختیــار کشــاورز قــرار 
می گیــرد.

7. مزرعــه پــاک: بــا اســتفاده از بــذر گواهــی شــده بــذر علف هــای هــرز ســمج و غیرقابــل کنتــرل همــراه   

گیــاه زراعــی کشــت نمی شــود.

8. شناســنامه دار بــودن بــذر: بــذر گواهــی شــده دارای شناســه ای اســت کــه اطاعــات والــد یــا والدیــن   

بــذر، محــل تولیــد، زمــان تولیــد و شــرکت تولیــد کننــده را در اختیــار کشــاورز می گــذارد. ایــن اطاعــات بــه انتخــاب 
ــد. ــک می نمای ــوب کم ــوب و مطل ــذر خ ب

9. اطمینــان از خریــد خــوب : شناســه یــا برچســب بــذر گواهــی شــده بــر روی پاکــت بــذر نشــان دهنــده   

نظــارت انجــام شــده درطــی مراحــل تولیــد و عرضــه بــذر اســت. تنهــا بــا دقــت در اصالــت شناســه کافــی اســت تــا از 
ــذر خــوب اطمینــان حاصــل شــود. ــد ب خری

ــت های  ــود سیاس ــای خ ــظ بازاره ــرای حف ــده ب ــی ش ــذر گواه ــدگان ب ــد کنن ــی: تولی ــتیبانی فن 10. پش  

می آورنــد. عمــل  بــه  را  الزم  علمــی  و  فنــی  پشــتیبانی های  و  داشــته  مدارانــه  مشــتری 
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پروژه ایران- ایکاردا یا پروژه ارتقای امنیت غذایی در سیستم های 
غالت محور در شرایط دیم 

پــروژه ایــران- ایــکاردا1 یــا پــروژه ارتقــای امنیــت غذایــی 
در سیســتم های غــات محــور در شــرایط دیــم، پــروژه ای 
ــارب  ــکاردا تج ــت. ای ــکاردا اس ــران و ای ــن ای ــترک بی مش
ــه مــزارع کشــاورز  ــوژی ب ــی در زمینــه انتقــال تکنول خوب
دارد و بــا پیشــنهاد وزیــر جهــاد کشــاورزی در1۳ شــهریور 
ســال 1۳9۵ قــراردادی بیــن ایــران و رییــس وقت ایــکاردا 
ــم  ــتم های دی ــی در سیس ــت غذای ــای امنی ــوان ارتق باعن

غــات محــور امضــا شــد. 
هدف گذاری پروژه ایران – ایکاردا 

چهــار اســتان کردســتان، لرســتان، کرمانشــاه و آذربایجــان 
شــرقی جهــت اجــرای پــروژه انتخــاب شــدند. ایــن 
اســتان ها در واقــع اســتان های دیــم خیــز کشــور هســتند 
و مقــرر شــد در ســطح 9۵۰.۰۰۰ هکتــار از اراضــی ایــن 
ــه  ــدم و بقی ــار اســتان در طــی ۵ ســال، عملکــرد گن چه
محصــوالت دیــم شــامل جــو و نخــود بــه میــزان 2۵ درصد 
افزایــش پیــدا کــرده و پایــدار شــود مبنــای ایــکاردا بــرای 

پایــداری عملکــرد شــامل مــوارد زیــر اســت:
1. توســعه کشــاورزی حفاظتــی: کشــاورزی حفاظتــی در 
راســتای حفــظ منابــع تولیــدی، کاهــش هزینه هــای تولید 
و ســازگاری بــا تغییــرات شــرایط اقلیــم و خشکســالی و از 
ــاوب  ــت تن ــی، رعای ــای زراع ــدم شــخم زمین ه ــق ع طری
ــرای  ــاک ب ــی در خ ــای گیاه ــدن بقای ــی مان ــی، باق زراع
جلوگیــری از فرســایش خــاک، افزایــش حاصلخیــزی، 
ــداری  ــب پای ــاک  موج ــت خ ــی و رطوب ــواد آل ــش م افزای

ــود.   ــرد می ش عملک
2. توســعه تنــوع ژنتیکــی: تنــوع ژنتیکــی در اراضــی دیــم 
بایــد افزایــش یابــد تــا در هنــگام تنش هــای محیطــی، از 

)ICARDA( 1- ایکاردا: مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک

آســیب مصــون بمانــد. بــه عنــوان مثــال، رقــم گنــدم دیــم 
ســرداری حــدود دو میلیــون هکتــار از اراضــی دیــم کشــور 
را بــه خــود اختصــاص داده کــه در زمــان بــروز تنــش، کل 
ــرد.  ــرار می گی ــیب ق ــرض آس ــار در مع ــون هکت دو میلی
ولــی در صــورت افزایــش تنــوع ژنتیکــی )افزایــش تعــداد 
ارقــام گنــدم(، شــکنندگی در مقابــل تنــش کاهــش پیــدا 
ــوع  ــد می شــود. افزایــش تن ــداری تولی کــرده و باعــث پای
ــدم و   ــف گن ــام مختل ــت ارق ــتفاده از کش ــا اس ــی ب ژنتیک
ــود،  ــد نخ ــاوب مانن ــر در تن ــوالت دیگ ــردن محص وارد ک
ــود. ــام می ش ــی انج ــای روغن ــه ای و دانه ه ــان علوف گیاه

ــن هــدف،  ــه ای ــرای رســیدن ب از پتانســیل های موجــود ب
ــع ژنتیکــی کشــورهای دیگــر  ــه مناب ــکاردا ب دسترســی ای
می باشــد. واردات ارقــام مختلــف از کشــورهای دیگــر 
ــده  ــام ش ــکاردا انج ــط ای ــران توس ــه ای ــه ب ــد ترکی مانن
ــتقیم وارد  ــورت مس ــه ص ــا ب ــام ی ــن ارق ــه ای ــت، ک اس
ــای  ــرای انجــام فعالیت ه ــا ب ــه کشــاورز می شــود، ی مزرع
ــی  ــان در ایســتگاه های تحقیقات ــژادی توســط محقق ــه ن ب

ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
نقاط قوت ایکاردا

1.دسترسی به منابع ژنتیکی کشورهای جهان
ــه مــزارع  2.ســازمان دهــی در نحــوه انتقــال تکنولــوژی ب

ــوآوری. ــای ن ــاد پایگاه ه ــق ایج ــاورزان از طری کش
در اســتان کردســتان بــا توجه به اقلیــم، دو پایــگاه نوآوری 
ایجــاد شــد کــه شــامل پایــگاه نــوآوری کامیاران)گمتــه (، 
مخصــوص مناطــق معتــدل ســرد اســتان و پایــگاه نــوآوری 
ــاد )جبرئیــان (کــه مخصــوص مناطــق ســرد  حســین آب
ــرای  ــی ب ــوآوری، محل ــای ن ــد. پایگاه ه ــع می باش و مرتف
ورود  بــرای  محلــی  و  تحقیقاتــی  یافته هــای  نمایــش 

دکتر ابراهیم روحی 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
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ــت اندرکاران  ــذاران و دس ــت گ ــی، سیاس ــش خصوص بخ
تولیــد اعــم از شــرکت های تولیــد نهاده هــای کشــاورزی، 
ــه  ــه و چرخ ــک حلق ــاورزان و ی ــان، کش ــان، مروج محقق

ــد. ــد می باش ــت اندرکاران تولی ــی دس ــل از تمام کام
هــدف پایگاه هــای نــوآوری ایــن اســت کــه تکنولوژی هــای 
ــیع و در  ــطح وس ــور را در  س ــارج کش ــل و خ ــن داخ نوی
ــه  ــان ب ــارکت آن ــور و مش ــا حض ــاورزان و ب ــی کش اراض
ــزارع  ــوآوری، م ــای ن ــار پایگاه ه ــذارد. در کن ــش بگ نمای
خروجی هــای  و  ایده هــا  واقــع،  در  کــه  نمایشــی 
پایگاه هــای نــوآوری در ایــن مــزارع ایجــاد می شــود 
ــام  ــا و ارق ــث نشــر تکنولوژی ه ــرده و باع ــدا ک توســعه پی
ــزارع کشــاورزان می شــود.  ــد در ســطح وســیع در م جدی
در پایگاه هــای نــوآوری اســتان کردســتان در دو ســال اول، 
ــرا  ــد اج ــام جدی ــورد ارق ــی در م ــای تحقیقات آزمایش ه
و همچنیــن تکنیک هــا، اصــول و عملیــات کشــاورزی 
ــده  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــا ب ــن پایگاه ه ــی در ای حفاظت
ــال داده  ــاورزان انتق ــزارع کش ــه م ــد ب ــال های بع و در س
شــد. در ســال اول ۷۰۰ هکتــار مــزارع نمایشــی داشــتیم و 
در ســال دوم 1۷۵۰۰ هکتــار و در ســال ســوم بــه حــدود 

ــت.  ــیده اس ــار رس ۸۵۰۰۰ هکت
کردســتان،  اســتان  در  مهــم  فعالیت هــای  از  یکــی 
برگــزاری روزهــای متعــدد مزرعــه و کارگاه هــای ترویجــی 
ــان  ــارکت زن ــا مش ــه ب ــت ک ــوآوری اس ــای ن در پایگاه ه
ــدگان  ــد کنن ــان و تولی ــاورزان، کارشناس ــتایی، کش روس
ســم، کــود، بــذر و سیاســت گــذاران و مســئوالن بــه انجام 
ــای  ــش و فناوری ه ــال دان ــرای انتق ــه را ب ــید و زمین رس
نویــن فراهــم آورده اســت. بــه عنــوان مثــال، در ســال اول 
ــی در  ــیار محــدود یعن ــاران در ســطح بس ــم ب ــروژه، رق پ
هــر شهرســتان در حــد یــک مزرعــه کشــت می شــد ولــی 
ــم  ــن رق ــه ای ــار ب ــش از ۸۰۰۰ هکت ــال 9۸-9۷، بی در س
ــزارع نمایشــی  ــع، دســتاورد م ــت کــه در واق اختصــاص یاف

بــود. ایــن مســاله باعــث افزایــش تنــوع ارقــام کشــت شــده 
در شهرســتان های مختلــف بــوده کــه موجــب توســعه تنــوع 
ژنتیکــی شــده اســت.  همچنیــن توســعه کشــت محصوالتــی  
ماننــد ماشــک تــا حــدود ۳۳۰ هکتــار، حاکــی از موفقیت در 

ــه مــزارع کشــاورزان می باشــد.  ــوژی ب انتقــال تکنول
در گذشــته بــه دلیــل غیــر مشــارکتی بــودن شــیوه 
ــال  ــا 1۳ س ــد از 1۰ ت ــد بع ــام جدی ــوآوری، ارق ــال ن انتق
ــا  ــی عم ــد ول ــی می ش ــق معرف ــط محق ــق، توس تحقی
ــا  ــت آنه ــده و کش ــی مان ــی باق ــتگاه های تحقیقات در ایس
ــال،  ــه عنــوان مث توســط کشــاورزان انجــام نمی گرفــت. ب
ماشــک کــه بــه عنــوان یــک گیــاه علوفــه ای دیــم 
ــاک و  ــزی خ ــرای حاصلخی ــاده ای ب ــوق الع ــیل ف پتانس
جلوگیــری از فرســایش آن و نیــز تولیــد پروتئیــن حیوانــی 

ــود.  ــناخته ب ــاورزان ناش ــیاری از کش ــرای بس دارد، ب
ماشــک بــه صــورت دیم کشــت می شــود و کشــت ماشــک 
دیــم باعــث صرفــه جویــی در مصــرف منابــع آبــی شــده و 
هزینــه دامپــروری را پاییــن مــی آورد. پروتئیــن ماشــک نیز 
ــر  ــد متغی ــا 1۶ درص ــف از 11 ت ــام مختل ــه ارق ــه ب باتوج
اســت و بــه عنــوان یــک مکمــل غذایــی دامپــروری و یــک 
منبــع پروتئیــن قابــل اطمینــان، در کنــار یونجــه می توانــد 
نقــش بســیار موثــری داشــته باشــد. دامدارانــی که ماشــک 
ــرای  ــاه ب ــن گی ــان داشــته اند کــه ای ــد اذع کشــت کرده ان
دام بســیار خــوش خــوراک اســت و در حــال حاضــر ایــن 
گیــاه در اکثــر شهرســتان های اســتان کردســتان، کشــت 

شــده اســت. 
هــم  حفاظتــی  کشــت های  از  کردســتان،  اســتان  در 
پــروژه  دســتاوردهای  از  کــه  اســت  شــده  اســتقبال 
ایــران- ایــکاردا اســت. در ســال دوم پــروژه، ۶۴ دســتگاه 
ــد در  ــه ۵۰ درص ــا یاران ــتقیم ب ــت مس ــای کش کارنده ه
بیــن کشــاورزان توزیــع شــدکه باعــث معرفــی و ترویــج و 
توســعه ایــن نــوع کشــت شــد. در زمینــه کشــت مســتقیم، 
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هــرز  علف هــای  کنتــرل  بحــث  ماننــد  چالش هایــی 
ــر در  ــود را اگ ــاه نخ ــال، گی ــوان مث ــه عن ــود دارد؛ ب وج
ــا  ــار، ب ــم، در به ــه شــکل انتظــاری کشــت کنی ــز و ب پایی
ــی  ــن یک ــویم و ای ــه می ش ــرز مواج ــای ه ــوم علف ه هج
از معضــات توســعه کشــاورزی حفاظتــی و تغییــر تاریــخ 
کشــت اســت، ولــی آزمایشــاتی کــه در پایگاه هــای 
ــن مشــکل  ــه ای ــد ک ــوآوری انجــام شــده نشــان می ده ن

ــل حــل اســت.  قاب
در کشــاورزی حفاظتــی، هزینه هــا پاییــن آمــده و درآمدها 
بــه تدریــج بــاال مــی رود؛ ممکــن اســت در ســال های اول، 
ــی چــون هزینه هــای  ــد نداشــته باشــیم ول افزایــش درآم
تولیــد پاییــن آمــده بــه نوعــی افزایــش درآمــد محســوب 
می شــود و در ســال های بعــد نیــز بــه علــت غنــی شــدن 
خــاک، افزایــش مــاده آلــی خــاک و حاصلخیــز شــدن آن 
باعــث افزایــش درآمــد کشــاورزان می شــود. پــس پــروژه 
ــای ارزش  ــف زنجیره ه ــال تعری ــه دنب ــکاردا ب ــران – ای ای

بــرای محصــوالت دیــم اســت. 
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معرفی ارقام جدید گندم
تهیه و تنظیم : ابراهیم روحی 

عضو هیدت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی

ــت در  ــرای کش ــب ب ــان مناس ــدم ن ــد گن ــم جدی  رق
ــرد ــدل س ــق معت ــم مناط ــی دی اراض

رقــم جدیــد گنــدم نــان مناســب بــرای کشــت در اراضی 
دیــم مناطــق ســرد و معتدل ســرد

رقــم جدیــد گنــدم نــان مناســب بــرای شــرایط آبیــاری 
تکمیلــی در اراضــی مناطــق ســرد و معتــدل ســرد.

رقــم جدیــد گنــدم نــان مناســب بــرای کشــت در اراضی 
دیــم مناطــق ســرد و معتدل ســرد.

اوحــدیریـــژاو

تک آب

بــاران

رقــم جدیــد گنــدم نــان مناســب بــرای کشــت در اراضی 
دیــم مناطــق ســرد و معتدل ســرد

همــا
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رقــم جدیــد گنــدم نــان مناســب بــرای کشــت در اراضی 
دیــم مناطــق ســرد و معتدل ســرد

هشترود
رقــم جدیــد گنــدم نــان مناســب بــرای کشــت در اراضی 

دیــم مناطــق ســرد و معتدل ســرد

صدرا )داری 2(

میانگین عملکرد در مزارع تحقیقاتی با 
یک بار آبیاری

میانگین عملکرد در مزارع تحقیقاتی با 
دو بار آبیاری

میانگین عملکرد در شرایط زارعین با دو 
تا سه بار آبیاری

میانگین عملکرد در مزارع تحقیقاتی

میانگین عملکرد در شرایط زارعین

میانگین ارتفاع بوته

تیپ رشد

تحمل به سرما

واکنش نسبت به بیماری زنگ زرد

واکنش نسبت به بیماری زنگ قهوه ای

مقاومت به خوابیدگی

مقاومت به ریزش دانه

وزن هزار دانه

رنگ دانه

میانگین درصد پروتئین

کیفیت نانوایی

سال معرفی

ریژاو

-

-

-

2۸۵۴ کیلوگرم
در هکتار

212۳ کیلوگرم
در هکتار

۷۳ سانتی متر

-

-

نیمه مقاوم

حساس

مقاوم

مقاوم

۳۵ گرم

-

12/۵ درصد

-

1۳۸9

اوحدی

-

-

-

22۳۰ کیلوگرم
در هکتار

19۸۰ کیلوگرم
در هکتار

۷۸ سانتی متر

زمستانه

-

حساس

حساس

مقاوم

مقاوم

۳۷ گرم

سفید

11-12/2 درصد

-

1۳۸9

بـاران

-

-

-

2۳۸۳ کیلوگرم
در هکتار

2۳۸۵ کیلوگرم
در هکتار

۸۳ سانتی متر

زمستانه

-

نیمه حساس
 تا نیمه مقاوم

نیمه حساس
 تا نیمه مقاوم

مقاوم

مقاوم

۳۷ گرم

سفید

-

خوب

1۳92

هما

-

-

-

19۳2 کیلوگرم
در هکتار

1۶۷۰ کیلوگرم
در هکتار

۸1 سانتی متر

زمستانه

-

حساس

حساس

نیمه حساس

مقاوم

۴۴ گرم

سفید

11-1۰ درصد

-

1۳92

هشترود

-

-

-

1۸۳۷ کیلوگرم
در هکتار

1۸۰۰ کیلوگرم
در هکتار

۸1 سانتی متر

زمستانه

-

حساس

حساس

نیمه حساس

مقاوم

۴۴ گرم

سفید

11-1۰ درصد

-

1۳92

صدرا

-

-

-

-

-

۸۰ سانتی متر

زمستانه

-

نیمه حساس
 تا نیمه مقاوم

-

نیمه مقاوم

مقاوم

۳۸ گرم

سفید

11/۸ درصد

-

1۳92

تک آب

۳۶۳۶ کیلوگرم
در هکتار

۴۷۳۷ کیلوگرم
در هکتار

۴9۷۶ کیلوگرم
در هکتار

-

-

-

زمستانه

مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

نیمه حساس

-

تیره

12 درصد

-

1۳91

ویژگی رقم
ارقام
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انتخاب مشارکتی ارقام 
نویسنده: خوشقدم خالدی 

کارشناس ترویج

ــعه  ــد توس ــیعی در رون ــرد وس ــارکت کارب ــوم مش مفه
داشــته و رهیافت هــای مشــارکتی متعــددی وجــود دارنــد 
کــه تمامــی آنهــا رونــد انتقــال دانــش و تکنولوژی هــای 
جدیــد را تســهیل نمــوده و انتقــال یافته هــای تحقیقاتــی 
ــز  ــا هرگ ــد؛   آی ــریع  می کنن ــاورزان را تس ــزارع کش ــه م ب
ــش  ــیع دان ــم وس ــرا حج ــه چ ــد ک ــیده ای ــود پرس از خ
موجــود کــه بــه صــورت تــوده ای از اطاعــات درآمــده و 
ــرای  ــادی ب ــرد زی ــزوده می شــود، کارب ــه آن اف هــر روز ب
کشــاورزان نــدارد؟ بــه عبــارت دیگــر، چــرا کشــاورزان از 
دانــش و اطاعــات موجــود، بــرای رشــد و بهبــود وضعیت 
کشــاورزی و دامــداری خــود اســتفاده نمی کننــد؟ مثــا 
چــرا بــذور اصــاح شــده گنــدم، جــو و ســایر محصــوالت 
ــرار  ــاورزان ق ــتقبال کش ــورد اس ــد م ــه بای ــان ک آنچن
نمی گیــرد؟ جــواب ایــن مســاله، در عــدم بــاور کشــاورزان 
ــان نســبت بــه درســتی  بــه روش هــای نویــن، تردیــد آن
ایــن روش هــا و نیــز عــدم توانایــی مالــی بــرای ریســک 
ــه  ــد نهفت ــای جدی ــان روش ه ــرای امتح ــا ب ــردن ی ک
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــئوالی ک ــت. س اس
چگونــه می تــوان در کشــاورزان بــاور ایجــاد کــرد و آنــان 
را بــه پذیــرش ایده هــای نویــن و تکنولوژی هــای جدیــد 

ترغیــب کــرد؟ 
یادگیــری در ســه حیطــه دانــش، نگــرش و مهــارت اتفاق 
ــش  ــنود، دان ــی را می ش ــردی مطلب ــی ف ــد. وقت می افت
ــرش  ــد نگ ــزی را می بین ــی چی ــد؛ وقت ــر می کن او تغیی
او تغییــر می کنــد و وقتــی کاری را انجــام می دهــد 
مهــارت او تغییــر می کنــد. پــس بــرای اینکــه یادگیــری 
ــدگاری  ــدرت مان ــد و ق ــاق بیفت ــری اتف ــطوح باالت در س

بیشــتری در ذهــن داشــته باشــد، بایــد یادگیــری از طریق 
عمــل و درگیــر شــدن کشــاورز اتفــاق بیفتــد. کســی کــه 
ــاد نیــاورد  ــه ی چیــزی را می شــنود ممکــن اســت آن را ب
و کســی کــه چیــزی را می بینــد ممکــن اســت آن را 
فرامــوش کنــد، امــا کســی کــه کاری را انجــام می دهــد، 
هرگــز آن را فرامــوش نخواهــد کــرد. مشــارکت کشــاورزان 
ــان و  ــئولیت در آن ــاس مس ــش احس ــب افزای در کار موج

ــود ــروژه می ش ــه پ ــاد بیشــتر ب اعتم
در رهیافــت ترویــج مشــارکتی ســه نکتــه اساســی وجــود 

دارد:
نکتــه اول: ایده هــای جدیــد را بایــد قابــل روئیــت کــرد. 
ــه  ــا ب ــا و عرضــه آنه ــش گذاشــتن ایده ه ــه نمای ــدون ب ب
کشــاورزان و توجیــه نمــودن کشــاورزان، نمی تــوان از آنان 
انتظــار داشــت کــه نــوآوری را بپذیرنــد. نقــش پراهمیــت 
ــدی  ــا ح ــا ت ــردن نوآوری ه ــاهده ک ــل مش ــج در قاب تروی
اســت کــه بــدون وجــود ترویــج مشــارکتی، عمــا تمامــی 
ــده و  ــی مان ــات باق ــز تحقیق ــد در مراک ــای جدی ایده ه
هرگــز کشــاورز از وجــود آنهــا خبــردار نمی شــود. ترویــج، 
ــر  ــت پذی ــن را روئی ــای نوی ــاورزی و ایده ه ــات کش عملی
ــاورز  ــار کش ــل را در اختی ــاهده و عم ــزار مش ــرده و اب ک

ــد.  ــرار می ده ق
کشــاورزان  بومــی  دانــش  از  اســتفاده  دوم:  نکتــه 
ــد  ــی مفی ــش بوم ــارکتی، دان ــج مش ــد. در تروی می باش
ــیمیایی و  ــواد ش ــتفاده از م ــر اس ــه در اث ــاورزان ک کش
ــه دســت فراموشــی ســپرده  مکانیــزه شــدن کشــاورزی ب
شــده بــود، احیــا شــده و مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.. 
نکتــه ســوم: تاکیــد بــر تســهیل گــری مروجــان 
بایــد  مشــارکتی  فرایند هــای  در  مروجــان  می باشــد. 
ــه کشــاورزان کمــک کننــد  ــه جــای انتقــال فنــاوری، ب ب
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ــای  ــد. تشــکیل گروه ه ــرار بگیرن ــری ق ــا در مســیر یادگی ت
یادگیــری و اســتفاده از روش هــای یادگیــری مشــارکتی بــه 
کشــاورزان کمــک می کنــد تــا بــر موانــع اصلــی در مســیر 
ــاوری در مــزارع خــود غلبــه  بومــی ســازی و ســازگاری فن

ــد.      کنن
از روش هــای افزایــش مشــارکت کشــاورزان در فراینــد 
پذیــرش و یادگیــری می تــوان بــه روش انتخــاب مشــارکتی 
ــوان روش  ــه عن ــن روش، ب ــرد. ای ــاره ک ــام) PVS (اش ارق
بــه  یافته هــای تحقیقاتــی  انتقــال  و تســریع  تســهیل 
ــه  ــای ب ــد. در برنامه ه ــتفاده می باش ــورد اس ــاورزان م کش
ــام  ــه صــورت ارق ــژادی کــه نتیجــه تحقیقــات، معمــوالً ب ن
اصــاح شــده در اختیــار تولیــد کننــدگان قــرار می گیــرد، 
ــه صــورت مشــارکتی و  ــد ب ــه می توان ــی برنام مراحــل پایان
بــا حضــور کشــاورزان و در مزرعــه آنهــا انجــام شــود. یکــی 
از چالش هــای جــدی در کشــورهای در حــال توســعه، 
ــد و ترویــج آنهــا  ــام جدی ــا ارق ــام قدیمــی ب جایگزینــی ارق
می باشــد، کــه بــه دلیــل فراینــد کنــد تولیــد بــذور، معمــوال 
زمــان زیــادی صــرف آن می شــود. همچنیــن پذیــرش 
ــاورز  ــرای کش ــری آن ب ــه برت ــی ک ــا زمان ــد، ت ــام جدی ارق
ــا چشــم خــود نبینــد، معمــوالً  ــه اثبــات نرســد و آن را ب ب
مشــکل اســت؛ بنابرایــن بــرای حــل ایــن مشــکل، انتخــاب 
ارقــام بــه شــکل مشــارکتی می توانــد راهگشــا باشــد. 
مزیــت ایــن روش آن اســت کــه ســازگاری ارقــام جدیــد در 
مناطــق بیشــتری مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و بــذر ایــن 
ــی  ــا در صورت ــود، ت ــد می ش ــی تولی ــدازه کاف ــه ان ــام ب ارق
کــه مــورد پذیــرش کشــاورزان قــرار گرفــت، فراینــد ترویــج 
ــا توجــه  و تجارتــی شــدن آنهــا تســریع شــود. همچنیــن ب
بــه اجــرا شــدن طــرح در مزرعــه خــود کشــاورز و مشــارکت 
فعــال کشــاورزان در انتخــاب ارقــام، میــزان پذیــرش آنهــا 

ــر مــی رود.  باالت
ــام  ــه ارق ــد ک ــورت می باش ــن ص ــه ای ــن روش ب ــرای ای اج
نــژادی گنــدم در موسســه  بــه  برنامه هــای  از  جدیــد 
تحقیقــات اصــاح و تهیــه نهــال و بــذر و موسســه تحققــات 

کشــاورزی دیــم و یا ارقــام وارداتی از کشــورهای دیگر 
را در مــزارع کشــاورزان به صــورت آزمایشــی با نظارت 
محققیــن و بــا حضــور و مشــارکت فعــال کارشناســان، 
ــل دو  ــد؛ حداق مروجیــن و کشــاورزان کشــت می کنن
رقــم از ارقــام مهــم گنــدم منطقــه نیــز کــه در ســطح 
وســیع کشــت می شــوند، بــه عنــوان شــاهد در کنــار 
ــه و در شــرایط یکســان  ــان مزرع ــام، در هم ــن ارق ای
ــی  ــی، ارزیاب ــول فصــل زراع ــوند. در ط ــته می ش کاش
ــا حضــور کلیــه افــراد ذینفــع  ارقــام مــورد بررســی ب

ــژه کشــاورزان انجــام می شــود.     ــه وی ب
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ــهیل و  ــور تس ــه منظ ــان ب ــاط جه ــر نق ــروزه در اکث ام
تســریع در انتقــال یافته هــای تحقیقاتــی بــه کشــاورزان، 
ــام(  ــد PVS)انتخــاب مشــارکتی ارق ــی مانن از روش های
ــام  ــن ارق ــه جدیدتری ــوی ک ــه نح ــود، ب ــتفاده می ش اس
بــذری اصــاح شــده تجــاری در مــزارع کشــاورزان 
ــردد  ــیر ت ــا در مس ــی آنه ــه اراض ــنام ک ــرو و خوش پیش
ــه ای  ــورت مقایس ــه ص ــد، ب ــن باش ــد زارعی ــد و ش و آم
ــد  ــن بازدی ــرای زارعی ــف ب ــل مختل ــت و در مراح کش
ــر  ــه تاثی ــه ب ــا توج ــود. ب ــب داده می ش ــی ترتی میدان
حداقــل ۳۰ درصــدی ارقــام جدیــد بــر عملکــرد مــزارع 
ــد  ــیل تولی ــه پتانس ــه ب ــی ک ــو در مناطق ــدم و ج گن
ــر چــه بیشــتر در  ــت تســریع ه نرســیده اســت، و اهمی
ــن  ــد در اراضــی کشــاورزان و در عی ــام جدی توســعه ارق
ــد  ــر، فراین ــورد نظ ــذور م ــی ب ــد کاف ــزوم تولی ــال ل ح
کشــت مقایســه ای، ترویــج و تجــاری ســازی ایــن ارقــام 
ــش کار  ــن بخ ــرد. مهمتری ــرار می گی ــتور کار ق در دس
در ایــن مــزارع، بازدید هــای منظــم در مراحــل مختلــف 
ــور  ــا حض ــاورزان و ب ــر کش ــط دیگ ــه توس ــد مزرع رش

محققیــن و کارشناســان اجرایــی می باشــد.
گنــدم بــه عنــوان مهمتریــن گیــاه زراعــی جهــان 
ــت را  ــر کش ــطح زی ــترین س ــه بیش ــده ک ــناخته ش ش
بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــر اســاس آمــار وزارت 
ــر  ــی 9۷-9۶ ســطح زی ــاد کشــاورزی در ســال زراع جه
کشــت گنــدم ۶/۶ میلیــون هکتــار، کــه ۴ میلیــون هکتار 
ــه گنــدم آبــی  ــه کشــت دیــم و 2/۶ میلیــون هکتــار ب ب
اختصــاص داشــته اســت؛ همچنیــن میــزان تولیــد گنــدم 
در ســال زراعــی مذکــور 11 میلیــون تــن کــه ۶۵ درصــد 
مربــوط بــه مــزارع دیــم و ۳۵ درصــد مربــوط بــه مــزارع 

ــر  ــطح زی ــا س ــز ب ــتان نی ــتان کردس ــد. اس ــی می باش آب
ــدم حــدود 12 درصــد از  ــاری گن کشــت ۵۵۸۰۰۰ هکت
تولیــد کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. افزایــش 
ــورهای  ــژه در کش ــه وی ــان و ب ــر جه ــت در سراس جمعی
در حــال توســعه امکانــات موجــود را چنــان تحــت 
ــذای  ــن غ ــور تامی ــه منظ ــه ب ــرار داده اســت ک ــر ق تاثی
ــام  مــورد نیــاز جمعیــت افزایــش یافتــه، اســتفاده از ارق
ــروری  ــرد، الزم و ض ــاالی عملک ــیل ب ــا پتانس ــد ب جدی
ــه،  ــرای بدســت آوردن حداکثــر عملکــرد دان می باشــد. ب
ــه  ــد، ب ــوب باش ــد مطل ــزای آن در ح ــت اج ــد وضعی بای
همیــن دلیــل الزم اســت کــه در تجزیــه و تحلیــل میــزان 
عملکــرد، اجــزای آن نیــز بــه دقــت مــورد بررســی قــرار 

ــد.  گیرن
 ، PVS ــه از اجــرای طرح هــای ــر اســاس نتایــج حاصل ب
عمکلــرد دانــه گنــدم دیــم بــا وزن هــزار دانــه، شــاخص 
ــر  ــرعت پ ــرد کاه، س ــتی، عملک ــرد زیس ــت، عملک برداش
ــا  ــت و ب ــتگی مثب ــر همبس ــه و وزن هکتولیت ــدن دان ش
تعــداد روز تــا ســاقه دهــی همبســتگی منفــی دارد. 
ــب مناطــق سردســیر کشــور  ــم غال ــدم ســرداری رق گن
ــد  ــا ۸۰ درص ــتان تقریب ــتان کردس ــه در اس ــد ک می باش
از ســطح زیــر کشــت گنــدم را بــه خــود اختصــاص داده 
ــزان ۳۶  ــه می ــه ب ــم دارای وزن هــزار دان ــن رق اســت. ای
گــرم و ارتفــاع بوتــه ۶۷ ســانتیمتر و میانگیــن عملکــرد 
آن در حــدود 9۰۰ تــا 1۰۰۰ کیلوگــرم در هکتــار اســت 
ــاران،  ــام ب ــه ارق ــوان ب ــم می ت ــد گنــدم دی ــام جدی از ارق
ــود  ــاره نم ــراس آذر 2 اش ــترود و ک ــدی، آذر2، هش اوح
کــه نســبت بــه رقــم ســرداری دارای پتانســیل عملکــرد 
باالتــری هســتند. در آزمایشــی مشــخص شــد کــه رقــم 
ــرد  ــد عملک ــرداری دارای 1۴ درص ــه س ــبت ب آذر 2 نس
بیشــتر بــود. گنــدم آذر 2 دارای ارتفاع بوته ۷۶ ســانتیمتر 
و وزن هــزار دانــه ۳۳ گــرم اســت. ایــن رقــم نســبت بــه 

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم دیم 
در مقایسه با گندم سرداری

محمد مجیدی: کارشناس مدیریت زراعت استان
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ــا  ــد هم ــم جدی ــد. رق ــاس می باش ــه حس ــگ زرد نیم زن
ــرم در  ــدود 2۰۰۰ کیلوگ ــرد ح ــط عملک ــا متوس ــز ب نی
ــه ۸1 ســانتی متــر دارای پروتئیــن  ــار و ارتفــاع بوت هکت
ــدی  ــم اوح ــد. رق ــد می باش ــدود 1۰/۵ درص ــه در ح دان
دارای وزن هــزار دانــه ۳۷ گــرم و ارتفــاع بوتــه در حــدود 
۷۸ ســانتی متــر و میــزان عملکــرد آن در هکتــار حــدود 
ــزش  ــه ری ــاوم ب ــاران مق ــم ب ــرم اســت. رق 22۳۰ کیلوگ
دانــه و ورس )خوابیدگــی( بــوده و دارای ارتفــاع بوتــه در 
حــدود ۸۳ ســانتی متــر و میانگیــن عملکــرد آن 2۳۸۳ 
ــت  ــم دارای کیفی ــن رق ــت. ای ــار اس ــرم در هکت کیلوگ
بــاالی نانوایــی و میــزان پروتئیــن دانــه ی آن در حــدود 

ــد.  ــد می باش 11/2 درص
رقــم کــراس آذر 2 بــا ارتفــاع بوتــه در حــدود ۸9 ســانتی 
ــار  ــرم در هکت ــرد 2۴۵۰ کیلوگ ــن عملک ــر و میانگی مت
ــد.  ــم می باش ــدم دی ــد گن ــام جدی ــر از ارق ــی دیگ یک
یکــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر عملکــرد، تاخیــر در ســبز 
ــدن  ــه ش ــل مواج ــه دلی ــه ب ــت ک ــول اس ــدن محص ش
ــرما و کاهــش طــول فصــل رشــد، موجــب  ــا س ــاه ب گی
افــت عملکــرد می شــود. ســبز شــدن در زمــان مناســب 
بــه دلیــل اســتفاده گیــاه از شــرایط مســاعدتر محیطــی و 
رشــد رویشــی بوته هــای مــادری، باعــث تولیــد و تجمــع 
ــرد  ــود عملک ــع آن بهب ــه تب ــک و ب ــاده خش ــتر م بیش
ــاه می شــود. یکــی از دالیلــی کــه باعــث  بیولوژیکــی گی
ــد  ــت می توان ــده اس ــاران ش ــم ب ــرد رق ــش عملک افزای
ســبز شــدن ســریعتر آن نســبت بــه ســایر ارقــام باشــد. 
ــد  ــاهده ش ــدم مش ــد گن ــای جدی ــه واریته ه در مطالع
کــه وجــود تغییــرات ژنتیکــی بیــن واریته هــای مختلــف 
منجــر بــه بــروز اختــاف در عملکــرد بیولوژیکــی و دانــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــی ژنتیک ــه صفت ــزار دان ــود، وزن ه می ش
ــر شــدن  تحــت تاثیــر شــرایط محیطــی و طــول دوره پ
دانــه می باشــد. بیــن اجــزای عملکــرد رابطــه ی جبرانــی 
وجــود دارد و بــه نظــر می رســد کــه وزن هــزار دانــه بــاال 
تحــت تاثیــر تعــداد دانــه کمتــر در واحــد ســطح باشــد. 

بررســی ها نشــان داد کــه یکــی از دالیــل احتمالــی 
کاهــش وزن هــزار دانــه، تاخیــر در کاشــت گنــدم اســت 
کــه ایــن کاهــش ناشــی از کــم شــدن منابــع فتوســنتزی 
ــا  ــرده افشــانی ب ــه ی گ ــاه در مرحل و مواجــه شــدن گی
درجــه حرارت هــای بــاال در طــول دوره پــر شــدن دانــه 
می باشــد. افزایــش تعــداد دانــه در واحــد ســطح از 
طریــق بکارگیــری مدیریــت زراعــی مطلــوب در هــر یــک 
از مراحــل رشــد گیــاه امــکان پذیــر اســت و تعــداد پنجــه 
ــد.  ــه می باش ــی دان ــداد نهای ــده تع ــن کنن ــارور تعیی ب
پنجــه زنــی تحــت تاثیــر عوامــل ژنتیکــی، رقــم، شــرایط 
در  و  می گیــرد  قــرار  زراعــی  عملیــات  و  محیطــی 
آزمایشــی مشــاهده شــد کــه واریته هــای جدیــد گنــدم 
نســبت بــه واریته هــای قدیمــی از تعــداد دانــه در واحــد 

ــری برخــوردار هســتند.  ســطح باالت
عــاوه بــر ایــن، تعــداد ســنبله در واحــد ســطح صفتــی 
ــن  ــارور تعیی ــداد پنجه هــای ب ــه وســیله تع ــه ب اســت ک
می شــود. از آنجایــی کــه پنجه زنــی اصلــی در طــی 
ــذا نقــش پنجه هــای پاییــزه در  پاییــز انجــام می شــود. ل
ــد؛  ــاره می باش ــای به ــر از پنجه ه ــرد باالت ــود عملک بهب
ــن  ــطح مهمتری ــد س ــز در واح ــارور نی ــنبله ب ــداد س تع
عامــل تعییــن کننــده عملکــرد محســوب می شــود. 
ــه از  ــرد دان ــه ۷۰ درصــد عملک ــده اســت ک ــزارش ش گ
پنجه هــای پاییــزه و ۳۰ درصــد از پنجه هــای بهــاره 
حاصــل می شــود، کــه علــت ایــن امــر بــه باالتــر بــودن 
ــزه  ــنبله های پایی ــه در س ــداد دان ــه و تع ــزار دان وزن ه
ــنبله  ــداد س ــودن تع ــر ب ــل باالت ــود. دالی ــوط می ش مرب
در رقم هــای اوحــدی و بــاران و همــا تحــت تاثیــر 
ــودن ایــن ارقــام اســت  خصوصیــات ژنتیکــی و جدیــد ب
و ایــن ارقــام دارای توانایــی پنجــه زنــی باالتــری نســبت 

ــند. ــی می باش ــام قدیم ــه ارق ب
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ــی از ســال زراعــی 9۶-1۳9۵ در اســتان  ــت غذای ــروژه امنی پ
کردســتان بــه منظــور ارتقــای عملکــرد در محصــوالت زراعــی 
ــا  ــاله ب ــف دوره ی ۵ س ــا تعری ــات( و ب ــات و حبوب ــم )غ دی
اجــرای دو پایــگاه نــوآوری در شهرســتان های ســنندج و 
ــه  ــوآوری منطق ــگاه ن ــرد. پای ــت ک ــه فعالی ــاران شــروع ب کامی
ســرد اســتان در ســنندج و در اراضــی روســتای جبرئیــان از 
ــاد کشــاورزی حســین  ــز جه ــتاهای تحــت پوشــش مرک روس

ــاد اجــرا شــد. آب
در ســال زراعــی 9۷-1۳9۶ باکاشــت محصــوالت و ارقــام 
متفــاوت داخلــی و خارجــی، در شــرایط متفــاوت خــاک ورزی، 
بســتری مناســب بــرای بازدیــد و برگــزاری دوره هــای ترویجــی 
و روز مزرعــه بــرای کارشناســان و کشــاورزان فراهــم شــد کــه 
ــای  ــم پروژه ه ــه اه ــد، ک ــت گردی ــه کاش ــدام ب ــن اق مهمتری

ــر اســت. اجرایــی شــامل مــوارد زی
ــود  ــم نخ ــو و ۳۳ رق ــم ج ــدم، 1۰ رق ــم گن ــت ۳1 رق 1-کاش
ــازگار و  ــام س ــه ارق ــی ب ــت دسترس ــی، جه ــی و خارج داخل
متحمــل بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه داشــتن عملکــرد قابــل 

ــود. ــزه نخ ــت مکانی ــول و برداش قب
2- کاشــت محصــوالت مختلــف )گنــدم، نخــود، جــو، ماشــک 
علوفــه ای و گلرنــگ( در شــرایط خــاک ورزی حفاظتــی و 
مقایســه بــا سیســتم زراعــی رایــج از لحــاظ عملکــرد، کاهــش 
ــی و  ــاورزی حفاظت ــج کش ــریح و تروی ــد، تش ــای تولی هزینه ه

ــدار. ــه کشــاورزی پای حرکــت جهــت رســیدن ب
۳- معرفــی محصــوالت جدید مانند ماشــک علوفــه ای وگلرنگ 
و ترویــج نقــش مفیــد آنهــا در تنــاوب زراعــی مخصوصا ماشــک 
علوفــه ای بــا توجــه بــه لگــوم بــودن و ایفــای نقــش مفیــد در 

حاصلخیــزی خــاک و ارزش غذایــی بــاالی در خــوراک .
ویــژه  مزرعــه  روز  و  ترویجــی  دوره هــای  برگــزاری   -۴

کارشناســان و کشــاورزان بــه تعــداد ۵9۷ نفــر روز در مراحــل 
مختلــف رشــدی محصــوالت کشــت شــده بــه منظــور ترویــج 
و معرفــی ارقــام مناســب و مقایســه محصــوالت کشــت شــده 
ــه ویــژه خــاک ورزی  در سیســتم های متفــاوت خــاک ورزی ب

ــی. حفاظت

ــان کشــاورزان در  ــن طــرح در می ــج حاصــل از اجــرای ای نتای
ــال  ــزارع نمایشــی در ح ــه صــورت م ــتان ب ــرد اس مناطــق س
ــه کاشــت  ــوان ب ــه می ت ــار آن در منطق اجــرا می باشــد و از آث
9۷۰ هکتــار گنــدم ارقــام جدیــد )بــاران، آذر 2، کــراس ، هما و 
اوحدی(،کاشــت 1۰ هکتــار گنــدم بــه صورت کشــت مســتقیم، 
کاشــت ۵۵ هکتــار نخــود ارقــام پــا بلنــد بــه صــورت انتظــاری و 
کشــت مســتقیم، کاشــت 2۵ هکتــار ماشــک علوفــه ای و افزایــش 
مصــرف کودهــای پایــه همزمــان بــا کاشــت کــه دســتاوردهای باال 
ناشــی از اجــرای صحیــح پــروژه در مــزارع نمایشــی و فعالیت هــای 

متنــوع ترویجــی بــه ویــژه برگــزاری روزهــای مزرعــه می باشــد.  

پایگاه نوآوری حسین آباد
نویسنده: شهریار سهرابی 

مدیر پروژه ایکاردا در شهرستان سنندج با همکاری آقای طاریمرادی کارشناس پروژه
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مهمترین ارقام سیب زمینی تحت 
کشت در استان کردستان

نویسنده: محمد کمال الدین عباسی
کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

در ایــران هــم اکنــون از بیــش از ۴۷ رقــم ســیب زمینــی 
بــرای کشــت اســتفاده می شــود. اســتان کردســتان 
ــی  ــیب زمین ــد س ــن تولی ــزار ت ــا 2۸۰ ه ــاله ب ــه س هم
رتبــه پنجــم یــا ششــم کشــوری را بــه خــود اختصــاص 
ــتان  ــی در اس ــیب زمین ــد س ــن تولی ــد و میانگی می ده
ــن  ــت. مهمتری ــده اس ــام ش ــار اع ــر هکت ــن در ه ۳۷ ت
ــر می باشــند: ــه شــرح زی ــام تحــت کشــت اســتان ب ارق

  رقم اگریَا
ــرای  ــه ب ــت ک ــررس اس ــه دی ــی نیم ــا، رقم ــم اگری رق
مناطــق کشــت بهــاره توصیــه شــده و بیشــترین ســطح 
ــی  ــیب زمین ــام س ــی ارق ــن تمام ــت را در بی ــر کش زی
موجــود در ایــران بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــبتاً  ــت نس ــاال و مقاوم ــطح ب ــد س ــرد آن در واح عملک
خوبــی بــه بیماری هــای مهــم ویروســی دارد. طــول دوره 
خــواب آن طوالنــی و خاصیــت انبارمانــی آن کــم نظیــر 
ــت  ــه عل ــگ و ب ــگ گوشــت غــده آن زرد پررن اســت. رن
ــی  ــدود 2۰%( و برخ ــاال )ح ــک ب ــاده خش ــودن م دارا ب
ــه  ــردن و ب ــرخ ک ــرای س ــر ب ــی دیگ ــات کیف خصوصی
ویــژه خــال بســیار مناســب اســت. ایــن رقــم در دامنــه 

وســیعی ماننــد چیپــس، ســرخ کردنــی، تولیــد نشاســته 
ــا  ــرد. غده ه ــتفاده قرارمی گی ــورد اس ــوری م ــازه خ و ت
نســبت بــه تــرک خوردگــی و لهیدگــی مقــاوم هســتند. 
ــا  ــت نماتد ه ــا و کیس ــدادی از ویروس ه ــه تع ــبت ب نس
مقــاوم و بــه بیمــاری ســاق ســیاه مقاومــت کمــی دارد. 
شــکل غــده تخــم مرغــی کشــیده ،رنــگ پوســت کــرم، 
رنــگ برگ هــا ســبز پررنــگ، عمــق چشــم هاکم و 
ــان کاشــت  ــن زم ــی پوســت متوســط اســت. بهتری براق
ارقــام نیمــه دیــررس و دیــررس دراســتان کردســتان از 
ــد. ــرداد می باش ــه اول خ ــا ده ــت ت ــه دوم اردیبهش نیم

  رقم مارفونا
رقمــی اســت نیمــه زودرس و دوره رشــد آن حــدود 
ــرای مناطــق  یــک هفتــه از اگریــا کمتــر اســت. فقــط ب
ــه دلیــل حساســیت  ــه می شــود و ب ــاره توصی کشــت به
بــه نماتــد طایــی، کشــت آن در مناطــق آلــوده بــه ایــن 
بیمــاری توصیــه نمی شــود. 
مــاده خشــک غــده ایــن 
و  پاییــن  نســبتاً  رقــم 
حــدود 1۸ درصــد اســت 
ــارف  ــرای مص ــن ب و بنابرای
ــب  ــز مناس ــی و آب پ خانگ
ــاب  ــع پخــت لع اســت. موق
می کنــد.  تولیــد  زیــادی 
زرد  غــده  رنــگ گوشــت 
روشــن و شــکل آن گــرد 
تــا تخــم مرغــی اســت.
ــرم، عمــق  ــگ پوســت ک رن
ــا متوســط،  ــم ت چشــم ها ک



فصلنامه آموزشی ترویجی  
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان کردستان

2۰

ــط،  ــاه متوس ــاع گی ــط، ارتف درخشــندگی پوســت متوس
ــه  ــدارد. ب ــی ن ــوه هوای ــد می ــا ســفید و تولی ــگ گل ه رن
تعــدادی از بیماری هــای ویروســی، قارچــی و نماتــد 

ــت. ــاوم اس مق

  جلی
یــک واریتــه نیمــه دیــررس تــا دیــررس اســت. بنابرایــن 
زمــان مناســب کاشــت از نیمــه دوم اردیبهشــت تــا پنجم 
خــرداد اســت. عملکــرد معمــوالً از متوســط باالتــر و برای 
ــگ  ــا زرد و رن ــت غده ه ــت. پوس ــوب اس ــارداری مطل انب
ــا  ــزرگ ت ــا از ب ــدازه غده ه گوشــت زرد روشــن اســت. ان
ــم های  ــا چش ــی ب ــم مرغ ــا تخ ــت. غده ه ــط اس متوس
ــت  ــدازه یکنواخ ــا ان ــای ب ــتند. غده ه ــق هس ــم عم ک
تولیــد می کنــد و بــه همیــن خاطــر بــرای بســته بنــدی 
و خــرده فروشــی در ســوپرمارکت ها مطلــوب اســت. 
بــرای فراینــد بــه عنــوان چیپــس، مصــارف ســرخ کردنی 
ــی  ــود خیل ــت ف ــرای فس ــت و ب ــت اس ــا کیفی ــی ب خیل
ــی  ــرک خوردگ ــه ت ــبت ب ــا نس ــت. غده ه ــمزه اس خوش
مقاومــت خوبــی دارنــد و بــه ســفیدک ســطحی و 

ــاوم اســت .  ــوم مق فوزاری

  سانته
متوســط رس بــوده و شــکل غده هــا نســبتاً گــرد، رنــگ 
پوســت کــرم و رنــگ گوشــت زرد روشــن، عمق چشــم ها 
ــاه  ــاع گی ــراق، ارتف ــت ب ــطح پوس ــط، س ــا متوس ــم ت ک
متوســط، رنــگ گل هــا ســفید و پوشــش برگــی خــوب و 
متراکمــی دارد و بــرای بســته بنــدی مناســب اســت. ایــن 
رقــم نســبت بــه ســاق ســیاه، لکــه لکــه شــدن پوســت 

و پوســیدگی نقــره ای حســاس اســت. آزمایشــات نشــان 
داده کــه بــه خشــکیدگی فوزاریومــی، ســفیدک ســطحی، 
ویــروس YO، و ضربــه مقــاوم اســت.به نماتــد سیســتی 
ــد سیســتی  ــه نمات ــاوم و ب ــی مق ــی( ســیب زمین )طای

ســیب زمینــی حســاس اســت.

  رقم میلوا

ــاال  ــرد ب ــا عملک ــررس و ب ــا دی ــط ت ــوا متوس ــم میل رق
اســت. پوشــش گیاهــی متوســطی ایجــاد نمــوده و 
ــفید  ــا س ــد. گل ه ــم رشــد می کنن ــاقه های نســبتاً قائ س
و تعــداد زیــادی غــده در انــدازه یکنواخــت تخــم مرغــی 
ــت زرد  ــد. گوش ــد می کن ــکل تولی ــکی ش ــره اش ــا قط ت
پــر رنــگ و غده هــا بــراق بــا چشــم های کوچــک 
ــان  ــدی آس ــته بن ــادر و بس ــده ن ــکلی غ ــتند. بدش هس
اســت. دوره رکــود متوســط بــوده و بهمیــن خاطــر دوره 
انبــاری متوســطی دارد. در خاک هــای بــا نیتــروژن کــم، 
بــازده خوبــی دارد. بیشــترین عملکــرد بســته بــه کولتیوار 
کشــت شــده پــس از9۰ تــا 12۰ روز بــه دســت می آیــد. 
ــه بیماری هــای لکــه برگــی، قارچــی و لکــه نقطــه ای  ب
و نماتــد مقاومــت اســتثنایی دارد. بافــت مومــی داشــته 
ــز و  ــوری و پخــت وپ ــازه خــوری، تن ــرای مصــارف ت و ب

ــی مناســب اســت. ــه ســاالد خیل تهی

  رقم بانبا
ــداد  ــاال و زودرس، تع ــیار ب ــرد بس ــا عملک ــم ب ــن رق ای
ــد،  ــد می کن ــیده تولی ــی کش ــم مرغ ــده تخ ــادی غ زی
ــکی و  ــیاه، خش ــه ای س ــه نقط ــد، لک ــه نمات ــاوم ب مق
ــیاه  ــاق س ــاری س ــه بیم ــت. ب ــی اس ــات مکانیک صدم
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حســاس اســت و از خاصیــت انبــارداری باالیــی برخــوردار 
می باشــد. رنــگ پوســت زرد نســبتاً بــراق، رنــگ گوشــت 
زرد روشــن، عمــق جوانه هــا کــم، گل هــا ســفید و تعــداد 

ــد. ــد می کن ــی تولی ــوه هوای ــطی می متوس

  رقم ساتینا
ــر  ــاال و ظاه ــرد ب ــا عملک ــررس ب ــا دی ــط رس ت متوس
ــه  ــاوم ب ــریع و مق ــی س ــاخ و برگ ــعه ش ــب، توس مناس
ــی  ــات مکانیک ــی، صدم ــگ داخل ــده، زن ــه غ ــد ثانوی رش
و کوبیــده شــدن، مقاومــت بــاال بــه خشــکی، ســازگاری 
ــاال(،  ــن ب ــبک )ش ــت س ــا باف ــای ب ــه خاک ه ــب ب مناس
دوره رکــود متوســط تــا طوالنــی، قابلیــت انبــاری خــوب، 
مناســب تــازه خــوری و پخــت وپــز، ســاقه ها بلنــد نیمــه 

ــرد  ــا گ ــا ســفید، غده ه ــدار، گل ه ایســتاده و کمــی رنگ
بــا چشــم های )جوانه هــا( نســبتا عمیــق بــا رنــگ 
ــه بیماری هــای قارچــی  ــاوم ب ــگ و مق گوشــت زرد پررن

ــد . ــاوم می باش ــی مق ویروس

  رقم اسپیریت
ــه  ــت نیم ــان کاش ــن زم ــوده و بهتری ــه زود رس ب  نیم
اول خــرداد اســت کــه بــا دریافــت نهــاده کــم، عملکــرد 
ــت  ــا کش ــق ب ــب مناط ــد. مناس ــد می کن ــی تولی خوب
بهــاره اســت. دارای گوشــت نســبتاً زرد بــوده و از طعــم 
ــوری  ــازه خ ــرای ت ــت و ب ــبی برخورداراس ــزه مناس و م
مصــرف می شــود. دارای پوســت درخشــان و محکــم 
ــروس  ــی و وی ــد طای ــت، نمات ــاری بای ــه بیم ــت. ب اس

ــت. ــاوم اس ــی مق ــات مکانیک ــرگ و صدم ــی ب پیچیدگ
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زکات از نظــر شــرع ـ بــه عنــوان یکــی از فــروع دیــن ـ جــدا کــردن 
انــدازه معینــی از مــال، کــه بــه حد نصــاب رســیده باشــد و دادن آن 
بــه مســتحقان، بــه امیــد برکــت یافتــن و یــا بــرای پاکیــزه کــردن 
نفــس یــا رشــد دادن بــه خیــرات و بــرکات اســت .)تبییــن اللغــات 

لتبیــان االیــات، محمــد قریــب، ج 1، بــاب زکــوة(
ــال اســت  ــی از م ــدار معین زکات در اصطــاح فقهــی پرداخــت مق
ــب  ــای واج ــه کمکه ــی دارد و ب ــی عام ــم معان ــرآن کری ــه در ق ک
ــه  ــس ک ــن ب ــت زکات همی ــود. در اهمی ــه می ش ــتحب گفت و مس
یکــی از پایه هــای دیــن مبیــن اســام شــمرده شــده و بــه عنــوان 
درمــان دردهــای اقتصــادی جامعــه محســوب می شــود؛ چنــان کــه 
اگــر بــرای عضــوی از بــدن کســی ناراحتــی ای پیــش بیایــد او را از 
حرکــت می انــدازد، در جامعــه نیــز اگــر گروهــی بــا مشــکات مالــی 

ــج می شــود. ــه فل ــه رو شــوند، حرکــت آن جامع روب
آری! زکات در بــرزخ در کنــار نمــاز تجّســم یافتــه و مونــس انســان 
ــا  ــامی م ــرعی و اس ــم ش ــف مه ــدان از وظای ــه ب ــود و توج می ش

اســت زیــرا:
ــز ســیر  ــرا، رم 1ـ زکات، ســیر کــردن فقراســت و ســیر کــردن فق

ــان، ص ۶۸۴( ــت؛ )هم ــر اس ــت و روز محش ــودن در قیام ب
2 ـ زکات، مــدال افتخــار اســامی بــودن آدمی اســت کــه نپرداختن 
آن عامــت خــارج شــدن از مــدار ایمــان و اســام اســت؛ )همــان، 

ص ۵۸(
ــرا در  ــه فق ــیدگی ب ــان رس ــت صالح ــف حکوم ــن وظای ۳ ـ از اولی
ســایه پرداخــت زکات اســت: »الذیــن ان مّکناهــم فــی االرض أقامــوا 

ــّزکاة« )ســوره حــج )22( آیــه ۴1( الّصــاة و آتــوا ال
۴ ـ بــا پرداخــت زکات، ســام و صلــوات پیامبــر را دریافــت 
می داریــم؛ چــون خداونــد بــه پیامبــر فرمــوده: زکات مــردم را بگیــر 

ــه 1۰۳( ــه )9( آی ــوره توب ــت؛ )س ــا درود فرس ــر آنه و ب
۵ ـ دریافــت کننــده زکات در ظاهــر فقــرا هســتند، ولــی در واقــع 
خداونــد اســت و ایــن اهمیــت برجســته زکات را می رســاند. )همــان، 

آیــه 1۰۴(
ادلّه وجوب زکات

آیات محکم قرآنی
در قــرآن کریــم واژه زکات بــه همــراه مشــتقاتش ۵9 مرتبــه در 29 
ســوره و ۵۶ آیــه بــه کار رفتــه، کــه 2۷ مــورد در کنــار نمــاز آمــده 

اســت.
1ـ  دســته ای از آیــات، اصــل زکات را مطــرح کــرده و آن را در ردیف 
ــد و پرداخــت زکات را ماننــد اقامــه نمــاز واجــب  نمــاز قــرار داده ان

دانســته و از شــعائر دینــی و عایــم ایمــان بــه حســاب آورده انــد؛
ــه  ــوده و آن را ب ــر نم ــه دادن زکات ام ــه ب ــتند ک ــی هس 2 ـ آیات

ــر  ــا، دکت ــد. )تفســیر علی ــا خــدا قلمــداد نموده ان ــه ب ــوان معامل عن
اســماعیل منصــوری الریجانــی، ص 2۵2ـ  2۵۳ ؛ بــه عنــوان نمونــه 

ــه 1۳.( ــه )۵۸( آی ــه ۳۳ ؛ ســوره مجادل ســوره احــزاب )۳۳( آی
۳ـ  برخــی از آیــات نشــان دهنــده تشــریع اصــل این فریضــه عبادی 
و اقتصــادی هســتند و بــه طــور کلــی دربــاره ایــن کــه چــه مقداری 
گرفتــه شــود و در چــه مــوردی گرفتــه نشــود، ســاکت می باشــند، 

کــه ظهــور دارد در ایــن کــه زکات در کل امــوال الزم اســت؛
ــق شــمارش  ــور دقی ــه ط ــات، مصــارف زکات را ب ۴ ـ برخــی از آی
ــده را  ــه ش ــد زکات گرفت ــامی بای ــت اس ــری ام ــد و رهب نموده ان
ــت اســامی،  ــی دول ــع مال ــه کار بینــدازد. )مناب ــن مصــارف ب در ای

ــث زکات(( ــات، ص 2۵ )بح ــداهلّل بی اس

ــة  ــم صدق ــن امواله ــذ ِم ــه »ُخ ــه اهلل آی ــی رحم ــه طباطبای عام
ــه  ــه 1۰۳( را آی ــه )9( آی ــوره توب ــا...« )س ــم به ــم و تزکیه تطهره

ــت: ــته اس ــته و نوش ــوب زکات دانس وج
»ایــن آیــه شــریفه متضمــن حکــم زکات مالــی اســت، کــه خــود 
ــه  ــر آی ــم ظاه ــت؛ ه ــام اس ــن اس ــریعت و دی ــی از ارکان ش یک
ایــن امــر را می رســاند و هــم اخبــار بســیاری کــه از طریــق ائمــه 
معصومیــن علیهــم الســام و از غیــر ایشــان نقــل شــده اســت.« ) 

ــزان، ج 9، ص ۵12( ــه المی ــزان، ج 9، ص ۳۷۷ ؛ ترجم المی
زکات مخصوص دین اسام نیست

زکات عــاوه بــر دیــن اســام در ادیــان پیشــین نیــز بــوده اســت؛ 
یعنــی زکات بــه همــراه نمــاز از مشــترکات همــه ادیــان آســمانی 
ــت.  ــن مدعاس ــواه ای ــم گ ــرآن کری ــیاری در ق ــات بس ــت و آی اس
ــوره  ــه ۴۳ ؛ س ــره )2( آی ــوره بق ــه ۳1 ؛ س ــم )19( آی ــوره مری )س

ــه ۵.( ــه )9۸( آی بین
ــام  ــه زکات در اس ــم ک ــات در می یابی ــات و روای ــی آی ــا بررس ب
ــی  ــا مبتن ــه صرف ــی نیســت ک ــان اله ــر ادی ــد زکات در دیگ همانن
بــر یــک نــوع وصیــت و ســفارش اخاقــی باشــد؛ بدیــن جهــت کــه 
مــردم رغبــت بــه بــّر و نیکــی پیــدا کننــد و از بخــل بپرهیزنــد، بلکه 
فریضــه ای الهــی اســت و بــی اعتنایــی بــه آن فســق اســت و منکــر 
وجــوب آن، کافــر می باشــد. )زکات، محســن قرائتــی، ص 19 ـ 22(

اهمیت زکات
گردآورنده : آقای دانیال کشتمند
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مشخصات شرکت های تولید و فرآوری بذر استان کردستان در سال زراعی 97-98

ردیف

1

2

۳

۴

۵

۶

۷

۸

9

1۰

11

12

نام شرکت

شرکت تولید فرآوری و توزیع بذر 
خوشه برکت باران

شرکت تولید فرآوری و توزیع بذر
کشت گستر

شرکت تعاونی روستایی بعثت گنجی 
)تولید جو(

شرکت تعاون روستایی قزانقره

شرکت تعاون روستایی بابارشانی

شرکت کشت و صنعت کردستان سبز

شرکت تعاون روستایی رسالت

شرکت ۴۵2 کشت و صنعت مائده

شرکت تعاون روستایی صاحب

شرکت تعاون روستایی قدس سریش آباد

شرکت تعاون روستائی وزیر

شرکت مروارید خوشه ماهان طائی

مدیر عامل

لقمان علی پاشایی

رستم علی حسن زاده

محمد رضا جبرئیلی

محمد رحیم نیازی

زارعی

جوادجوانمردی

اسعد فیضی

سید هاشم اجاقی

اسعد احمدی

بهمن میرزائی

سید مسعود حسینی

سید جمیل سلیمانی

شهرستان

بیجار

بیجار

بیجار

دهگان

دهگان

دهگان

سقز

قروه

دیواندره

دیواندره

قروه

دهگان

شماره تماس

۰91۴1۴۴۶2۷۶

۰91۸۸111۸۸2

۰91۸۸۷2۶۶۸۷

۰91۸1۷1۰۳۳1

۰91۸۳۷2۰۴۶۵

۰91۸1۷1۷۰۳۸

۰91۸۳۷۴19۶۶

۰91۸۳۷۳۴۰۷۷

۰91۸۳۷21۵۰9

۰9121۷1۳۴22

۰91۸۳۷2۴۶9۰

۰91۸۳۷2۳۰۰۴
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معرفـی شرکـت کشـت گستـر کـردستـان
نام شرکت: کشت گستر کردستان

نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت: سید جمیل سلیمانی
نام ارقام تولیدی گندم آبی: پیشگام

نــام ارقــام تولیــدی گنــدم دیــم: ســرداری، اوحــدی، 
بــاران،واران

ــا در  ــاس کارگزاری ه ــماره تم ــا، آدرس و ش ــام کارگزاره ن
اســتان کردســتان

1- شهرستان سنندج
الــف: آقــای کاوه حســنی- ســنندج جنــب شــرکت خدمــات 

۰91۸۸۷1۵۳۸۴ حمایتی-تلفــن 
ــات  ــب خدم ــاد جن ــین اب ــی- حس ــه خان ــن کاک ــای حس ب: آق

۰91۸۳۷۷1۸۵۴ تلفــن  کشــاورزی 
ج: آقــای ذکریــا لطفــی- مدیــر عامــل تعاونــی روســتایی حســین 

ــاد تلفــن ۰91۸۸۷۸۷2۷۴ آب
2- شهرستان دیواندره

ــن  ــدره تلف ــهر دیوان ــدای ش ــاراری – ابت ــی باب ــای یحی ــف: آق ال
۰91۸۳۷21۴۵۴

ــب  ــدره جن ــداران دیوان ــی دام ــی- تعاون ــن نصراله ــای حس ب: آق
ــن ۰91۸۳۷۷1۵۳۰ ــزی تلف ــداری مرک بخش

3- شهرستان کامیارن
ــن  ــگی تلف ــاده کش ــدای ج ــری- ابت ــد جواه ــای مجی ــف: آق ال

۰91۸۳۷2۰19۵
ب: موچــش بلــوار اصلــی آقــای ســیف اهلل ســاعد موچشــی تلفــن 

۰91۸۷۸۵۳۴9۴
4- شهرستان دهگان

ــاورزی  ــاد کش ــری جه ــاز- روب ــدی نی ــعود احم ــای مس ــف: آق ال
۰91۸۳۷2۳۰۳۳ تلفــن 

تلفــن  آبــاد  حســن  -روســتای  میرکــی  مهــران  آقــای  ب: 
۰91۸9۸۰۵2۶۸

5- شهرستان قروه 
الــف: آقــای محمــد میــرزا الماســی- جنــب مرکــز بوجاری شــرکت 

خدمــات حمایتی تلفــن ۰912۳۸۴1۷1۴
ــگران  ــتا کامش ــد روس ــی و تولی ــرادی- تعاون ــر م ــای ناص ب: آق

نرســیده بــه گنجــی تلفــن ۰91۸1۷۰۵۳۸9
تلفــن  دزج  روســتایی  تولیــد  تعاونــی  اعتمــاد-  آقــای  ج: 

 ۰91۸۳۷2۷۷۴9
ــاد  ــات جه ــر خدم ــب دفت ــران جن ــهر دلب ــلو ش ــای منتش د: آق

۰91۸۵۰99۳۷۸ تلفــن  کشــاورزی 
6- شهرستان بیجار

آقای ملک محمدی تلفن ۰91۸۳۷۰۰1۰9
7- شهرستان سقز

الف: آقای حسین پور تلفن ۰91۸۸۷۵2۶۷۶
ب: خانم محمودی تلفن ۰91۸۸۷۵۴۰۷2

8- شهرستان سروآباد
تلفــن  روســتایی  تعاونــی  شــرکت  فاحــی  خالــد  آقــای 

۰91۸۳۷۵۸1۰۳
9- شهرستان مریوان

تلفــن  تعاونــی  شــرکت های  اتحادیــه  برزیــن  داس  آقــای 
۰91۸۳۷۵۰9۴۵
10- شهرستان بانه

آقای امینی اتحادیه تعاونی روستایی بانه تلفن ۰91۸۳۷۵۳۰19

پیشینه فعالیت های شرکت 
ــت ۵۴22 اداره  ــماره ثب ــه ش ــتان ب ــتر کردس ــت گس ــرکت کش ش
ــت  ــه ثب ــنندج در ۸۶/1/2۸ ب ــتان س ــرکت های شهرس ــت ش ثب
رســیده و از ابتــدای ســال 1۳9۳ فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد 
و فــرآوری و بســته بنــدی بــذر گنــدم آبــی و دیــم شــروع نمــوده و 
در آغازیــن ســال فعالیــت ایــن شــرکت نهصــد تــن ســهمیه داشــته 
کــه در ســال 1۳9۶ و 1۳9۷ بــه بیــش ار پنــج هــزار تــن افزایــش 
ــداری و  ــزان خری ــن می ــی باالتری ــرده و در دو ســال متوال ــدا ک پی

فــرآوری بــذر متعلــق بــه ایــن شــرکت بــوده اســت.
شــرکت کشــت گســتر کردســتان تنهــا شــرکت رتبــه 2 در غــرب 
ــد و  ــی توانمن ــروی فن ــوده و ماشــین آالت پیشــرفته، نی کشــور ب
ظرفیــت انبارهــای مناســب شــرکت ســبب شــده تــا ایــن شــرکت 
در ســال 1۳9۷ بــا خریــد و فــرآوری ۶1۵۵ تــن بــذر گنــدم آبــی 
ــذر  ــش از 2۷ درصــد از ب ــف بی ــات مختل ــام و طبق ــم در ارق و دی
اســتان را بــه تنهایــی تامیــن و بیــش از چهــار صــد تــن ســرداری 
ــازمان  ــتور س ــوع و دس ــت وزارت متب ــه درخواس ــده ب ــی ش گواه
ــاری  ــال و بختی ــار مح ــتان چه ــه اس ــتان ب ــاورزی اس ــاد کش جه
ارســال نمــوده اســت فعالیــت دیگــر شــرکت، تشــکیل کاس هــای 
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ــا  ــارزه ب ــی، مب ــه زراع ــات کاشــت ب ــا موضــوع عملی آموزشــی ب
آفــات و بیماری هــا، نحــوه آبیــاری صحیــح و کوددهــی در طــول 
ســال زراعــی بــرای پیمانــکاراران طــرف قــرارداد می باشــد 
ــروترین  ــزو پیش ــرکت ج ــن ش ــکاران ای ــون پیمان ــم اکن ــه ه ک

ــد . ــمار می رون ــه ش ــاورزان ب کش

تصاویر و مستندات مربوط به شرکت
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معرفی شرکت

شــرکت تعاونــی ۴۵2 کشــت و صنعــت مائــده شهرســتان 
دهــگان، در ســال 1۳9۶ و بــا همــت بخــش خصوصــی و 
در راســتای برنامه هــای بخــش کشــاورزی، ابتــدا فعالیــت 
خــود را بــا ســاخت ســیلوی بتنــی گنــدم و بــا ظرفیــت 
بالــغ بــر۸۰ هــزار تــن و قابلیــت تخلیــه و صــادرات ۴۰۰ 
ــز  ــن مرک ــدازی ای ــا راه ان ــرد؛ ب ــن در ســاعت شــروع ک ت
خریــد، بســیاری از مســائل و مشــکات کشــاورزان منطقه 
در زمــان تحویــل گنــدم برطــرف شــد. بــا گذشــت زمان و 
بــا توجــه بــه نیــاز منطقــه در عرصــه کشــاورزی و افزایش 
تنــوع ارقــام محصــوالت کشــاورزی از جملــه گنــدم، ایــن 
شــرکت در ســال 1۳9۷ بــا همــکاری جهــاد کشــاورزی و 
موسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال اســتان 
ــام  ــت ارق ــه کش ــود را در زمین ــت خ ــتان، فعالی کردس
ــادری و  ــر پایه هــای م ــدم و تکثی ــوب و مناســب گن مطل
گواهــی شــده نیــز شــروع کــرده و بــه ایــن ترتیــب وارد 

عرصــه تولیــد و فــرآوری بــذر گنــدم شــد.
تکثیــر، فــرآوری و توزیــع ارقــام مختلف گندم دیــم و آبی 
در ایــن شــرکت بــا همــکاری موسســه تحقیقــات ثبــت و 
ــاورزان،  ــاز کش ــه نی ــه ب ــا توج ــال و ب ــذر و نه ــی ب گواه
آب و هــوا و اقلیــم مناطــق مختلــف و کشــت ارقــام 
ــتر و  ــرد بیش ــا عملک ــی ب ــای محیط ــه تنش ه ــاوم ب مق
ــود شــرکت  ــن موسســه و خ ــان ای ــارت کارشناس ــا نظ ب
صــورت می گیــرد. مهمتریــن هــدف ایــن مجموعــه 

ــه  ــدم کاران در زمین ــاورزان و گن ــدی کش ــت من رضای
ــوده  ــدم ب ــذر گن ــل ب کاشــت، داشــت، برداشــت و تحوی
و همچنیــن بــا تولیــد ارقــام گنــدم مطلــوب در منطقــه، 
گامــی فراتــر را بــرای کشــاورزان برداشــته اســت. تکثیــر 
ــدری –  ــل آذر2 – همــا- ســرداری – حی ارقامــی از قبی
پیشــگام و اروم در پایه هــای مــادری و گواهــی شــده 
ــا در  ــترش آنه ــدف گس ــا ه ــی 9۸-9۷ ب ــال زراع در س
ــذری  ــکاران ب ــا پیمان ــرارداد ب ــاد ق ســال های بعــد و انعق
ــای  ــه نهاده ه ــاوره ، تهی ــد، مش ــات بازدی ــه خدم و ارائ
کشــاورزی از جملــه ســموم علــف کــش و دیگــر ســموم 
ــه  دفــع آفــات نباتــی و همچنیــن کودهــای شــیمیایی ب
ــای  ــه برنامه ه ــان، از جمل ــذر آن ــل ب ــاورزان و تحوی کش

شــرکت می باشــد.
ــد  ــذری تولی ــدم ب ــت گن ــر دریاف ــتای تســهیل ام در راس
شــده توســط شــرکت و فــروش آن بــه پیمانکاران، شــرکت 
مائــده عــاوه بــر فــروش مســتقیم همــکاری بــا شــرکت ها 
و کارگــزاران توزیــع بــذر در داخــل و خــارج اســتان را در 
نظــر داشــته و در همیــن راســتا بــا نهادهــای توزیــع بــذر 

زیــر همــکاری و فعالیــت نمــوده اســت:
1- عطــا اهلل نظــری– قــروه خیابــان ســید جمــال الدیــن 
ــی  ــات زراع ــر خدم ــازان جــاده ســراب کوث ــدان جانب می
بــرادران زارعــی – شــماره تمــاس ۰۸۷۳۵222۵1۷- 

۰91۸۸۷۳12۵۷

شرکت تعاونی 452 کشت و صنعت مائده
مدیر عامل : آقای رحمت اله میرکی
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ــرکت  ــار ش ــتای وینس ــروه روس ــی – ق ــی صادق 2- عل
ــی روســتایی شــهید چمــران – ۰۸۷۳۵۴92۸۰۰-  تعاون

 ۰91۸۸۷1۳۰۷۰
۳- آرش گنجــی- قــروه شــهرک فرهنگیــان خیابــان 
ــی – ۰91۸۳۷2۷۶۷1 ــاورزی گنج ــات کش ــار خدم ایث
۴- محمــد میــرزا الماســی – قــروه کیلومتــر یــک 
جــاده قــروه- دهــگان جنــب باســکول ایــران زمیــن – 

۰912۳۸۴1۷1۴
۵- مســعود احمــدی– دهــگان میــدان بســیج کارگزاری 
کــود و بــذر مســعود احمــدی نیــاز– ۰۸۷۳۵1222۳2- 

۰91۸۳۷2۳۰۳۳
دهــگان کیلومتــر 1 جــاده   – ۶- فردیــن حبیبــی 
حبیبــی–  عبــداهلل  بــذر  و  کــود  کارگــزاری  قــروه 

۰91۸1۷1۷11۴ -۰۸۷۳۵12292۳
ــاد   ــن آب ــتای حس ــگان روس ــی– ده ــران میرک ۷- مه
ــی– ۰91۸9۸۰۵2۶۸ ــران میرک ــذر مه ــع ب ــل توزی عام

ــه  ۸- کاوه حســنی - ســنندج جــاده ســاحلی نرســیده ب
جایــگاه CNG پشــت انبــار شــرکت خدمــات حمایتــی  
اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی روســتایی ۰۸۷۳۳1۶۷۷۰2-

۰91۸۸۸۴۳۵۰2
9- عدنــان شــاه محمــدی- ســنندج فیــض آبــاد خیابــان 

چــوب فروشــان– ۰91۸۳۷9۳۶11 
1۰- زکریــا لطفــی– حســین آبــاد شــرکت تعاونــی 
 -  ۰۸۷۳۳۴۷121۵ آبــاد-  حســین  روســتایی 

 ۰91۸۸۷۸۷2۷۴
11- مجیــد جواهــری– کامیــاران خیابــان انتظــام جنــب 
کانتــری 11 کارگــزاری توزیــع کــود و بــذر مجیــد 

 ۰91۸۳۷2۰19۵  -۰۸۷۳۵۵۳۳1۰2 جواهــری 

12- صــاح محمــدی - کامیــاران انتهــای خیابــان 
اصلــی شــهرک صنعتــی کارگــزاری توزیــع بــذر و کــود – 

 ۰91۸۸۷۰۳9۴۵  –  ۰۸۷۳۵۵۳۳9۳۰
ــاهین دژ    ــوکان جــاده ش ــور- ب ــن پ ــن بنگی 1۳- بهم
ــتان–  ــذر کردس ــود و ب ــع ک ــزاری توزی ــکول و کارگ باس

۰91۴۸۴۳2۸۶۶-۰91۴۵۵۴۷99۵
ــهید  ــوار ش ــوان بل ــدل– مری ــق نیک ــد صدی 1۴- محم
عبــادت پاییــن تــر از ایســتگاه تاکســی چهــار راه موســک 

۰91۸۸۷۶۵12۶-۰۸۷۳۴۶۰۳۶۰۷  –
ــر 1  ــقز کیلومت ــور- س ــین پ ــعید حس ــد س 1۵- محم

جــاده بــوکان  جنــب پاســگاه – ۰91۸۸۷۵2۶۷۶ 
در ســال 1۳9۷ بــا توجــه بــه پویایــی و پتانســیل فعالیــت 
در زمینــه تولیــد بــذر و بهره گیــری از امکانــات، تجهیزات 
ــده گســتره  ــن عرصــه، شــرکت مائ و نیــروی کاری در ای
ــت  ــب موافق ــا جل ــوده و ب ــر نم ــود را فرات ــت خ فعالی
ســازمان محتــرم جهــاد کشــاورزی و مرکــز تحقیقــات و 
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان کردســتان،  
در زمینــه حبوبــات )نخــود( نیــز فعالیــت خــود را 
شــروع نمــود. ایــن شــرکت در تولیــد نخــود بــذری نیــز 
ــردن  ــن ک ــا جایگزی ــته و ب ــمندی برداش ــای ارزش گام ه
ــرد بیشــتر و کشــت  ــا عملک ــی ب ــام خارجــی و داخل ارق
ــل  ــن تحوی ــاری و همچنی ــورت انتظ ــه ص ــام ب ــن ارق ای
گرفتــن نخــود بــذری کشــاورزان و ارائــه انــواع خدمــات 
ــدی نخــودکاران و  ــات رضایتمن ــی، موجب در فصــل زراع
افزایــش عملکــرد و درآمدزایــی ایــن محصــول را فراهــم 

کــرده اســت.
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