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کشاورزی ایالم، تشنه اصالح 

الگوی مصرف بهینه آب
بخش کش��اورزی در ای��ران یکی از مهم 
ترین بخش های اقتصادی می باشد و این در 
حالی اس��ت که کمبود آب اصلی ترین عامل 
مح��دود کننده تولید محصوالت کش��اورزی 
و غذایی اس��ت. از س��وی دیگ��ر بیش از 90 
درصد منابع آبی کش��ور در بخش کشاورزی 
با راندمان نس��بتًا پایی��ن )کمتر از 40 درصد( 
مورد اس��تفاده قرار می گی��رد و اغلب روش 
های آبیاری در مزارع و باغات کش��ورما بازده 
پایینی داشته و باعث هدرروی این منابع آبی 

می شود.
این موضوع در حالی یکی از چالش های 
اساس��ی بخش کشاورزی محسوب می گردد 
که ش��رایط خاص اقلیمی کش��ور، خشکی و 
پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی در 
آن، هر گونه تولید مواد غذایی و کش��اورزی 
پایدار را منوط به استفاده ی صحیح و منطقی 
از منابع آبی محدود کشور نموده است. از این 
رو کارشناس��ان معتقدند که آب آبیاری، مهم 
ترین نهاده کش��اورزی اس��ت و تداوم تولید 
در بخش کش��اورزی ب��ه کاهش مصرف آب 
و اس��تفاده از روش های نوین آبیاری وابسته 

است.
معمواًل هنگامی که از مساله مصرف بهینه 
آب س��خن به میان می آید، ذهن ما اغلب به 
مص��رف کمتر آب معطوف می گ��ردد اما در 
واقع »مدیریت مصرف بهینه آب عبارت است 
از راهکاری ک��ه موجب افزایش بهره وری و 
راندمان بیش��تر آب در واحد سطح شود. یا به 
عبارت دیگر از میزان آبی که در اختیار داریم، 

بیشترین استفاده را داشته باشیم«.
استان ایالم یکی از مناطق مستعد کشور 
در تولید محصوالت کش��اورزی است که در 
طی س��الیان اخیر با عنایات ویژه مقام معظم 
رهبری و دولت خدمتگزار جمهوری اسالمی، 
طرح های اساس��ی در زمین��ه آب و خاک و 
آبی نم��ودن اراضی زراعی در آن اجرا ش��ده 
اس��ت. طرح عظیم احیای اراض��ی 55 هزار 
هکتاری دش��ت های ایالم )دهلران، مهران 
و هلی��الن( یکی از این طرح های موفق آب 
و خ��اک کش��ور و بلکه مهم تری��ن طرح در 
اس��تان ایالم اس��ت که هم اکنون در مراحل 
اج��رای پایانی خود ق��رار دارد که با تجهیز و 
نوسازی و تسطیح اراضی کشاورزی و انتقال 
آب از طری��ق کان��ال های آبی��اری و تجهیز 
اراضی به سیس��تم های نوی��ن آبیاری ضمن 
افزایش س��طح زیر کشت اراضی آبی استان، 
گام مهمی در راستای مدیریت مصرف بهینه 
آب در مزارع از طریق فرهنگ سازی و ایجاد 
س��ایت های جام��ع الگویی به��ره وری آب 

برداشته است.
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رتویج کشاورزینوآوران 

ایکاردا یکی از مراک��ز تحقیقاتی بین المللی 
است که در سال 1977 با هدف انجام تحقیقات 
به منظور دستیابی به امنیت غذایی و کاهش فقر 
از طریق مش��ارکت مردم و حفظ محیط زیس��ت 
جهت دس��تیابی به تولیدات کش��اورزی تاسیس 
گردی��د. ای��کاردا در اکثر مناطق خش��ک و نیمه 
خش��ک دارای فعالیتهای علمی و پژوهش��ی می 
باش��د. منابع مالی این مرکز از محل کمک های 
س��ازمانهای بین المللی ش��امل بان��ک جهانی ، 
بانک توس��عه آسیا ، اتحادیه اروپا ، صندوق مالی 

اوپک و .... تامین می گردد.
در جمهوری اس��المی ایران ق��رارداد اجرای 
پروژه افزایش بهره وری از سیستم کاشت غالت 
برای امنیت غذایی درش��هریور ماه 1395 توسط 
مقامات وزارت جهاد کشاورزی و مدیران ایکاردا 
امض��اء گردید. یکی از دالی��ل اصلی اجرای این 
پروژه پذیرش کم یافته ه��ای تحقیقاتی موجود 
برای کش��اورزی دیم توسط بسیاری از کشاوزان 
می باشد. این امر موجب شده که کشاورزی دیم 
ای��ران از مناب��ع و امکانات مح��دود فعلی، بهره 
برداری الزم را داشته باشد. این موضوع به خوبی  
هم در سالهای  پرتنش و هم در سالهای پر باران 
مش��اهده می شود. در سالهای خشک و پرتنش، 
مزارع��ی که تحت مدیریت صحیح زراعی بودند، 
نس��بت به مزارع��ی  که در آنه��ا اصول صحیح 
زراعی رعایت نش��ده بود دچار خس��ارت کمتری 
ش��دند. بنا براین می ت��وان چنین عنوان کرد که  
خسارت شدید ناشی از تنشهای محیطی هر چند 
سال یکبار ممکن است اتفاق بیفتد، ولی خسارت 
ش��دید ناش��ی از مدیریت غلط زراعی  هر سال 
در س��طح وس��یعی از مزارع اتفاق م��ی افتد. اگر 
کش��اورزان دیم کار در مدیریت زراعی از  یافته 
های تحقیقاتی اس��تفاده کنند م��ی توانند بطور 
قاب��ل توجهی به��ره وری از زراعت دیم و درآمد 
خود را بطور کارآمدی افزایش دهند. تعداد زیادی 

از هموطن��ان به ام��ر تولید محص��والت غذایی 
در ش��رایط دیم مش��غول هس��تند و باید انگیزه 
کافی ب��رای ادامه فعالیت در این عرصه بس��یار 
مهم اقتص��ادی که به امنیت غذایی کش��ور نیز 

کمک  ش��ایانی می کند داش��ته باشند و در عین 
حال باید اصول کش��اورزی پای��دار را نیز رعایت 
کنند ت��ا اراضی حاصلخیز و مناب��ع موجود برای 

نس��لهای آینده نیز قابل استفاده باشد. به همین 
دلیل در این پروژه اصول کش��اورزی حفاظتی و 
نیز اصول ب��ه زراعی به دلیل عدم رعایت آن در 
زراعت مرس��وم دیم در ایران در س��طح گسترده 
ای تروی��ج می گردد تا ع��الوه بر کاهش هزینه 
های تولید و افزایش درآمد کشاورزان،  مواد آلی  
و حاصلخی��زی خاک نیز افزای��ش یابد . در این 
پروژه زراعت گندم دی��م محوریت اصلی را دارد 

و حبوب��ات در تناوب با گندم و زراعت جو نیز در 
تن��اوب با حبوبات در مرتبه بعدی قرار دارد. البته 
س��ایر محصوالت دیم  مانند دانه های روغنی ، 
علوفه،  یوالف، نخ��ود فرنگی و... که بتوانند در 
تن��اوب غالت قرار بگیرند و موجب افزایش بهره 
وری و درآمد کشاورزان دیم کار نیز گردد در این 

پروژه مورد مطالعه  قرار خواهند گرفت.
 

اجزا اصل�ی پروژه برای رس�یدن به 
اهداف

1.  انتق��ال یافت��ه ه��ای تحقیقات��ی موجوِد 
آزمایش ش��ده و اثبات ش��ده  از طریق روشهای 

ترویجی موثر؛
2.  تحقیق��ات س��ازگاری در ش��رایط مزرعه 
کش��اورز و در مقیاس بزرگ در مورد یافته های 
جدید بدست آمده توسط ایستگاههای تحقیقاتی؛

3.  پذی��رش یافت��ه های تحقیقاتی توس��ط 

کش��اورزان و بررسی اثر بخش��ی آن بر سیستم 
کشت غالت محور در ارتقاء معاش کشاورزان؛

4. ظرفیت سازی و تقویت ساختارها و بهبود 

زیرس��اخت های اجرای تحقیقات و ترویج برای 
توس��عه پای��دار  از طری��ق برگ��زاری دوره های 
آموزشی داخل و خارج از کشور برای کارشناسان 
مجری پروژه و کشاورزان همکار پروژه و تقویت 

و بهبود سیستم ترویج کشاورزی. 

ادامه در صفحه دوم

آشنایی با پروژه امنیت غذایی ای�ک�اردا در استان ایالم

برنامه اجرای پروژه امنیت غذایی )ایکاردا( در سال زراعی 98-97 در شهرستان چرداول

برنامه اجرای پروژه امنیت غذایی )ایکاردا( در سال زراعی 98-97 در شهرستان بدره
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آشنایی با پروژه امنیت غذایی 
ای�ک�اردا در استان ایالم

دستاوردهای پیش بینی  شده پروژه:
1. افزایش و پایداری تولید سیس��تم کش��ت غالت محور از طریق ترویج و پذیرش ارقام اصالح 

شده، مدیریت آب و مزرعه و بسته های مدیریت زارعی؛
2. ارزیابی  مجدد و بررسی دقیق تر ژرم پالسم اصالح شده در شرایط مزرعه کشاورزان؛

3. افزای��ش تولی��د از طریق اس��تفاده از آبیاری تکمیلی با تمرکز بر منابع موقت و س��طحی آب 
موجود؛

4. افزایش بهره وری از مزارع از طریق کشاورزی حفاظتی و مدیریت زراعی بهینه؛
5. بررسی میزان پذیرش و تاثیر فنآوری های بهینه شده تولید محصول  بر روی بهره وری تولید 
و افزایش معیش��ت و درآمد کشاورزان از طریق مطالعه شرایط مزارع و بررسی نظرات کشاورزان در 

ارزیابی های زراعی؛ 
6. ارائه سیاستهایی برای ارتقاء امنیت غذایی و افزایش درآمد کشاورزان،

7. اصالح شیوه های ترویج کشاورزی در شرایط دیم در ایران.

در این پروژه دو نوع مزرعه وجود دارد: 
1. مزارع ترویجی که قس��متی از مزارع تجاری تحت مدیریت کش��اورزان است که در آنها یافته 
های تحقیقاتی تایید ش��ده با تیمارهای ش��اهد و روشهای مرسوم کشاورزان در سطح وسیع مقایسه 

میشوند.
2. مزارع پایگاههای نو آوری که قسمتی از مزارع کشاورزان است که با مشارکت خود کشاورزان 
یافته های تحقیقاتی جدید در مزرعه ارزیابی شده تا برتری آنها تایید گردد و در صورت اثبات برتری 

نسبت به تیمارهای شاهد، در سالهای بعد در مزارع ترویجی در سطح گسترده تری ترویج گردد.
جایگاه کشاورزی حفاظتی در این پروژه:

حدود 180 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در جهان تحت کشاورزی حفاظتی کشت می شوند 
که موجب افزایش ماده آلی خاک، جلوگیری از انتشار کربن به جو و افزایش ظرفیت نگهداری آب 
در خاک شده است. بطور حتم این روش در ایران در شرایط دیم نیز  در افزایش حاصلخیری خاک 
و افزایش بهره وری از زراعت دیم موثر خواهد بود. کش��اورزی حفاظتی از ارکان مهم پروژه امنیت 
غذایی ایران - ایکاردا برای افزایش بهره وری از مزارع دیم اس��ت، باید کش��اورزان و کارشناس��ان 
ب��ا اهمیت و اهداف کش��اورزی حفاظتی و نقش آن در افزای��ش درآمد و حاصلخیزی خاک مزارع و 
کاهش هزینه های تولید بیشتر آشنا شوند تا با اطمینان بیشتر آنرا بپذیرند و برای تامین ابزار و نهاده 
های مورد نیاز س��رمایه گذاری نمایند. این عملیات در س��الهای اول در مزرعه کشاورزان پیشرو  با 

استفاده از ماشین آالت کشت مستقیم  موجود در منطقه اجرا می شود. 
در خصوص س��ایر کشاورزان خرد و متوس��ط، در صورتیکه که برای این عملیات انتخاب شوند 
بایس��تی مزرعه تحت کشت سیستم کشاورزی حفاظتی،  در سالهای اجرای پروژه، ثابت باشد تا در 

این سالها  با افزایش ماده آلی، خصوصیات خاک، افزایش یابد. 
ب��ا توج��ه به مطالب فوق الذکر و نیز اجرای این پروژه از س��ال زراعی 96-95 در چهار اس��تان 
آذربایجان شرقی ،کرمانشاه، لرستان و کردستان و نتایج آن و همچنین  وسعت اراضی دیم نسبت به 
کل سطوح اراضی کشاورزی در استان و میزان  و مدل پراکنش نزوالت آسمانی و دیگر ویژگیهای 
خاص استان، در سال زراعی جاری، استان ایالم نیز به عنوان یکی از مجریان پروژه مذکور انتخاب 
گردید که در مناطق دیم استان با هدف افزایش میانگین تولید در واحد سطح از طریق انتقال یافته 
ه��ای تحقیقاتی و آموزش اصول صحیح زراعت دیم به کش��اورزان و کارشناس��ان کار خود را آغاز 
نموده اس��ت و یک اقلیم پر باران س��رد و معتدل در آسمان آباد شهرستان چرداول و یک اقلیم گرم 
و پر باران که شهرس��تان بدره انتخاب گردید که امید می رود با حمایت مجموعه مدیران س��ازمان 

و تالش و کوشش و همفکری کارشناسان مجری و همکاری کشاورزان به اهداف خود نائل آید.

منابع:
- خالصه برنامه کار و دس��تورالعمل کش��ت محصوالت پروژه امنیت  غذایی ایران - ایکاردا در 

استان کرمانشاه)98-97(
- حق پرست، رضا )1396(. کارگاه آموزشی دستاوردهای کشاورزی حفاظتی در زراعت دیم

- برنامه کاری مدیریت زراعت س��ازمان جهاد کش��اورزی استان ایالم درخصوص پروژه ایکاردا 
)1397(

محمد دامیان- کارشناس مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

* کلیه مقاالت ارائه شده به دفتر فصلنامه توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفته و در 
صورت تایید پس از ویرایش به چاپ خواهند رسید.

* بدیهی است مقاله های پذیرفته شده به ترتیب اولویت در شماره های آتی منتشر خواهند 
شد.

* مسئولیت علمی مقاالت به عهده ی نویسنده است و چاپ آن الزاماً به منزله ی تایید دیدگاه 
نویسنده یا نویسندگان مقاله نیست.

* فصلنامه در ویرایش فنی و ادبی مقاالت آزاد است.
* متن فارسی مقاالت حداکثر در سه صفحه با فاصله 1/5 سانتی متر با قلم B Lotous تایپ 

شود.
* ارسال فایل word مقاله به دفتر فصلنامه الزامی است.

* ذکر منابع مورد استفاده الزامی بوده و بایستی در انتهای مقاله عنوان گردد.
* نقل و اقتباس مطالب فصلنامه نوآورن ترویج کشاورزی با ذکر ماخذ بالمانع است.

* مقاالت ارسالی به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.
* ضروری است درخواست چاپ مقاله ها، به امضای همه مولفین رسیده باشد.

* تصاویر و جداول استفاده شده در مقاله، می بایست به صورت فایل های جداگانه و در 
انتهای مقاله آورده شود.

* هر مقاله شامل عنوان مقاله، مقدمه، مواد و روشها، مشاهدات و نتایج، متناسب با شرایط 
حال حاضر استان ، بحث و فهرست منابع باشد.

* این نشریه در پایگاه اطالعات http//:tarvijeilam.ir سایت مدیریت هماهنگی ترویج 
کشاورزی نمایه شود.

 قابل توجه نویسندگان محترم

نشانی دفتر فصلنامه: ایالم- بلوار جنوبی امام )ره(- ساختمان شماره  2 

جهاد کشاورزی استان ایالم- مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

کد پستی: 73834-69317 دورنگار:0843-3332006

کشاورزی ایالم، تشنه اصالح الگوی مصرف بهینه آب

براین اساس در راستای توسعه روش های نوین ترویجی و اشاعه فرهنگ اصالح الگوی مصرف 
آب در بخش کش��اورزی در طی 2 س��ال زراعی اخیر طرح  ایجاد 30س��ایت جام��ع الگویی تولیدی 
ترویج��ی مدیریت مص��رف بهینه  آب در محصوالت زراعی گندم، کل��زا، ذرت  و باغات با همکاری 
معاونت ترویج وزارت متبوع، مدیریت هماهنگی ترویج کش��اورزی اس��تان، مرکز تحقیقات و آموزش 
کش��اورزی و مناب��ع طبیعی، بخ��ش های اجرایی س��ازمان )آب و خاک، زراعت، حف��ظ نباتات و...(،  
مدیریت جهاد کش��اورزی شهرس��تانهای دهلران، مهران، چرداول، آبدانان و دره ش��هر و با همکاری   
بهره برداران در س��طح مزارع اجرا گردیده اس��ت. هدف از اجرای این طرح، توس��عه و انتقال یافته ها 
و تکنیک های بهره وری آب و نیز ترویج اس��تفاده بهینه از مصرف آب در مزارع کش��اورزی از طریق 
تهیه، خرید و نصب تجهیزات اندازه گیری و س��نجش مص��رف آب )فلوم ها، کنتور حجمی، رطوبت 
س��نج و...(، تهیه و اجرای دقیق دس��تورالعمل های فنی و گام به گام برای هر سایت توسط محققین 

و برگزاری دوره های آموزشی- ترویجی مدرسه در مزرعه در سطح سایت های الگویی می باشد.
از جمله این تکنیک ها و فنون نوین تحقیقاتی ترویجی که در س��طح س��ایت های جامع الگویی 
آب در حال اجرا بوده می توان به مواردی نظیرکاهش تلفات آب، کشاورزی حفاظتی و حفظ بقایا در 
خاک، استفاده از ارقام و بذور جدید، تغذیه مناسب، برنامه ریزی آبیاری بر اساس اندازه گیری رطوبت 
خاک، اصالح ابعاد مزرعه و کرت های آبیاری، کاهش زمان آبیاری، اصالح تاریخ کاش��ت، مبارزه با 

آفات و بیماریها و کنترل علف های هرز و ... اشاره نمود.

اسامی برندگان مسابقه شماره 16 )پاییز1397(

1. مریم منقد منفرد، فرزند پیرزاد، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملکشاهی- بخش گچی  

2. فرزاد کناریوندی، فرزند احمد، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهران

3. خلیل ولی زاده، فرزند ابراهیم، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهران
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مقدمه:
کودهای شیمیایی، به ویژه کودهایی که دارای 
نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد 
و همچنی��ن منگنز، آهن، روی و مولیبدن باش��ند 
ب��رای باال ب��ردن عملکرد گندم بس��یار ضروری 
هس��تند. اولین اقدام در زمینه می��زان و نوع کود 
مصرف��ی انجام آزمون خاک می باش��د که از این 
طریق هم میزان و هم ن��وع کود مصرفی تعیین 
خواهد شد. م�ی�زان ک�ود مص�رف��ي بر اس�اس 
آزم�ون خ�اک و توصی�ه کارش�ناس�ان تحقیق�ات 
خ���اک و آب بر اس���اس نی�از گی��اه گندم با در 
نظر گرفتن پتانس��یل منطقه توصیه و در مراحل 

مختلف رشد مورد استفاده قرار مي گیرد.
بطور کلی هدف از جایگذاری کود، دس��تیابی 
به روش بهینه بهره برداری از آن می باشد. بهترین 
طریقه کوددهی آن اس��ت که ن��ه تنها در خالل 
فصل رویش بلکه هنگامی که گیاه به مواد غذایی 
بیش��تری نیاز دارد مقدار کاف��ی از عناصر غذایی 
محلول در اختیار ریش��ه قرار داده ش��ود. بدیهی 
اس��ت که برای تعیین نیاز کودی گیاهان آگاهی 
از سطح حاصلخیزی خاک، نیاز غذایی گیاهان و 
نحوه مدیریت مزرعه حائز اهمیت فراوان اس��ت. 
در حالی که نیاز کشور به انواع کود های شیمیایی 
بیش از مصرف کنونی نیس��ت متاس��فانه مصرف 
بی رویه و نامتعادل کودها موجب تش��دید برخی 
کمبوده��ا و کاهش حاصلخیزی خاک نیز ش��ده 
اس��ت. مدیریت مصرف بهینه کودهای شیمیایی 
که حلقه ای از حلقه های مدیریت مزرعه می باشد، 
خ��ود می توان��د در قالب پنج حلق��ه کامال به هم 
وابسته تعریف گردد. یعنی در صورت عدم اجرای 
صحی��ح یکی از این حلقه ها اثر مابقی حلقه ها بی 
نتیج��ه خواهد ب��ود و عملک��رد محصول کاهش 

خواهد یافت. 

حلقه ه�ای م�ورد نظ�ر ب�ه ش�رح ذی�ل 
می   باشد:

1.  تعیین میزان کود مصرفی؛
2.   تعیین نوع کود مصرفی مورد نیازگیاه؛

3.   تعیین زمان مناسب مصرف کود؛
4.   روش مناسب مصرف کود؛
5. شرایط مناسب مصرف کود.

توصیه های فنی مصرف بهینه کود:
بر اس��اس  فعالیتهای تحقیقاتی انجام گرفته 
در سطح استان در زمینه گندم آبی در طی سالیان 
متمادی، توصیه های فنی اس��تخراج شده از این 
پروژه ه��ای تحقیقاتی در قالب ن��کات و توصیه 
های کاربردی در ذیل ارایه می ش��ود. امید است 
با بکار گیری این نتایج توس��ط کشاورزان و بهره 
بردران در مزارع، گامی در جهت حفظ منابع خاک 
و آب و افزای��ش کم��ی و کیفی محصول گندم و 
در نهایت بهبود اوضاع اقتصادی زارعین برداشت. 
ب��ا عنایت به تعیین حد بحرانی عناصر غذایی 
در خ��اک ه��ای زراعی و نی��ز با توجه ب��ه نتایج 

تحقیقات بدست آمده از این فعالیتها توصیه های 
مرب��وط به تعیین مقدار مصرف کودها بر اس��اس 
آزمون خاک  به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

زم�ان و ش�رایط مص�رف ک�ود ه�ای 
شیمیایی:

زمان مصرف کودهاي شیمیایي بستگي کامل 
به ش��رایط خاک، آب و هوا، ن��وع محصول، نوع 

کودهاي شیمیایي و ماده غذایي آن دارد. 

* فسفر در خاک تقریبا غیر پویا بوده و عمدتا 
از طریق پخشیدگي حرکت میکند. مصرف نواري 
به جاي پخش س��طحي و اختالط با حجم زیادي 

از ت��وده خاک قابلیت اس��تفاده فس��فر را افزایش 
مي ده��د خصوص��ا در اوایل رش��د که گی��اه نیاز 
بیشتري به فسفر دارد. این نوع کود قبل از کاشت 

و بصورت پایه مصرف می شود.
* کود پتاس��ه را نیز قبل از کاش��ت مي توان 

استفاده نمود.
* کوده��اي ازت��ه به علت آبش��ویي زیاد این 
عنص��ر و نیز افزایش کیفي محصول بهتر اس��ت 
در خاک س��نگین در س��ه نوبت )قبل از کاشت، 
مرحله پنجه، مرحله س��اقه( و در بافت س��بک در 

چهار نوبت )قبل از کاش��ت، مرحله پنجه، مرحله 
س��اقه و گلدهي( اس��تفاده نمود. با توجه به اینکه 
نیاز گیاه به ازت از ماه دوم رش��د بوده و از طرفی 
تا زمان تش��کیل سیستم ریشه در بذر تلفات ازت 
باال می رود )از طریق آب آبیاری و یا بارندگی های 
اولیه( بهتر اس��ت کود پایه ازته را بالفاصله بعد از 

سبز شدن محصول استفاده نمود.
* کودهاي محت��وي عناصر ریز مغذي را نیز 
مي توان به صورت قبل ازکاش��ت ی��ا به صورت 

محلول پاشي با غلظت پنج در هزار و یا از طریق 
آب آبیاري استفاده کرد.

* درصورت مصرف قبل از کاش��ت س��ولفات 

روی از مصرف مجدد این کود به مدت دو س��ال 
زراعی اجتناب گردد.

* در صورت مصرف خاکی) قبل از کاش��ت ( 
از میزان مصرف این کود در زراعت بعدی ) مورد 

تناوب ( به مقدار 50 در صد کاسته می گردد.
* در اراضي ش��ور تنها مصرف 40 کیلو گرم 
در هکتار س��ولفات روی بص��ورت خاکي توصیه 

مي گردد.
* مص��رف س��ولفات روی بص��ورت محلول 
پاش��ی با غلظ��ت 5 در هزار در مراح��ل پنجه و 

تکمیل پنجه دهی اکیدا توصیه می  گردد.

سایر توصیه ها:
* میزان بارندگي و درجه حرارت محیط روي 
قابلیت ج��ذب عناصر موثر مي باش��د، مثال گرما 
باعث آزاد شدن ازت،فسفر،گوگرد و مواد آلي شده 
و در هواي سرد،  معدني شدن ازت کم مي شود.

* هن��گام تهیه محلول ک��ود را به آب اضافه 
کنید.

* مص��رف ب��ور در خاک و آب ش��ور توصیه 
نمي شود.

* فاصله بین دو محلول پاشي از 15 روز کمتر 
نباشد.

* در اراضی ش��ور می��زان 20 درصد به کود 
فسفاته توصیه شده اضافه گردد.

مصرف گوگرد:
با توجه به نقش گوگرد در آزاد س��ازی فسفر 
قابل ج��ذب خ��اک )از طریق کاه��ش موضعی 
اس��یدیته خاک( و نیز با توج��ه به نتایج تحقیقات 
صورت گرفته در این زمینه میزان200کیلوگرم در 
هکتار گوگرد به همراه باکتری اکس��ید کننده آن 
)تیوباس��یلوس( در اراضی تحت کشت گندم آبی 

توصیه می گردد.

نکته:
از مص��رف بی��ش از اندازه گوگ��رد در اراضی 

خودداری گردد.
مق��دار 200 کیلوگرم در هکت��ار گوگرد برای 

اراضی با آب و خاک شور کفایت می کند.
در صورتی که فس��فر قاب��ل جذب اولیه خاک 
در حد نس��بتا مطلوبی باش��د نیمی از کود فسفاته 
توصیه شده بایستی استفاده گردد)50 درصد کمتر 

از مقدار توصیه شده(.

 فهرست منابع:
یفي  ش��ر . حسین محمد ، ین لد ا ر و سر -1
مقصودي،مهران و پاک نیا،سروناز.1379. تجزیه 
هاي ش��یمیایي آب،خاک و کودها در کشاورزي.

چاپ اول،انتشارات عمیدي، تبریز.
2-ب��اي بوردي، م.، 1372. اصول مهندس��ی 
زهکش��ی و بهس��ازي خاک. انتش��ارات دانشگاه 

تهران 692 ص.
3- ملکوت��ی، م.، طهران��ی، م.، 1379. نقش 
ریزمغ��ذي ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت 
محصوالت کشاورزي: عناصر خرد با تاثیر کالن. 
تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس 299 ص.

جعفر علی اوالد - امیر میرزایی
بخ��ش تحقیقات علوم زراع��ی و باغی، مرکز 
تحقیقات و آم��وزش کش��اورزی و منابع طبیعی 
استان ایالم،س��ازمان تحقیقات،آموزش و ترویج 

کشاورزی،ایالم،ایران

اهمیت تغذیه کودی در زراعت گندم 

جدول شماره 1 : توصیه کودي بر اساس آزمون خاك گندم آبي

جدول شماره2 : توصیه عمومي مصرف کود براي گندم آبي
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ای��ران بعن��وان یک��ی از مناط��ق اولیه پیدای��ش بادام 
)Prunus amygdalus( در دنی��ا ب��ه ش��مار می رود 
و از طرف��ی درخت ب��ادام دارای ویژگی ه��ای منحصر به 
فردی اس��ت که از گذش��ته تاکنون مورد توج��ه باغداران 
قرار گرفته اس��ت. ک��م توقعی درخت ب��ادام بدلیل ویژگی 
ه��ای فیزیولوژیکی مثل نقطه اش��باع باالتر برگ های آن 
نس��بت به بیش��تر درختان میوه )در س��ایر درختان، آفتاب 
ش��دید موجب آفتاب س��وختگی برگ و میوه ها می ش��ود 
و خس��ارت وارد می کند( باعث افزایش بازدهی در س��طح 
فتوسنتز می شود. از طرفی دیگر، بادام در زمین های آهکی 
تا حد زیادی مقاومت دارد و می تواند در این اراضی به نحو 
خوبی استقرار و گسترش پیدا کند. مزیت دیگر درخت بادام 
تحم��ل در برابر کم آبی اس��ت که بعن��وان یکی ازدرختان 
مقاوم به خش��کی به ش��مار می رود.  از دالیل مقاومت به 
خش��کی منحنی رش��د دو مرحله ای آن نسبت به منحنی 
رش��د سه مرحله ای سایر هسته داران است که آب کمتری 
برای تش��کیل میوه مصرف می کند. ش��کل خاص برگ و 
میوه در بادام )برگ ها نواری ش��کل  با س��طح محدود( و 
وج��ود کرک ها و الی��ه های مومی اپیدرم��ی و کوتیکول 
ضخی��م مجموعًا موجب کاهش تبخیر از س��طح برگ می 
ش��وند.  عملکرد مناسب سیستم ریشه ای و پراکنش آن به 
دو صورت س��طحی و عمیق که تا 3 متر هم در خاک نفوذ 
می کند )دارای ریش��ه قوی و سازگار در PH باالی خاک 
های آهکی اس��ت(. یکی دیگ��ر از مزیت های درخت بادام 
اس��ت . میزان نیاز س��الیانه آب در یک هکتار باغ بادام آبی 
8000-6000 متر مکعب اس��ت، بطور متوس��ط هر درخت 
بادام ساالنه حدود 15 متر مکعب نیاز آبی دارد.)3 کیلوگرم 
مغز بادام، حدود 3 متر مکعب آب نیاز دارد(. اما آب مورد نیاز 
باغ��ات دیم چون از آب باران تامین می گردد می بایس��ت 
میزان بارندگی در حدود 400 متر مکعب باش��د و درصورت 
کمت��ر از این میزان می بایس��ت آبی��اری تکمیلی در طول 
فصل رش��د )دوره های بحرانی رشد( در چند نوبت صورت 
گی��رد زی��را در غیر اینصورت احداث باغ در ش��رایط مطلق 
دی��م با بارندگی کمتر، از ریس��ک باالی��ی برخوردار بوده و 
وجود تنش های آبی در زمان رش��د و نمو خس��ارت جبران 
ناپذیری موجب شده و باعث کاهش عملکرد و تولید نهایی 

محصول خواهد شد.     
آبی��اری تکمیل��ی باغ دیم معم��وال در زم��ان جو درو 
)اردیبهش��ت – خرداد ماه( و برای حف��ظ کیفیت مغز بادام 
یا تش��کیل جوانه ه��ای گل کافی برای س��ال بعد صورت 
می گیرد. معموال مغز بادام های دیم بیش��تر پهن و پرچین 
و چروک و ناصاف هس��تند. وقتی یک درخ��ت بادام دچار 
تنش آبی )خش��کی( می گردد، از ذخیره آب مغز هسته نیز 
اس��تفاده می ش��ود.در آبیاری درختان بادام دیم نیز باید به 
گونه ای آبیاری نمود که منطقه ی نفوذ و گس��ترش ریشه 
ها کامال خیس شوند در غیر اینصورت چسبیدن پوست سبز 
به پوس��ت سخت و کوچکتر ش��دن اندازه میوه و در نتیجه 
مغ��ز و افزایش آفاتی مثل کن��ه و چوبخوار ها دور از انتظار 
نیس��ت که در صورت کم آبی زیاد منجر به خش��ک شدن 

درخت می گردد. 
مدیریت باغات در شرایط دیم:

تولی��د میوه در باغات مهمترین ه��دف از احداث باغ و 
باغ��داری اس��ت و مهمترین عامل موثر ع��الوه بر انتخاب 
رقم و واریته مناس��ب و س��ازگار و مطلوب با اقلیم و آب و 
خاک، مدیریت نزوالت آس��مانی و مدیریت فتوس��نتز است 
ک��ه خروجی باغ یعنی تولی��د میوه و عملک��رد را به دنبال 
دارد. در مدیریت نزوالت آس��مانی آنچه مهم است نفوذ آب 
در عمق خاک و محل توس��عه ریشه در دوره های بحرانی 
درختان بادام دیم است. اگر مقدار باران کم باشد ، بالطبع به 
الیه های عمیق خاک نفوذ نکرده و در الیه های س��طحی 
خ��اک باقی مانده و در مدت کمی تبخیر می ش��ود. اما اگر 
همین مقدار کم آب نزوالت آس��مانی مدیریت شده بجای 
نف��وذ در همه جای زمین،جمع آوری ش��ده و در نقاطی که 
توسعه ریش��ه درختان بادام داریم، اجازه نفوذ بدهیم، قطعا 
نفوذ زیادتری داشته و به عمق خاک نفوذ می کند و از یک 
بارندگی مختصر می توان آب در دس��ترس ریشه درخت را 
تامین کرد که این روش تکنیک اس��تحصال آب از حوضه 
های کوچک نامیده می ش��ود و با ش��یب کمی آب باران را 
به پای درخت )محل توس��عه ریش��ه( هدایت می کنیم) هر 
حوضه آبگی��ر 100-25 متر مربع در برم��ی گیرد(. بعنوان 
مثال اگر فاصله کاش��ت درختان از هم 10 متر باشد، زمین 
اشغال شده برای هر درخت 100 متر مربع است و اگر 5 متر 

مربع اطراف درخت حوضه نفوذ باش��د، حوضه آبگیر آن 95 
متر مربع می باش��د. )از این روش در انجیر کاری استهبان 

فارس استفاده می شود(
در احداث باغ در اراضی ش��یبدار )دی��م( چون درختان 
اکثرا آبیاری نمی ش��وند برای جمع آوری آب باران از سطح 

زمین می توان از روش های زیر استفاده کرد:
1-بانک��ت های قایقی ش��کل: برای اراضی با ش��یب 
10-2 درصد و بارندگی 600-200 میلیمتر مناس��ب است. 

گودال ها به عمق  cm 40 ، عرض cm 40 ، و طول 40 
با استفاده از گاو آهن مخصوص ایجاد می شوند.

2-بانکت های مثلثی: بیش��تر در زمین هایی با ش��یب 
5-0/5 درصد و بارندگی 600-300 میلیمتر کاربرد دارد.

3- بانک��ت های هالل��ی: در امتداد خط��وط عمود بر 
جهت ش��یب اصل��ی دامنه ها، چاله های هاللی ش��کل به 
ش��عاع 4-2 متر ایجاد میکنیم. در اراضی با ش��یب 0/5-5 
درصد و بارندگ��ی 600-300 میلیمتر کاربرد دارد.)البته در 
خاک های کم عمق و شور از این روش نمی توان استفاده 

کرد(
4- تراس های ابرویی: در اراضی با ش��یب زیاد کاربرد 
دارد و درختان در داخل تراس ها کاشته می شوند) در زمین 
هایی با ش��یب تا 50 درص��د و بارندگی 600-200 میلیمتر 
کاربرد دارد(. آب در پش��ت پشته های خاکی که بلندی آنها 
نیم متر بوده ، جمع شده و به مرور زمان آب وارد خاک می 
شود.)پش��ته ها می توانند تا 7 متر طول داش��ته باشند و در 

تهیه آنها از سنگ نیز استفاده می شود(
5- تراس های کنتوری: در روی خطوط همتراز، تراس 
ها احداث ش��ده و عرض آنها بسته به زاویه شیب از 1-10 
تفاوت دارد و در اراضی با ش��یب 50-20 درصد و بارندگی 
600-300 میلیمتر کاربرد دارد. در این روش ش��یب طبیعی 
دامنه کوه را به چندین پله تقس��یم میکنیم و محل کاش��ت 
درختان در نزدیک ش��یب دیواره عمودی اس��ت )این روش 

هزینه بر می باشد(.
6- نوارهای کنتوری: به ش��کل خاکریزه های کوچک 
که بر روی خطوط همتراز عمود بر امتداد ش��یب ایجاد می 
شوند و عمق خاک باید 2-1/5 متر باشد. نوارهای کنتوری 
در حدود 10-5 متر از همدیگر فاصله داشته و فاصله کاشت 
درختان بر روی خطوط حدود 5-2 متر است و برای مناطق 
با بارندگی بین 750-200 میلی متر با ش��یب 20-1 درصد 

مناسب است.
7- ریز حوضه مربعی: برای اراضی با شیب 5-1 درصد 
و بارندگی ساالنه 600-200 میلی متر مناسب است )برای 
باغات بادام دیم مناس��ب است( در این روش اراضی شیبدار 
تا 5 درصد را می توان تس��طیع و شیب بندی کرد و سپس 
زمی��ن را به قطعات مربعی تقس��یم و با ایجاد پش��ته های 
خاک��ی آنها را از همدیگر ج��دا نمود. این قطعات می توانند 

ابعاد 3*3 تا 15*15 متر داشته باشند.
8- اس��تحصال آب پایین ردیف ها: در مناطقی با شیب 
ت��ا 5 درص��د و بارندگی 500-200 میلیمت��ر کاربرد دارد و 

عمق خاک باید یک متر باشد.
9- ک��رت بن��دی: در اراضی با ش��یب 15-2 درصد و 

بارندگی 400-200 میلیمت��ر کاربرد دارد . حوضه آبگیر در 
باال دس��ت محل کاش��ت گیاه قرار داش��ته و در این روش 
بخش��ی را ب��ه حوضه ابگیر و بخش��ی را به محل کاش��ت 
درخت��ان اختصاص می دهیم و کرت ب��ه عرض 15 متر و 

طول 50 ایجاد می کنیم.
10- بنده��ای نیم دای��ره ای: در ای��ن روش بندهای 
کوچکی از س��نگ و خاک در وس��ط ش��یب های تند یا در 
عرض دره هایی که س��یالب های فصلی دارند س��اخته و 

رس��وبات حاصلخیز در پشت بندها ته نشین شده و درختان 
بادام در داخل آنها کش��ت می شوند این روش در مناطقی 
که بارندگی س��االنه 200 میلیمتر داش��ته و در شیب های 

بیشتر از 5 درصد استفاده می شود.
در احداث باغ در اراضی شیبدار و دیم نقش مالچ بدلیل 
کاهش تبخیر س��طحی و جلوگیری از رشد علف های هرز 
و نیز روان آب حاصل از بارندگی و انتقال آن به محل نفوذ 
از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. غلتک زنی همراه با کاه 
و روغن های نفتی ب��رای نفوذ ناپذیر کردن روان آب ها و 
جم��ع آوری آن در محل مورد نظر ، مالچ س��نگی به دلیل 
کم هزینه بودن و دوام آن، پوشاندن سطوح با قیر و سیمان 
و فوی��ل های فلزی، پخش ذرات رس بوس��یله نمک های 
س��دیم برای نفوذ ناپذیری خاک، اس��تفاده از التکس ها و 
روغن های نفتی و س��یلیکونها و اس��تفاده از پالس��تیک و 
ق��راردادن یک الیه خ��اک ب��ر روی آن و... از روش های 

متنوع است.
همچنی��ن می ت��وان ب��ا روش های خ��اص افزایش 
نفوذپذیری و کاه��ش روان آبی در حوضه نفوذ را مدیریت 
کرد. با استفاده از مواد جاذبه الرطوبه که مانند اسفنج عمل 
م��ی کنن��د و آب را در خود نفوذ می دهن��د، آب بتدریج در 
اختیار درخت قرار می گی��رد. موادی مانند تورب ها و پیت 

ماس ه��ا، پرلیت، پوکه های معدنی، زغ��ال قهوه ای خرد 
ش��ده و کود حیوانی پوس��یده در محدوده ریش��ه، ظرفیت 
نگه داری آب را ت��ا حدود دو برابر افزایش می دهند. برای 
اس��تفاده از کودهای سوپر جاذب که منشا اسیدهای آلی یا 
معدن��ی دارند مثل پلی آکریلی��ک و پلی آکریالت که بطور 
متوس��ط تا 300 برابر وزن خ��ود را جذب می کنند و حدود 
5-2 س��ال در خاک باقی می مانند تا عمق 15 سانتی متر 

حفر کرده )پودر سوپر جاذب با 200 برابر آب هم وزن شان 
مخل��وط و یک ژل می س��ازیم( و درون گ��ودال برای هر 
درخ��ت تا 2 کیلوگرم ژل  می ریزیم. از پودر س��وپر جاذب 
برای سهولت انتقال و محافظت از ریشه نهال های بادام در 

زمان غرس نهال ها استفاده می کنیم.
مکان یابی جهت احداث باغات دیم:

قب��ل از هر اقدامی برای احداث ب��اغ بادام دیم، تطابق 
ش��رایط منطقه ی مورد نظ��ر با نیازهای اقلیم��ی بادام در 
راس��تای موفقیت در تولید ضروری اس��ت. توجه به سابقه 
باغ��داری و کش��ت ب��ادام در منطقه و تجربی��ات محلی از 
اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. استفاده از GIS  یا سیستم 
اطالعات جغرافیایی در مکان یاب راه را برای احداث باغات 
بادام جدید هموار می کند تا با استفاده از داده ها و اطالعات 
اقلیمی مدل س��ازی نموده و مناطق مناسب کشت را تعیین 
کرد. ارزیابی س��ازگاری ارقام س��ازگار و مناس��ب منطقه از 
لح��اظ نیازهای اقلیمی و نیز توجه به جهت ش��یب زمین و 
محل احداث باغ از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت.جهت 
شیب زمین از آن لحاظ اهمیت دارد که عاملی مهم در حفظ 
رطوبت خاک اس��ت. در شیب های روبه شمال )شمالی( در 
نیمکره شمالی به دلیل دریافت حرارت تجمعی کمتر، میزان 
رطوبت نس��بی خاک باالتر نس��بت به سایر شیب ها باالتر 
ب��وده و خاک به اصطالح س��ردتر ب��وده و کمتر در معرض 
تابش نور خورش��ید اس��ت. این موضوع در مورد احداث باغ 
بادام که به دلیل نیاز س��رمایی ک��م جوانه های گل، زودتر 
نس��بت به درختان میوه معتدله در اواخر زمس��تان و اوایل 
بهار باز می ش��ود، بس��یار اهمیت دارد زیرا در ش��یب های 
ش��مالی بدلیل اینکه نیاز حرارت��ی تجمعی گرمایی درختان 
بادام دیر تر رفع می ش��ود، ش��روع گلدهی به تاخیر افتاده 
و خطر س��رمازدگی دی��ر رس بهاره کاهش پی��دا می کند. 
توجه به میزان و پراکندگی بارندگی سالیانه و رطوبت نسبی 
محیط در احداث باغ بادام دیم بس��یار اهمیت دارد و بررسی 
آمارهای هواشناس��ی 20-10 ساله ی منطقه برای این امر 
ضروری اس��ت. کاش��ت بادام در اراضی با بارندگی ساالنه 
حداق��ل 400 میلیمتر با پراکنش مناس��ب امکان پذیر بوده 
اما به دو تا س��ه بار آبیاری تکمیل��ی در زمان های بحرانی 
نی��از دارد. البته احداث باغ در مناطقی ب��ا بارندگی کمتر از 
400 میلیمتر پر مخاطره و از ریسک باالیی برخوردار است. 
نمون��ه برداری از خاک محل مورد نظ��ر احداث باغ از نظر 
ساختمان، بافت، پروفیل و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن 

ضروری است.
ارقام سازگار بادام دیم:

از آنجایی که همه ارقام بادام مقاومت یکس��انی نسبت 
به خش��کی و کم آبی از خود نش��ان نمی دهند، الزم است 
ارقامی جهت کاش��ت بادام در اراضی دیم و شیبدار انتخاب 
نمود که مقاومت بیش��تری نسبت به کم آبی داشته باشند. 
درصورتیکه در یک منطقه سابقه باغداری دیم وجود داشته 
باش��د و درختان محصول خوبی داش��ته باشند، می توان از 
آن ارقام برای احداث باغ جدید اس��تفاده کرد ارقام سازگار 
با کم آبی و ش��رایط دی��م دارای خصوصیات مورفولوژیکی 

زیر هستند.
الف- شکل تاج: مس��تقیم و متمرکز و محدود و زاویه 
اتصال ش��اخه به تنه کم )در برابر نور زیاد و هوای خش��ک 

مقاوم تر( و ریشه عمیق تر است.
ب- برگ ها: در ارقامی که برگ ها چرمی و کرکدار و 
باریک و کوچک و کوتیکول ش��ان ضخیم تر باشد، به کم 

آبی و تنش خشکی مقاوم ترند.
ج-  معموال ارقامی که زود رس بوده و زود گل هستند 

ادامه در صفحه 5

جدول ارقام بادام )رقم های اصلی و رقم گرده زا(

توسعه ی  باغ های  بادام   در  اراضی  شیبدار  و دیم

بانکت هاللیتراس ابرویی
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ادامه از صفحه 4
برای کش��ت دیم مناسب ترند، زیرا گلها از سرمای دیر 
رس بهاره در امان بوده و مراحل اولیه رش��د میوه و تقسیم 
س��لولی و افزایش اندازه میوه که مرحله بحرانی رشد است 
زودتر انجام ش��ده و زمانیکه آب کافی در اوایل فصل بهار 
قبل از ش��روع دوره تنش خش��کی، در اختیار این نوع ارقام 

باشد، میوه شان می رسد.
د- گرده افش��انی: در احداث باغ��ات جدید باید از چند 
رقم )حداقل دو، س��ه رقم( که دارای همپوش��انی گلدهی و 
س��ازگاری دانه گرده با همدیگر باش��ند، در باغ بکار برد. از 
طرفی دیگ��ر انتقال دانه گرده به س��ایر درختان باغ صرفا 
توس��ط زنبور عس��ل رخ می دهد )بدلیل س��نگین و بزرگ 
ب��ودن دانه ی گرده( قبل از آغاز گلدهی باید حدود 4 کندو 
در ه��ر هکتار قرار داد، از آنجایی ک��ه تطابق در بین ارقام 
س��ازگار بادام دیم کمتر وجود دارد و کندوگذاری در اراضی 
شیبدار باغات دیم سخت است، در بادام کاری دیم استفاده 
از ارقام خودگش��ن جهت گرده افش��انی و تش��کیل گل و 
میوه، تاثیر مس��تقیمی در افزایش عملکرد باغات بادام دارد.
اس��تفاده از ارقام شاهرود)6،7،13،17،21(  و)6و7،8،1213(

ش��کوفه و س��هند وارقام ربیع و مامایي جه��ت گرده زایي 
که س��ازگار با منطقه باش��د، می تواند در توسعه ی معقول 
واقتصادی باغات بادام در اراضی ش��یبدار ودیم منطقه موثر 
باشد.همچنین از رقم GF677 که سازگاری مناسبی برای 
دیم کاری دارد درصورتی که هدف تولید نهال بذری اس��ت 
معموال از بذر بادام تلخ در زمین اصلی کاش��ته و در س��ال 
بعد بر روی دانهال ها )نهال پایه بذری( پیوند لوله ای بادام 
می زنیم )در مناطقی که خسارت خرگوش و سایر جوندگان 
وجود دارد بدلیل تلخی و آمیگدالین موجود در بذر بادام تلخ 

کاشته شده صدمه نمی بینند(.
غرس نهال 

پ��س از انج��ام آزمون خ��اک و اجرای نقش��ه باغ در 
زمین، نس��بت به مشخص ش��دن محل چاله ها اقدام می 
کنی��م. درخصوص فاصله کاش��ت درختان ب��ادام دیم باید 
براس��اس میزان بارندگ��ی، محل تراکم و فواصل کاش��ت 
درختان را در نظر گرفت. معموال بس��ته به س��ایر ش��رایط 
درصورتیکه میزان بارندگی 300-200 میلیمتر باشد فاصله 
کاش��ت را m10*m10 در نظر می گیرند و در صورتیکه 
میزان بارندگی 400-300 میلیمتر باش��د فاصله کاش��ت را 
m9*m9 در نظر می گیرند و درصورتیکه میزان بارندگی 
 m8*m8 500-400 میلیمت��ر باش��د فاصل��ه کاش��ت را
کاهش می یابد و برای اراضی که میزان بارندگی س��الیانه 
از 500 میلیمتر بیش��تر باش��ند فاصله را m6*m8 در نظر 

می گیرند.
آنچه در حفر چاله ها و یا گودال ها از اهمیت برخوردار 
است ابعاد چاله هاست. ابعاد چاله ها باید 120*100 سانتی 
متر و عمق آن یک متر باش��د )بس��تگی به میزان رطوبت، 
عمق و نوع خاک متغیر اس��ت( به ه��ر میزان کم عمق تر 
باش��د، حفر چاله ها به منظور حمایت از ریش��ه ها بیش��تر 
اس��ت. از مته های مکانیکی معموال در ش��هریور ماه جهت 
حفر چاله ها اس��تفاده می کنند )بجز اراضی که دارای خاک 

های رسی باشد(.
برای پر کردن چاله ها عالوه بر خاک س��طحی محل 
از موادی مثل کود دامی کامال پوس��یده، پوشال برنج، سوپر 
ج��اذب ها، پوکه های معدنی و آلی و... اس��تفاده می کنند. 
پس از کاش��ت نهال در ابتدای فصل رویش، نهال ها رشد 
کرده و روی نهال های س��بز ش��ده را با بقایای گیاهی می 
پوش��انیم. استفاده از س��نگ چین در اطراف نهال ها هم به 
حف��ظ رطوبت کمک کرده و هم تنه را از صدمات مکانیکی 
و فیزیک��ی محافظت می کنند. اس��تفاده از محلول بورد و 
س��ایر روش هایی که قند را از آفتاب س��وختگی حفظ می 
کند و اس��تفاده از مواد ضد تنش ب��ه منظور حفظ نهال ها 
بمنظور حفاظت از گرما و خشکی در زمان انتقال و استقرار 

اولیه نهال مفید و موثر است. 

منابع:
1-ایمانی، ع)1379(، اصالح بادام)ترجمه( نشر آموزش 

کشاورزی.
2- راحمی، ع)1380(، تحقیقات ب��ادام در ایران، دفتر 

امور میوه های سردسری و خشک، صفحه 411.
3-طالیی، ع)1377(، ترجمه، فیزیولوژی درختان میوه 

معتدله، انتشارات دانشگاه تهران.
4-راحم��ی)ع(، یداللهی)ع()1384(، احداث و نگهداری 

باغ های بادام در شرایط دیم، انتشارات سنا، تهران.

باغبان�ی  مدیری�ت  بخش�وده-  اهلل  حج�ت 
سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

مقدمه
اس��تان ای��الم با دارا ب��ودن 6 ه��زار هکتار 
باغ��ات )با کاش��ت بیش از 37 ن��وع محصول( 
کمترین سطح زیر کشت  و کمترین سهم  تولید 
محصوالت باغی )1درصد( را در کشور دارد. باغ 
عالوه ب��ر اقتصادی بودن )بی��ن10-15 درصد 
نسبت به زراعت در واحد سطح(  تولید اکسیژن، 
حفظ خاک، جلوگیری از س��یالبی شدن، کمک 
ب��ه ج��ذب بهت��ر آب در خاک و تقویت س��فره 
ه��ای زیر زمینی و اثرات روح��ی و روانی و... را 
ب��ه همراه دارد. در ش��رایط موجود، عدم رعایت 
تغذیه اصولی موجب شده که اغلب باغات استان 
فاقد تولی��د اقتصادی و محصول با کیفیت بوده، 
دارای سرخش��کیدگی و م��ورد هج��وم آفات از 
جمله سوس��ک های خانواده رزاسه، ریزش میوه 
و گل و ... باش��ند که  در صورت ادامه این روند 
باغات استان توجیه اقتصادی  نداشته و کمترین 
میزان بهره وری از آب و خاک را شاهد خواهیم 
بود. برای موفقیت در این بخش و داشتن توجیه 
اقتص��ادی در ش��رایط کنونی بایس��تی نیازهای 
واقعی درختان باغی را به طور صحیح ش��ناخته 
و در زمان مناس��ب در اختیار آنها قرار داده شود. 
از دیرب��از تغذی��ه گیاهان به ط��ور اصولی مورد 
توجه کارشناس��ان و محققین بوده به طوری که 
بر اس��اس یک��ی از قدیمی تری��ن نظریه ها که 
توس��ط لیبیگ در سال 1841 در کتاب  »شیمی 
آل��ی و کاربرد آن در کش��اورزی و فیزیولوژی« 
آمده اس��ت )) باید به عنوان یک اصل اساس��ی 
در زراع��ت ب��ه خاطر داش��ت،  هرچ��ه از خاک 
برداشته شود، باید به طور کامل به آن برگردانده 
شود((. در نتیجه بایستی میزان برداشت سالیانه 
توسط درخت از خاک )میوه، برگ و سرشاخه( را 
محاسبه و سالیانه در زمان مناسب تغذیه صحیح 
ب��ا عناصر ماکرو المن��ت )کودهای پرمصرف( و 
میک��رو المنت )کودهای ک��م مصرف( در اختیار 
درخت قرار داده ش��ود. این س��وال مطرح است 
که این اصل در س��طح باغات اس��تان تا چه حد 
م��ورد توجه باغداران قرار م��ی گیرد؟ به همین 
منظ��ور چگونگ��ی تغذیه باغ��ات در قالب طرح 
تحقیقاتی مورد بررس��ی قرار گرفت. متغیرهای 
تعری��ف ش��ده انتخاب و مورد تجزی��ه و تحلیل 
قرار گرفتن��د. فاکتورهای اندازه گیری ش��امل) 
انجام تجزیه خاک توس��ط باغداران، تجزیه آب، 
تجزیه برگ، تجزی��ه میوه و تغذیه بدون آزمون 
خاک( بودن��د. داده ها با انتخاب 150 کش��اورز 
و توزیع پرس��ش نامه جمع آوری گردید، س��پس 
مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد 
که در بین افراد مورد بررسی، 11درصد آزمایش 
خاک را انجام داده اند)نمودار1(، آزمایش تجزیه 
آب 3 درص��د ) تجزیه آب تنها به دالیلی غیر از 
استفاده در تغذیه بوده است(،  فاکتورهای تجزیه 
ب��رگ و میوه انجام نش��ده بود و 28 درصد افراد 
مورد مطالعه)باغداران( بدون انجام آزمون خاک 

اقدام ب��ه تغذیه باغات می نمودن��د. اغلب افراد 
تغذی��ه را در باغات تک محصول��ی مثل باغات 
انگور و گردو انجام داده اند و باغاتی که مخلوط 

هستند تغذیه حداقلی را داشتند)نمودار1(.  

در تجزی��ه خ��اک، فاکتورهای��ی مانند بافت 
خاک، ازت، فسفر، پتاس، میزان OC )ارگانیک 
 EC ،)می��زان آه��ک کل( T.N.V ،)کرب��ن
)ش��وری( و PH انجام شده اس��ت. در بررسی 
انجام شده بیش از 98 درصد از باغداران اطالع 
دقیقی از فیزیولوژی درخت، نحوه جذب عناصر، 
زم��ان و می��زان مص��رف آب و نح��وه و زمان 
تش��کیل گل ها و رش��د و نمو میوه ها  نداشتند. 
در این بررس��ی  نشان داده شد که  اغلب تجزیه 
ه��ای خ��اک  انجام ش��ده از تفس��یر مناس��بی 
برخوردار نبوده و  دالیلی از جمله عدم اس��تفاده 
از کودهای مناسب با میزان ماده موثره باال، عدم 
شناخت ش��رکت های معتبر توزیع کننده کود و 
جای گ��ذاری کودهای مصرف��ی،  تغذیه به نحو 

مناسبی انجام نشده است. 
نتیجه گیری کلی

رمز موفقیت در این بخش، شناخت باغدار از 
فیزیول��وژی درخت، مدیریت صحیح باغ ) نحوه 
آبیاری، میزان و زمان مناس��ب، تغذیه صحیح و 
...(، مبارزه با علف های هرز، بهداشت باغ، مبارزه 
مناس��ب و بموقع با آفات و بیماری ها می باشد. 
تغذیه بهینه درخت ش��رط اصل��ی بهبود کمی و 
کیفی محصول اس��ت. در تغذی��ه درخت نه تنها 
باید ه��ر عنصر به اندازه کافی در دس��ترس آن 
قرار گیرد بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میان 
هم��ه عناصر غذایی از اهمی��ت زیادی برخوردار 
اس��ت. زیرا درحال��ت عدم تعادل تغذی��ه ای، با 
افزودن مقداری از عناصر غذایی نه تنها افزایش 
عملکردی رخ نمی دهد، بلکه اختالالتی نیز در 
رش��د گیاه ایجاد شده و در نهایت افت محصول 
رخ م��ی دهد. ب��رای موفقیت و داش��تن تغذیه 
مناس��ب، ابتدا باید به طور اصولی و علمی نمونه 
گی��ری خاک و تجزیه صحیح آن توس��ط مراکز 
آزمایش��گاهی معتب��ر، تحلیل دقیق آن توس��ط 

کارش��ناس انجام ش��ود. س��پس تجزیه برگ  و 
در صورت نیاز تجزیه میوه صورت گیرد. تفس��یر 
صحی��ح و دقیق تجزیه خاک و برگ کمک می 
کند تا تغذیه به میزان مناس��ب انجام ش��ده و از 
هدر رفت س��رمایه باغدار جلوگیری ش��ود و در 
نهایت باغداران در زمان مناس��ب اقدام به تغذیه 
باغات با روش علمی و دقی��ق نمایند. باغداران 
بایستی عمق توسعه ریشه و سطح گسترش آن 
را ش��ناخته و دقت نماین��د زمان کوددهی محل 
مناس��ب را برای جذب حداکثری انتخاب نمایند. 
توجه ش��ود در صورتی که درخت دارای آبیاری 
غرقابی می باش��د چالکود ی��ا کانالکود عمیق تر 
و ت��ا مجاورت ریش��ه ها انجام ش��ود )در زمان 
تغذیه اگر ریش��ه ای قطع شود مشکلی نخواهد 
داشت(. در صورت آبیاری قطره ای تغذیه در زیر 
قطره چکان ها و محل آبیاری باشد. همچنین در 
بررس��ی نمونه های خاکی تجزیه شده مشخص 
گردیده است که میزان آهک کل یا T.N.V در 
خاک های استان بین 35 تا 65 درصد بوده است. 

که ای��ن آهک ی نقش کلی��دی در عدم جذب 
عناصر خصوصا ری��ز مغذی ها را دارد به همین 
علت بایستی از کودهای مناسب مانند کودهای 

سولفات دار استفاده شود. 

منابع: 
- ملکوتی، م.ج.1394. توصیه بهینه مصرف 
کود برای محصوالت کشاورزی در ایران، تعیین 
مقدار، نوع و زم��ان مصرف کودها با هدف خود 

کفایی نسبی. انتشارات مبلغان.

اکب�ر اس�ماعیلی- محق�ق باغبان�ی 
بخ�ش تحقیقات عل�وم زراعی و باغی، 
مرک�ز تحقیق�ات و آموزش کش�اورزی 
و مناب�ع طبیعی اس�تان ایالم،س�ازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کش�اورزی، 

ایالم، ایران. 

نمودار1:  فاکتورهای مورد بررسی

بررسی وضعیت تغذیه باغات در استان ایالم
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با آنک��ه تاکنون مفاهیم و اهداف خاک ورزی 
عمدتا بدون تغییر باقی مانده اس��ت اما از س��ال 
های آغازین دهه هشتاد میالدی تغییرات اساسی 
در سیس��تم های خ��اک ورزی به وج��ود آمده و 
برای تامین نیازهای این سیستم جدید، پیشرفت 
هایی در بکارگی��ری  ادوات خاک ورزی صورت 
گرفته یا مورد بازنگری اساس��ی قرار گرفته است. 
بزرگتری��ن تغیی��ر و دگرگونی در سیس��تم های 
خاک ورزی ،تغییر جهت چش��مگیر آن به سمت 
 conservation(و سوی کش��اورزی حفاظتی
farming( بوده اس��ت. این تغییر در پاس��خ به 
نگرانی ه��ای فزاینده مربوط ب��ه افزایش هزینه 
انرژی، فرسایش خاک ، مصرف بی رویه کودهای 
ش��یمیایی و علف کش ها ، آلودگی آب و کاهش 
مواد آلی خاک و در نهایت برای حفاظت از منابع 

آبی و خاک بوده است.
ط��ی دهه های اخیر ،کش��اورزی حفاظتی به 
روش��های مختلف در نق��اط گوناگ��ون دنیا بکار 
گرفته ش��ده اس��ت. اما تفاوت های چشمگیری 
از نظ��ر نح��وه بکارگیری این فن��اوری و مفهوم 
آن ب��رای کش��اورزان و پژوهش��گران در مناطق 
مختلف وجود دارد. طبق تعریف سازمان خواروبار 
کش��اورزی ملل متحد)فائو(، کشاورزی حفاظتی 
روش��ی اس��ت برای مدیریت نظام های زراعی- 
اکولوژیک��ی به منظ��ور بهبود و پای��داری تولید ، 
افزای��ش منافع و امنیت غذایی که ضمن حفاظت 

از منابع پایه و محیط زیست کاربرد دارد.
اساسًا کشاورزی حفاظتی با تولیدات کشاورزی 
س��ود آور و پایدار ارتباط دارد. یعنی افزایش سود 
حاص��ل از مزرعه در درازمدت که از طریق بهینه 
کردن تولیدات کشاورزی، حفظ نهاده ها ) کارگر، 
سوخت، بذر، کود، آفت کش ها و غیره( و کاهش 
هر نوع ص��رف انرژی بر روی منابع طبیعی )آب، 

خاک و هوا( تحقق می یابد.
در تعری�ف کش�اورزی حفاظتی س�ه 
اصل اساسی وجود دارد که مورد پذیرش 

عام قرار گرفته است:
1- رعایت تناوب های زراعی متنوع؛

2- حداقل خاک ورزی و بهم خوردن خاک؛
3- وجود بقایای گیاهی کشت قبلی به عنوان 
پوشش��ی بر س��طح خاک در حج��م 30 درصد از 

مزرعه؛ 
اساس��ی تری��ن اص��ل کش��اورزی حفاظتی، 
کمترین به��م خوردگی خاک می باش��د چرا که 
با بهم خ��وردن خاک، عمده بقای��ای گیاهی که 
پوش��ش حفاظتی خاک می باش��ند  از بین رفته 
و عوامل اصلی فرس��ایش خاک که ب��اد و باران 
هستند سبب فرس��ایش آن خواهند شد . افزایش 
تردد ماش��ین آالت و ادوات متن��وع اثرات منفی 
فراوان��ی از جمل��ه تخری��ب س��اختمان خاک به 
صورت ایجاد الیه های س��خت زیرین خاک که 

به دنبال آن کاهش نفوذ پذیری خاک را به همراه 
خواهد داش��ت ، افزایش هزینه های انرژی در اثر 
مصرف زیاد س��وخت و نیز عدم انج��ام به موقع 
عملیات کش��اورزی مختلف را سبب خواهند شد. 
ب��ا کمترین بهم خوردگی خ��اک می توان به باال 
بردن جمعیت و تنوع میکروارگانیس��م های مفید 
خاک کمک نمود و موجب افزایش مواد آلی خاک 

و تشکیل هوموس نیز شد. 
 فای��ده مهم دیگراجرای عملیات کش��اورزی 
حفاظت��ی با رعای��ت حداقل خ��اک ورزی و بهم 
خ��وردن خاک، ترس��یب کربن اس��ت، این بدین 
معناس��ت که گازه��ای گلخان��ه ای به خصوص 
گازهای حاوی کربن به ویژه دی اکسید کربن در 

روش کم خاک ورزی یا بی خاک ورزی  انتش��ار 
بسیار کمتری خواهند یافت، به طوري که تجزیه 
ای��ن گازها و گرفتن کرب��ن آن ها باعث کاهش 
تأثیر مخرب  و اثر گلخانه ای آن ها بر اکوسیستم 
می ش��ود. بنابراین مفهوم ترسیب کربن، رسوب 
دادن و تخلیه کربن موجود در اتمسفر و به عبارت 
دیگر ، جذب دی اکس��ید کربن اضافی اتمس��فر 
توس��ط اندام های هوای��ی و زیرزمینی گیاهان ، 
بقای��ای گیاهی ، جلبک ها و ... برای کاهش آثار 
س��وء پدیده گرمای��ش زمین موثر می باش��د که 
اج��رای روش های بی خ��اک ورزی ، کم خاک 
ورزی و مدیریت بقایای گیاهی در زمین های زیر 

کش��ت می تواند از انتش��ار گازهای مخرب مانند 
دی اکسید کربن جلوگیری نماید.

هر چند از مزایای کشاورزی حفاظتی و فواید 
ف��راوان آن در جهت کاهش هزین��ه ها، افزایش 
م��واد آلی ، حاصلخیزی خ��اک، حفاظت از منابع 
، آب وخ��اک، اهمیت و ضرورت اس��تفاده از آن 
برای پیش��برد کش��اورزی پای��دار آگاه��ی یافته 
ای��م. اما برای پذیرش سیس��تم های حفاظتی  و 
اجراي طرح توسط کش��اورزان بایستی از طریق 
کشاورزان پیش��رو در نقاط پایلوت اقدام شود که 
در صورت فراهم بودن ش��رایط مناسب مورد نیاز 
ط��رح در مزرع��ه، ارزش اس��تفاده از روش هاي 
حفاظت��ي س��ریع تر نمایان خواهد ش��د و س��ایر 

کش��اورزان با مش��اهده مزایاي آن ، خود در این 
زمینه پیش��قدم خواهند شد.  بررسی ها نشان می 
دهد که پذیرش سیس��تم های حفاظتی بوس��یله 
کشاورزان در کشورهای پیش��رو، تأثیر زیادی بر 
میزان بکارگیری انواع مختلف ادوات خاک ورزی 
داشته است. به عنوان مثال بین سال های 1967 
تا 1990 س��فارش گاوآهن ه��ای برگردان دار و 
دیسک ها از 77 درصد به 25 درصد کاهش یافته 
اس��ت  و در عوض میزان ف��روش گاوآهن های 
چی��زل و کولتیواتوره��ای مزرعه ب��ه بیش از 30 
درصد کل ادوات خاکورزی رس��ید و این نشانگر 
پذیرش بیش��تر سیس��تم های خاکورزی اس��ت 

که می��زان خاک ورزی را کاه��ش می دهند که 
ای��ن خود گامي رو به جلو براي پذیرش سیس��تم 

کشاورزي حفاظتي توسط کشاورزان است.
به ط��ور کلی یکی از اه��داف اصلی در نظام 
ه��اي کش��اورزی حفاظت��ی، حذف یک س��ری 
عملیات خ��اک ورزی و افزای��ش بقایای گیاهی 
سطحی است که در انتخاب ادوات برای به دست 
آوردن حداکثرد بازده مزرعه بس��یار مهم اس��ت. 
کاه��ش تعداد عملی��ات خ��اک ورزی در مزرعه  
باع��ث صرفه جوی��ی در هزینه ه��ای مربوط به 
س��وخت و کارگر می شود و معموال امکان کشت 
زودت��ر را فراهم می کند. کاهش رفت و آمد چرخ 
های تراکتور روی خاک، از فش��ردگی خاک می 
کاهد. همچنین در سیستم های حفاظتی با حفظ 
بقایای گیاهی، تبخیر و هدر رفتن سطحی آب نیز 
کاهش می یابد. با داشتن بقایا در سطح خاک می 
توان در زمان بارندگی س��رعت و ش��دت برخورد 
قطرات باران را کنترل نمود و میزان نفوذ پذیری 
آب در خاک را افزایش داد و فرسایش آبی  خاک 

را به صورت چشمگیری کاهش داد.
یکی دیگر از اصول مهم کش��اورزی حفاظتی 
رعایت تناوب زراعی اس��ت ک��ه با اجرای آن می 
توان در مقابل ش��یوع بیماری ها، علف های هرز 
و آف��ات، آس��یب پذیری و ریس��ک فعالیت هاي 
کش��اورزی را به حداقل رس��اند. بنابراین یکی از 
مزی��ت های تن��اوب زراعی و تن��وع محصوالت 
کش��ت ش��ده ،  بازده اقتص��ادی حاص��ل از آن         

می باشد.

نتیجه گیری
از تلفی��ق اصول و مبانی کش��اورزی حفاظتی 
با س��ایر عملیات مدیریتی مناسب، منافع فراوانی 
بدس��ت می آید. با افزایش حاصلخیزی خاک در 
طی چندین س��ال به پای��داری افزای��ش تولید ، 
افزایش کیفیت خاک، آب و هوا و با کاهش هزینه 
ها به اثراقتصادی خالص قابل توجه ،    می توان 
دس��ت یافت. بنابراین با اجرای مناسب و گام به 
گام سیستم کش��اورزی حفاظتی پایداری تولید را 

برای اراضی کشاورزی استان نهادینه نمود.

منابع:
1- اس��دی ، محم��د اس��ماعیل و س��عیده 
صادقی)1396(. خاک های س��الم با کش��اورزی 

حفاظتی
2- الس، استفان و همکاران)1396(. کاربرد 

عملی کشاورزی حفاظتی در خاورمیانه. 

هرمز اقبال�ي- اداره مکانیزاس�یون و 
فن آوری های کش�اورزي سازمان جهاد 

کشاورزی استان ایالم

کشاورزی حفاظتی، مهربانی با خاك و تداوم تولید
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معرفی درختان کهنسال زبان گنجشک و رویشگاه  آنها در استان ایالم
مقدمه

در این مقاله س��عی شده است به معرفی درختان کهنسال زبان 
گنجش��ک و رویش��گاه  آنها در اس��تان ایالم پرداخته شود. زبان-

گنجشک از گونه های پهن برگ است که معموال در رویشگاه های 
با خاک مرطوب و بافت س��بک رشد می کنند. این درختان معموال 
در جنگلهای ش��مال ایران که مرطوب اس��ت، حضور دارند. اگر چه 
ش��رایط آب و هوایی حوزه زاگرس با ای��ن گونه درختی همخوانی 
ن��دارد، اما معموال در داخل دره ها و جاهایی که آب بصورت دائمی 
وجود دارد، رش��د و پراکنش دارند. درختان زبان گنجش��ک از نظر 
دارویی کاربرد زیادی داش��ته و از نظر تاریخی نیز از احترام زیادی 
بین مردم محلی برخوردارند. متاس��فانه در اثر فرسایش های خاکی 
متوالی بس��تر برخی از آنها ضعیف شده و خاک محیط ریشه آنها به 

تدریج شسته شده و از پیرامون آنها خارج شده است. 
نتای�ج: در این مقاله تع��داد 11 پایه درخت کهنس��ال از گونه  
زبان گنجش��ک شناس��ایی گردید. درختان کهنسال زبان گنجشک 
در شهرس��تان  بدره، نزدیکی روس��تای آبهر پایین در پش��ته یا دره 
الرت قرار دارند. در بستر دره الرت رودخانه ای که از چشمه دائمی 
باالدس��ت تغذیه می ش��ود، جاری بوده و درختان این رویش��گاه از 
آن تغذیه می ش��وند. در این مقاله س��عی شده است که خصوصیات 

قطورترین آنها شرح داده شود. 

درخت کهنسال زبان گنجشک )درخت شماره 1(
این درخت در پش��ته الرت، نزدیکی روستای آبهر پایین از توابع 
شهرس��تان بدره، در جهت شمالی و در ارتفاع 1191 متری از سطح 
دریا قرار گرفته و محل استقرار آن از شیب عمومی مالیمی )حدود 
10-5 درصد( برخوردار اس��ت. تنه درخ��ت در ارتفاع 0/5 متری به 
س��ه تنه فرعی تقسیم ش��ده اس��ت. تنه های فرعی درخت ستبر، 
محکم و گرد هس��تند. گورچه های درخت ظاهر ش��ده اند. محیط 
تن��ه درخت حدود 5/60 مت��ر، ارتفاع تنه 4/5 متر،  ارتفاع ش��روع 
ت��اج 5 متر، بلندی درخت حدود 19/5 متر  و قطر حداقل و حداکثر 
تاج درخت 17/40 × 25/40 متر اس��ت. ب��ر روی یکی از تنه های 

س��وراخ بزرگ ایجاد شده و درون فرع��ی در مح��ل گورچه ها 
پوس��یدگی مشخص شده است. در سمت شرقی تنه اصلی سوراخی 
روی گورچه ها  ایجاد شده که درون پوسیدگی از محل آن مشهود 
اس��ت. تاج درخت نامتقارن، ش��اداب و تقریبا ناس��الم است. ناسالم 
بودن آن بخاطر خش��کیدگی ش��اخه ها و سرشاخه ها است. درخت 
در بس��تر رودخانه قرار دارد. ریشه های درخت بخاطر فرسایش آبی 
توس��ط رودخانه عموما ظاهر شده اند. در زمان شناسایی و ثبت آن 

میوه بر روی درخت دیده شد )شکل 1(.
 

درخت کهنسال زبان  گنجشک )درخت شماره 2(
این درخت در پش��ته الرت، نزدیکی روستای آبهر پایین از توابع 
شهرس��تان بدره، در جهت شمالی و در ارتفاع 1184 متری از سطح 
دریا قرار گرفته و محل استقرار آن از شیب عمومی مالیمی )حدود 
10-5 درصد( برخوردار اس��ت. تنه درخت س��تبر و محکم اس��ت. 
محی��ط تنه درخت ح��دود 4/40 متر، ارتفاع تن��ه 0/5 متر،  ارتفاع 
ش��روع ت��اج 2 متر، بلندی درخت حدود 9/3 مت��ر  و قطر حداقل و 
حداکثر تاج درخت 11/50 × 14/80 متر است. تنه درخت در ارتفاع 
0/5 متری به دو تنه فرعی تقس��یم ش��ده اس��ت. تنه  های فرعی 
ه��ردو به صورت مایل ق��رار گرفته  اند. ب��ر روی تنه  های فرعی 
گره  های ریزی قرار دارد. تنه  های فرعی ظاهرا س��الم هستند. بر 
روی یکی از تنه  ها در س��مت شمالی و در ارتفاع حدود 0/5 متری 
سوراخی به ابعاد 5 × 10 سانتی  متر ایجاد شده که تا مغز تنه ادامه 
یافته و موجب درون  پوس��یدگی تنه ش��ده است. تاج درخت تقریبا 
متقارن، شاداب و تقریبا سالم است. در داخل تاج خشکیدگی شاخه 
و سرشاخه دیده می شود. درخت در حاشیه بستر رودخانه قرار دارد. 
خاک بس��تر مناس��ب است. برون  زدگی ریش��ه های درخت وجود 

ندارد. درخت نر می  باشد )شکل2(.

درخت کهنسال زبان  گنجشک )درخت شماره 3(
این درخت در پش��ته الرت، نزدیکی روستای آبهر پایین از توابع 
شهرس��تان بدره، در جهت شمالی و در ارتفاع 1205 متری از سطح 
دریا قرار گرفته و محل استقرار آن از شیب عمومی مالیمی )حدود 
10درصد( برخوردار اس��ت. گورچه  های درخت ظاهر شده اند. تنه 
درخت در ارتفاع 0/5 متری به س��ه تنه فرعی تقس��یم ش��ده است. 
محی��ط تنه درخت ح��دود 4/20 متر، ارتفاع تن��ه 0/5 متر،  ارتفاع 
ش��روع تاج 2 متر، بلندی درخت حدود 11/5 متر  و قطر حداقل و 
حداکثر تاج درخت 11/50 × 16 متر اس��ت. در سمت غربی یکی از 
تنه  های فرعی س��وراخی به ابعاد 10 × 30 سانتی  متر ایجاد شده 
که از محل آن درون  پوس��یدگی مش��هود اس��ت. تنه فرعی میانی 
در ارتفاعات باالتر درخت دچار پوس��یدگی ش��ده است. تاج درخت 
نامتقارن، ش��اداب و سالم است. درخت در حاشیه بستر رودخانه قرار 
دارد. برون  زدگی برخی ریش��ه  های درخت در س��مت مجاورت با 

جریان آب رودخانه دیده می  شود )شکل3(. 

درخت کهنسال زبان  گنجشک )درخت شماره 4(
این درخت در پش��ته الرت، نزدیکی روستای آبهر پایین از توابع 
شهرس��تان بدره، در جهت شمالی و در ارتفاع 1190 متری از سطح 
دریا قرار گرفته و محل استقرار آن از شیب عمومی مالیمی )حدود 
5 درصد( برخوردار اس��ت. تنه درخت ستبر، محکم و تقریبا استوانه  
ای است. درخت کمی به سمت شرق مایل است. محیط تنه درخت 
ح��دود 4 متر، ارتفاع تنه 4/5 متر، بلندی درخت حدود 12/2 متر  و 
قطر حداقل و حداکثر تاج درخت 14/30 × 15 متر اس��ت. تنه سالم 
اس��ت. در سمت غربی درخت س��ه گره ریز بر روی تنه وجود دارد. 
در س��مت شمالی نیز دو گره نس��بتا درشت در ارتفاع 2/5 متری بر 
روی تنه وجود دارد. تاج درخت نسبتا متقارن، سالم و شاداب است. 
بریدگی و خش��کیدگی به میزان کم دارد. درخت در بس��تر رودخانه 
قرار دارد. ریش��ه-های درخت در س��مت رود بخاطر فرسایش آبی 
ظاهر ش��ده  اند. در زمان شناس��ایی و ثبت آن میوه بر روی درخت 

دیده شد )شکل4(.

بحث: ب��ا توجه به اهمیت تاریخی، اکولوژیکی و اکوتوریس��م 
درختان کهنس��ال زبان  گنجش��ک و حضور پایدار آنها در س��طح 
رویش��گاه، ضرورت ثبت آنها توس��ط س��ازمان می��راث فرهنگی و 
حمایت و حفاظت توس��ط اداره کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت احس��اس می  ش��ود. ای��ن اقدامات م��ی  تواند در 

ماندگاری درختان کهنسال زبان  گنجشک موثر باشد.

منابع:
- مظفری��ان، ولی اهلل. 1383. درخت��ان و درختچه های ایران، 

انتشارات فرهنگ معاصر.
- مرزی مهاجر، محمدرضا )1384(. جنگل شناس��ی و پرورش 

جنگل، انتشارات دانشگاه تهران 

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

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایالم، ایران

* * برآمدگی های موجود در بن درختان اس��ت که در حقیقت 
از نوع و ش��دت ریش��ه دوانی درخت منش��ا می گیرد، گورچه ها به 

استقرار و پایداری درخت کمک می کنند شکل 1-  زبان گنجشک کهنسال دره الرت 
)درخت شماره 1(

شکل 2-  نمای کلی زبان گنجشک کهنسال دره 
الرت )درخت شماره 2(

شکل 3-  نمای بلندی زبان¬گنجشک کهنسال 
دره الرت )درخت شماره 3(

شکل 4-  نمای بلندی زبان گنجشک کهنسال 
دره الرت )درخت شماره 4(

**
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مقدمه
 chenopodium گی��اه کینوا با ن��ام علم��ی
quinoa گیاهی یکس��اله و از خانواده اسفناج است. 
محص��ول اصلی این گی��اه دانه آن اس��ت که دارای 
ارزش غذایی باالیی اس��ت. دانه کینوا بس��یار مغذی 
اس��ت و درصد پروتئی��ن باالیی دارد. ع��الوه بر دانه 
آن، از ب��رگ گیاه جوان به عنوان س��بزی تازه و یا به 
صورت پخته استفاده می شود. کینوا، بومی کوه های 
آند در بولیوی، ش��یلی و پرو اس��ت. مردم این مناطق، 
کینوا را طی 5000س��ال به طور مداوم در تغذیه خود 
اس��تفاده کرده اند. گیاه کینوا از طرف س��ازمان خوار 
و بار جهانی)FAO( به عنوان یک اس��تراتژی برای 
امنیت غذایی دنیا معرفی ش��ده اس��ت، در واقع کینوا 
یک گیاه ش��به غله اس��ت که می تواند راه حلی برای 

مشکل کمبود غله باشد. 
تغییر آب و هوای ایران به س��مت گرم و خشک و 
ش��ور شدن تدریجی خاکهای زراعی کشور از سویی و 
تحمل زیاد گیاه کینوا در مقابل خش��کی، شوری و یخ 
زدگی از س��وی دیگر، به طور منطقی بیانگر این است 
ک��ه از گیاه کینوا می توان به عنوان گیاهی مناس��ب 
برای رس��یدن به کش��اورزی پایدار، تغذیه مناس��ب و 

تولید صنعتی استفاده کرد. 
در س��ال 1993پ��روژه ای تحت عن��وان »کینوا 
محصول��ی چن��د منظ��وره ب��رای تن��وع محصوالت 
کش��اورزی« مصوب ش��د که بس��یاری از کشورهای 
اروپایی در آن همکاری داش��تند. تحقیقات آمریکایی 
ه��ا و اروپایی ها نتایج خوبی در برداش��ت که نش��ان 
داد کینوا برای تولید بذر و علوفه پتانسیل خوبی دارد. 
ب��ا توجه به تن��وع آب و هوایی موجود در کش��ور 
و بس��ته به مناطق مختلف و همچنین بس��ته به نوع 
ژنوتیپ)حساس��یت یا عدم حساس��یت ب��ه طول روز، 
زودرس��ی، متوسط رسی یا دیر رس��ی و..( تاریخ های 
کاشت مختلفی در مناطق مختلف کشت قابل توصیه 
اس��ت. به  طور کلی با توجه به تحقیقات انجام ش��ده 
شاید بتوان دو فصل کشت کلی را برای این محصول 
در نظر گرفت: مناطق کش��ت بهاره و مناطق کش��ت 
پایی��زه. در ای��ران کین��وا در چهار منطقه سیس��تان و 
بلوچستان در آبان، خوزستان دهه ی دوم مهر، جنوب 
کرمان در اوایل مهر و کرج در نیمه مرداد س��ازگاری 

نشان داده است. 
 برای اولین بار در ایران، کینوا با سطح زیر کشت 
وسیع)نه در سطح آزمایشی( در قالب طرح تحقیقی – 
ترویجی در سه مزرعه جداگانه در استان خوزستان در 
سال زراعی 1395-1394 کشت شد و مسائل مختلف 
در مورد کاشت، داشت و برداشت این محصول جدید 
بررس��ی ش��د. در اس��تان ایالم نیز برای اولین  بار در 
 )qz9 شهرستان دهلران دو رقم کینوا )تی تی کاکا و
در س��طح 1 هکتار کشت ش��ده و با توجه به مقاومت 
آن در برابر ش��وری و گرما می تواند راهکار مناس��بی 
ب��رای صرفه جویی در می��زان آب مصرفی در بخش 

کشاورزی باشد. 
خاک و آب و هوای مناسب برای کاشت کینوا

کین��وا یک گیاه مقاوم اس��ت و می توان آن را در 
خاکها ی فقیر رشد داد. این گیاه به دلیل مقاوم بودن 
در برابر ش��وری و گرما قابلیت کش��ت در بسیاری از 
زمین هایی را که در حال حاضر کش��ت نمی شوند را 
دارد. کینوا قادر اس��ت شوری، خشکی طوالنی مدت، 

یخبندان و تگرگ را تحمل نماید.
کین��وا را در ان��واع مختل��ف خاک حت��ی با طیف 
وس��یعی از PH بین 6 تا 8/5 می توان کش��ت نمود. 
خاک مناس��ب برای رشد کینوا شنی- لومی تا لومی- 
شنی اس��ت و خاک رس سنگین مناسب نیست. گیاه 
کینوا به اقلیم س��رد و خشک سازگاری دارد و دماهای 
بین 1- تا 35 درجه سانتی گراد و یخ زدگی را تا قبل 

از گل دهی تحمل می کند. 
مراحل رشد و مرفولوژی

کینوا در مناطق مرتفع دنیا که تنوع گیاهان زراعی 
محدود اس��ت، از نظر ارزش غذای��ی اهمیت ویژه ای 
دارد و برای رش��د و تولید دانه نیازمند هوای خشک و 
روز کوتاه است. همچنین در برابر خشکی و سایر تنش 

ها مقاوم��ت می کند. این گیاه به حرارت زیاد و طول 
روز حس��اس است. برای مثال گیاه کینوا در خوزستان 
4 ت��ا 8 روز پس از کاش��ت و آبیاری ب��ذور جوانه می 
زند و بین 13 تا 19 روز پس از کاش��ت به مرحله سه 
برگی می رسد. 50 درصد گل دهی حدود 30روز پس 
از کاش��ت و زمانی که ارتفاع گیاه 25 سانتی متر است 

اتفاق می افتد. 
سنبله که در انتهای ساقه تشکیل می شود، بسته 
به رقم و ش��رایط رشد 15 تا 70سانتی متر طول دارد. 
رسیدگی کامل سنبله ها 110تا 125روز پس از کاشت 
خواهد بود. در کلرادوی آمریکا دوره رش��د برخی ارقام 
90روز گزارش ش��ده اس��ت. گل آذین ارقام کینوا در 
خوزستان، همگی از نوع گلومرال )نوعی سنبله مرکب( 
اس��ت. ارتفاع این گیاه در خوزستان با توجه به شرایط 
رش��د حدود 90تا 100سانتی متر است. همچنین تیپ 
رش��د متراکم و بوته ای، دارای س��اقه مشخص بدون 
ساقه جانبی است و بسته به محیط و رقم ممکن است 
انشعاباتی داشته باش��د. در خوزستان، خطر گنجشک 

خوردگی در زمان رسیدن دانه ها جدی است. 
س��نبله ها همگی قبل از رس��یدن سبز رنگ و در 
زمان رس��یدگی کامل زرد رنگ هستند. اما رنگ گل 
در زمان گرده افشانی از س��فید، زرد، صورتی تا قرمز 

تیره، ارغوانی و سیاه متنوع است.
کینوا معموال خودگشن با گل های دوجنسی ولی 
ناقص و بدون گلبرگ اس��ت؛ اما دگر گش��ن نیز 10تا 
15 درصد گزارش ش��ده اس��ت. س��نبله ها متراکم  و 
در فاصله زمان��ی 15 روز تفاوت از یکدیگر کامال می 
رس��ند. بذر از نظر اندازه  ش��بیه ارزن ب��ه قطر 0/2تا 
0/275 س��انتی متر اس��ت  و دو س��طح صاف دارد و 
دور آن مدور و به ش��کل قرص آس��پرین است. وزن 
هزار دان��ه کینوا 3 تا 3/5گرم و به رنگ های س��یاه، 
قرمز، صورتی، نارنجی، زرد یا س��فید است. پوسته بذر 
دارای س��اپونین می باشد و جهت مصرف غذایی باید 

حذف گردد.
دانه کینوا نوعی ش��به غله با ارزش غذایی فراوان 
اس��ت و منبعی غنی از پروتئین، آه��ن، منیزیم، فیبر، 
فس��فر و ویتامینB2 به حساب می آید؛ به طوری که 
در کش��ورهای آمریکای جنوبی به خاویار سبز معروف 
است. عملکرد بذر کینوا بسته به رقم و شرایط کاشت 

بین 1120تا 6000کیلوگرم در هکتار است. 
آماده سازی زمین و روش کاشت بذر کینوا

تهیه بس��تر کاش��ت همانند س��ایر بذور ریز مانند 
شبدر، کلزا و محصوالت دانه ریز شامل ماخار، شخم، 
دیس��ک، ماله و کود پاشی است. در هنگام تهیه زمین 
در خوزس��تان 155تا 170کیلوگ��رم اوره در هکتار به 
عنوان کود پایه و در صورت نیاز، 100تا 120کیلوگرم 
در هکتار کود فس��فاته اس��تفاده می ش��ود. بر اساس 
آزم��ون خاک، توصیه کود پتاس��یم برای جلوگیری از 

ورس)خوابیدگی( الزم است.
تجربه کاش��ت در خوزستان نش��ان داد که برای 
کش��ت دس��تی یک هکتار، 4 ت��ا 5 کیلوگرم بذر و در 
کش��ت مکانیزه بس��ته به نوع ماش��ین کاشت 1تا 2 
کیلوگرم بذر نیاز اس��ت. با اس��تفاده از س��مومی مانند 

دیفنوکونازول یا کاربوکسین تیرام به میزان دو در هزار 
می توان بذر را ضدعفونی کرد. 

ب��ا اینکه کینوا را می ت��وان به روش های ردیفی، 
مخلوط، دس��ت پاش، کپه ای و حتی نشاکاری کشت 
ک��رد، کش��ت آن در ردیف هایی ب��ا فاصله 25 تا 50 

سانتی متر توصیه شده است. 
ب��ذر برای جوانه زدن ب��ه آب و هوای خنک )7تا 
10درجه س��انتی گراد( نیاز دارد و در شرایط مناسب و 
با تامین رطوبت طی 24 س��اعت جوانه می زند. جوانه 
ها طی 3تا 5 روز بعد ظاهر می شوند. ممکن است بذر 
کینوا مثل بذر اس��فناج، در شرایط خشک جوانه نزند. 
بنابراین برای حصول جوانه زنی کافی به س��رما دادن 

به مدت یک هفته نیاز دارد. 
در خوزس��تان، کشت به روش جوی و پشته انجام 
ش��د. فاصله خطوط کاشت 50 سانتی متر، فاصله بوته 
ها در ردیف7 تا 10س��انتی متری و کاشت مکانیزه با 
اس��تفاده از خطی کار گن��دم و پنوماتیک بذر ریز کار. 
عمق کاشت بسته به نوع خاک 1 تا2 سانتی متر است. 
همچنین بذور در خوزس��تان 4 تا 8 روز پس از کاشت 
و آبی��اری جوانه می زنن��د و بین 13 تا 19 روز پس از 

کاشت به مرحله سه برگی خواهند رسید. 
آبیاری

به طور کلی کینوا به کم آبی مقاوم اس��ت. آبیاری 
بیش از نیاز گیاه موجب نازکی و طویل ش��دن ساقه و 
در نهایت ورس خواهد ش��د. آبیاری های اولیه، جوانه 
زنی بذور را آسان تر می کند. آبیاری با توجه به شرایط 
مناطق متفاوت است. برای مثال کینوا در خوزستان در 
طول دوره رشد بسته به وضعیت بارندگی و نوع بافت 
به 5 نوب��ت آبیاری نیاز دارد. آبی��اری اثر معنی داری 
در عملکرد دارد. میانگی��ن 550 میلی متر رطوبت در 
دسترس توصیه شده اس��ت اما در بعضی از تحقیقات 
انجام ش��ده نیاز آبی ساالنه کینوا را 250یا 208 میلی 

متر تعیین کرده اند.

کش��ت کینوا در مناطقی که بارندگی ساالنه 200 
تا 400 میلی متر دارند؛ امکان پذیر است . تمامی این 
نتایج متاثر از ش��رایط رش��د و نوع خاک است و نمی 

توان آن را برای همه مناطق کشت استفاده کرد.
علیرغم اینکه گیاه کینوا نس��بتا به کم آبی مقاوم 
است ، ولیکن این موضوع شامل تمامی ژنوتیپ های 
موجود نمی باش��د، آنچه مس��لم است مدیریت زراعی 
مطل��وب از جمل��ه آبیاری به موق��ع و کافی، مدیریت 
ک��ودی مطلوب، مب��ارزه با علف های ه��رز، آفات و 
بیماریها و ... رابطه مس��تقیمی ب��ا عملکرد مطلوب و 

کیفیت محصول دارد.
کینوا در مرحله جوانه زنی و س��بز شدن، شدیدا به 
رطوبت خاک حس��اس است و ضروری است که حتما 
س��طح مزرعه در این مدت مرطوب باش��د. لذا توصیه 
می ش��ود پس از کشت و آبیاری اول، بسته به منطقه 
و خ��اک مزرعه آبیاری دوم به فاصله 3تا 5 روز انجام 
شود. پس از جوانه زنی و سبز شدن بسته به منطقه و 
خ��اک مزرعه دوره های آبیاری یک هفته تا ده روز تا 
مرحله پر شدن دانه توصیه می شود. با توجه به تحمل 
کینوا نس��بت به کم آبی، امکان بیش��تر کردن فاصله 
دوره ه��ای آبیاری وج��ود دارد، ولیک��ن این موضوع 
منتج ب��ه کاهش عملکرد و کیفی��ت محصول خواهد 
شد. استفاده از آبیاری قطره ای )نوارهای تیپ( جهت 

مدیریت آب مزرعه کینوا به شدت توصیه می شود. 
نحوه برداشت

کین��وا به صورت دس��تی یا مکانیزه با اس��تفاده از 
کمبای��ن غالت با تنظیم هد و کوبنده قابل برداش��ت 
اس��ت. در برداشت سنتی، ساقه های گل دار در محل 
سایه آفتاب پهن و خشک می شوند و پس از چند روز 
کوبیده و جداسازی بذر انجام می شود. جدا کردن بذر 
از س��نبله به روش های س��نتی یا با استفاده از خرمن 
کوب انجام می شود. در خوزستان بذر گیری به وسیله 
کوبیدن و خرد کردن س��نبله انجام ش��د. س��پس به 
منظ��ور افزای��ش خلوص بذر  و جدا ک��ردن گلچه ها  
ب��ا الک ش��ماره 14 بوجاری می ش��وند. عملکرد دانه 
بش��دت تحت تاثیر واریته )رقم( و ش��رایط رشد است 
و از 450 تا500گرم در متر مربع گزارش ش��ده است. 
در خوزس��تان پتانسیل عملکرد تولید بذر کینوا با ارقام 

موجود 2/4تن در هکتار است. 
کینوا و تغذیه دام و طیور

بذر، کاه و کلش و همچنین علوفه س��بز کینوا به 
دلیل پروتئین باال برای دام و طیور قابل استفاده است. 
ساپونین پوسته بذر مهم ترین مشکل استفاده از بذور 
برای تغذیه طیور است. بذور شسته شده و یا طبخ شده 
کینوا می توانندبه عنوان یک جیره جایگزین ذرت در 
تغذیه طیور مورد اس��تفاده قرار گیرن��د. همچنین آرد 
کین��وا می تواند به عنوان یک منبع پروتئین جایگزین 
ذرت و س��ویا برای تغذیه طیور گوشتی مورد استفاده 

قرار گیرد. 
برداش��ت، خرمنکوب��ی و بوج��اری کین��وا دارای 
محصوالت جانبی است که می توانددر تغذیه دام مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. بقایای کینوا م��ی تواند جایگزین 
بقایای جو و یا یوالف در جیره غذایی دام شود. میزان 
تولید کاه و کلش کینوا بس��ته به ژنوتیپ و شوری بین 

3 تا 10تن در هکتار است.
امیدواریم در س��الهای آتی روند روبه رشدی را در 

تولید این محصول شاهد باشیم 
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زنان روس��تایی و عش��ایری نق��ش مهمی در 
تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی ایفا میکنند 
،به طوری ک��ه بیش از 70 درص��د فعالیت های 
مرب��وط به دام و طیور و 40 درصد امور مربوط به 
باغبانی و زراع��ت و 80 درصد فرآوری محصوال 
ت کش��اورزی به روش س��نتی را زنان روستایی 
و عش��ایری انج��ام می دهن��د .حض��ور فعال و 
نق��ش تاثیر گزار زنان روس��تایی در فعالیت های 
کش��اورزی موجب ش��ده که برنامه ریزان توسعه 
روس��تایی ای��ران ب��ه دنب��ال روش ه��ای جلب 
مش��ارکت و همکاری زنان روس��تایی در تهیه و 
اجرای برنامه ها و پروژه های توس��عه روس��تایی 

باشند .
یکی از این برنامه ها نظام اعتبارات خرد است 
ک��ه در چند دهه اخی��ر به منظور تس��ریع فرایند 
س��رمایه گذاری و تقویت بنی��اد مالی و پس انداز 
در مناطق روستایی و نهایتا توانمند سازی جوامع 
روس��تایی و فقر زدایی از طری��ق ارتقا بهره وری 
بوده اس��ت. اعتبارات خرد ب��رای تامین مالی به 
کس��انی اس��ت که به طور معمول نمی توانند از 
خدمات نهاد های رسمی متداول استفاده نمایندو 

ه��دف اصلی ان گ��رد اوری ظرفیت ها و توانایی 
های��ی برای تولید ثروت در میان کارآفرینان فقیر 
و تامی��ن منابع پایدار امرار معاش برای س��اکنان 
روستایی اس��ت .به دنبال موفقیت رویکرد تامین 
مالی خرد در س��طح جهان ،طرح تشکیل صندوق 
ها ی اعتبارات خرد زنان روستایی در ایران توسط 
دفتر امور زنان روس��تایی و عشایری وزارت جهاد 

کشاورزی پیگیری شده است .
در اس��تان ای��الم صن��دوق ه��ای اعتبارات 
خردزنان روستایی برای اولین بار در سال 1386 به 
تعداد 14 صندوق در سطح شهرستان ها تشکیل 
و اعض��ا ی این صندق ها در گروه های ش��غلی 
زراعت ،دام ،باغبانی ،فرآوری لبنیات ،ترش��یجات 
و صنایع دس��تی و با حمایت مالی دفتر امور زنان 
روستایی و عشایری وزارت ش��روع بکار نمودند.

در س��ال 1394 در قالب طرح همکاری مشترک 
ب��ا صندوق کار آفرینی امی��د با هدف تامین مالی 
جهت حمایت از کس��ب و کار های کوچک زنان 
روستایی تعداد 29 صندوق اعتبارات خرد جدید در 

استان تشکیل شده است .
شهرس��تان ب��دره در ح��ال حاض��ر دارای 7 

صن��دوق اعتب��ارات خرد زن��ان روس��تایی در 7 
روس��تای )آبهر پایین ،ش��هرک ولیعصر ،کلم باال 
،چش��مه ش��یرین ،گله دار ،زید  و گ��چ کوبان (با 
عضویت 280 نفر میباشد، اعضای این صندوق ها  
در زمینه های کش��ت حبوبات )نخود - عدس - 
نخود فرنگی  (زعفران ، برنج ، باغداری ، پرورش 
زنبور عس��ل ، پرورش دام س��بک ، مرغ بومی ، 
فرآوری لبنیات )تولید ماست ،کره ،روغن حیوانی 
،کشک (کارگاه ترش��یجات و شوریجات ، صنایع 
دس��تی )چیت بافی، بافندگی( فعالیت می کنند و 
تولیدات و محصوالت  خودرا درنمایش��گاه هایی 
که به مناس��بت های مختلف در س��طح استان و 
شهرس��تان برگزار می شوند در معرض نمایش و 

فروش قرار می دهند .
با توجه به اینکه محصوالت تولید شده  توسط 
اعضا صندوق ها ی اعتبارات خرد در زمینه های 
فوق الذکر بیش��تر از حد نیازمحلی و روس��تا می 
باش��د و از کیفی��ت و تنوع باالی��ی برخوردار می 
باشند مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بدره به 
منظور تسهیل دسترسی به بازار فروش و تکمیل 
زنجیره تولید در مهر ماه س��ال 1396با همکاری 

فرماندار و ش��هردار محترم بدره اق��دام به ایجاد 
نمایشگاه دائمی برای عرضه و فروش محصوالت 
و تولیدات اعضاء صن��دوق های خرد نموده اند . 
این نمایشگاه در محل غرفه های شهرداری بدره 
واقع ش��ده و در اسفند ماه س��ال 1396با حضور 
مدی��ر کل دفتر امور بانوان اس��تانداری ، مش��اور 
فرماندار در امور بانوان ، مش��اور رئیس س��ازمان 
جهاد کش��اورزی در امور بانوان و کارشناس امور 
زنان روس��تایی شهرس��تان بدره با مدیریت یکی 
از زنان تس��هیلگر فعال و نمونه شهرستان افتتاح 
گردی��د و ع��الوه بر عرضه محص��والت تولیدی 
اعضاء صندوق ه��ا ی اعتبارات خرد، محصوالت 
تولید ش��ده توسط سایر زنان روستایی و عشایری 
سطح شهرستان بدره نیز در این نمایشگاه عرضه 

و به فروش می رسد .
 

بهاره کرمی- واحد توس�عه فعالیت های 
کش�اورزی زنان روس�تایی و عش�ایری 
مدیری�ت هماهنگ�ی ترویج کش�اورزی 

استان ایالم

تکمیل زنجیره تولید با ایجاد نمایشگاه دائمی برای اعضاء صندوق های اعتبارات 
خرد زنان روستایی در شهرستان بدره 
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* برگزاری جلس�ه کمیته فنی برنامه ترویجی - آموزشی 
احیاء اراضی استان ایالم 

جلس��ه کمیته فنی برنامه ترویجی _ آموزشی احیاء اراضی 
اس��تان ایالم با حض��ور دکتر توکلی مج��ری ملی و دکتر 
قاسمی هماهنگ کننده ترویجی سایتهای مدیریت مصرف 
آب معاونت ترویج وزارت و با حضور مدیران و کارشناسان 
استانی در آذر ماه سالجاری  در سالن جلسات سازمان جهاد 

کشاورزی استان برگزار گردید .

ستاد استان

* آغ��از عملیات تغذی��ه و کنترل علف ه��ای هرز مزارع 
کلزای آبی در سطح 60 هکتار در بخش کالت مورموری؛

* کاشت سیب زمینی در بخش کالت مورموری در سطح 
30 هکتار؛

* کشت 28300 هکتار غالت )گندم آبی و دیم، جو و دانه 
های روغنی( در سطح اراضی شهرستان؛ 

* توزیع 1760 تن بذر گواهی شده، 2100 تن کود اوره و 
فسفاته  در بین کشاورزان شهرستان؛

* آغ��از عملیات تغذیه مزارع غالت پاییزه شهرس��تان در 
سطح 28300 هکتار.

شهرستان آبدانان

* برگزاری کالسهای ضدعفونی بذور و پیش آگاهی علیه آفات 
زراعی؛

* ارائ��ه توصیه های فنی و گیاهپزش��کی جه��ت تغدیه مزارع 
غالت بصورت کتبی؛

* توزی��ع و پخ��ش اطالعیه در خصوص سوس��ک قهوه ای و 
سوسک سیاه در بین کشاورزان؛

* پیشرفت 55 درصدی ایستگاه پمپاژ زید تلخاب زرانگوش؛
* شن ریزی بیش از حد 15 کیلومتر جاده بین مزارع؛

* کاشت غالت پاییزه گندم و جو در سطح 7830هکتار؛
* کاش��ت حبوب��ات )باق��ال، نخود، ع��دس، نخ��ود فرنگی(در 

سطح300 هکتار؛
* برداش��ت زعفران در سطح س��ه هکتار و با عملکرد یک کیلو 

و150گرم؛ 
* برگزاری س��ه دوره مهارتی )پرورش زنبور عس��ل،تولید مثل 
و اص��الح نژاد دام، بهداش��ت و بیماریهای گوس��فند (به حجم136 

نفر - روز؛
* برگ��زاری دوره آموزش��ی - ترویج��ی ضدعفونی بذر و پیش 
آگاه��ی مب��ارزه با علف ه��ای هرز در س��طح پهنه ه��ای تولیدی 

شهرستان؛
* برگ��زاری دوره آموزش��ی- ترویج��ی نخود پایی��زه با حضور 

کارشناسان زراعت استان و بهره برداران حبوبات کار؛
* برگزاری دوره ی آموزشی- ترویجی پرورش ماهی در قفس 

)خرید بچه ماهی   تغذیه- بهداشت(

شهرستان بدره

* توزیع 126/8 تن بذر گندم و 0/9 تن بذر جو بین کشاورزان در 
سه بخش )چوار، سیوان و حومه(؛

* توزیع 75 تن کود فسفاته و 200 تن کود اوره؛
* تشکیل و تکمیل 7 مورد پرونده متقاضیان احداث باغ در اراضی 

شیبدار؛
* جذب 5 فقره پرونده تس��هیالت خرید ماشین آالت کشاورزی 

)تراکتور(؛
* ج��ذب یک فقره تس��هیالت خری��د کمباین از محل اش��تغال 

روستایی؛
* پالک گذاری 30 دستگاه تراکتور؛

* تکمیل پرونده و پیگیری اعتبار جهت طرح باغات )120 هکتار 
منطقه دشتلگ(؛

* پیگی��ری الزم در خصوص اجرای 700 هکت��ار باغات کرپو و 
دشتلگ از محل سامانه مرزی؛

* تکمی��ل مطالعات مرحله دوم و تصویب اعتبار تامین آب باغات 
سیوان؛

* صدور و تایید مقدار 92000 لیتر سوخت گازوئیل بین واحدهای 
مرغداری گوشتی فعال؛

* جوجه ریزی بیش از 130580 قطعه و تولید 330 تن گوش��ت 
سفید؛

* آماربرداری از زنبورس��تانها به تعداد 323 مورد و تولید 330 تن 
عسل؛

* توزیع نهاده های دام��ی یارانه ای بین واحدهای تولیدی فعال 
به مقدار 555 تن؛

* توقف 8 مورد عملیات ساخت و ساز غیر مجاز؛
* برگزاری کالس��های آموزشی  ترویجی در سطح مراکز تابعه به 

میزان 248 نفر- روز؛
* برگ��زاری کالس��های ویژه زنان روس��تایی با هم��کاری مرکز 

بهداشت در سطح 184 نفر-روز.

شهرستان ایالم

* کشت 27150 هکتار گندم، 6400 هکتار جو دیم، 875 
هکتار کلزا در سطح شهرستان؛ 

* برداشت 200 هکتار ذرت دانه ای با میانگین عملکرد 6 
تن در هکتار و تولید 1200 تن در سطح شهرستان؛

* مبارزه با علف های هرز کلزا در سطح 880 هکتار؛
* مکان یابی 2 هزار هکتار از اراضی ش��یبدار شهرس��تان 

جهت احداث باغ دیم؛
* برداشت بیش از 100 تن زیتون از باغات شهرستان؛

* بازدید از 312 هکتاراراضی تحت پوش��ش آبیاری تحت 
فشار روس��تای میدر علیا جهت انجام تست و تحویل به بهره 

برداران؛
* عقد قرارداد با شرکت پیمانکاری به منظور شروع به کار 
پروژه 500 هکتاری اراضی سر چم بخش هلیالن )فاز اول در 

سطح 250 هکتار(؛
* اجرای 3 مورد س��ایت جامع الگوی��ی ترویجی مدیریت 
بهینه مصرف آب )2 س��ایت گندم و 1 س��ایت کلزا( در بخش 

هلیالن؛
* اج��رای 2 س��ایت جامع الگوی��ی- ترویج��ی گندم در 

شهرهای آسمان آباد و زاگرس؛
* اج��رای س��ایت ملی تولیدی  ترویج��ی گیاهان دارویی 

مرتعی )انتقال نشاء و کاشت بذور در محل سایت(؛
* آمارگیری س��الیانه از زنبورس��تانها ب��ا 10771 کلنی در 
مجموع 173 زنبورس��تان و ثبت آمار در سامانه مدیریت پهنه 

بندی.

شهرستان چرداول

 * کاشت غالت )مکانیزه و غیر مکانیزه( در سطح 8900 هکتار 
از اراضی شهرستان؛

* توزیع انواع کودهای شیمیایی به میزان 550 تن؛
* اجرای آموزشهای ترویجی شامل بازدید، آموزشهای گروهی 
و انفرادی، جلس��ات هم اندیشی در موضوعات زراعی، باغی و دامی 

و زنان روستایی به تعداد 2474 نفر   روز؛
* اجرای  سایت های الگویی آموزشی   ترویجی گندم- شبدر- 

انگور-گردو و حبوبات به تعداد 6 مورد.

شهرستان ایوان

* برداشت برنج در سطح 1150 هکتار از اراضی شهرستان؛
* ضدعفونی بذور گندم به میزان 300 تن؛

* مبارزه با بیماریهای قارچی درختان میوه در سطح 80 هکتار،
* مبارزه با جوندگان مضر در مزارع گندم و جو در س��طح 500 

هکتار؛
* آموزش باغداران جهت تغذیه پس از برداش��ت باغات با کود 

فروت ست؛ 
* عملی��ات اجرایی تعمی��ر و مرمت جاده بین مزارع با همکاری 
ادارات تابعه شهرس��تان در روستای چش��مه پهن و چشمه رشید به 

طول 2 کیلومتر.

شهرستان سیروان

* کاشت 300 هکتار دانه روغنی کلزا و 3000 هکتار گندم 
آبی و 6500  هکتار گندم دیم در سطح شهرستان؛

* توزیع 14000 تن انواع بذور گندم اصالح ش��ده در بین 
کشاورزان؛

* اج��رای آبیاری تحت فش��ار در مزارع ارمو )500 هکتار( 
وزیر آباد )110 هکتار( دلفان آباد )20 هکتار( و جهاد آباد )26 

هکتار(؛
* اجرای کالس��های آموزش��ی   ترویجی در روس��تاهای 
حومه دره ش��هر و ماژین در خصوص احداث باغات ش��یبدار، 

مبارزه با علف های هرز غالت و کلزا؛
* اجرای س��ایت گندم آبی در سطح 4 هکتار و کلزای آبی 

در سطح 2 هکتار با عنوان مصرف بهینه آب؛
* اجرای 50 هکتار کاشت درختان مثمر در اراضی شیبدار 

شهرستان؛
* معرفی متقاضیان طرح های مشاغل خانگی به اداره کار 

به تعداد 99 نفر جهت دریافت تسهیالت؛
* معرف��ی متقاضی��ان و تایی��د کارگروه جه��ت پرداخت 

تسهیالت سامانه کارا به اداره کار به تعداد 400 نفر؛
* برگزاری 11 کالس آموزش��ی بهب��ود تغذیه، محصول 
س��الم و کش��ت پاییزه در محیط های خانگی برای اجرای 5 
سایت س��بزی کاری با همکاری ش��بکه بهداشت شهرستان 

برای زنان روستایی؛
* مکان یابی تشکیل 4 صندوق خرد جدید زنان روستایی؛

* برگزاری کارگاه آموزش��ی تنظیم و کالیبره کردن س��م 
پاشها برای تراکتورداران شهرستان با همکاری شرکت بایر. 

شهرستان دره شهر
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* کاشت چغندر قند پاییزه در سطح 69/5 هکتار؛
* کاشت کلزا در سطح 6390 هکتار؛

* کاشت 51690 هکتار گندم و 3290 هکتار جو در سطح اراضی 
شهرستان؛

* کاشت 0/8 هکتار مزرعه آزمایشی کینوا در منطقه جلیزی برای 
اولین بار در استان ایالم؛

* کاش��ت سبزی و صیفی پاییزه )برداش��ت بهاره( در سطح 255 
هکتار؛

* مبارزه با آفات نباتی زراعی )کلزا- ذرت( در سطح 1119 هکتار؛
* تحویل 72 دستگاه تراکتور به بهره برداران؛

* تکمیل 171 پرونده خرید تراکتور و ادوات کشاورزی؛
* اجرای طرح کاش��ت نش��اء پی��از برای زنان روس��تایی در قالب 
طرح تولید محصول ارگانیک )س��الم( در منطقه موسیان و بخش 

مرکزی؛
* اجرای دوره های مهارتی:

* دوره کاش��ت، داشت و برداشت  کلزا با حجم عملیات 40 نفر- 
روز در بخش موسیان؛

* دوره کاش��ت، داشت و برداشت س��یر با حجم عملیات 48 نفر- 
روز در بخش دشت عباس؛

* دوره کاش��ت، داشت و برداشت  چغندرقند  با حجم عملیات 48 
نفر- روز در بخش دشت عباس؛

* دو دوره تولی��د و پرورش قارچ خوراک��ی با حجم عملیات 384 
نفر- روز در بخش مرکزی؛

* دو دوره پرورش زنبورعس��ل با حجم عملیات 130 نفر- روز در 
بخش زرین آباد؛

* چهار دوره پرورش گوس��فند داشتی با حجم عملیات 306 نفر - 
روز در روستاهای تم تم آب و حاضر میل؛

* دوره مهارتی پرورش گاو شیری و گوشتی با حجم عملیات 36 
نفر-روز در روستای تم تم آب؛

* دو دوره پ��رورش بوقلم��ون ب��ا حجم عملی��ات 66 نفر-روز در 
روستای شهرک وحدت؛

* دوره مهارت��ی پ��رورش بامیه با حجم عملی��ات 18 نفر-روز در 

روستای پتک دیناروند؛
* اجرای 20 س��ایت الگویی-ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب 
در زمین��ه )ذرت، گندم، کلزا، انگور و انار( با پراکندگی موقعیتی به 

شرح ذیل:
* س��ه سایت ذرت در منطقه دشت عباس با کاربرد تکنیک های 
کاهش مص��رف آب، بخصوص کاربرد فلوم 3 درصد ، 5 درصد و 

رطوبت سنج،
* یک س��ایت ذرت در منطقه جلیزی باال ب��ا کاربرد نصب کنتور 

حجمی و سیستم آبیاری تیپ؛
* 10 س��ایت الگویی مدیریت مصرف بهینه آب محصول گندم و 

کلزا در بخش دشت عباس؛
* دو س��ایت الگویی مدیریت مصرف بهینه آب در محصول گندم 

و کلزا در بخش موسیان؛
* دو س��ایت الگویی مدیریت مصرف بهینه آب در محصول گندم 

و کلزا در بخش مرکزی؛
* یک سایت الگویی مدیریت مصرف بهینه آب در محصول انگور 

در بخش زرین آباد؛
* یک س��ایت الگویی مدیریت مصرف بهینه آب در محصول انار 

در بخش سراب میمه؛
* ایجاد صندوق جدید اعتبارات خرد زنان روستایی در روستاهای 

گلسیری و ماز عبدلی؛
* آموزش��های انف��رادی )چهره به چهره( در زمین��ه های زراعی، 
باغی، دام و طیور، مکانیزاس��یون و ... با حجم عملیات 2110 نفر  

روز.
* کارگاه آموزش��ی - ترویجی س��ایت های الگویی مصرف بهینه 
آب در مهرماه س��ال ج��اری با همکاری مدیریت ترویج اس��تان، 
مرک��ز تحقیقات و اداره ترویج شهرس��تان دهلران در محل مزارع 
ذرت  بخش دش��ت عباس و بخش موس��یان شهرس��تان دهلران 
با حضور کارشناس��ان پهنه، مروجین و  کش��اورزان پیشرو و کلیه      
شهرس��تان های اس��تان برگزار گردی��د. در این کارگاه ش��رکت 
کنندگان با تکنیک های مختلف نوین آبیاری و روش��های مصرف 

بهینه آب در مزارع کشاورزی آشنا شدند.

شهرستان دهلران

* برگزاری کارگاه مش��ورتی و توجیهی س��ایت گندم در راس��تای 
اج��رای س��ایت های الگویی تولی��دی- ترویجی با حض��ور 25 نفر از 

کشاورزان پیشرو در شهر مهر؛ 
* کاش��ت 15200 هکت��ار غ��الت پاییزه )گندم و جو( در س��طح 

شهرستان؛ 
* احداث 2 مورد گاوداری شیری 20 راسی، 5 مورد سالن پرورش 
قارچ خوراکی، کارگاه بس��ته بندی سبزی و همچنین احداث سردخانه 

دو مداره و اعطای تسهیالت از محل اعتبارات اشتغال روستایی؛
* ضدعفونی بذور گندم و جو در سطح 1635 هکتار؛

* توس��عه باغات در اراضی شیب دار به میزان 26 هکتار، برداشت 
550 تن گردو و 7 تن زیتون در سطح باغات شهرستان؛

* بازدید، تشکیل پرونده و کارشناسی اراضی مستعد اجرای آبیاری 
تحت فش��ار پل شکسته و پیره در س��طح 190 هکتار، تحویل موقت 

طرح آبیاری قطره ای قلعه جوق در سطح 10 هکتار.

شهرستان ملکشاهی

* کشت کلزا در سطح 2822 هکتار از اراضی شهرستان و همچنین 
توزیع 15 تن بذر گواهی شده بین کشاورزان؛ 

* عملی��ات مبارزه با علف های هرز کلزا در س��طح 2000 هکتار 
از مزارع؛

* اعمال بهداش��ت قرنطینه ای بر روی محصوالت کشاورزی در 
مرز بین المللی مهران به میزان 55 هزار تن؛

* تش��کیل صندوق اعتبارات خرد زنان روس��تایی در روس��تاهای 
چاالب، بانرحمان و گالن؛

* برگزاری یک دوره آموزش��ی- مهارتی پرورش زنبور عس��ل در 
شهرستان با حضور 23 نفر از زنان روستایی چنگوله به مدت 7 روز؛

شهرستان مهران

گردش��گری روس��تایی را م��ی ت��وان در بر 
گیرنده ی دامن��ه ای از فعالیتها و خدمات مربوط 
ب��ه تفریح و آرامش گردش��گران دانس��ت که به 
وس��یله کشاورزان و مردم روس��تایی برای جذب 
گردش��گران ب��ه مناطق خ��ود به منظور کس��ب 
درآم��د صورت می گیرد. بطور کلی گردش��گری 
روس��تایی، گردش��گری زراعی و کشاورزی را نیز 
در ب��ر می گیرد و به تب��ع آن ارائه خدماتی نظیر 
اس��کان، پذیرایی، امکانات و وس��ایل سرگرمی و 
تفرج، برپایی جش��ن ها و مراس��م محلی، تولید و 
فروش صنایع دس��تی و محصوالت کشاورزی به 

گردشگران را شامل می شود.
در سال 1986 کمیس��یون جامعه اروپایی نیز 
گردش��گری روس��تایی را این گونه تعریف کرده 

است:
گردش��گری  فق��ط  روس��تایی  گردش��گری 
کشاورزی نیست بلکه همه فعالیتهای گردشگری 
در مناطق روس��تایی را در بر می گیرد. همچنین 
بناب��ر تعریف گ��روه مردمی گردش��گری آمریکا 
)Dot(، گردش��گری روستایی به هر چیزی گفته 
می شود که گردشگران را به نواحی پیرامون مادر 

شهرهای اصلی بکشاند.

در حقیقت، گردش��گری روستایی، گردشگری 
کش��اورزی و گردش��گری غی��ر کش��اورزی در 
سکونتگاهها و نواحی روس��تایی است. اما شامل 
فعالیتهای��ی در خ��ارج از ای��ن نواح��ی، همانن��د 
پارکه��ای مل��ی، جنگل ها و نواح��ی صحرایی و 
بیاب��ان نمی ش��ود. بنابراین صنعت گردش��گری 
روستایی شامل هر س��ه مورد گردشگری حومه، 
گردشگری کش��اورزی و گردشگری کشاورزی- 
فرهنگی و همچنین تمامی فرآورده ها  و خدمات 

مربوط به آنها را شامل می شود.
با توجه به اهداف گردش��گران، گردش��گری 

روستایی را می توان به 5 دسته تقسیم کرد:
1. گردش��گری طبیعی: که عمدتًا در تعامل با 

جاذبه های محیط زیست قرار دارد.
2. گردش��گری فرهنگ��ی : ک��ه مرتب��ط ب��ا 
فرهنگ، تاریخ و میراث فرهنگی باس��تانی مردم 

روستایی است.
3. اکوتوریس��م: نوعی ازگردشگری است که 
ع��الوه بر تعاملی با جاذبه ه��ای طبیعی )همانند 
رودخان��ه، کوهس��تان، دریاچ��ه  و ...( بازندگی و 
هنجاره��ای اجتماعی مردم محل��ی که خود نیز 
در تعاملی با جاذبه های طبیعی فوق هس��تند، در 

ارتباط می باشد.
4. گردش��گری دهک��ده ای: در ای��ن ن��وع 
گردش��گری، گردش��گران در می��ان خانوارهای 
دهکده زندگ��ی ک��رده و در فعالیتهای اقتصادی 

اجتماعی آنان شرکت می کنند.
5. گردشگری کش��اورزی: گردشگران بدون 
ایجاد پیامدهای منفی بر روی اکوتوریسم مناطق 
میزبان، با فعالیتهای س��نتی کشاورزی، در تعامل 

هستند و یا در آن مشارکت می کنند.

منابع:
-  بهزاد نس��ب، جانعل��ی )1386(.درآمدی بر 
فرهنگ جامع توسعه روستایی، نشر قلمستان هنر

 
حش�مت اله س�یاهی- مع�اون مدیر 

هماهنگی ترویج کشاورزی

آشنایی با اصطالحات توسعه روستایی و ترویج کشاورزی )گردشگری روستایی(



فصلنامه آموزشی ترویجی   

سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

شماره هفدهم  زمستان 1397
به کوشش: 

                                                             مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایالم
همکاران: اکبر اسماعیلی، هرمز اقبالی، جعفر علی اوالد، حجت اله بخشوده، احمد حسینی، حشمت اله سیاهی، محمد دامیان،  

امیر میرزایی، بهاره کرمی،  زهرا یاری

:  نوآوران رتویج کشاورزی مهندس حجتی وزری جهاد کشاورزی
اسباب  و  کشاورزی  بخش  آینده  امید  کشاورزی  مروجان 

تحقق اراده و الطاف خداوند در این بخش هستند.

مسابقه فصلنامه آموزشی-ترویجی )شماره 17- زمستان 1397(

.............. در اراضی با شیب زیاد کاربرد دارد؟  .1
الف(  تراس ابرویی                           ب(  نوارهای کنتوری                            ج( تراس های کنتوری         د( هیچکدام

عملکر د بذر کینوا بسته به رقم و شرایط کاشت بین .........  تا .......... در هکتار است؟  .2
الف(1120 ، 6000 کیلوگرم                  ب(  1000، 7000 کیلوگرم                   ج( 2000، 8000  کیلوگرم                   د( 500 ، 1000 کیلوگرم

3. .................... از ارکان مهم پروژه امنیت غذایی ایران   ایکاردا برای افزایش بهره وری از مزارع دیم است؟
 الف( جلوگیری از انتشار کربن                     ب(افزایش ظرفیت نگهداری آب               ج( کشاورزی حفاظتی                  د( هر سه مورد 

        4. تغذیه درخت شرط اصلی ................... است؟
الف(  بهبود کمی                     ب( بهبود کیفی                   ج(  الف و ب                   د(همه ی موارد

در باغات دیم برای اراضی با شیب 10- 2 درصد از کدام روش جمع آوری آب استفاده می شود؟  .5
الف( بانکت های قایقی شکل                 ب( بانکت های مثلثی                                    ج(  بانکت های هاللی                       د( تراس های  ابرویی                           

از مصرف بیش از اندازه ................ در اراضی خودداری گردد.  .6
الف(  گوگرد                                        ب( فسفر                           ج(      ازت           د( هیچکدام

کدامیک از عبارتهای ذیل صحیح است؟  .7
الف(  بر روی یکی از تنه های فرعی در محل گورچه ها سوراخ بزرگ ایجاد شده و درون پوسیدگی مشخص شده است درخت شماره 1 ؛

ب( بر روی تنه های فرعی گره های ریزی قرار دارد- درخت شماره 2؛
  ج( تاج درخت نا متقارن، شاداب و سالم است-  درخت شماره 3؛                     د( همه ی موارد

8. در تعریف کشاورزی حفاظتی سه اصل اساسی که مورد پذیرش عام قرار گرفته است کدامند؟
       الف( رعایت تناوب های زراعی متنوع؛      ب( حداقل خاک ورزی و بهم خوردن خاک؛     ج( وجود بقایای گیاهی کشت قبلی به عنوان پوششی بر سطح خاک در 

حجم 30 درصد مزرعه؛
        د( همه ی موارد 

.............. در خاک تقریبا غیر پویا بوده و عمدتا از طریق پخشیدگی حرکت می کند.  .9
        الف(  کود پتاسه     ب( کود ازته     ج( کود فسفر      د( همه ی موارد

نگهداری پیازها در درجه حرارت ........ به مدت ............... باعث پیش رس کردن آنها می شود.  .10
 الف( 3-2 درجه، 5-4 هفته       ب( 8-6 درجه، 10-8 هفته       ج( 3-2 درجه، 10- 8هفته       د( 10-8درجه، 8-6هفته       

پاسخنامه مسابقه فصلنامه نوآوران ترویج- شماره 17


