
با هدف اجرایی شدن طرح نظام نوین ترویج جلسـات منطقه ای در سطح استان با 

حضــور رؤسای ترویج و آموزش شهرستانها، رؤسای مراکز جهاد کشـــاورزی وو 

کارشناسان جدید االستخدام در حال برگزاری است. 

 : آنچه در نظام نوین ترویج به عنوان ارکان طرح دیده شــــده اســــت عبارتنداز

ساماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشــاورزی به عنوان نقطه تماس با بهره برداران، 

پهنه بندی به منظور پاسخگویی به نیازهای بهره برداران، اسـتقرار مدیریت دانش 

بنیان که با هدف افزایش اثربخشی فعالیت های ترویجی بخش کشاورزی و ایجاد 

فضـای مناسب کاری و افزایش قدرت پاسخگویی به تمامی کشــاورزان. در سال 

گذشته نظام نوین ترویج در چهار استان به عنوان استان های پایلوت طرح عملیات 

اجرایی شروع که مقرر گردیده پس از بررسی اثربخشــــــی طرح از ابتدای سال 

زراعی96-95 در کل اسـتانها قابلیت اجرایی پیدا کند. در سـال گذشـته علی رغم 

اینكه استان جزو اسـتانهای پایلوت نبود منتهی مقدمات کار فراهم گردید. اسـتان 

برای برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی بیشتر به 5 منطقه تقسـیم شد. عرصه 

های بخش کشــاورزی پهنه بندی و به 86 پهنه تقســیم شد و هم اکنون نیز کار 

جمع آوری اطالعات و آمار بهره برداران (شـناســنامه بهره بردار) در حال پیگیری 

است. عمده تالش بر تقویت ارتباط با مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرا می باشـد تا 

با انسجام سازمانی بین بخش و تكیه بر ظرفیت جوامع محلی (مددکاران ترویجی، 

تسهیلگران و کشاورزان نمونه) شرکت های خدمات مشـاوره ای فنی و مهندسی، 

سربازان سازندگی و نیز کارکردهایی چون سـایت های الگویی تولیدی و ترویجی، 

کانون یادگیری، سایت مدرسه در مزرعه و سایت مدیریت مشـــــــارکتی جامع 

محصـول به نتایج قابل قبول و اثربخشـی برسیم. در راستای پروژه مدیریت دانش 

در حال تجهیز مراکز جهاد کشـــاورزی هســـتیم که بتوانیم نیازهای آموزشی و 

ترویجی بهره برداران را رصد و احصـــاء کنیم و برای آغاز برنامه داشته باشیم کما 

اینكه تا کنون اقدامات مؤثری در خصوص تإمین ملزومات اداری و آموزشی مراکز 

داشته ایم منتهی کافی نیســــت تإمین ناوگان خودرویی مناسب و فراهم نمودن 

زیرساختهایی از جمله IT و پهنای باند اینترنتی مراکز از مهم ترین ملزومات مراکز 

است که می بایسـت تإمین گردد. همچنین با توجه به اینكه طی سالیان اخیر تعداد 

شهرستان های استان از 14 شهرستان به 19 شهرسـتان افزایش یافته لزوم ایجاد 

مراکز جدید ضروری به نظر می رسد که امیدواریم با اجرایی شدن طرح نظام نوین 

ترویج بسیاری از مشكالت پیش رو مرتفع گردد. 

                                                            بهزاد شهرکی - مدیر مسئول

��مددکار ترویجی �� � شاورزی� ی  ی و �و وز نا� آ شماره 159 اردیبهشت و خرداد95                                        ما
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گلدهی و گرده افشانی در درخت خرما
درخت خرما گیاهی چندساله ودو پایه است و گلهای نر و ماده روی پایه های جداگانه قرار 

دارند. گل آذین ماده و نر این درخت در غالف های بزرگ و سختی به نام اسپات قرار دارد 

این پوشش سخت و چوبی گلهای نر و ماده را تا زمان شكوفایی در خود نگه می دارد رنگ 

اسپاتها در ابتدا سبز و به مرور به قهوه ای تبدیل می شود. تعداد اسـپاتهای نر بین 6 تا 12 عدد 

که اندازه آنها از اسپاتهای ماده کوتاه تر و دانه گرده شیری رنگ است.

روش های گرده افشانی

گرده افشــانی به وسیله باد، حشــرات و انســان انجام می شود در متداول ترین روش گرده 

 2 افشانی به وسیله انسـان خوشك های گل آذین نر که به تازگی باز شده اند را قطع کرده و 

تا 3 رشته را بین خوشه های گل ماده به صورت وارونه قرار داده و سپس آن را می بندند بهتر 

است قبل از استقرار تعدادی از دانه های گرده بر روی خوشه ماده تكانده شـود. زمان گرده 

افشـانی معموالً از اسفند تا اردیبهشـت است در عمل گرده افشـانی خرما باید گل های نر از 

واریته هایی انتخاب شوند که زمان باز شدن آن تا حدودی با زمان باز شدن گل ماده یكسان 

باشد.

هر نخل 500 تا 1000 گرم دانه گرده تولید می کند که برای گرده افشـــــانی 20 تا 50 نخل 

ماده کافی اسـت بهترین سـاعت برای این کار 10 صـبح تا 3 بعدظهر اسـت که در صــورت 

بارندگی باید این عمل تكرار شود. در روش دیگری برای گرده افشـانی پس از رسیدن دانه 

های گرده نر (معموالً کمی قبل از ایجاد شكاف در اسپات) اسـپاتها را از درخت جدا کرده 

و پس از باز کردن آن گل آذین را از پوشـش خارج و در محل مناسـبی در سـایه به وســیله 

طناب آویزان تا به آرامی خشـــك شود سپس اقدام به تكانیدن دانه های گرده بر روی مقوا 

نموده تا دانه ها کامالً جدا شوند.

گرده  جمع آوری شده را در یك ظرف شیشـه ای خشـك و مناسب قرار داده و از آن برای 

تلقیح یا گرده افشانی استفاده می کنند.

                                                                           عبدالقیوم ریگی - کارشناس
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