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هیئت وزیران بنا به پییش��نهاد رئیس جمهور و 
به اس��تناد اصل یكصد و بیس��ت و هفتم و یكصد 
و س��ی و هش��تم قانون اساس��ی به منظور توسعه 
توان تولید و ایجاد ظرفیت های بیش��تر اشتغال در 
بخش كش��اورزی با تشكیل كارگروه توسعه بخش 
كش��اورزی به ریاس��ت رئیس جمهور و عضویت 
وزی��ران جه��اد كش��اورزی، تع��اون،كار و رف��اه 
اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، كش��ور، 
نفت، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، 
مع��اون برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رئیس 
جمه��ور، رئی��س كل بانك مرك��زی و دبیر هیئت 

دولت موافقت كرد.
بر این اساس اعمال اختیارات و مسئولیت های 
هیئت وزیران مندرج در قوانین و مقررات )از جمله 
قوانین برنامه پنجم توسعه، افزایش بهره وری بخش 
كشاورزی و منابع طبیعی، تنظیم بخشی از مقررات 
مال��ی دول��ت و اصالحات و الحاق��ات بعدی آن، 
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در 
م��وارد معین قوانین و مق��ررات مربوط به حمایت 
از مصرف كنن��دگان و تولید كنندگان و قانون پولی 
و بانكی و عملی��ات بانكی بدون ربا( در كلیه امور 
مرب��وط به تأمی��ن و واگذاری حق به��ره برداری و 
اجاره اراض��ی منابع ملی و دولتی مس��تعد، تأمین 
زیر س��اخت های آب، ب��رق، گاز، راه و مخابرات 
و همچنی��ن تأمین و پرداخت تس��هیالت بانكی و 
پرداخت یارانه ها و اعتبارات مورد نیاز از وظایف 

كارگروه توسعه بخش كشاورزی است.
بر اس��اس این مصوبه، اتخاذ تصمیم در امور 
اجرای��ی و یا تنظیم و تصویب دس��تورالعمل های 
مربوط در خصوص توسعه فعالیتهای كشاورزی و 
منابع طبیعی و افزایش تولید و ایجاد اش��تغال در 
ای��ن بخش و خدمات وابس��ته به آنها از جمله در 
زمینه طرح های گلخانه ای، باغداری، دام و طیور، 
ش��یالت و نیز طرح های مدیری��ت منابع طبیعی به 
ویژه طرح های آبخی��زداری، مرتع داری و جنگل 
داری و صنای��ع فرآوری محصوالت كش��اورزی 
با اس��تفاده از اختیارات و مسئولیت های موضوع 
بند )1( از دیگر وظایف این كارگروه تعیین ش��ده 

است.
همچنی��ن دول��ت، تنظی��م ضوابط مرب��وط به 
ساماندهی اراضی ملی و دولتی در بخش كشاورزی 
و منابع طبیعی بر اس��اس قوانین و مقررات مربوط 
)اعم از نحوة واگذاری- شرایط واگذاری و اجاره و 
نظارت بر اجرای طرح ها( جلوگیری از سوداگری 
و بورس ب��ازی زمین و تعیین ضوابط مربوط را به 

عهده این كارگروه گذاشته است.
بر این اساس، هماهنگی دستگاههای اجرایی 
در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیت های 
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محول ش��ده و لزوم اج��رای تصمیم��ات و مصوبات 
كارگروه توس��ط دستگاههای یاد شده و رفع اختالالت 
بر اس��اس اصل یكصد و س��ی و چهارم قانون اساسی 
نیز از دیگر وظایف كارگروه توس��عه بخش كشاورزی 

است.
همچنین تصمیم گیری در خص��وص امور اجرایی 
موضوع یاد ش��ده به كلی��ه اعضای كارگ��روه به عنوان 
نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصالح آیین 
نامه ها و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران 
عضو كارگروه تفویض می ش��ود. تصمیمات و مصوبات 
اكثریت اعضا یا وزیران عضو كارگروه )حسب مورد( در 
حك��م تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و 
با رعایت ماده )19( آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل 

صدور است.
در ای��ن راس��تا در اس��تان ی��زد نیز همانند س��ایر 
استانهای كشور ستاد اجرایی كارگروه توسعه كشاورزی 

اس��تان به ریاس��ت اس��تاندار و دبیری رئیس سازمان 
جهاد كش��اورزی استان و در شهرس��تان ها به ریاست 
فرمانداران و دبیری مدیران جهاد كشاورزی شهرستانها 
تش��كیل گردید و در این رابطه تاكنون 7 جلس��ه ستاد 
استان و 81 جلسه در ستاد شهرستانهای استان تشكیل 
گردیده كه در جلسه چهارم ستاد اجرایی استان مصوب 
گردید از محل چاه های با دبی باالی ده لیتر در ثانیه كه 
امكان اجرای آبیاری نوین را داش��ته باشند میزان آب 
قابل صرفه جویی به تفكیك هر شهرس��تان مش��خص 
و مبنایی جهت واگذاری طرح های كش��اورزی به افراد 

جویای كار هر شهرستان باشد.
طبق آخرین آمار از ابتدای سال جاری تاكنون4902 
پ��روژه با اعتبار 2605663.25 میلیون ریال در كارگروه 
طرح توس��عه بخش كش��اورزی اس��تان تصویب و به 
مرحله اجرا درآمده است. با اجرای این طرح ها زمینه 

ایجاد اشتغال جدید برای5879 نفر فراهم می شود.

دبیرخانه ستاد اجرایی كارگروه توسعه كشاورزی استان یزد

َفِانَّ الزاِرَع ُهَواهلل »رویاننده و پرورش دهنده خداوند است«
پیامبراكرم)ص(:»كسیازشمانگویدمنزراعتكردمبلكهبگویدكاشتم«

سازمانجهادکشاورزی
استانیزد
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تب برفكی یكی از بیماری های بس��یار عفونی و به شدت واگیر دام 
می باش��د كه به لحاظ ش��دت خس��ارات اقتصادی یكی از موانع اصلی 
در تأمی��ن بهداش��ت دام و فرآورده های دامی و از عوامل مح��دود كننده تولید 
محس��وب می گردد. تقریبًا كلیه دامهای زوج سم از جمله نشخوار كنندگان اهلی 
نظی��ر گاو، گاو میش ، گوس��فند و بز و نش��خوار كنندگان وحش��ی مورد هدف 
ویروس عامل بیماری قرار می گیرند. ش��دت واگیری در دامهای حس��اس بسیار 
باال است ولی میزان مرگ و میر پایین می باشد. خسارت ناشی از این بیماری به 
خصوص در گاوهای پر تولید با خسارات جبران ناپذیر و غیر قابل برگشت ورم 

پستان كه كاهش شیر و در مواقعی قطع تولید شیر را به همراه دارد.

راههای انتقال بیماری:
ویروس بیماری از راههای مس��تقیم و غیر مستقیم انتقال می یابد. از مهترین 
راههای مس��تقیم تماس با دام آلوده، می باشد. گوساله ها هم در اثر خوردن شیر 

آلوده مبتال می شوند. 
راههای غیر مس��تقیم هم شامل استفاده از انواع س��رنگ، سر سوزن، لوازم 
درمانگاهی آلوده می باشد. همچنین رفت و آمد وسائط نقلیه و تردد افراد سبب 
انتقال بیماری می شود. انتقال بیماری توسط باد تا چند كیلومتر در این نوع انتقال 
مؤثر می باشد. انتقال بیماری از طریق فرآورده های خام دامی نظیر گوشت، شیر، 

پشم، پوست و ... آلوده نیز گزارش شده است.

بیماریزایی:
ویروس تمایل زیادی جهت حمله به بافت های اپی تلیان )پوششی( دارد و 
با حمله به این بافتها س��بب ضایعات بسیار شدید در تمامی بافتهای پوششی از 
جمله دهان، سیس��تم تولید مثل و تولید ش��یر، بافت پوششی دست و پا می شود. 
این ویروس ضایعات ش��دید و وس��یعی را به وجود می آورد كه س��بب كاهش 
شدید تولید شیر، گوشت و مرگ و میر ناشی از حمله ویروس به قلب در دامهای 
جوان می ش��ود. ضایعات اقتصادی و هزینه های درمانی و غیر اقتصادی ش��دن 
دامهای مبتال در اثر ماهیت بیماری و هجوم س��ایر باكتریهای عفونت زا س��بب 

شده است تا این بیماری دشمن دام و دامدار لقب بگیرد. 

نشانه های بالینی:
ویروس عامل بیماری پس از ورود به بدن دام حساس طی یك دوره نهفتگی 
5 تا 7 روز نشانه های بالینی خود را با تب باال، كاهش شیر و بی حالی شروع نموده 
و متعاقب كاهش تب، افزایش بزاق، سائیدن دندانها روی هم، پیدایش بثورات و 
طاول های اولیه در دهان، س��طح زبان و مخاطات لثه ها و لب ها حادث می شود. 
گاهی طاول ها به قدری وسیع است كه ممكن است بافت پوششی قسمت وسیعی 
از زبان یكجا كنده ش��ود. همراه با جراح�ات دهانی، طاول هائی در دس��ت و پا 
بویژه شكاف بین سم و تاج سم ایجاد شده كه در اثر پاره شدن بسیار دردناك بوده 
و حركت را برای دام س��خت و مشكل می كند بر روی سر پستانك ها تاول هائی 

مشاهده می شود كه سبب ورم پستان می ش�ود. )عکس باال(

تشخیص:
تشخیص بیماری از روی عالئم ظاهری صورت می گیرد و به وسیله روشهای 

آزمایشگاهی تشخیص تأیید می گردد.

درمان:
به جز ضد عفونی های ضعیف و پوشش حفاظتی برای جلوگیری از عفونت های 

ثانوی بر روی بافت های متورم روش های دیگری برای درمان توصیه نمی شود.

پیشگیری: 
éبایدوروددامومحصوالتدامیازكشورهایآلودهقدغنگردد.

éواكسیناس��یونمرتببرضدتببرفكیص��ورتگیرد.پسازهرمایهكوبی
فقط6تا8ماهمیتوانازایمنیحاصلازواكسنمتكیبود.

éازحوضچههایضدعفونیدربدوورودبهدامداریاستفادهشود.
éدرصورتورودبیماریبهگاوداریتلفاتدفنبهداشتیشدهویاسوزانده
ش��وند.ضمنًاازلباسكاروپاپوشیكبارمصرفاس��تفادهش��دهوسپسهمه

سوزاندهشود.
éكارگراندامداریبایدفرهنگاس��تفادهازموادضدعفونیورعایتاصول

بهداشتفردیواقداماتبهداشتیرادرنظربگیرند.
éآموزشكارگران،دامداران،خریدارانوفروشندگانداموفرآوردههایدامی
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سـایت های الگویـی جامـع تولید رویكرد ترویجی جدیدی اسـت كه در سـال جاری با هـدف افزایش كمی و كیفی تولیـد پایدار محصوالت 
كشـاورزی از طریق پوشـش همه جانبه واحد های تولیدی با انتقال دانش فنی، یافته های تحقیقاتی، فناوری های نوین و تجارب عملی كشـاورزان 

خبره و نمونه در استان اجرا می گردد.
بر اساس این طرح كلیه فعالیت های آموزشی و ترویجی و منابع و امكانات سایر بخش ها كه در گذشته در سایت های مختلف و با رویكردهای 

خاص اجرا می شد در قالب یك سایت جامع تعیین و به كار گرفته خواهد شد.
رهیافت اصلی طرح تلفیقی از رهیافت مشاركتی است كه با همكاری بخش خصوصی انجام می شود.

در این روش ابتدا كمیته نیازسنجی دهستان با تركیب و حضور كشاورزان نمونه و خبره- مددكاران ترویجی- كارشناسان شركت های خدمات 
مشـاوره ای- محققین مراكز تحقیقات- كارشناسـان ترویجی و بخش اجرا تشـكیل گردیده و پس از برگزاری جلسات نیازسنجی و شناسایی مشكل و 

تعیین نیازهای آموزشی كشاورزان منطقه، موضوع سایت های الگویی در حوزه عمل هر مركز جهاد كشاورزی تعیین می گردد.
در نهایت پس از بررسی و تأیید موضوع سایت ها در شورای هماهنگی استان، دستورالعمل فنی مربوطه توسط كمیته فنی ترویج، تحقیق، اجرا، 

نظام مهندسی، مجمع ملی خبرگان متناسب با شرایط هر منطقه تدوین گردیده و جهت اجرا به مراكز جهاد كشاورزی دهستانها ابالغ می گردد. ید
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از  كار  ای��ن  جه��ت 
كشی  جوجه  دستگاه های 
بلدرچین  استفاده می شود 
در كوتاه مدت به بلوغ جنس��ی می رسد 
جن��س م��اده در 42 روزگی ش��روع به 
تخ��م گ��ذاری می كند. تولید اس��پرم در 
 بلدرچی��ن ن��ر در 36 روزگ��ی ش��روع

می ش��ود و جهت تكثیر و تولید مثل از 
بلدرچین مادر و تخم های بدس��ت آمده از آن استفاده 

می شود. 
بلدرچین ه��ای مادر خریداری ش��ده نباید بیش��تر 
از 2/3 هفته سن داش��ته باشند. تولید تخم در 60-56 

روزگی تخمگذاری به اوج خود می رسد.
در ص��ورت افزای��ش م��ّدت زمان روش��نایی از 
فروردی��ن لغایت ش��هریور 100- 50 تخم می گذارند 
پس از این مّدت ب��ه اصطالح وارد مقطع تولكی 1/5 
ماهه می ش��ود. در پرورش مدرن و در شرایط صنعتی 
در ط��ول س��ال از ی��ك قطعه بلدرچی��ن 300 – 250 
تخم برداش��ت می ش��ود. ش��رایط ایده آل نوردهی و 
ایجاد روش��نایی در سالن باید18- 14 ساعت در روز 
می باشد. در انتخاب تخم ها جهت استفاده در جوجه 
كشی باید به نكاتی همچون پاكیزگی تخم، سالم بودن 
و وزن آن توجه نم��ود. اگر مجبور به ذخیره تخم های 
بدس��ت آمده از مادران مولد باش��یم بای��د آنها را در 
ش��رایط مناس��ب یعنی در دمای 19- 16 درجه سانتی 
گراد و رطوبت75-80 درصد نگهداری كرد. اگر تعداد 
تخم تولید ش��ده كمتر از ظرفیت ماش��ین جوجه كشی 
باش��د می توانیم تخم های بدس��ت آمده را تا 10- 12 
روز در ش��رایط محیطی فوق الذكر ذخیره و نگهداری 

نمائیم.
تخ��م ه��ا در روی راك ب��ه ط��رز افق��ی ی��ا ب��ه 
 ش��كلی كه نوك تیز آن در قس��مت پائین باش��د، قرار 
می گیرند. در صورتی كه تخم بلدرچین بیش��تر از یك 
هفته جهت جوجه كش��ی ذخیره و نگهداری شود باید 
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هر روز با جابجا نمودن، وضعیت آنها تغییر داده شود. 
در تولید جوجه بلدرچین توس��ط ماشین جوجه كشی 
رعای��ت، دما، رطوبت، تهویه مناس��ب و جابجا كردن 
الزامی اس��ت. تخم بلدرچین بعد از 18- 17 روز هچ 
می شود. دمای ماشین جوجه كشی بایستی 37/7 درجه 
س��انتی گراد باش��د اما در دو روز آخر درجه حرارت 

جوجه كشی و به 37/2 درجه كاهش داده می شود.
تهویه توسط یك یا چند دریچه ایجاد شده در سقف 
دستگاه انجام می گیرد. همچنین FAN تعبیه شده داخل 
دس��تگاه منجر به ورود ه��وای تمیز به داخل و خروج 
 هوای كثیف به خارج آن خواهد ش��د. در 14 روز اول 
تخم های داخل ستری به فاصله هر 4- 2 ساعت یكبار 
و یا حداقل روزی 5 بار جابجا می ش��وند. اگر این كار 
توسط دستگاه و به صورت اتوماتیك باشد به ازاء هر 
 دو س��اعت یكبار انجام خواهد گرف��ت، دو روز آخر 

تخم ها به هچری انتقال داده می شود.
تعداد جوجه های هچ شده به ازاء هر یكصد تخم، 
راندمان هچ و تعداد تخم های بارور به ازاء هر یكصد 
تخم نیز می��زان باروری را تعیین می كند. بهترین موقع 
تعیین درصد )ب��اروری و راندمان هچ( انتقال تخم ها 

از ستری به هچری می باشد.
تعیین ظرفیت دس��تگاه جوجه كش��ی و محاس��به 

اندازه گله مادر:
اگر بر اس��اس ارزیابی های به عمل آمده فرضًا نیاز 
هفتگ��ی بازار در حدود 1000 قطعه بلدرچین برآورد و 

éرعایتتناوبدرانتخابزمین،ازكاش��تمتوالیگندموجو
دریكزمینپرهیزشود.

éاجرایعملیاتخاكورزیحفاظتیبااستفادهازدستگاههای
خاكورزمناس��بب��همنظوركاهشعملیاتماش��ینیدریكزمینو

حفظبقایایگیاهیدرخاكبرسایرروشهااولویتدارد.
éحتیالمقدوربذوریبرایكاش��تانتخابشودكهتازه،سالم،كاماًل
رسیدهوخوشرنگودارایقدرتسبزشوندگیباالی90درصدوعاری

ازعلفهایهرزوضدعفونیشدهباشد.
éدرانتخابنوعومیزانبذرباكارشناسانجهادكشاورزیمشورتنمایید.
éقبلازكاش��تباتوجهبهوضعیتخاكومیزانموادغذاییموجود

درخاكنسبتبهتغذیهوكوددهیمزارعاقدامنمائید.
éكاش��تبذردرزمانمناس��بصورتگیردبهترینتاریخكاشتگندم

درمناطقمعتدلاستاندرآبانماهمیباشد.
éاس��تفادهازكودهایبذرمالدرزمانكاشتمیتواندافزایشكمیو

كیفیتولیدراهمراهداشتهباشد.
éكاش��تبذرتوسطدستگاههایبذركارباعثصرفهجوییدرمصرف
بذروسطحسبزیكنواختمیشود.بهتریندستگاهبرایكاشتبذردستگاه

بیخاكورزمیباشد.
éبرایاصالحخاكورعایتتناوبازمنداببعنوانكودسبزمیتوان
استفادهنمود.قس��متیازاراضیبهكاشتمنداباختصاصیافتهوپساز

سبزشدنودرزمانگلدهیباشخمبهزیرخاكبردهشود.
éدرصورتوجودعلفهایهرزسمج))جوددرهوچاودار(درمزرعه
كشتگندمحتمًاازروشماخازاستفادهگردد.)آبیاریقبلازكاشتوپس

ازسبزشدنعلفهایهرزشخموسپسكاشتانجامشود(.

توصیه های بخش زراعت در فصل پاییز

مش��خص ش��ود، باید 10% افزون بر این 
نی��از بلدرچین تولی��د و عرضه كرد. زیرا 
تلفات 10% جوجه ها را در طول پرورش 
نبای��د فرام��وش نمود. به همی��ن منظور 
جهت تأمین 1000 قطعه جوجه بلدرچین 
در هفت��ه و با در نظر گرفت��ن 90% میزان 
ب��اروری تخم و 80% میزان هچ، به تعداد 

متوسط 1550 عدد تخم نیاز می باشد.
با این حساب بایستی روزانه 225 عدد تخم از گله 
مادر تولید و پس از یك هفته ذخیره كردن به دس��تگاه 
جوجه كش��ی منتقل نمود. اگر میزان بارور بودن 1550 
ع��دد تخم های جمع آوری ش��ده در طول هفته كه در 
داخل ماش��ین جوجه كشی گذاشته ش��ده اند را %90 
تخمین بزنیم در آخر پانزدهمین روز تعداد 1400 عدد 
تخم بارور از س��تری به قسمت هچری منتقل خواهد 
ش��د. به همین منظ��ور ظرفیت هچری بای��د به اندازه 
1400 عدد تخم در نظر گرفته شود از طرف دیگر چون 
هفته ای یك بار تخم ها جمع آوری و داخل دس��تگاه 
گذاشته می شود ظرفیت س��تری را باید دو برابر تولید 
هفتگی تخ��م در نظر گرفت. همچنی��ن جهت تكمیل 
ظرفیت دس��تگاه در هفته یعنی جم��ع آوری و ذخیره 
250 ع��دد تخم در روز به پ��رورش 360- 350 قطعه 

بلدرچین مادر نیاز می باشد. 
اگر در هر قفس یك نر و یك ماده پرورش دهیم به 
اندازه تعداد ماده به بلدرچین نر نیاز می باشد. اما توجه 
داشته باشید كه در اكثر مزارع صنعتی معمواًل به ازاء هر 
نر ، 2 تا 3 ماده در نظر می گیرند. توجه داشته باشید كه 
كلیه ارقام ذكر شده در متن فوق بر اساس 90% باروری 
و 80% ت��وان ه��چ و 70% تولید تخم محاس��به گردید 
و بدیهی اس��ت ك��ه در صورت كس��ب نتایج متفاوت 
 در درصد های گفته ش��ده، نتایج ذكر ش��ده در فوق نیز 

می توانند تغییر نمایند. 
ش��ایان ذكر اینكه كس��ب ارقام ذكر شده در تولید 

بسیار مشكل و در عین حال مطلوب می باشد.

»جوجه كشی مصنوعی و تولید مثل بلدرچین«

زارعت گندم و جو:
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»حّد نصاب فنی و اقتصادی 
فعالیتهای كشاورزی«

در میان تمامی فعالیتهای كشاورزی، قانون گذار برای 
اراضی زراعی و باغی، حّد نصاب فنی و اقتصادی تعیین 
نموده است. حّد نصاب فنی و اقتصادی اراضی زراعی 5 
هكتار و اراضی باغی 2/5 هكتار می باشد. از اهداف این 
قانون پیش��گیری از خرد ش��دن اراضی، مقابله با كاهش 
بهره وری، افزایش تولید و س��ود آور نمودن بیشتر امور 

زراعی و باغی است.
به نظر می رس��د از علل مهمی كه فعالیت هایی مانند 
دامداری ، مرغداری، صنایع تبدیلی و ... بعضًا زیان ده شده و نمی 
توانن��د در بازار كاماًل رقابتی به كار خ��ود ادامه دهند، پایین بودن 
ش��اخص های بهره وری و باال بودن قیمت تمام شده آنها باشد كه 
موجب كم شدن توان رقابتی آنها در بازار جهانی و حتی در بازار 
داخلی شده اس��ت. شواهد نشان می دهد چنین رخدادی ناشی از 
عوامل متعددی است كه از جمله مهمترین آنها به قرار زیر است:

1- زیـر حـّد فنی و اقتصـادی ظرفیـت واحدهای 
تولیدی: 

هر فعالیت از جمله فعالیتهای كش��اورزی از نظر كارشناسان، 
ح��ّد نصاب فنی و اقتص��ادی دارد كه اگر از این میزان كمتر گردد، 
توجیه اقتصادی نداش��ته و از شاخص های بهره وری آن به همان 

نسبت كاسته می گردد.

2- غیر مكانیزه و سـنتی بودن روش ها و شیوه های 
تولید:

 هر واحد تولیدی و یا خدماتی الزم است حتی االمكان مكانیزه 
و با فن آوری باال اجرا گردد، تا ضمن افزایش ش��اخص های بهره 
وری، قیمت تمام شده محصول كاهش یافته در نتیجه توان رقابتی 

محصول در بازار افزایش یابد.

3- فعالیـت بـه صورت یك حلقه گسسـته از زنجیره 
تولید:

حتی االمكان باید س��عی گردد خدمات و تهیه مواد اولیه مورد 
ل��زوم آن واحد تولیدی و خدمات و صنایع تبدیلی و بس��ته بندی 
وابس��ته به آن به مثابة حلقه های قب��ل و بعد از آن فعالیت در یك 

زنجیره تولید با هم دیده شود.
انجام اقدامات ردیف )2( و )3( پس از محقق ش��دن بند )1( 
میّس��ر و اقتصادی و توجیه پذیر می گ��ردد. لذا رعایت حّد نصاب 
فن��ی و اقتصادی فعالیتهای كش��اورزی، مكانیزه ش��دن واحدهای 
تولی��دی و اجرای صنایع و خدمات مرتبط با آن فعالیت با هم در 
یك زنجی��ره تولید هزینه تولید را به ش��ّدت كاهش داده و قیمت 
محصول در حّدی قرار خواهد گرفت كه توان رقابتی در بازار پیدا 

خواهد كرد.
ب��ا توج��ه به آنچه اش��اره ش��د ض��رورت دارد وزارت جهاد 
كشاورزی با اس��تفاده از ظرفیت كارشناسی بخش كشاورزی اعم 
از دولت��ی و ی��ا خصوصی حّد نصاب فنی و اقتص��ادی فعالیتهای 
كش��اورزی، تعیین نموده ب��ه گونه ای كه محص��ول تولیدی توان 
رقابت با محصوالت وارداتی و حتی توان صادرات داشته و بتواند 
در كش��ورهای دیگر با محصوالت آنها رقابت نماید و پس از تهیه 
حّد نصاب فنی و اقتصادی آن را جهت اجرا به سازمان های جهاد 
كش��اورزی ابالغ نمای��د و حتی در ص��ورت صالحدید در قالب 
الیحه ای تدوین و به مجلس شورای اسالمی تقدیم كرده و مانند 
حّد نصاب فنی و اقتصادی اراضی زراعی و باغی به قانون تبدیل 

نماید.
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برای داشتن یك واحد گاوداری موفق و حفظ طوالنی مدت بازار فروش 
نه فقط گاو دار باید تولید نس��بتًا باالیی داش��ته باش��د. بلكه كیفیت ش��یر نیز 

نقش حیاتی دارد. مؤسس��ات كنترل كیفیت شیر، از شمارش باكتری، آزمایشهای رسوب 
و ش��مارش سلولهای بدنی استفاده می كنند. لیكن ش��یر با چنین خصوصیات قابل قبول 
ممكن است هنوز دارای طعم اسیدی، اكسید از و سایر طعم های نامطلوب باشد. مصرف 

كننده از طعم به عنوان بهترین معیار برای تعیین شیر مورد دلخواه استفاده می كند.
 شیر با كیفیت خوب باید حاوی تعداد اندكی باكتری، عاری از مواد خارجی، دارای 
س��لولهای بدنی كم، و طعم دلخواه باشد . طعم شیر كاماًل طبیعی و مالیم، كمی شیرین و 
بی بو اس��ت. برای تولید شیر با كیفیت الزم است گاو تمیز، سالم و دارای تغذیه صحیح 
باش��د. جایگاه آن باید تمیز، خش��ك و دارای تهویه مناسب باشد. همچنین وسایل باید 
تمیز، ضدعفونی شده، صاف و از جنس غیر مسی باشد. شیر الزم است به سرعت خنك 
و به طور مداوم پس از دوش��ش محافظت ش��ود. گاوهای سالم عاری از سل، تب مالت، 
ورم پس��تان و هر بیماری یا دیگر ش��رائط مانع بیماریها در گله انجام پذیرد. شیر طبیعی 
ناش��ی از ورم پس��تان باید دور ریخته شود و به تانك ش��یر اضافه نشود. گاوها و بویژه 

پستانهای آنها باید تمیز باشند.
الزمه داشتن گاوهای تمیز محوطه و جایگاه تمیز است. جایگاه باید به خوبی تهویه 
شود، زیرا هر دوی این عوامل می تواند طعم ترشیدگی را به شیر بدهند. شیر الزم است 
طی 2س��اعت بعد از اتمام دوش��ش، در 4 درجه سانتی گراد خنك شود تا طعم و كیفیت 
خ��ود را ب��رای مّدت طوالنی تری حف��ظ نماید. پس توصیه می ش��ود گاوداری هایی كه 
از ایس��تگاه جمع آوری ش��یر فاصله دارند حتمًا شیر سرد كن داش��ته باشند. این درجه 
حرارت، رش��د باكتری ها را به حداقل می رس��اند. ش��یر باید به طور م��داوم از آلودگی 
باكتریایی، گرد و غبار، كثافات، گرما و سرمای شدید، روشنایی و نورهای شدید مصنوعی 

كه همگی به كاهش كیفیت شیر منجر می گردد محافظت شود.
در میان طعم های نامطلوب شیر می توان اكسیداسیون، ترش بودن، ذرات غذا و علف 
هرز، آلوده بودن، طعم مالتی و شوری را برشمرد. از دالئل اكسیداسیون قرار گرفتن شیر 
در معرض فلزات مس و آهن، س��وء تغذیه گاو نام برد. طعم ترش��یدگی بدترین طعمی 
اس��ت كه می توان در ش��یر یافت كه بیش��تر در گاوهای كم تولید و گاوهایی كه در اواخر 
دوران ش��یردهی خود هستند رایج است و از دالئل دیگر تكان خوردن شدید شیر است 

كه اگر شیر پاستوریزه شود تكان خوردن مشكلی بوجود نمی آورد.
از دلیل طعم های غذایی می توان به تغییرات ناگهانی در تغذیه، علفها یا سیلوی ذرت 
و س��بزیجاتی مثل كلم و شلغم یا سیر و پیاز اشاره كرد. بهترین روش برای جلوگیری از 
این طعم ها حذف غذاهای بدبو از جیره گاو 2 تا 4 ساعت قبل از دوشش و فراهم كردن 
تهویه كافی است. یكی دیگر از طعم های نامطبوع طعم اسیدی است كه بر اثر حمل شیر 
با وسایل كثیف و یا خنك كردن ضعیف شیر به وجود می آورد. از طعم های دیگر شوری 
است كه در شیر گاو هایی كه در اواخر دوره شیر دهی هستند یا گاوهایی كه ورم پستان 
دارند ایجاد می شود. طعم های دیگر می تواند با افزودن تصادفی دارو، سموم، یا مواد ضد 

عفونی كننده به شیر ایجاد شود.



 شماره سوم - پاییز 1391

5

زد 
ن ی

ستا
ي ا

ورز
شا

د ک
جها

ن 
زما

سا
ي 

یج
ترو

 - 
ي

زش
مو

مه آ
لنا

ص
ف

ومپیا تر یج

توصیه های بهداشتی در رابطه 
با كیفیت آب :

1- دمای آب :

 دمای مناس��ب برای پرورش قزل آال از نظر هضم 
غذا در دستگاه گوارش 12 تا 16 درجه سانتیگراد می-

باشد . چنانچه كمتر یا بیشتر باشد روی دستگاه گوارش 
و رش��د ماهی تأثی��ر می گذارد . از طرف��ی افزایش دما 
باعث خروج اكس��یژن محلول از آب شده و مشكالت 

كمبود اكسیژن و نهایتًا تلفات را شاهد خواهیم بود.

2- اكسیژن محلول در آب :

مقدار آن نبایستی كمتر از 6 میلی گرم در لیتر باشد 
و چنانچ��ه می��زان آن در آب كمتر از این مقدار ش��د 
می بایس��تی غذای ماهیان را كاه��ش دهیم تا مصرف 
اكسیژن آب توسط ماهیان جهت سوخت و ساز كاهش 
یابد. از عواملی كه باعث كاهش میزان اكسیژن محلول 

در آب می شوند می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-2- ب��اال ب��ودن میزان رس��وب و م��واد غذایی 

مصرف نشده در كف و كناره های استخر.
2-2- وجود تعداد بیش از حد معین ماهی با وزن 

متوسط باال در یك استخر.
3-2- باال رفتن درجه حرارت آب.
4-2- وارد شدن استرس به ماهیان.

5-2- افزایش میزان فعالیت ماهیها در زمان گرفتن 
غذا یا باال بودن سرعت جریان آب كه برای نگهداشتن 

خود در استخر ،  انرژی مصرف كنند.
از عالیم كمبود اكس��یژن محلول آب اس��تخر تغییر 
رفتار ماهیان اس��ت بطوریكه به س��طح آب آمده و در 
مس��یر جریان آب ورودی اس��تخر ) كه غلظت اكسیژن 
محلول در آب در این قسمت بیشتر است ( جمع می-

شوند.

3- دی اكسید كربن محلول در آب : 

در هنگام ش��ب و مواقعی كه هوا ابری است عمل 
 فتوس��نتز و ب��ه تبع آن تولید اكس��یژن كاه��ش یافته و 
دی اكس��ید كربن كه یك ماده سمی برای ماهیان است 

زیاد می شود. همچنین در مواقعی كه بقایای مواد غذایی 
مصرف نشده و رس��وبات در كف و كناره های استخر 
جمع ش��ده باش��ند و نیز زمانیكه از آبه��ای زیرزمینی 
اس��یدی برای تأمین آب استخر اس��تفاده شود غلظت 
دی اكس��ید كربن آب افزایش می یابد كه چاره كار در 
این اس��ت كه میزان غذای كمتری به استخر داده شود 
. رس��وبات و بقایای م��واد غذایی را جمع آوری و در 

صورت امكان نسبت به هوادهی استخر اقدام نمود.

4- غلظت آمونیاك محلول در آب : 

فرم غی��ر یونی��زه یا NH3 ب��رای ماهیان س��می 
میباش��د كه با افزایش PH آب این ش��كل آمونیاك را 
دارا خواهی��م بود. مقادیر بی��ش از 0/02 میلی گرم در 
لیت��ر برای ماهی��ان ایجاد مس��مومیت و نهایتًا مرگ و 
میر می ش��ود. از دیگر مواردی كه سبب افزایش غلظت 
آمونیاك در آب می ش��ود می توان ب��ه زمان تجمع بقایای 
مواد غذایی مصرف نش��ده، رس��وبات و م��واد دفعی 
ماهیان در كف و كناره های اس��تخر و نیز كاهش میزان 

آب ورودی استخر اشاره نمود.
از عالیم مسمومیت ماهی در اثر افزایش آمونیاك 
میتوان به كاهش تحرك و فعالیت ماهی، تورم آبش��ش 
ها، كاهش تغذیه و رش��د ماهی و نهایتًا مرگ ماهی را 
نام برد كه ب��ا كاهش میزان غذا در هر نوبت غذادهی، 
حذف رس��وبات ك��ف و دی��واره و نی��ز افزایش آب 

ورودی می توان به حل مشكل پرداخت.

5- كدورت آب : 

از آنجائیك��ه ماهی ق��زل آال غذا را از س��طح آب 
می گی��رد و به ق��وه بینایی ب��رای گرفتن م��واد غذایی 
نیازمند اس��ت افزایش كدورت در اث��ر افزایش بیش 
از حد غذا و ش��كوفایی پالنكتون��ی باعث هدر روی 
خوراك ماهیان و از طرفی كاهش اكس��یژن و افزایش 

٭٭٭آمونیاك آب می شود.
توصیه های بهداشتی در رابطه با 

كیفیت غذا:
1- میزان مواد مغذی جهت رش��د ماهیان ش��امل 

پروتئینها، چربیه��ا، كربوهیدراتها،  ویتامینها و امالح با 
توجه ب��ه نیاز غذائی ماهی در خ��وراك ماهی در حد 

مناسب باشد.
2- تركیبات و اجزای غذایی مضر نباشد به عنوان 
مثال پنبه دانه حاوی گاس��یپول بوده كه یك ماده سمی 
اس��ت كه تنها پس از استخراج روغن از پنبه دانه این 
ماده خارج می ش��ود و می ت��وان كنجاله پنب��ه دانه را در 

غذای ماهی قزل آال لحاظ نمود .
3- خوراك ماهی قابل هضم باش��د و ماهی بتواند 

آن را به راحتی در دستگاه گوارش خود هضم كند.
4- قابل نگهداری در انبار باش��د و در طول مدت 

نگهداری كیفیت خود را حفظ كند.
5- آل��وده ب��ه میك��روب، باكتری و قارچ نباش��د. 
زی��را این غذاه��ا عالوه ب��ر اینكه ارزش��ی ندارند و 
قادر به تأمین نیازهای تغذیه ای ماهی نمی باش��ند سبب 
مسمومیت، بیماری و حتی تلفات در ماهیان می گردند.

6- س��موم دفع آفات نباتی و حش��ره كش��ها وارد 
تركیب غذا نشده باشند.

7- ب��ه تاریخ تولید و انقضای آنها توجه ش��ود و 
رطوبت به آنها اضافه نش��ده باشد و حداقل میزان آب 

موجود در تركیب غذا باید حداكثر 12 درصد باشد.
8- م��واد اولیه كه در س��اخت غ��ذا و تهیه غذای 
كنس��انتره بكار می روند باید بخوبی آس��یاب شده و از 
ش��ناوری و قوام مناسب در آب برخوردار باشند و در 
صورتیكه خود افراد برای تهیه غذا اقدام می نمایند از 
مواد همبند نظیر نشاس��ته جهت جلوگیری از متالشی 

شدن غذا در آب استفاده كنند.
9- مقدار فیبر در كمترین مقدار باش��د زیرا عالوه 
بر اینكه قابل هضم و جذب در بدن نیس��تند س��رعت 
عبور غذا را در دستگاه گوارش افزایش و نهایتًاسرعت 

جذب مواد غذایی در بدن را كاهش می دهند.
10- اندازه ذرات غذایی متناس��ب با سن ماهی و 
اندازه دهان آن باش��د بطوریكه اگر كوچكتر از اندازه 
دهان ماهی باش��د ماهی انرژی بیشتری برای مصرف 
بیش��تر غذا بكار میبرد و چنانچه بزرگتر از اندازه دهان 
باش��د قادر به اس��تفاده آن نبوده و نهایتًا گرس��نگی و 
تلف��ات و از طرفی هدر رفتن خ��وراك و هزینه را به 

دنبال خواهد داشت.

نكات بهداشتی جهت پرورش ماهی قزل آال در استخر
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گزارش اجمالی از فعالیتهای 
ترویجی استان در تابستان 91

 FFS/ IPM برگزاری كارگاه آموزشی دو روزه é
TOT . برای محققین و تسهیلگران سایت های 
FFS .IPM كارشناسان بخش اجرا كارشناسان 
ترویج، كارشناسان كلینیك های گیاهپزشكی )در 
شهرس��تانها و س��تاد( و كارشناسان شركت های 

خدمات مشاوره ای مجری طرح یك مورد.
é برگ��زاری كارگاه آموزش��ی ی��ك روزه تولید 
كمپوس��ت به ش��یوه تولی��د ورمی كمپوس��ت با 
مدرسان كشوری، برای كارشناسان مرتبط سازمان 
جهاد كشاورزی )در شهرستانها و ستاد( - دهیاران 
حوزه مرتبط با موض��وع - بهره برداران متقاضی 
تولید كمپوس��ت و ورمی كمپوست در استان یك 

مورد.
é راه اندازی 2 س��ایت تولید ورمی كمپوست، 
توسط زنان روستایی در شهرستان های مهریز و 
طبس و همچنین 2 س��ایت توسط بهره برداران 

مرد در شهرستان های میبد و یزد.
é بازدید س��ركار خانم عبدالحسین زاده مشاور 
استاندار آقای مهندس امامی مدیریت روستایی 
اس��تانداری و رئیس سازمان جهاد كشاورزی از 
سایت تولید ورمی كمپوست در شهرستان مهریز.

راتم��ام دور دوم فعالیت های ثبت نام كنندگان و 
فراگیران در اتاق رش��د شهرستان های ابركوه و 

تفت.
é اجرای برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی 
 FFS و ترویجی زنان روس��تائی و س��ایت های

IPM. زنان در استان.
é تهی��ه و تدوین طرح پ��رورش بوقلمون برای 
روس��تای طزنج شهرستان مهریز در قالب پروژه 

.GGP
é تدوین و چاپ نشریه ورمی کمپوست جهت 

اجرای برنامه مدرسه رادیویی
é راه اندازی س��امانه اختصاصی ارسال پیامک 
جه��ت ارس��ال پیامه��ای آموزش��ی ترویج��ی 

کشاورزی
é تهیه فیلم آموزش��ی ترویجی بیماری گلس��بز 

)فیلودی( کنجد
é تش��كیل جلسه های ترویجی )نیاز سنجی( در 
كلیه مراكز جهاد كش��اورزی پیرامون محورهای 
اولویت دار با حضور جمعی از كشاورزان پیشرو 
و ش��ركتهای خدمات مش��اوره ای و مس��ئولین 
خدمات توس��ط ستاد ترویج استان جهت ایجاد 

سایت های الگویی جامع
é كیل گیری از محصوالت زراعی و باغی جهت 

انتخاب نمونه های بخش كشاورزی
é برگزاری كالس��های آموزشی ترویجی در كلیه 

شهرستانها بر اساس نیاز سنجی و اولویت ها
é برگ��زاری روز مزرع��ه مدیریت مصرف بهینه 

آب ابركوه- خاتم- بهاباد
é برگزاری جلس��ه گ��زارش عملكرد طرحهای 
تحقیقی ترویجی و مزارع الگوئی با كارشناسان 

تحقیقات، ترویج و اجرا 
é تهیه و انتشار فصلنامه پیام ترویج 2000 نسخه

تیره:Labiatae)نعناع(
نامفارسی:مرزنجوش-مرزنگوش
sweetMayoram:نامانگلیسی

دامنهانتشار:نواحیمختلفشمالایرانمانند
آستارا)استانیزدبخشخضرآباد(

شرح گیاه:
گیاهی علفی و چند ساله است كه منشأ آن جنوب 
غربی آس��یا )قبرس و جنوب تركیه( و ش��مال آفریقا 
گزارش ش��ده اس��ت. مرزنگوش تر دارای ریشه ای 
نازك و با انش��عابهای فراوان اس��ت. س��اقه مستقیم، 
چهارگ��وش، با ارتفاعی بین 25 تا 50 س��انتی متر و 
دارای انش��عابهای فراوان می باشد. شاخه های جوان 
از كركهای خاكس��تری پوشیده ش��ده اند در حالیكه 
س��اقه های مس��ن فاقد كرك و به رنگ قهوه ای تیره 

هستند.
برگه��ا كوچ��ك، مانند دندان��ه، متقاب��ل و تخم 
 مرغی هس��تند ك��ه مانند صلی��ب روی ش��اخه قرار 
م��ی گیرند، برگه��ا دارای دمبرگ كوتاه و پوش��یده از 
كركهای س��فید رنگ می باش��ند. گله��ای كوچك به 
صورت مجتمع روی چرخه هایی در انتهای ساقه های 

اصلی قرار دارند.
نیاز اكولوژیكی:

مرزنگ��وش ت��ر در طول رویش به ه��وای گرم و 
ن��ور كافی نیاز دارد و گیاهان ج��وان )در اوایل دوره 
روی��ش( در دمای 1- تا 2- درجه س��انتی گراد دچار 
س��رمازدگی و خشك می ش��وند. این گیاه ریشه های 
ضعیف و سطحی دارد و قادر به جذب آب از اعماق 
زمین نیست از این رو نیاز این گیاه به آب زیاد است 
و در خاكهایی با بافت متوسط و غنی از مواد هموسی 
و ب��ا آب كاف��ی و فراوان بهترین عملك��رد را دارد و 
بهترین اس��یدیتهPH 7/8 تا 5/4 می باشد. مرزنگوش 
به س��هولت قادر به تحمل خش��كی است ولی برای 

افزایش عملكرد آبیاری منظم نیاز دارد.

آماده سازی خاك جهت كاشت مرزنگوش:
پس از برداش��ت محصول قب��ل، بالفاصله زمین 
 را ب��ه عم��ق 25 تا 28 س��انتی متر ش��خم زده و رها 
می كنند اواسط پاییز كودهای شیمیایی مورد نیاز گیاه 
را به خاك افزوده و آنها را به وس��یله دیسك با خاك 
مخلوط كرده و )20 تا 30 تن در هكتار كود حیوانی( 
و سپس زمین را تسطیح و اواخر زمستان بستر خاك 
را برای كش��ت آم��اده می كنند. مرزنگ��وش در طول 
رویش به 80 ت��ا 100 كیلوگرم در هكتار ازت، 36 تا 
45 كیلوگرم در هكتار اكس��ید فسفر و 80 كیلوگرم در 
هكتار اكسید پتاس نیاز دارد. )در سال سوم و چهارم 

رویش( 
تاریخ و فواصل كاشت در استان یزد:

از آنجائیكه مرزنگوش 5 تا 6 س��ال در یك محل 
می ماند تناوب كش��ت با گیاهان مناس��ب و همچنین 
انتخاب مكانی مناس��ب از نظر نوع خ��اك برای گیاه 
ضرورت دارد، 3 تا 4 سال پس از برداشت مرزنگوش 
باید نس��بت به كش��ت آن در همان زمین اقدام پذیرد. 

زمان مناسب برای تكثیر رویش مرزنگوش 
)اواخر بهار، اواس��ط خرداد( می باشد، در 
تكثیر توسط بذر اوایل فروردین بذر را در 
خزانه )خزانه زیر پالستیك یا خزانه هوای 

آزاد( كشت می نمایند.
كاشت:

تكثی��ر مرزنگوش به دو روش رویش��ی و تكثیر 
توس��ط ب��ذر صورت می گی��رد و در اس��تان یزد گیاه 
مرزنگوش بیش��تر در بخش خضرآباد دهستان كذاب 
روس��تاهای )درب رز، مرزانك، كمال آباد( بصورت 
رویش��ی به روش تقسیم بوته كش��ت می شود اواخر 
به��ار بوته های س��الم 2 تا 3 س��اله را از خاك خارج 
می كنن��د هر بوت��ه را به 2 تا 3 قطعه تقس��یم می كنند 
فاصله ردیفهای كاش��ت بین 50 تا 60 س��انتی متر و 
فاصل��ه دو بوته روی ردیف كاش��ت بی��ن 20 تا 25 

سانتی متر می باشد.
داشت:

رش��د مرزنگوش در س��ال اّول رویش بسیار كند 
اس��ت و علفهای هرز بدون رقابت به سرعت توسعه 
می یابند از این رو كنترل علفهای هرز قبل از كاشت و 
تهیه بستر عاری از علفهای هرز ضرورت دارد. مبارزه 
مكانیكی با علفهای ه��رز آبیاری به موقع بخصوص 
پس از نشاء كاری و همچنین در فصول خشك سال 
مهم است در س��ال اول، اواسط تابستان )مرداد ماه( 
بریدن گیاهان از فاصله 8 تا 10 س��انتی متری س��طح 
زمین سبب گسترش انش��عابهای ساقه ای شده و در 
افزای��ش محصول نقش مؤث��ری دارد نیاز گیاه به آب 
از س��ال دوم رویش كمتر می ش��ود. مبارزه با عوامل 
بیماری زای قارچی بخصوص س��فیدك سطحی باید 

در دستور كار قرار داشته باشد.
برداشت:

برداش��ت محصول بس��تگی به ش��رایط اقلیمی 
 مح��ل روی��ش گی��اه دارد در س��ال اّول تنه��ا یكبار 
می توان محصول را برداش��ت كرد اما از سال دوم به 
بعد می توان 2 و یا حتی 3 بار محصول برداشت كرد، 
گیاهان در مرحله گلدهی مرزنگوش )اواخر خرداد- 
اوایل تیر( حاوی حداكثر مقدار اس��انس هس��تند از 
این رو اولین برداشت در همین مرحله انجام می گیرد 
پس از رویش مجدد گیاهان و تولید ش��اخ و برگهای 
جدی��د و نو گلها، ماههای مرداد- مهر زمان مناس��بی 
برای دومین برداش��ت خواهد بود. برداشت محصول 
در س��طوح كوچك با داس ولی در س��طوح وس��یع 
كشت توسط كمباین مخصوص انجام می گیرد. هنگام 
برداش��ت پیكر رویشی از 40 س��انتی متری قسمت 
فوقانی بریده می شود سپس پیكر رویشی جمع آوری 
شده و خش��ك می كنند مقدار محصول 2 تا 3 تن در 
هكتار می باش��د. نسبت به اندام تازه به خشك 5 تا 6 

به 1 می باشد.
خواص دارویی:

1- برطرف كننده ناراحتی های تنفسی مانند سرفه، 
برونشید، آسم 

2- كاهش دهنده كلسترول خون و چربی

»گیاه دارویی مرزنگوش«
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نكات قابل توجه :
٭ تكثیر از طریق بذر )قطر 0/3 و طول 0/5 میلیمتر(
٭ هر بوته یك تا یك و نیم میلیون بذر تولید می كند.

٭ گیاهی است انگلی كه برای جوانه زنی نیاز به ترشح سیگنال از گیاه میزبان دارد.
٭ دوره خواب بذر 1 تا 2 سال ولی عمر بذر 13 تا 15 سال است.

٭ جه��ت جوان��ه زنی بذر نیاز به ش��رایط رطوبت��ی و حرارتی به مدت 4 تا 5 روز می باش��د 
)چنانچه تمام ش��رایط مهیا باش��د ولی گیاه میزبانی كه ریشه آن س��یگنال رسانی كند در فاصله 

حداكثر 2 سانتی متری گل جالیز موجود نباشد جوانه زنی انجام نمی شود.(
٭ ب��ذر پس از جوانه زنی طی مراحل اندام مكنده خود را وارد گیاه میزبان نموده و اندامی به 
ن��ام گروهك ایجاد می كند كه از آن محل تولید جوانه هوایی نموده و پس از تكامل، گل جالیز 
در مزارع به ویژه صیفی فعالیت انگلی خود را تا ایجاد ضعف و نابودی كامل گیاه میزبان ادامه 

می دهد.

راههای كنترل گل جالیز:
٭ عمق كاشتن نشاء )در عمق 15 سانتی متر به پایین بذر گل جالیز سبز نمی شود.(

٭ كاش��ت میزبانهای گل جالیز مثل باقال و صیفی كه تنها به منظور س��بز كردن بذر گل جالیز 
كشت شوند و سپس انهدام مزرعه به منظور كو سبز.

٭ كاش��ت گیاهان تله نظیر پنبه )ریش��ه پنبه سیگنال ترش��ح می كند ولی خود میزبان گل جالیز 
نیست.(

٭ كاش��ت كلزا تناوب )كلزا میزبان گل جالیز اس��ت ولی چون برداش��ت كلزا در اواسط بهار 
همزمان با سبز شدن گل جالیز است بهترین راه كنترلی به شمار می رود.(

٭ تأخیر در تاریخ كشت كشتهای پاییزی )چون بالین كار درجه حرارت الزم برای جوانه زنی 
گل جالیز فراهم نمی شود(

٭ كاهش فاصله دور آبیاری )این كار موجب شس��ته ش��دن سیگنالهای مناسب رشد گل جالیز 
می شود.(

٭ از مص��رف كود نیترات آمونیم در مزارع جدًا خودداری و به جای آن از كود اوره اس��تفاده 
شود چون گل جالیز به شدت نیترات دوست است )در خراسان پس از سبز شدن گل جالیز با 

كود اوره روز آن را می پوشانند.(
٭ مصرف كود مرغی در مزارع به دلیل اوره باالی آن و عاری بودن آن از بذر علف هرز.

٭ آفتاب دهی زمین به ویژه در كشتهای گلخانه ای.
٭ استفاده از ارقام مقاوم به گل جالیز

٭ مصرف 10 گرم در متر مربع سم نماتد كش واپام )متام سدیم(.
٭ در مزارع بقوالت استفاده از علف كش پرسوئیت )ایماز ثاپیر( به نسبت 100 گرم ماده مؤثره 

در هكتار.
٭ مص��رف علف كش رانداپ )گالیفوزی��ت( به میزان 50 میلی لیتر در هكتار در مزارع گوجه 
فرنگی زمانی كه انتقال و استقرار نشاء در خاك انجام شده است. )این عمل به فاصله 20 روز 2 
بار دیگر تكرار شود( مصرف سم رانداپ در مزارع صیفی در زمان 4 تا 5 برگی توصیه می شود.

 fusarum solani و قارچ phitomiza.orabanchia ٭ كنترل بیولوژیك گل جالیز بامگس
٭ استفاده از اردك و غاز نیز در كنترل گل جالیز گزارش شده است.

٭ از مجموعه روشهای فوق به صورت تلفیقی در مبارزه قابل توصیه است.

علف هـرز انگلی گـل جالـیز
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بهینه سازی مصرف آب در بخش  
كشاورزی

علیرغ��م مصرف ب��االی آب در هر هكت��ار با توجه 
ب��ه پائین بودن راندم��ان آبیاری نیاز آب گی��اه نیز تأمین 
نمی ش��ود، لذا كاه��ش محصول، اف��ت كیفیت محصول، 
تلفات كود و س��ایر نهاده های مصرف��ی، كاهش مقاومت 
گیاه نسبت به آفات و امراض و باالخره كاهش در آمد و 
غیر اقتصادی ش��دن كشاورزی و كاهش سطح زیر كشت 

در موقع خشكسالی را به دنبال خواهد داشت.

راههای بهینه سازی مصرف آب در بخش كشاورزی
1 - احداث استخرهای ذخیره آب )تنظیمی( .

2- پوشش انهار و احداث و بهینه سازی كانالهای آبیاری عمومی
3- انتقال آب از طریق لوله در مسیرهای انتقال و توزیع

4- تسطیح و یكپارچه سازی اراضی
5- اصالح روش��های س��نتی آبیاری به روشهای نوین )آبیاری 

تحت فشار(
6- احداث استخرهای ذخیره آب زمستانی 

مهمترین گزینه از لحاظ ایجاد صرفه جویی در مصرف آب 
اصالح روش��های آبیاری اس��ت زیرا در صورت اجرای سایر 
گزینه ها اگر روش آبیاری سنتی باشد تلفات آب در مزرعه زیاد 
و راندمان آبیاری پائین خواهد بود و این در حالیس��ت كه در 
صورت اجرای طرح آبیاری تحت فشار اجرای سایر پروژه ها 

ضرورت خود را از دست می دهد.

عمده مشكالت توسعه آبیاری تحت فشار دراستان یزد:
1- وجود نظام خرده مالكی و عدم وجود تشكل های تولید زراعی

2- اشتراك منابع آب
3 - س��نتی بودن كش��اورزی و مقاومت كش��اورزان در مقابل 

اجرای روشهای نوین آبیاری
4- كمبود اعتبار جهت ساماندهی طر ح های مشكل دار قبلی

5- كندی روند تصویب طرح های آبیاری تحت فش��ار معرفی 
ش��ده به بانك های عام��ل با توجه به ضوابط و دس��تور العمل 

ابالغی به بانكها
6- نب��ود وحدت روی��ه در تصمیم  گیری ه��ا و هماهنگی بین 

دستگاه های ذیربط
7- عدم ارزیابی طرحهای اجرا شده 

 پیشنهادات:
1- تسریع در تكمیل مطالعات پایه آبیاری تحت فشار در استان

2- ارائه كمكهای بالعوض دولتی بیش��تر به طرحهای آبیاری 
تحت فشار در جهت كاهش هزینه های اجرا و اقتصادی شدن 

آن برای كشاورزان
3- تأمین و ارائه به موقع تس��هیالت با كارمزد پایین و طوالنی  
مدت به طوری كه كشاورز متقاضی به سهولت قادر به دریافت 
تس��هیالت مذكور ب��وده و زمان بازپرداخت بعد از برداش��ت 

اقتصادی از باغات شروع شود.
4- تأمین كمك بالعوض برای ساماندهی طرح های مشكل دار 
قبلی كه كشاورز در ایجاد مشكل بوجود آمده مؤثر نبوده است.

5- به��ا دادن به ام��ر تحقیق و آموزش و ترویج سیس��تم های 
آبیاری تحت فشار

6- اعمال سیاست های تشویقی در جهت بهینه سازی مصرف آب
7- ارزیابی طرحهای انجام شده 

8- ایجاد یك فایل )پوشه( جهت ذخیره اطالعات آب و خاك 
موجود اعم از EC و ... برای ایجاد نقشه كود استان

9- برداش��ت نمونه )اندازه گیری EC و ... خاك و آب همراه 
GPS با
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خشكس��الی های متوالی كه منجر به كاهش قابل 
توج��ه نزوالت جوی در بس��یاری از مناطق كش��ور 
بویژه فالت مركزی گردیده، منابع آب این مناطق را 
با خطرات زیادی از نظر كیفی و كمی مواجه ساخته 
است. عدم دسترسی به منابع آب سطحی با كیفیت و 
كمیت مناسب، تجدید ناپذیری اكثر منابع آب موجود 
در ای��ن مناطق، عدم امكان به��ره گیری اقتصادی از 
تكنیكهای مدرن دنیا در حال حاضر )شوری زدایی(

مقرون به صرف��ه نبودن انتقال بین حوضه ای آب و 
همچنین مسائل زیست محیطی مطروحه در مورد آن 
موجب ش��ده تا بخش كشاورزی به عنوان بزرگترین 
مصرف كننده منابع آب كش��ور ب��ا تهدیدات جدی 

روبرو باشد.
این ش��رایط در مناطق خش��ك و ش��ور كشور 
بصورت حادتری نیز نمایان ش��ده اس��ت. در چنین 
ش��رایطی اس��تفاده از راهكارهای مدیریت��ی مانند 
افزایش شاخص بهره وری آب در بخش كشاورزی 
عملی تر و مناس��ب ت��ر از س��ایر گزینه های مطرح 
ب��رای مقابله با كم آبی و ش��وری خواه��د بود. این 
پروژه به بررس��ی روشهای بهبود مدیریت و مصرف 
بهینه آب در بخش كش��اورزی استان یزد كه عمدتًا 
با مسائل شوری منابع آب و خاك نیز روبرو هستند 
)و نمونه ای از نقاط مش��ابه در س��ایر نقاط كش��ور 
می باشد( پرداخته، چالشها و مشكالت فرآروی آنها 
را بررس��ی و راهكارهای عمل��ی و علمی مبتنی بر 
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معرفی رقم جدید جو نیك برای مناطق معتدل

این رقم حاصل تالش 11 س��اله محققان مركز تحقیقات كش��اورزی و منابع طبیعی و ترویج 
كشاورزی در سطح استان بوده كه كلیه مراحل آزمایشات مقدماتی، پیشرفته، امیدبخش، تحقیقی- 
تطبیقی و تحقیقی ترویجی و مزارع نمایش��ی را در مناطق مختلف اس��تان گذرانده است كه بدین 
وس��یله از مشاركت كلیه دس��ت اندركاران تشكر و قدردانی می گردد. مشخصات رقم نیك بشرح 

جدول زیر می باشد:

نامالتین:MB-83-14ناممحصول:جو

ناممؤسسهتولیدكننده:مؤسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالوبذرنامانتخابیرقم:نیك

ویژگیهایرقم
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نیمهمتحملبهخشكیآخرفصل

خصوصیات
مناطقكشت

مناطقمعتدلكش��وربازمس��تانهاینسبتًامالیمتانسبتًاسردودرزراعتآبیوتحتتنش
خش��كیآخرفصلدرقسمتهاییازاس��تانهایاصفهان،خراسانرضویوجنوبی،تهران،

فارس،كرمان،یزد،سمنان،مركزی،كرمانشاهوقم
افزایشعملكرد
نسبتبهشاهد

427كیلوگرمدرهكتار)متوسطعملكردرقمجدید6052كیلوگرمدرهكتار،متوسط
عملكردرقمشاهدنصرف5625كیلوگرمدرهكتار(

1390سالمعرفی

توجیهاقتصادی

باجایگزینیاینرقمجدیددرسطححداقل70هزارهكتارازاراضیسطحزیركشتجو
درمناطقمعتدلكشور29890تنافزایشتولیدساالنهخواهدداشتكهبااحتسابقیمت
هركیلوگرمجو3500ریالهرس��الهارزشاف��زودهبالغبر104.615میلیاردریالافزایش

درآمدناخالصعایدكشاورزاندرسطحاستانهایموردنظرخواهدشد.

نتایج تحقیقات داخل و خارج از كشور را در مزارع 
كشاورزان اجرا كره است.

بدین منظور با انتخاب چند مزرعه تحت كش��ت 
گن��دم در منطقه ابركوه، اقدام به پیاده س��ازی برخی 
راهكاره��ای افزایش كارایی مصرف آب در اراضی 
شور شامل تغییر روش آبیاری، انجام تسطیح مناسب، 

تدوین تقویم آبیاری )زمان و مقدار آبیاری( الگوی 
كاش��ت، كود دهی و غیره نموده اس��ت. همزمان با 
پیاده س��ازی ای��ن راهكارها، اقدام ب��ه ثبت تمامی 
نهاده ه��ای مصرف��ی )آب، بذر، ك��ود( در طول یك 
فصل كامل زراعی شد و نهایتًا با برداشت محصول، 
میزان عملكرد دانه تعیین و شاخص كارایی مصرف 
آب )نس��بت بین عملكرد به آب مصرفی( محاس��به 
و با تیمار ش��اهد )زمین كش��اورز( مقایس��ه گردید. 
نتایج این پروژه نشان می دهد كه در صورت اجرای 
دقی��ق راهكارهای مذك��ور در منطقه مورد مطالعه و 
یا س��ایر مناطق مشابه در كشور، می توان مدت زمان 
آبیاری را به مقدار قابل توجهی )تا 36 درصد مقدار 
فعلی( كاه��ش داد و از این طری��ق در مصرف آب 
صرف��ه جویی به عم��ل آورد. این كاه��ش حتی در 
اولین آبیاری كه بس��تر خاك دارای بیشترین نفوذ و 

كندترین پیشروی است نیز معنی دار خواهد بود.
از جمل��ه دس��تاوردهای ش��اخص ای��ن پروژه 
افزایش 24 تا 48 درصدی شاخص كارایی مصرف 
آب بوده اس��ت كه می تواند گامی عملی در افزایش 
درآمد كشاورز و ارتقای وضعیت معیشتی، كمك به 
اس��تمرار و تداوم فعالیتهای كشاورزی در روستاها، 
كاهش مصرف نهاده های كشاورزی و از همه مهمتر 
آب و نهایت��ًا كم��ك به پای��داری تولید محصوالت 
كشاورزی در شرایط خشكسالی و كم آبی های اخیر 

در نقاط مختلف كشور به شمار می آید.
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