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سازمانجهادکشاورزي
استانيزد

ضرورت ايجاد شبکه تلويزيوني 
ويژه براي بخش کشاورزي

 سيديحيي سادات اخوي 
اداره رسانه هاي آموزشي - ترويجي

ب��هعن��وانعموميتري��نودر ص��داوس��يما
دسترسترينرس��انهديداريوش��نيداري،ازاهميت
خاص��يدربخ��شاطالعرس��انيبرخورداراس��تو
ميتواندباتهي��هبرنامههايكيفيومحتوايي،نقشبي
بديليدرارتقاءفرهنگجامعهداش��تهباش��د.اهميت
صداوسيمابهقدريستكهنميتوانآثارمثبتومنفي

برنامههايآنرادرزندگيافرادناديدهگرفت.
دراينميانتلويزيون،بخشهايبيشتریازاقشار
مردمرادرسراس��ركشورتحتپوش��شقرارميدهد
كهاگرباتوجهبهنيازمخاطب،برنامهريزيوس��اخت
برنامههايتلويزيونيازسويمسئولينمربوطهمدنظر
قرارگيرد،بهطورقط��عازآثارمثبتآندربلندمدت،

تمامآحادجامعهبهرهمندميشوند.
کشاورزيمحورزيربناييپيشرفتوتوسعهکشور
ميباش��دوتوجهخاصبهاينموضوعبهعنوانيکي
ازاصليترينمحورهايپيش��رفتاقتصادي،نمونهاي
ازمهمترينراهبردهايبنيادينواصوليصداوسيمادر
مسيررشدکش��وربهشمارميرودوبهدليلگستردگي
اينبخ��شوفراوانيمخاطبانوبهرهبردارانآنلزوم
ايجادش��بکهتلويزيونيويژهب��رايپخشبرنامههای

اختصاصیاحساسميگردد.
گرچ��ههيئتوزيراندرجلس��ه14دي90بنابه
پيشنهادمش��ترکوزارتجهادکشاورزيوسازمان
صداوس��يمايجمهورياس��الميايرانوبهاستناد
تبص��ره)4(ماده)18(قانونافزايشبهرهوريبخش
کش��اورزيومناب��عطبيعيمص��وب1389آييننامه
اجراي��يمادهيادش��دهراتصويبنم��ود،اماتااين
لحظ��هبن��ابهمالحظ��اتمختل��فازجمل��هموارد

اعتبارياينامرمهمتحققنيافتهاست.
در آيين نام�ه اجرايي م�اده )18( قانون افزايش 
به�ره وري بخش کش�اورزي و منابع طبيعي، س�ازمان 
ص�دا و س�يما باي�د ع�اوه ب�ر برنامه ه�اي رادي�و و 
تلويزيون�ي گ�روه جه�اد ب�ا تش�کيل گروه نس�بت به 
طراح�ي، برنامه ري�زي، تولي�د و پخ�ش برنامه ه�اي 
متناس�ب با مأموريتهاي هر شبکه اقدام کند به نحوي 
ک�ه ه�ر ي�ک از ش�بکه هاي مل�ي و اس�تاني راديو و 
تلويزيون، حداقل 4 روز در هفته و حداقل 60 دقيقه 
در هر ش�بانه روز، برنامه با موضوع کشاورزي و منابع 

طبيعي پخش نمايند.
اميد است مسئولين امر بجاي راه اندازي شبکه هاي 
عمومي و مش�ابه که آنها را مجبور به پخش مکرر فيلمها 
و س�ريالها که عموما تاريخ مصرف آنها نيز گذش�ته است 

مي نمايد به فکر ارتقاء دانش عمومي کشور باشند. 

 رزا قوچاني:
کارشناس ارشد فيزيولوژي گياهي

مقدار دي اكس��يد كرب��ن موجود در 
 300 ppm هوا 0/03 درص��د و يا حدود
مي باش��د )هر ميلي��ون كيلوگرم هوا داراي 
300 كيلوگرم دي اكس��يد كربن مي باش��د( 
ك��ه در مناطق صنعت��ي، باتالقي و بس��تر 
رودخانه ها حدود ppm 400 و در برخي 
مناطق ppm 200 است. مقدار دي اكسيد 
كربن موجود در هوا براي فتوس��نتز كافي 

است.
اما در محيط هاي مس��دود گلخانه اي 
بويژه زمس��تان بدليل اينكه تبادالت داخل 
گلخانه با محيط بيرون به حداقل مي رس��د 
و بويژه در ساعات آفتابي روز دي ا كسيد 
كرب��ن موج��ود در فضاي گلخانه توس��ط 
 ppm فرآيند فتوسنتز كاهش يافته)كمتر از
200( كه منجر به كاهش فتوسنتز و توقف 
رش��د مي ش��ود. مقدار بحراني دي اكسيد 
كربن ppm 125-25 اس��ت ادامه كمبود 
دي اكسيد كربن باعث طوالني شدن دوره 
كش��ت و كاهش كيفيت و کميت محصول 

مي شود.

تزريق دي اكسيد كربن:
افزاي��ش غلظت دي اكس��يد كربن تا 
مي��زان ppm 1500-1000 ب��راي اكث��ر 
گياهان مفيد است البته افزايش دي اكسيد 
كربن در فتوسنتز بس��تگي به ساير عوامل 
مؤثر در فتوس��نتز از قبيل شدت نور، دما، 
رطوبت نسبي، و... دارد. غلظت باالي دي 
اكسيد كربن براي گياه سمي است و باعث 
كاهش عملكرد و كلروزه ش��دن و نكروزه 

شدن برگ مي شود.
س��طح آس��تانه دي اكس��يد كربن در 
گياه��ان مختل��ف متفاوت اس��ت مثاًل در 
 ppm گوج��ه فرنگ��ي 2200 و در خي��ار
1500 مي باش��د تزري��ق ppm 1000 در 
گوج��ه فرنگي و خيار ب��ه ترتيب افزايش 

48% و 33% عملكرد را به دنبال دارد.
وقت��ي تزري��ق دي اكس��يد كربن در 
زمس��تان در گلخانه ها انجام مي شود رشد 
گياه��ان و ني��از كودي نس��بت ب��ه حالت 
عادي افزاي��ش مي يابد. بعضي از مواردي 
كه با غني س��ازي دي اكس��يد كربن روي 

محصوالت تاثير مي گذارد عبارتند از:
1- گلدهي قبل از موعد
2-بازده ميوه دهي باالتر

3-كاهش جوانه هاي ناقص گلها
4-بهبود استحكام ساقه گلها و اندازه گلها

زمان تزريق دي اكسيد كربن:
تزريق دي اكسيد كربن در تمام طول 
روز از طل��وع آفتاب تا يك س��اعت قبل 
از غروب صورت مي گيرد. زمان تزريق به 
موقعيت گلخانه و ع��رض جغرافيايي هم 
بستگي دارد و معمواًل در فصلهاي پاييز و 
زمس��تان صورت مي گيرد. در زمان تزريق 
بايد دستگاههاي تهويه و هواساز و خنك 
كننده خاموش باشد و دريچه ها كمتر از 5 

سانتي متر باز باشد.

منابع توليد دي اكسيد كربن:
از  مي ت��وان  را  كرب��ن  اكس��يد  دي 
س��وزاندن س��وختهاي پاي��ه كرب��ن مانند 
گاز طبيعي،پروپان،نفت س��فيد و يا اينكه 
مستقيما" از تانكهاي مخصوص نگهداري 
دي اكس��يد كربن ب��ه صورت ماي��ع تهيه 
نم��ود هر يك از منابع ف��وق الذكر داراي 
مزاي��ا و معايبي مي باش��ند. ب��راي تزريق 
در گلخانه ها بيش��تر دي اكسيد كربن مايع 
داخل كپس��ولهاي ويژه اس��تفاده مي شود 
مزيت ه��اي اي��ن ن��وع دي اكس��يد كربن 

عبارتند از:
ëخلوص فرآورده

ëعدم توليد حرارت و رطوبت
ëعدم نگراني از زيان رساندن به محصوالت

ëكنترل بهتر دي اكسيد كربن در گلخانه
ëانعطاف در وارد كردن دي اكس��يد كربن به 

گلخانه در هر زمان

رابطه دي اكسيد كربن با دما:
طبق مطالعات بعمل آمده دماي بهينه 
روزانه ب��راي رش��د گياهان، ب��ا افزايش 

غلظت دي اكسيد كربن، افزايش مي يابد.

رابطه دي اكسيد كربن با نور:
هر گياهي داراي يك مقدار ماكزيمم 
ش��دت نور)منحصر به فرد( مي باش��د كه 
ميزان باالتر از آن نرخ فتوسنتز را افزايش 

نمي ده��د. اين مقدار را نقطه اش��باع نور 
مي نامند تا زماني كه ش��دت نور از مقادير 
پايي��ن تا نقطه اش��باع ن��ور افزايش يابد، 
فتوس��نتز نيز افزايش خواهد يافت لذا اگر 
دي اكسيد كربن تكميلي به محيط پرورش 
گياه اضافه گردد نقطه اشباع نور در شدت 
نور باالتري به دس��ت آمده و نرخ بيشتري 

از فتوسنتز حاصل مي گردد.
در حقيقت غني سازي محيط گلخانه 
به وس��يله اضافه كردن دي اكس��يد كربن، 
رش��د گياهان را در همه م��وارد به جز در 
پايين ترين س��طوح نور افزايش مي دهد. 
اين مطلب دالل��ت بر آن دارد كه حتي در 
ش��رايط نوري ضعيف كه مي تواند رش��د 
گي��اه را مح��دود نمايد اضاف��ه كردن دي 
اكسيد كربن مي تواند فتوسنتز و رشد گياه 
را بهب��ود بخش��د اما اضافه ك��ردن نور و 
تأمين دي اكسيد كربن)با هم( براي بهبود 
رش��د گياه بسيار مناسب است و پيشرفت 
كام��ل، زماني حاصل مي ش��ود كه اين دو 

عامل را با هم به كار گرفت.

م�واد  و  كرب�ن  اكس�يد  دي  رابط�ه 
مغذي:

با تزريق دي اكس��يد كربن در شرايط 
نور كافي، فتوس��نتز افزايش مي يابد و لذا 
ني��از گياه به مواد مغذي زياد مي ش��ود لذا 

بايد ميزان كوددهي را افزايش داد.

تزریق دی اکسیدکربن )CO2( در گلخانه
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گزیده متن تلفیق شده قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
)مصوب 1374/3/31 و اصالحيه بعد آن مصوب 1385/8/1(

مهدي مروتي شريف آباد/ مديريت امور اراضي

ماده1:بهمنظ��ورحفظکاربریاراضیزراعیو
باغهاوتداوموبهرهوریآنهاازتاريختصويباين
قانون،تغييرکاربریاراضیزراعیوباغهادرخارج
ازمحدودهقانونیش��هرهاوش��هرکهاجزدرموارد

ضروریممنوعميباشد.
تبصره : تشخيص موارد ضروری تغيير کاربری اراضی 
زراعی و باغها در هر استان به عهده کميسيونی مرکب از 
رئيس سازمان جهاد کشاورزی، مدير امور اراضی، رئيس 
سازمان مس��کن وشهرس��ازی، مدير کل حفاظت محيط 
زيس��ت آن اس��تان و يک نفر نماينده اس��تاندار مي باشد 
که به رياست س��ازمان جهاد کشاورزی تشکيل مي گردد. 
نماينده دستگاه اجرايی ذی ربط مي تواند بدون حق رأی 

در جلسات کميسيون شرکت نمايد.
تبص��ره : مرجع تش��خيص اراضی زراع��ی و باغها، 
وزارت جهادکشاورزی است و مراجع قضايی و اداری، 
نظر س��ازمان جهاد کش��اورزی ذی ربط را در اين زمينه 
اس��تعالم مي نماين��د و مراجع اداری موظ��ف به رعايت 
نظر س��ازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد 
کش��اورزی برای مراجع قضايی به منزله نظر کارش��ناس 

رسمی دادگستری تلقی مي شود.
تبص��ره : احداث گلخانه ه��ا، دامداريها، مرغداريها، 
پرورش ماهی و س��اير توليدات کشاورزی و کارگاههای 
صنايع تکميلی و غذايی در روستاها مربوط به بهينه کردن 
توليدات بخش کش��اورزی بوده وتغيير کاربری محسوب 
نمی شود. موارد مذکور ازشمول اين ماده مستثنی بوده و 
با رعايت ضوابط زيست محيطی با موافقت سازمان های 

جهاد کشاورزی استانها بالمانع مي باشد.
تبص��ره : اراضی داخل محدوده قانونی روس��تاهای 
دارای ط��رح ه��ادی مص��وب، مش��مول ضواب��ط طرح 
هادی بوده و از کليه ضوابط مقرر در اين قانون مس��تثنی 

می باشند.
م��اده2:درم��واردیکهبهاراض��یزراعیوباغ
هاطب��قمقرراتاينقانونمج��وزتغييرکاربریداده
ميش��ودهش��تاددرص��د)80%(قيم��تروزاراضی
وب��اغهایمذکورب��ااحتس��ابارزشزمينپساز
تغيي��رکاربریباب��تعوارضازمالکي��نوصولوبه

خزانهداریکلکشورواريزميگردد.
تبص��ره : تغيير کاربری اراض��ی زراعی و باغها برای 
س��کونت شخصی صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط 

برای يکبار و احداث دامداريها، 
مرغداريه��ا، پ��رورش آبزيان، تولي��دات گلخانه ای 
و همچني��ن واحدهای صنايع تبديل��ی و تکميلی بخش 
کش��اورزی و صنايع دستی مش��مول پرداخت عوارض 

موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبص��ره : تقويم و ارزياب��ی اراضی زراعی و باغهای 
موضوع اين قانون توس��ط کميسيون سه نفره ای متشکل 

از نمايندگان س��ازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور 
اقتصادی و دارايی استان در هر يک از شهرستانها انجام 

مي پذيرد.
ماده3:کلي��همالکانيامتصرف��اناراضیزراعی
وباغه��ایموضوعاينقانونک��هبصورتغيرمجازو
بدوناخذمجوزازکميس��يونموضوعتبصره)1(ماده
)1(اينقانوناقدامب��هتغييرکاربرینمايندعالوهبر
قل��عوقمعبنا،بهپرداختجزاینقدیازيکتاس��ه
براب��ربهایاراضیزراعیوباغهابهقيمتروززمين
باکاربریجديدکهموردنظرمتخلفبودهاس��تودر
صورتتکرارجرمبهحداکثرجزاینقدیوحبساز

يکماهتاششماهمحکومخواهندشد.
تبصره : سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی 
و شهردار يها و نهادهای عمومی و شرک تها و مؤسسات 
دولتی که ش��مول قانون نس��بت به آنها مس��تلزم ذکر نام 

است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد.
م��اده4:دولتمکلفاس��تهمهس��الهاعتباری
مع��ادلهش��تاددرص��د)80درص��د(ازدرآمدهای
موض���وعاينق��ان��ونرادربودجهس��اليانهوزارت
جهادکشاورزیمنظورنمايدتاوزارتم��زبورطب��ق

ضوابط
 قانونی مربوطه به مصرف امور زيربنايی کش��اورزی 
شامل تس��طيح اراضی، احداث کانال، آبياری،زهکشی، 
سدها و بندهای خاکی، تامين آب و احيای اراضی موات 
و باير و هزينه های دادرسی و اجرای اين قانون برساند 
و بيس��ت درصد ) 20 %( باقيمانده از درآمد موضوع اين 
قانون به منظور مطالعه و آماده س��ازی زمينهای غيرقابل 
کش��ت و زرع برای توس��عه شهرها و روس��تاها و ايجاد 
ش��هرکها در اختيار وزارت مس��کن و شهرس��ازی قرار 

می گيرد.
ماده5:کميس��يونموضوعتبص��ره)1(ماده)1(
موظفاس��ت در تش��خيص ضرورت ها م��وارد زير را 

رعايت نمايد:
١ . اخ��ذ مجوز الزم از دس��تگاه اجراي��ی ذی ربط 

متناسب با کاربری جديد توسط متقاضی.
٢ . ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحيه ای 

مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ايران.
٣ . مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نيروهای مسلح در 

رسيدگی به درخواست نيروهای مسلح.
٤ . ضواب��ط حفظ محيط زيس��ت و ت��داوم توليد و 
س��رمايه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ 

کاربری اراضی زراعی و باغها.
٥ . استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق 

مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط.
م��اده6:صدوره��رگونهمجوزياپروانهس��اخت
وتأمي��نوواگ��ذاریخدماتوتأسيس��اتزيربنايی

مانندآب،برق،گازوتلفنازس��ویدستگاههایذی
رب��طدراراضیزراعیوباغهاموضوعماده)1(اين
قانونتوس��طوزارتخانههایجهادکشاورزی،مسکن

وشهرسازی،استانداريها،شهرداريهاوساير
 مراجع ذی ربط صرفا پس از تأييد کميسيون تبصره 
) 1( م��اده) 1( اين قانون مبنی بر ضرورت تغيير کاربری 
مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده 

) 3( اين قانون مجازات خواهد شد.
ماده7:بهمنظورحمايتازتداومکاربریاراضی
زراعیوباغهاواقعدرداخلمحدودهقانونیش��هرها
وش��هرکهاک��هدرطرحهایجام���عوتفصيلیدارای
کاربریکش��اورزیميباش��ند،دولتوش��هرداریها
موظفندتس��هيالتوخدماتش��هریرامطابقتعرفه
فضایس��بزش��هرداريهادراختيارمال��کانآنهاق�رار

دهند.
م��اده8:هرگونهتغييرکارب��ریدرقالبايجادبنا،
برداش��تنياافزايششنوماس��هوسايراقداماتیکه
بنابهتش��خيصوزارتجهادکشاورزیتغييرکاربری
محس��وبميگردد،چنانچهبهطورغي��رمجازوبدون
اخذمجوزازکميس��يونموضوعتبصره)1(ماده)1(
اينقانونصورتپذي��رد،جرمبودهومأمورانجهاد
کشاورزیمحلمکلفندنسبتبهتوقفعملياتاقدام
ومرات��برابهادارهمتبوعجه��تانعکاسبهمراجع

قضايیاعالمنمايند.
تبص��ره : چنانچ��ه مرتک��ب پ��س از اع��الم جهاد 
کش��اورزی به اقدامات خود ادامه ده��د نيروی انتظامی 
موظف اس��ت بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه 

عمليات مرتکب جلوگيری نمايد.
م��اده9:کلي��هاش��خاصحقيق��یوحقوق��یک��ه
دراجرایقانونحف��ظکاربریاراضیزراعیوباغها
ازکميسيونموضوعتبصره)1(ماده)1(قانونحفظ
کارب��ریاراضیزراعیوباغه��امصوب1374مجوز
تغييرکاربریاراضیزراعیوباغهارادريافتنموده
ان��دموظفندحداکث��رظرفمدتنهم��اهپسازالزم
االجراشدناينقانون،نسبتبهاجرایطرحموضوع

مجوزمربوطهاقدامنمايند.
درصورتعدماقدامدرمهلتتعيينشدهموضوع

مشمولمقرراتاينقانونخواهدشد.
ماده10:ايجادهرگونهمس��تحدثاتپسازحريم
قانون��یموض��وعم��اده)17(قانون)اص��الحقانون
ايمنیراههاوراهآهنمصوب1379درمورداراضی
زراعیوباغیفقطبارعايتتبصره)1ماده)1(اين

قانونمجازميباشد.
ماده11:وزارتجهادکش��اورزیمسؤولاجرای
اي��نقانونوآئي��ننامههایاصالح��ی1اجرايیآن

ميباشد.
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و تش��کيل ميوه هاي جوان 3( پس از ريزش برگها در پاييز 
توصيه مي شود.

4- ب��راي جلوگيري از آفتاب س��وختگي و تنش��هاي 
دماي��ي در طول فصل زمس��تان و يا ماهه��اي گرم بهار و 
تابس��تان تنه و ش��اخه هاي درختان با خاک رس س��فيد ) 
کائولن( به همراه س��ريش يا چسب کاغذ ديواري پوشش 

داده شود. 

فرجام فاضلي: مديريت زراعت

كش��اورزان عزيز: با اجراي توصيه هاي 
فني و كارشناس��ي در جهت افزايش كمي و 

كيفي محصول توليدي گام بر داريم.

نكات فني مرحله داشت گندم:
ëاج��راي به موق��ع عملي��ات آبياري 
خصوصًا در مراحل رشد بحراني )حساس( 

گندم )گلدهي و پر شدن دانه ها(
ëمب��ارزه با علفهاي ه��رز پهن برگ با 
استفاده از سموم توفوردي )به ميزان 2/5 – 

2 ليتر در هكتار( و گرانستار )25-10 گرم در هكتار(
ëمبارزه با علفهاي هرز باريك برگ با اس��تفاده از سموم تاپيك وپوماسوپر )به ميزان 1/5 

– 1 ليتر در هكتار(
ëبهترين زمان مبارزه مرحله 4-2 برگي علفهاي هرز اس��ت كه همزمان با پنجه زني گندم 

مي باشد.
ëبه منظور جلوگيري از ايجاد مقاومت در علفهاي هرزبهتر است هر 3-2 سال يكبار نوع 

سم مصرفي را تغيير دهيد.
ëمبارزه با آفت سن گندم، با استفاده از سم فنيترتيون )به ميزان يك ليتر در هكتار(ودسيس 
300س��ي سي در هكتار) در صورت وجود آفت سن و جمعيت قابل قبول طبق توصيه هاي فني 

كارشناسان حفظ نباتات اقدام گردد(.
ëمصرف كود س��رك: ترديدي نيس��ت كه مصرف كود در مزارع مي بايست بر اساس نتايج 
حاصل از آزمون خاك و گياه صورت پذيرد و ارقام مندرج در جدول ذيل تنها بصورت تجربي 

قابل توصيه مي باشد:

عملكردمورد
انتظار)تن(

نوبتسومنوبتدومنوبتاول

ابتدايخوشهرفتن)شكمخوش(ابتدايساقهرفتنمرحلهپنجهزني

اوره
)Kg/h(

اوره
)Kg/h(

سولفاتروي
محلولپاشي

اوره
)Kg(

سولفاتروي
محلولپاشي

4در4501000در3-3/550501000

4در4701000در3/5-550801000

4در41001000در501001000باالتراز5

توصیه هاي فني به خریداران نهال

محمدرضا ابراهيمي/ مديريت باغباني

ëقبل از خريد نهال با كارشناس��ان جهاد كش��اورزي منطقه به منظور 
انتخاب نوع درخت)گونه و رقم( مشورت نمائيد.

ëقبل از خريد نهال نس��بت به تهيه نقشه باغ، حفر گوده، بستر سازي، 
طراحي و اجراي سيستم آبياري نوين و در صورت لزوم استخر ذخيره 

آب اقدام نمائيد.
ëنهال شناس��نامه دار را در زمان مناس��ب و از مراكز معتبر توزيع و يا 

از نهالستان هاي مجوز دار خريداري نمائيد.
ëحم��ل و نقل نه��ال از محل خريد تا محل كاش��ت با وس��يله نقليه 
مناسب و با كمال دقت انجام شود به طوريكه قسمت هاي مختلف نهال 

به ويژه ريشه ها در معرض هوا قرار نگيرد.
ëقبل از كاشت نهال، آبياري گوده ها جهت نشست خاك انجام شود.

ëنهال هاي خريداري شده در اسرع وقت در محل اصلي كاشته شود. 
در غير اينصورت ريش��ه نهال از بسته بندي خارج شود و روي ريشه ها 
را با خاك مربوط بپوش��انيد. توجه داش��ته باش��يد كه نهال ها بايستي به 

صورت قائم نگهداري شود.
ëهنگام كاش��ت نهال، ريش��ه هاي زخمي و آس��يب ديده را با قيچي 

باغباني هرس و ضدعفوني نماييد.
ëبا فش��ردن خاك اطراف نهال كاشته شده، عمل هواگيري و چسبيدن 

خاك به ريشه ها انجام گيرد.
ëعمق كاشت نهال در زمين اصلي، 
همان مقداري اس��ت كه در نهالستان 
در خ��اك قرار داش��ته اس��ت و دقت 
ش��ود محل پيوند باالي س��طح خاك 

قرار گيرد.
ëنهال هاي پيوندي به شكلي كاشته 
ش��ود كه مح��ل پيوند خ��الف جهت 

وزش باد غالب منطقه باشد.
ëپ��س از كاش��ت نه��ال، بالفاصله 
نهال ه��ا را آبياري نمايي��د و قيم را با 
فاصل��ه كم از تنه نه��ال در خاك فرو 
برده و نهال را با طناب نخي در دو يا 

سه قسمت به قيم مهار كنيد.
ëپ��س از اس��تقرار نه��ال در خاك، 
نسبت به هرس شكل دهي)سوزني از 
ارتفاع مناس��ب( تك تنه كردن نهال و 
هرس شاخه هاي جانبي اقدام نماييد.

»دستور العمل فني مرحله 
داشـت گنـدم«

سميه چاوشي نسب: کارشناس حفظ نباتات

قارچ عامل بيماري زايي Cytospora sp. براي ايجاد 
آلودگ��ي احتياج ب��ه راه نفوذ دارد و آلودگ��ي از محل قطع 
شاخه هاي هرس شده يا شکس��ته و زخم هاي ايجاد شده 
بر اثر يخبندان، س��رما، تابش شديد آفتاب حادث مي شود. 
اولين نشانه هاي بيماري به شکل لکه هاي کوچک و بزرگ 
نکروزه در س��طح تنه يا ش��اخه ها، بيش��تر در محل قطع 
ش��اخه ظاهر مي گردد. کمي فرورفتگي بافت هاي پوس��ت 
و نرمي انس��اج در محل اين لکه ها مش��هود است. بتدريج 
لکه ها به رنگ قهوه اي ش��ده و بزرگتر مي شوند، در پوست 
ترک هايي پيدا مي شود و منجر به پيدايش شانکر مي گردد. 
در مراحل آخر پوس��ت تنه و ش��اخه در محل ش��انکر از 
چوب جدا ش��ده و قسمت هاي باالي محل شانکر خشک 
مي شود. آلودگي بيش��تر در فصول پاييز و زمستان و اوايل 
بهار حادث مي ش��ود و درختان مس��ن و يا ضعيف بيشتر 

مورد حمله قرار مي گيرد.

 روش هاي کنترل بيماري: 
1- ش��اخه هاي با درصد آلودگي باال و خش��ک شده 
ه��رس و درختان��ي که آلودگ��ي بر روي تنه از پيش��رفت 
زيادي برخوردار اس��ت ريشه کن و سپس در خارج از باغ 
س��وزانده و يا معدوم ش��وند اين عمل بايد قبل از بارش 

باران هاي پاييزي صورت گيرد.
2- بافته��اي آلوده و فاس��د پوس��ت درخت در محل 
شانکرها با ابزار مخصوص و مناسب برداشته و بالفاصله 
ب��ا چس��ب مخصوص محت��وي 3% م��اده موثر توپس��ين 

پانسمان شود.
3- ب��راي جلوگيري از ايجاد آلودگي هاي جديد س��م 
پاش��ي درخت��ان بيمار با مخل��وط بردو 2 درصد، اکس��ي 
کلرورم��س 3 در هزار، تيوفانات متي��ل 0/6-0/5 در هزار 
و يا بنوميل 1 در هزار در س��ه نوبت اوايل بهار و پاييز 1( 
قب��ل از تورم جوانه ه��اي گل 2( زمان ريزش کامل گلبرگ 

بيماري شانکر سيتوسپورائي درختان ميوه
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روشـهـاي  نـویـن  بهـره وري  آب  در  بخـش  كشـاورزي اهميت اقتصادي تهويه بر 
رشد جوجه هاي گوشتي

حسين زنبق كارشناس طيور

اساس��ا احداث سالن هايي با تهويه صحيح براي 
سود دهي بيشتر توليدات طيور ضروري است.

بنا به داليل زيردر س��الن هاي پرورش طيور الزم 
است تهويه صورت گيرد

ëخروجحرارت
ëخروجرطوبتاضافي

ëبهحداقلرساندنبو،گردوغبار
ëكاهشدرايجادگازهايمضربعنوانمثالآمونياك

ودياكسيدكربن
ëتاميناكسيژنتنفسي

ترتيب اهميت موارد فوق با توجه به فصول س��ال 
متفاوت مي باش��د. بعنوان مثال در فصل گرم تابس��تان 
بيش��ترين كاري كه تهويه انجام ميدهد خروج گرما از 
سالن مي باشد كه بدنبال انجام اين عمل ساير موارد نيز 
اتفاق مي افتد. در فصل سرد گرماي بدن جوجه ها كه در 
حال رشد هستند و به بيرون پس مي دهند سودمند است 
و با كمك سيس��تم گرمايشي و تهويه مناسب نسبت به 
حفظ گرماي موجود بايد اق��دام گردد. بنابراين بيشترين 
اهميت تهوي��ه در خ�روج گازهاي مضر، بو و رطوبت 

اضافي با حفظ دماي مورد نظر مي باشد.
جري��ان ه��وا يكي از بيش��ترين روش ه��اي موثر 
بر خنك س��ازي پرن�����دگان در آب و ه��واي گ���رم 
مي ب���اش��د. بعنوان مثال جريان ه��وا در من��اطقي كه 
هواي بيرون بيش��تر از24درجه س��انتيگ���راد باشد به 
طور محس��وس گرماي بدن پرن��ده را از بين مي برد و 
براي پرنده احس��اس خنكي ايج��اد مي كند. ج���ريان 
 خن��ك س��ازي براث��ر وزش باد ك��ه س��رعتي معادل

 2تا 2/5 متربرثانيه بايد باشد بوجود مي آيد. در صورتيكه 
دماي هواي بيرون بيش��تر از 28درجه سانتيگراد بشود 
از سيستم پدكولنيگ و مه پاش براي خنك سازي بايد 

استفاده گردد.
بنابراين يك سيستم تهويه مناسب و كارآمد گزينه 
موث��ر براي خنك س��ازي و تامين هواي س��الم براي 
مرغ اس��ت كه منجر مي شود به مصرف غذاي بيشتر و 
سالمت بهتر پرنده و نهايتا وزن بيشتر در پايان دوره كه 

در آمد بيشتر را براي مرغدار به ارمغان مي آورد.

محمد رسول دهقانپور: كارشناس آبياري

اهمي��ت و ارزش آب از ديدگاه دين مبين اس��الم بر 
كس��ي پوش��يده نيس��ت به طوريكه از نظر تعاليم حيات 
بخش اس��الم آب مايه حيات است و زندگي موجودات 
به واس��طه آب قرارداده شده است اما در فرهنگ عمومي 
جايگاه واقعي آب هنوز پيدا و مش��خص نش��ده و شاهد 
مصرف بي رويه آن هس��تيم به ط��وري كه بهره وري الزم 
از آب ب��ه عمل نمي آيد، اين موضوع در اس��تان يزد كه 
در منطقه خش��ك كش��ور قراردارد )با بارندگي بسيار كم 
س��اليانه 100 ميليمتر و تبخير و تعرق بس��يار زياد 3400 
ميليمتر در س��ال و از طرفي پائين ب��ودن راندمان آبياري 
سنتي 38 درصد( از اهميت ويژه اي برخوردار است و با 
عنايت به اينكه در فرهنگ ما آب نماد عقل و هوش��ياري 
اس��ت لذا ج��ا دارد به فكر صرفه جوي��ي در مصرف آب 
كش��اورزي باش��يم و با ترويج فرهنگ، حداكثر بهره وري 
از آب و صرفه جوي��ي در مصرف آن يعني پذيرش تغيير 
روش آبياري از سيستم س��نتي به سيستم نوين و اجراي 
روش��هاي نوين ذخي��ره س��ازي آب در خ��اك افزايش 

بهره وري آب در بخش كشاورزي، را محقق سازيم. 
لذا ضروري اس��ت تا كلي��ه كش��اورزان و باغداران 
عزيز از آبياري س��نتي)غرقابي( فاصله گرفته و به سمت 
روشهاي آبياري مدرن و مكانيزه تحت فشار وسيستمهاي 
آبياري نوين كوزه اي زير سطحي حركت كنند.و همچنين 
در ام��ر ذخيره س��ازي رطوبت در خاك و با اس��تفاده از 
الية سكالفلور در قسمت سايه انداز درخت در عمق 80-

20 س��انتي متري و حداكثر بهره وري از آب، آبياري براي 
حفاظت درختان اقدام نمايند

اج��راي عملي��ات نوين آبي��اري تحت فش��ار و زير 
س��طحي كوزه اي و ذخيره س��ازي رطوبت با س��كالفلور 
باعث افزاي��ش راندمان آبياري و توليد محصول بيش��تر 

براي كش��اورزان و ارتقاء س��طح زندگي و درآمد جوامع 
روستايي مي شود

قابل ذكر است ورق سكالفلور داراي قدرت ذخيره و 
جذب 35 ليتر آب در هر يك متر مربع مي باش��د و بدليل 
حفظ رطوبت در خاك اطراف ريشه، باعث جلوگيري از 
خش��ك شدن درختان مي ش��ود و همچنين جهت احياي 
باغات��ي كه بر اثر كمبود آب و كم آبياري در حال نابودي 
هس��تند مي توان با نص��ب الية س��كالفلور، بطور معجزه 
آسايي باعث ش��ادابي و حفظ باغات با عملكرد مناسب 
شد و بهبود سطح زندگي و درآمد كافي و هميشگي براي 

كشاورزان و باغداران را فراهم نمود.

سكالفلور چيست؟
محصولي اس��ت كاماًل طبيعي، تش��كيل شده از: فيبر 
چوب طبيعي، ضايعات گياهان قابل بازيافت- آب، مواد 
معدني، پليمرهاي بيولوژيكي، م��واد آلبوميني، مينرالهاي 
خاك رس و مواد س��لولزي و ... ك��ه در نهايت تبديل به 

ورق 2×60×80 سانتي متري مي شود.
بافت خاص اس��فنجي س��كالفلور و سطح تماس آن 
با خاك به گونه اي اس��ت كه با قدرت و پتانس��يل، جذب 
و نگه��داري آب را ب��ا ش��رايطي فوق الع��اده مديريت 
مي كند و خاكي كه الية س��كالفلور در آن قرار دارد هرگز 
خشك نمي ش��ود و ظرفيت ذخيرة آب و رطوبت بااليي 
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دارد س��ازگاري طوالن��ي مدت س��كالفلور همواره قابل 
اثبات اس��ت به طوري كه عمر مفيد آن در خاك 5 س��ال 
مي باشد. سكالفلور داراي دانسيته پائين و قدرت جذب 
و نگهداري بس��يار باالي آب مي باشد. آزادسازي آب به 
كندي ص��ورت گرفته تا گياه قادر به ايجاد تناس��ب بين 
قس��متهاي هوايي و ريش��ه باش��د. يكي از خصوصيات 
مهم اليه س��كالفلور آورنده و انتق��ال دهندة مواد غذايي 
با تحريك ميكروارگانيسم هاي زندة خاك و تسريع كننده 

در رويش گياه مي باشد.

تأثيرات كاربرد سكالفلور
س��كالفلورمحيطي مناس��ب و اي��ده آل جهت بهبود 
كيفيت خاك و رشد نباتات ايجاد مي نمايد. ذخيره سازي 
فوق العاده آب و جذب رطوبت توسط سكالفلور باعث 
مي شود تعداد دفعات آبياري كم شود با تنظيم PH خاك 
و بهبود شرايط بيولوژيكي آن ونيز تسهيل در جذب مواد 
غذايي و فعال نمودن ميكرو ارگانيسم هاي خاك در دراز 
مدت بس��تر ي مناس��ب براي ادامة حي��ات گياه و خاك 
ايجاد مي نمايد همچنين اليه سكالفلور از خروج رطوبت 
سطحي خاك جلوگيري مي كند و شرايط مناسبي را براي 
ش��روع رشد گياهان فراهم مي آورد و داراي قابليت 100 
درصدي بازيافت بيولوژيكي پس از استفاده در سالهاي 

بعد مي باشد.

موارد مص�رف س�كالفلور»با كاهش حداقل 
60% مصرف آب«

éجهت استفاده نباتات مثمر»باغات ميوه«
éايجاد فضاي سبز شهري- پاركها- كمربند سبز محدودة 
شهري و احداث بادش��كن در حاشيه مزارع و باغات و 

بزرگراهها
é اس��تفاده جه��ت فضاي س��بز مجتمع هاي مس��كوني 
و توس��عه فضاهاي س��بز در مناطق دامنه ه��ا و تپه ها و 

ديوارهاي مصنوعي
éزير الية مناس��ب جهت كاشت انواع درختان غير مثمر 
ب��ا اه��داف مختلف و ان��واع نبات��ات از جمله درخت، 
درختچ��ه، بوت��ه، نباتات زينت��ي و صنعت��ي، چمن و ... 

صورت مي گيرد.

تعداد و نحوة اجراي سكالفلور
ال��ف(همزمانباكاش��تگياه��ان»باغاتجديد

االحداث«
 پ��س از آم��اده نمودن زمي��ن گودالي ب��ه عمق 40 
سانتي متر حفر و س��پس يك الية سكالفلور در عمق 30 
س��انتي متري خاك نصب و س��پس نهال بر روي آن قرار 
مي گي��رد و تبديل به نهالي بس��يار قوي مي ش��ود و يا در 
هنگام كاش��ت درختان جديد گودال��ي به عمق حدود 1 
مت��ر حفر و ابتدا مخلوط ك��ود حيواني و خاك به ارتفاع 
20 س��انتي متر و سپس يك الية س��كالفلور قرار مي گيرد 
و بعد مخل��وط كود حيواني و خاك گودال را پر مي كنيم 
مجددًا در عمق 50-30 سانتي متري سطح زمين يك الية 
س��كالفلور ق��رار داده و درخت جديد ريش��ه هاي آن بر 
روي الي��ة س��كالفلور قرار مي گيرد و س��پس با خاك تا 

سطح زمين پر مي شود. 

در اي��ن روش مي توان از يك ت��ا چهار اليه هم در 
زير ريشة گياه قرار داد و فضاي بين 4-2 اليه سكالفلور 
تبديل به تودة هوموس��ي شده و شرايط بسيار مناسبي را 
جه��ت تغذيه نبات ايجاد مي كن��د و اليه اي كه در عمق 
80 سانتي متري خاك قرار دارد ضمن ممانعت از انتقال 
آب به عمق پائينتر با استفاده از نيروي شعريه آب را در 
اختيار ريشة گياه قرار مي دهد و با توجه به رطوبت، مواد 
غذايي در فاصله دو اليه س��كالفلور ريشه نبات رشدي 
سريع، حجيم و فوق العاده پيدا كرده بطوريكه انشعابات 
ريش��ه تا اعماق خاك انتقال مي يابد و الية سكالفلور كه 
در عمق 30 س��انتي قرار دارد با ج��ذب آب حاصل از 
بارش و آبياري مانع از تبيخير شده وآب در خاك ذخيره 

مي گردد.
ب(دورةنگهداريگياه:»باغاتفعال«

هنگاميكه در باغات چندس��اله، بدليل خشكسالي ها 
و كمب��ود آب تصميم به اجراي س��كالفلور و نجات باغ 
نمودي��م بايد حتمًا در فصل زمس��تان و در انتهاي دورة 
خواب گياه در قسمت سايه انداز درخت تا سطح ريشه 
حدود 50-30 س��انتي متر خاكبرداري ش��ود و بر اساس 
نوع درخت و سن گياه و شرايط اقليمي و جنس خاك و 
مقدار آب آبياري تعيين خواهد شد و بطور كلي مي توان 
از 4-1 اليه سكالفلور يعني از نيم تا دو متر مربع استفاده 
كرد و پس از اس��تقرار الية سكالفلور در سطح صاف و 
نزديك به ريش��ه آن را با خاك پوش��اند و پس از نصب 
س��كالفلور بمنظور فعال نمودن الية الزم است عمليات 
آبي��اري انجام گيرد در اين روش نصب الية س��كالفلور 
تأثيرات بس��يار خوبي دارد كه بخش��ي از آب آبياري را 
ج��ذب و در خود ذخيره مي كند و ضم��ن جلوگيري از 
خروج رطوبت س��طحي خاك مان��ع از خروج رطوبت 
از عم��ق خاك نيز مي گردد و با تحريك و فعال س��ازي 
ميكروارگانيس��م هاي زندة خاك يك الية هوموس��ي در 

سطح االرض تشكيل مي دهد.

مزاياي الية سكالفلور
1- خاكي كه در آن الية س��كالفلور بكار رفته خشك 
نمي ش��ود زيرا در م��زارع و باغاتي كه الية س��كالفلور 
در عمق 30cm س��طح زمين ق��رار گيرد موجب حفظ و 
تثبيت كل آب مصرفي در مراحل مختلف رشد گياه تا به 
مرحلة برداشت محصول مي شود )مقداركل آب مصرفي 
از لحظه ش��روع آبي��اري تا خاتمة آبياري ه��ا بوده و بر 
حس��ب متر مكعب به ازاي توليد ه��ر كيلوگرم محصول 
مشخص مي شود كه استفاده از اليه باعث حفظ رطوبت 

خاك مي گردد.
2- اليه س��كالفلور از خروج رطوبت سطحي خاك 

جلوگيري مي كند. 
وآبي كه درمناطق غير اش��باع خاك ب��ر اثر بارندگي 

ذخيره شده است حفظ مي شود
3- ظرفيت ذخيرة آب توسط الية سكالفلور موجب 

كاهش آبياري مجدد در خاك مي شود.
ب��ا توج��ه ب��ه اينك��ه متوس��ط آب مصرفي بيش��تر 
محصوالت زراعي و باغي در ايران بيشتر از حّد متوسط 
آب مصرفي در جهان است )مثاًل براي گياه ذرت متوسط 
آب مصرفي در جهان 5000 متر مكعب در هكتار اس��ت 
اّما در ايران 10000 متر مكعب در هكتار مي باشد( يعني 
دو براب��ر جهاني كه مي توان اين اضافه ميزان آب آبياري 
را حداقل تعداد دفعات آبياري را نيز كم كنيم و به نصف 
برسانيم و از طرفي توسط اليه سكالفلور مجموعة آبهايي 
كه در طول دورة رش��د گياه از طريق نزوالت آسماني و 
يا از طريق آب آبياري و هدر رفت و نشت آب در خاك 
حف��ظ و تثبيت مي ش��ود و ظرفيت ذخي��رة آب در خاك 
افزاي��ش يافته و آبياري بعدي با زمان بيش��تري صورت 

مي گيرد و در مجموع تعداد دفعات آبياري كم مي شود.
س��كالفلور موجب حفظ س��رمايه هاي ايجاد ش��ده، 
باغات و تأسيس��ات وابسته به آن مي گردد و از مهاجرت 

روستائيان به شهرها جلوگيري مي شود.

روشـهـاي  نـویـن  بهـره وري  آب  در  بخـش  كشـاورزي

مقايسه درختان انار تحت تيمار با سکالفلور )درختان سمت چپ تصوير(
 و نمونه هاي شاهد )درختان سمت راست تصوير( در استان يزد
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حسين رجائي كارشناس تغذيه دام 

تغذيه به عنوان فاکتور بس��يار مهم و حياتی درپرورش دام 
)ش��يري وگوش��تي( به خس��اب مي آيد و ازلحاظ اقتصادي به 
طور ميانگين 50ت��ا 75درصد هزينه هاي جاري واحد دامداری 
را تش��كيل مي دهد،ل��ذا دق��ت درانتخ��اب نوع غ��ذا وكيفيت 
موادمصرف��ي و رعايت اس��تانداردهاي تعريف ش��ده از طرف 

سازمانهاي بهداشتي نقش بسيارمهمي در پرورش دام دارد
بنابراين برنامه ريزي خوراك دام نقش بس��يار حس��اس و 
سرنوشت سازي درادامه فعاليت واحد دامداری وحفظ سالمت 

عمومي خواهد داشت. 
يکی از خطراتی که تغذيه دام و در نهايت انسانها را تهديد 
مي کند مايكوتوكسين ها هستند که فرآورده هايي از فعاليت سه 

گروه قارچي به شرح زير مي باشند :
1- قارچه��اي ماكروس��كوپي مانن��د قارچه��اي 

خوراكي كه گونه هايي ازآن بسيار سمي است.
2- قارچهاي انگل كه بيشتر درگياهان و حيوانات 
ايجاد بيم��اري مي كنند .مانند ق��ارچ مولدكچلي دردام 

وسفيدك درگياهان.
3- قارچه��اي انب��اري كه اين نوع قارچها بيش��تر 
در محصوالت انب��اري مانند غالت، علوفه و... فعاليت 
نم��وده و برروي محص��والت و فرآورده هاي گياهي از 
زمان برداش��ت تا عمل آوري، حمل ونقل مي تواند اثر 

گذاشته وتركيبات سمي را توليد نمايد .
از گروه س��وم قارچها كه مهمترين قارچهاي آلوده 
كننده غذا هس��تند و درايجاد مسموميت ها نقش مهمي 

دارند آس��پرژيلوس ها هس��تند كه عمده گونه آن آس��پرژيلوس 
فالووس و آسپرژيلوس پارازيتيكوس است، سموم توليدي اين 
قارچها افال توكسين ناميده مي شود كه به مقدار زياد درعلوفه ها 

و خوراكهاي كپك زده وجود دارد،
به طوركلي مايكوتوكس��ينها مي تواند سالمت عمومي را به 
خطر اندازد زيرا اين س��موم مي توانن��د از طريق توليدات دام 
بطور خاص ش��ير و گوشت و تخم مرغ به مصرف كننده منتقل 
شده و بيماريهاي زيادي از جمله، بيماريهاي حاد كبدي، سيروز 
كبدي وس��رطانهاي مختلف ازجمله سرطان دستگاه گوارش را 

ايجاد نمايد .

منابع آلودگي :
1- علوفه ها كه شاخص آنها سيلوي ذرت علوفه اي است 
و دلي��ل آلودگي عدم توجه در پر نمودن س��يلو مي باش��د زيرا 

اگرمدت زمان زيادي طول بكش��د به دليل فعاليت هاي هوازي 
اسپور قارچ وارد علوفه شده و فعاليت مي كند كه نتيجه آن توليد 

سم است .
در م��ورد يونجه نيزاين امكان وجود دارد چون براي حفظ 
قسمت هاي گياه ازجمله برگها در هنگام بسته بندي بايد علوفه 
داراي رطوبت كافي باش��د . بنابراين مي��زان رطوبت مي تواند 
ش��رايط مناسب را براي رش��د قارچ ايجاد نموده ومتعاقب آن 

توليد سموم قارچي گردد. 
2- دانه ها كه عمده ترين آنها دانه جو، دانه ذرت، دانه گندم 
و كنجاله ها كه از محصوالت فعاليت كارخانه هاي روغن كشي 
است و محصوالت فرعي حاصل از كارخانه هاي آرد بخصوص 

سبوس و...مي باشد
3- محصوالت حاص��ل از كارخانه هاي مواد غذائي مانند 

كنسرو سازي ها وتوليد آب ميوه وكشتارگاههاي دام و طيور
مي توان��د  س��موم  اي��ن  از  مختلف��ي  ان��واع 
درمحصوالت توليدي دام بخصوص شير كه مصرف 
گس��ترده تري را دارد.مش��اهده گردد و تيپ ب 1 آن 
مي تواند درانس��ان ايجاد عوارض زي��ادي از جمله 

حساسيت و... نمايد. 

پيشگيري :
- ايج��اد ش��رايط نامناس��ب براي رش��د قارچ 
ازجمله كاهش درصد رطوبت، هوادهي و اس��تفاده 

ازدستگاههاي نوين)خشك كنها( .
- درتغذيه دام نيز استفاده از تركيباتي كه مي تواند 
س��موم را جذب وآن��را غيرفعال نمايد )اس��تفاده از 

توكسين بايندرها(.در پيشگيری مؤثر مي باشد 

سموم ق�ارچ�ي )مايكوتوكسين(

نرگس حسيني- كارشناس دامپزشكي

بطور كلي دامه��اي بومي در طبيعت و در زمينهايي با 
سطوح نرم رفت و آمد نموده و از هوا و علوفه تازه استفاده 
مي نمايند. و در نهايت يكبار در روز دوش��يده مي ش��وند. 
اما در دامپروريهاي صنعتي دام ها در محيطي تحت كنترل 
و با ش��رايط خاص نگهداري مي گردن��د و چندين بار در 
روز دوشيده مي شوند و همچنين دام ها در محيط صنعتي، 
داراي پس��تان بزرگتري نس��بت به دامهاي بومي مي باشند 
و اغلب بر روي س��طوح بتني حركت مي كنند. امكانات و 
طرز نگهداري دام، نحوه مديري��ت دامپروري، تجهيزات 
شيردوش��ي و تأثير آن بر آس��ايش دام، تغذيه و وضعيت 
خوراك دام )سطح پروتئين و فيبر در جيره غذايي( ميزان 
امالح موجود در آب مصرفي دام از عوامل مؤثر بر سالمتي 
سم دام مي باش��ند. بافت شاخي سم نتي جه متابوليسم بدن 
دام بوده كه عدم كيفيت مناس��ب جيره غذايي منجر به بهم 
خوردن كيفي��ت مطلوب اين بافت مي گ��ردد. عدم ايجاد 
تعادل بين دريافت خوراك و ميزان خروجي ش��ير در دام 
منجر به مشكالتي در سم دام مي شود. در حقيقت سم دام 
مبين گذش��ته و سالمت دام مي باش��د. هر گونه اشتباه در 
تغذي��ه دام و مديريت جيره دام مي تواند باعث اختالالت 
در عروق خوني س��م گردد كه به صورت خون مردگي در 

سم دام نمايان مي شود.
عام��ل ديگر وضعيت ژنتيكي گله اس��ت كه ش��كل 
س��م، وضعيت قرارگيري س��م ب��ر روي زمي��ن، ارتفاع 
پاش��نه، طرز قرارگي��ري اندام حركتي پش��تي دام، نحوه 
قرارگيري دام از پهلو كه در آن س��م جلوتر و يا عقب تر 
از حالت استاندارد آن واقع مي شود، مي تواند سبب بروز 
مش��کالت در سم دام شود. هر وضعيتي كه حالت نرمال 

قرارگيري دام را تحت تأثير قرار دهد سبب لنگش در دام 
مي گردد. بمنظور اصالح ژنتيكي گله مي توان از اطالعات 
موجود در كاتالوگ دام نر اس��تفاده نمود تا اين مشكالت 

به حداقل برسد.
رطوب��ت و ش��رايط محيط��ي نيز بر روي س��م تأثير 
زيادي دارد از آنجائيكه سطح سم دام نسبت به وزن دام 
كوچكتر اس��ت بنابراين هر چقدر استاندارد در طراحي 
تأسيس��ات با دقت بيش��تري رعايت گردد مشكالت سم 
كاهش خواهد يافت.با توجه به اينكه بيش��ترين فشار بر 
سطح خارجي س��م اعمال مي ش��ود، اين عامل منجر به 
افزايش بيش��تر آن نسبت به ناحيه داخلي خواهد شد كه 
با استفاده از كفپوشهاي بستر دام اين فشار تا حد زيادي 

كاهش خواهد يافت.
همچنين عدم تناس��ب تعداد فري استال با تعداد دام 
منج��ر به كاهش م��دت اس��تراحت دام و افزايش مدت 
زمان ايس��تادن دام مي گردد كه اين امر در نهايت منجر به 

افزايش مشكالت سم دام خواهد شد.
با شستش��وي سم دوبار در روز و سم چيني سه بار در 
س��ال مي توان بيماري هاي عفوني س��م را كاهش داد. سم 
چيني مي بايست هر 6-4 ماه صورت پذيرد. توصيه مي گردد 
كه در تمام دام ها در زمان خشكي و تليسه ها 8 هفته قبل از 

زايش و در زمان تلقيح سم چيني صورت گيرد.

موارديكه در سم چيني مي بايست در نظر گرفت:
ëبررسي رشد سم و طرز قرار گرفتن دام و حركت آن 

ëبررسي ميزان لنگش دام
ëنوع بيماري در سم دام

ëداشتن ابزار مناسب و تيز براي سم چيني
ëسم به هيچ وجه بانداژ نشود و در معرض هوا قرار گيرد.

اشتباهات رايج در سم چيني:
برداش��تن بيش از حد س��م از ناحيه پنج��ه و ناحيه 
پاشنه داخلي كه باعث اعمال فشار زيادي به سم مي شود.

عدم هم سطح سازي در سم
وقتي كه س��م معيوب باشد دام در اثر كاهش خوردن 
خ��وراك وزن زي��ادي را از دس��ت مي ده��د و در اث��ر 
س��وزاندن چربي زياد دچار مشكل مي گردد. ورم پستان 
در گله افزايش مي يابد، تعداد زيادي از دام ها حذف شده 
و مي بايس��ت دام ه��اي زيادي جايگزين گردد كه س��بب 
افزايش خسارت به دامدار خواهد شد. لنگش فحلي دام 
را تحت تأثير ق��رار داده و باروري آن را كاهش خواهد 
داد. اين امر س��بب افزايش فاصله گوساله زائي بين 4-6 
هفته خواهد ش��د. به طور معم��ول هزينه هاي مربوط به 
درمان و جايگزين كردن دام داراي لنگش با تليسه جديد 

بسيار باال است.

»سامت ُس�م«
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ومپيا تر يج

حضرت امام صادق )ع( می فرمایند: كشاورزي و درختكاري 
كنيد بخدا قس�م آدمي عملي حاللتر و پاكيزه تر از آن انجام 

نمي دهد.

گلخانه دار عزیز: با ساخت اتاقك در محل ورودي گلخانه از 
هدر رفت انرژي و ورود آفات و بيماریها به گلخانه جلوگيري 

كنيد.
ëبا هوادهي مناسب و به موقع در گلخانه افزایش بيش از 

حد رطوبت و بروز بيماریهاي قارچي جلوگيري كنيم.
ëبيایي�د ب�ا جایگزین ك�ردن گاز طبيعي به ج�اي گازوئيل 
ضمن کم کردن هزینه توليد، با كاهش آلودگي هوا س�المت 

خود و همشهریان خود را تضمين كنيم.
کش�اورزان و مالکي�ن گرام�ی زمينهای کش�اورزی و باغی: 
تغيي�ر غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغها تا س�ه برابر 

بهاي روز زمين با كاربري جدید جریمه خواهد داشت.
ë ساخت و ساز در اراضي زراعي و باغي ممنوع بوده و براي 
هر اقدامي در این اراضي باید از س�ازمان جهاد كش�اورزي 

مجوز دریافت نمود و سپس اقدام نمود.
ë فروش ح�ق آب كش�اورزي به طرحهاي غيركش�اورزي 
عالوه بر اینکه باعث تخریب اراضي كش�اورزي شده، تغيير 

كاربري غيرمجاز محسوب شده و پيگرد قانونی دارد.
ë تغييركاربري اراضي زراعي و باغ بدون مجوز وزارت جهاد 

كشاورزي حتي براي مالكين این اراضي ممنوع ميباشد.
مرغداران عزیز: دستگاه گوارش جوجه هاي یك روزه عاري 
از ه�ر گون�ه ميكروب اس�ت و ممك�ن اس�ت ميكروب هاي 
بيماري زا از طریق آب، غذا و بس�تر وارد دستگاه گوارش و 

باعث مشكالت گوارشي شوند.
عش�ایر عزی�ز: با توجه به س�رد ش�دن هوا حتما ب�ه تراكم 
دامه�اي خود در آغ�ل ها توجه نمائيد و ب�راي هر راس دام 

یك متر فضا در نظر بگيرید.
دامداران عزیز: توجه داش�ته باش�يد كه اس�تفاده از علوفه 
كپ�ك زده در تغذی�ه گاوهاي ش�يري عالوه بر س�قط جنين 
دردام باعث ورود س�موم قارچي به شير مي شود كه مصرف 

آن در انسان عوارض زیادي را ایجاد مي نماید.
باغداران گرامی: فصل پایيز و زمس�تان بهترین زمان برای 
پاکس�ازی باغات از سرش�اخه های آلوده و اعمال بهداشت 

در باغ می باشد. 
باغدار گرامی باغات پس�ته: محلول پاش�ی درختان پس�ته 
بوس�يله کوده�ای ح�اوی عنص�ر روی )Zn( باع�ث تقویت 

جوانه های درخت و جلوگيری از سال آوری می گردد.
کش�اورزان عزی�ز: ب�ا فروش توافق�ي محصوالت م�ازاد بر 
مصرف خود به ش�بكه تعاونيهای روس�تایي و کشاورزی، در 

افزایش رفاه توليد كننده و مصرف كننده، گام بردارید.
ëبا عضویت در تش�كلهاي تعاوني روس�تایي و كشاورزي 
از خدم�ات و تس�هيالت خاص بزرگترین تش�كل غيردولتي 

كشور بهره مند شوید
ë با عضویت در نظام صنفي كارهاي كش�اورزي از معافيت 

مالياتي و بيمه ای برخوردار شوید.
ایجاد تعاوني هاي روس�تایي زنان ع�الوه بر افزایش روحيه 
كار گروهي در بين بانوان، گامي موثر در بروز اس�تعدادهاي 

آنها خواهد بود.
ë ش�بكه تعاونيها با تهيه و توزیع كودهاي ش�يمایي، بذور 
اصالح ش�ده و س�موم دفع آفات نباتي مورد نياز كشاورزان 

زنجيره اقتصادي توليد را حمایت مي نمایند.
مصرف کنندگان فراورده های دامی: جهت تماس با گوش�ت 
تازه، جگر و س�ایر آالیشات دامي حتمًا از دستكش استفاده 

نمایيد.
ë گوش�ت هاي بس�ته بندي ش�ده تحت نظارت دامپزشكي 

داراي تاریخ معتبر را با اطمينان مصرف نمایيد.
ë جهت پيش�گيري از ابتالء به بيم�اري تب كریمه كنگو از 
كشتار در خارج از كشتارگاه تحت هر عنوان اكيدًا خودداري 

فرمایيد.

تنظيم: علی افخمی عقدا

معرفي طرح تحقیقي - تطبیقي و تحقیقي - ترویجي

حسين رستگار: کارشناس ارشد زراعت
حسين رزاقيان: کارشناس ترويج

)On form = طرح تحقيقي - تطبيقي:)آنفارم
عبارتست ازطرحي كه يك مرحله قبل ازپايان طرح تحقيقاتي باهمكاري ترويج ومركزتحقيقات درشرايط زارع 

در مزرعه درمساحت حداقل 1000 مترمربع به اجراء درمي آيد. هدف ازاجراي آن تطبيق شرايط زارع مي باشد.

طرح تحقيقي - ترويجي:
 عبارتس��ت ازطرحي كه درآن نتاي��ج حاصل ازطرح هاي تحقيقاتي پايان يافته ب��ا همكاري محقق مربوطه 
وكارش��ناس ترويج وكارشناس واحداجرايي ذيربط درمزارع كش��اورزان )در2 الي 3 مزرعه ودرشهرستان هاي 
مختلف( كش��ت مي ش��ود. هدف ازاجراي آن آش��نايي كارشناس��ان، مروجين، ومددكاران ترويجي بايافته هاي 

جديدتحقيقاتي وهمچنين آشنايي محقق بامسايل توليددرسطح مزارع كشاورزان است. 

طرح تحقيقي - مشاركتي)مزارع نمايشي بهاره وپاييزه(:
بعدازاتمام طرح تحقيقي – ترويجي وتهيه گزارش نهايي درس��ال بعدنتيجه طرح درشهرس��تان هاي بيشتري 
)بيش از2 شهرس��تان( درمس��احت 1 هكتار طرح و 1 هكتارشاهد)ش��رايط زارع( كاش��ته ونتيجه بدست آمده 

موردبررسي قرارمي گيرد. 
در اين راستا و به منظور بررسي نتايج تحقيقات انجام گرفته در زمينه توليد ارقام جو مقام به خشكي و شوري 
در شرايط زراعين در سال گذشته طرح هاي مشترك تحقيقي - ترويجي با همكاري مركز تحقيقات كشاورزي و منابع 

طبيعي استان يزد در شهرستان هاي طبس، خاتم و ابركوه اجرا شد. كه نتايج ذيل بدست آمد.
بر اس��اس آمارهاي موجود 6450 هكتار جو در اس��تان يزد كشت مي شود كه شهرستان هاي طبس با 2400 

هكتار، خاتم1300، اردكان 570 هكتار و ابركوه با 450 هكتار مقام هاي اول تا چهارم را دارا مي باشند.
در ارتب��اط با مناطق ش��ور وکم آب، معرفي ارقام مناس��ب آن مطالعات زيادي ص��ورت نگرفته و ارقام مورد 
كاش��ت تفاوت چنداني با ارقام مس��تعد ندارد, ولي استان يزد براي مناطق شور رقم هايي براي گندم و جو معرفي 
كرده كه مقاومت خوبي دارند. از اهدف اجراي اين طرح ها مي توان به: ايجاد تنوع بذر جو در منطقه و معرفي رقم 
مناسب تر با توليد بيشتر، آشنا نمودن و آموزش كشاورزان و معرفي ارقام جديد، آشنايي كارشناسان و مروجين با 

ارقام جديد، افزايش درآمد كشاورزان با كشت ارقام جديد و پر محصول به جاي ارقام قبلي اشاره نمود.

نمونه طرح تحقيقي - تطبيقي: 
در اين طرح الين هاي پيش��رفته متحمل به ش��وري MBS – 3 و MBS–87–19 با ش��اهد 4 ش��وري در 
شهرستان طبس مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد هر الين هاي جو MBS-3 و MBS-87-19 به ترتيب 
با عملكرد 4200 و 4440 كيلو گرم در هكتار نسبت به رقم شاهد الين 4 شوري )با عملكرد 3120كيلو گرم در 
هكتار( داراي برتري بودند.بنابراين هردو الين جوMBS-3  و MBS-87-19 جهت كش��ت در ش��رايط شور و 

کم آب شهرستان طبس و شرايط مشابه توصيه مي گردند.

نمونه طرح تحقيقي - ترويجي 
در اين طرح الين هاي پيشرفته جو در شرايط مستعد عملكرد الين هاي جو MB-86-5 و MB-86-17 با شاهد 
نصرت در شهرستان خاتم مورد مقايسه قرار گرفتند.نتايج اين طرح نشان داد الين MB-86-17 با عملكرد 4000 
كيلو گرم در هكتار نسبت به رقم شاهد نصرت )با عملكرد 3900كيلو گرم در هكتار( به ميزان 100 كيلو گرم )%3(

بيش��تر توليد نمود. ولي الين جو MB-86-5 با عملكرد 3100 كيلو گرم در هكتار نس��بت به رقم شاهد نصرت )با 
 MB-86-17 عملك��رد 3900 كيلو گرم در هكتار( به ميزان 800 كيل��و گرم كمترتوليد نموده.بدين ترتيب الين جو

جهت كشت در شرايط مستعد شهرستان خاتم و شرايط مشابه توصيه مي گردد. 

نمونه طرح تحقيقي - مشاركتي 
در اين طرح الين هاي پيشرفته متحمل به شوري 
و خشكي جو MBS-87-12 و MBS-87-15 با رقم 
جو نصرت در شهرس��تان ابركوه مورد مقايس��ه قرار 
گرفتند.نتاي��ج حاصل از اجراي اين طرح نش��ان داد 
MBS-87- و MBS-87-12 الين هاي جدي��د ج��و

15 به ترتيب با عملك��رد 4200 و4400 كيلو گرم در 
هكتار نس��بت به ش��اهد الين 4 ش��وري )با عملكرد 
5400 كيلوگرم در هكتار( عملكرد كمتري داش��تند و 

نتوانستند با آن رقابت نمايند.
معرفيسايتدرارتباطباجو:

http://www.barleyfoods.org/research.html

نیم بخوانیم و بدا
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بهرام معروف: کارشناس شيالت

ماه��ي قزل آال يك ماهي ش��كارچي و گوش��تخوار 
است كه غذاي خود را از سطح آب مي گيرد.

قزل آال در گرفتن غذا متكي به حس بينايي اس��ت و 
س��اير حواس مانندحس بويايي دخالت زيادي در گرفتن 
غ��ذا ندارد، پس غذايي كه به كف حوضچه هاي پرورش 
مي افتد از دسترس خارج شده و ماهي آن را نمي خورد.

 مشخصات غذاي مورد نياز قزل آال
تركيبات غذاي قزل آال بايد متناسب با اندازه و وزن 
ماهي باش��د، غذاي مورد اس��تفاده قزل آال شامل غذاي 

آغازي، رشد و پرواري است.
:)SFT( غذايآغازي
به صورت خ��رده يا گرانول 
تهيه مي ش��ود، قطر غذا تا 2 
ميلي متر مي باش��د و توسط 
ماهيان ت��ا وزن 5 گرم مورد 
استفاده قرار مي گيرد، درصد 
پ��رو تئين غذا در اين مرحله 
به دليل قرار داشتن ماهي در 

شرايط رشد زياد است كه به حدود 45 درصد مي رسد.
:)FFT( رش��د غذاي

 به صورت پلت تهيه مي شود 
قطر آن حدود 2/5 ميلي متر 
است و از وزن 5 تا 30 گرم 
مي تواند مورد اس��تفاده قرار 
گيرد، درصد پروتئين غذا در 
اي��ن مرحله كمت��ر از مرحله 

آغازي است.
:)GFT(غذايپرواري
به صورت پلت تهيه مي شود 
قطر آن بي��ش از 3 ميلي متر 
گ��رم   30 وزن  از  و  اس��ت 
به باال م��ورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد، درصد پروتئين غذا 
در اين مرحله كمتر از مراحل 

آغازي و رشد مي باشد.

 دانه بندي غذاي مورد نياز قزل آال
دانه بندي غذا بايد متناس��ب ب��ا اندازه و وزن ماهي 
باشد.اگر دانه هاي غذا كوچكتر از اندازه مورد نياز ماهي 

در ي��ك وزن ب��ه خصوص 
باي��د انرژي  باش��د ماه��ي 

بيش��تري را براي تامي��ن انرژي 
مورد نياز خود مصرف كند.

اگ��ر دانه هاي غذا بزرگتر از ان��دازه مورد نياز ماهي 
در يك وزن به خصوص باش��ند ماه��ي غذا را نمي گيرد 
و ي��ا در صورت وارد ك��ردن غذا به ده��ان، دوباره آنرا 
خ��ارج مي كند. براي اينكه تمامي ماهيان بتواند از غذاي 
يكنواخ��ت و هم اندازه اي كه به اس��تخر وارد مي ش��ود 
اس��تفاده كنند، باي��د چندين بار در ط��ول دوره پرورش 

عمليات رقم بندي ماهي در استخرها انجام گيرد.
هرچه وزن حجمي و س��رعت ته نش��يني غذا كمتر 

باشد، بهتر مي تواند مورد استفاده قزل آال قرار گيرد.

شرايط غذاي مورد استفاده قزل آال
غذا بايد در كيس��ه هاي پالس��تيكي با رنگ روشن و 

غيرشفاف بسته بندي شود.
برروي كيسه هاي غذا بايد تاريخ توليد و مشخصات 
غ��ذا از قبيل اندازه و قطر غذا، ضريب تبديل و تركيبات 

آن مانند پروتئين، چربي، فيبر و... درج گردد.
س��رعت فاسدشدن غذا بستگي به ش��رايط محيطي 
مانن��د دم��اي انبار،ش��رايط و كيفيت غ��ذا مانند درصد 
رطوبت وچربي آن دارد ولي به طور كلي غذاي مصرفي 

نبايد بيش از 3 ماه از تاريخ توليد آن گذشته باشد.
ب��ه جاي خريد غذا به صورت ي��ك جا بايد غذا به 

تدريج و ماهيانه خريداري و مصرف شود.
غذاي مصرفي بايد قوام مناس��ب داش��ته و خاك يا 

دور ريز نداشته باشد.
در تهيه غذاي مصرفي بايد از مواد اوليه تازه سالم و 

مناسب استفاده شود.
رطوبت غذاي مورد استفاده نبايد بيش از 12 درصد 
باش��د در صورتي كه رطوبت زيادتر باش��د امكان قارچ 
زدگي و فساد غذا افزايش مي يابد و از 8 درصد نيز نبايد 
كمتر باشد زيرا در اثر سفت بودن غذا به دستگاه گوارش 

ماهي آسيب مي رساند.

شرايط انبار نگهداري غذا براي ماهي
 غذاي نگهداري ش��ده در انبار بايد از تابش مستقيم 
نور خوشيد در امان باشد و انبار غذا نيز از تهويه مناسب 

برخوردار باشد. 
اگر ديواره هاي انبار غذا كاش��ي نش��ده و بهداش��تي 
نيس��ت، بايد آنها را با پالستيك بپوش��انيم تا از رسيدن 

تغذيه و غذادهي ماهي قزل آال 

جدول ميزان غذاي روزانه قزل آال بر اساس وزن متوسط ماهيان و درجه حرارت آب

GFT2 GFT2 GFT1 FFT1 SFT3 SFT2 SFT1 ناموشمارهغذا
400 - 100متوسطوزنماهيبهگرم 80 - 100 30 - 80 5 - 30 2 - 5 1 - 2 0/5 – 1

1/2 1/5 1/8 2/1 2/4 2/8 3/3 10)درجهسانتيگراد(

ب
يآ
1/5دما 1/8 2/1 2/5 2/9 3/2 3/8 12)درجهسانتيگراد(

1/7 2/1 2/5 2/9 2/8 3/8 4 14)درجهسانتيگراد(
1/9 2/5 2/8 3/2 3/8 4/3 4/4 16)درجهسانتيگراد(
2/1 2/7 3/1 3/6 4/2 4/8 5 18)درجهسانتيگراد(
4/5 4/5 3/5 2/5 1/5 – 2 1 - 1/5 0/6 – 1 اندازهپلتميليمتر
3 3 4 5 10 10 10 دفعاتغذادهي

رطوبت به كيسه غذا جلوگيري گردد.
بايد كيس��ه هاي غذايي را ب��ر روي پالت هاي چوبي 
ق��رار داد به نحوه اي كه جريان هوا در بين آنها به خوبي 

عبور كند.
انبار غذا بايد از دسترس جانوران موذي مانند موش 

و ساير حيوانات در امان باشد.
دماي مطلوب انبار غذا زير 10 درجه سانتيگراد باشد 

و دماي انبار نبايد از 20 درجه سانتيگراد بيشتر باشد.
بهتر اس��ت از تكيه دادن كيسه هاي غذايي به ديواره 

انبار خودداري گردد.
پس از هربار مصرف خوراك درب كيسه را ببنديد.

نحوه تعيين ميزان غذاي روزانه قزل آال 
ميزان غذاي روزانه قزل آال را مي توان بر اساس وزن 
متوس��ط ماهيان و درجه حرارت آب و بر اساس جداول 

مخصوص محاسبه كرد.
براي اين كار ابتدا دماي آب استخر را به دقت اندازه 

مي گيريم.
س��پس با تور ماهيگيري تعدادي ماهي را بيومتري يا 

اينكه متوسط وزن ماهيان را به دست مي آوريم.
پ��س از آن تعداد ماهيان زنده موجود در اس��تخر را 
محاس��به مي كنيم و طبق جدول غذادهي مصرف روزانه 
ماهي را با شرايط وزن گرم و دماي آب مشخص مي كنيم.

مثال: در يك اس��تخر پرورش ماهي قزل آال تعداد 
5000 قطع��ه بچه ماهي با وزن متوس��ط 30 گرم پس از 
عمليات زيس��ت س��نجي ثبت شده اس��ت در صورتيكه 
تعداد تلفات استخر 200 قطعه و دماي آب آن 14 درجه 
س��انتيگراد باش��د اوال نوع غذا و تعداد دفعات غذادهي 

وسپس ميزان غذاي روزانه ماهي را محاسبه كنيد؟
تعدادبچهماهيرهاس��ازيش��ده-تع��دادتلفات=

تعدادماهيموجوددراستخر
5000 - 200 = 4800
تع��دادماهيموج��ود×گ��رمميانگي��نوزنماهي=

تودهزندهماهيموجوددراستخر
) كيلوگرم 144( گرم 144000 =30 ×4800
وزنتودهزن��دهماهي×درص��دجدول)محلبرخورد
س��تونوزنمتوسطماهيبارديفدمايآباستخر(=

ميزانغذايمصرفيروزانه
كيلوگرم 3/6 = ) 100 ÷ 2/5( × 144
ميزانغذايمصرفيروزانه÷تعداددفعاتغذادهي=

ميزانغذايمصرفيدرهرنوبتغذادهي
كيلوگرم 0/9 = 4 ÷ 3/6

عالوه بر جدول غذادهي، به عنوان الگوي مصرفي ماهي، اشتهاي ماهي نيز در تعيين ميزان غذاي مصرفي روزانه نقش دارد.


