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طالی خندان؛ از باغ تا صادرات

»معرفي ارقام جديد گندم و جو، مناسب 
كاشت در شرايط اقليمي استان يزد«

حسین رزاقیان/ کارشناس ترویج

1-رقم گندم سيوند
اين رقم مناس��ب كش��ت در مناطق معتدل اس��تان 
مي باشد. كاش��ت آزمايشي اين رقم در مزارع الگويي و 
ترويجي در دو سال گذشته انجام شده كه نسبت به ساير 
ارقام مقايسه شده از نظر عملكرد در واحد سطح برتري 

محسوسي از خود نشان داده است.
ë:مشخصاترقم

1-ميانگينعملكرد................8683كيلوگرمدرهكتار
2-ركوردعملكرد................10518كيلوگرمدرهكتار
........................................متوسطرس 3-گروهرسيدن
4-تيپرشد.......................................................بهاره
5-مقاومتبهخوابيدگي....................................مقاوم
..................مقاوم 6-مقاومتبهريزشدانهوبيماريها
7-كيفيتنانوايي.....................................خيليخوب

2-رقم گندم افق:
اين رقم مناسب كشت در شرايط  آب و خاك شور 

وهمچنين مناطق مستعد در استان مي باشد.
اين رقم نس��بت به س��اير ارقام موج��ود در مزارع 
ترويج��ي و الگوي��ي ومزارع نمايش��ي برتري مناس��بي 
داش��ته است و بيش��ترين عملكرد را به خود اختصاص 

داده است.
ë:مشخصاترقم

1-ميانگينعملكرد..............4054كيلوگرمدرهكتار
2-ركوردعملكرد..................8000كيلوگرمدرهكتار
........................................متوسطرس 3-گروهرسيدن
4-تيپرشد.......................................................بهاره
5-مقاومتبهخوابيدگي....................................مقاوم
..................مقاوم 6-مقاومتبهريزشدانهوبيماريها
7-كيفيتنانوايي............................................مطلوب

3- رقم جو نصرت:
يكي از ارقام جو پر محصول براي ش��رايط مساعد 
در اس��تان يزد مي باشد. جو نصرت در مزارع الگويي و 
نمايشي و ترويجي كشت گرديده و نسبت به ساير ارقام 
جو موجود در اس��تان برتري داش��ته است وعملکرد به 

بيش از 6 تن در هكتار رسيده است.
ë:مشخصاترقم

1-ميانگينعملكرد................6965كيلوگرمدرهكتار
2-تيپرشد.....................................................بينابين
3-تعدادرديف.........................................ششرديفه
4-وضعيتريزشدانه......................................مقاوم
5-مقاومتبهخوابيدگي............................نسبتًامقاوم
5-مقاومتبهبيماريها.............................نسبتًامقاوم
.............................................................خوب 7-كيفيت

با عناي��ت به نتايج بدس��ت آمده از عملك��رد ارقام 
فوق الذكر در مراكز تحقيقاتي و مزارع ترويجي و الگويي 
و اهمي��ت بكارگي��ري ارقام و بذور مناس��ب در افزايش 
عملكرد محصول و استفاده بهينه از منابع توليد و افزايش 
بهره وري توصيه مي گردد در راس��تاي بهره وري از منابع 
توليد كش��اورزان ب��ا مراجعه به مراكز جهاد كش��اورزي 

شهرستان نسبت به تهيه ارقام جديد اقدام نمايند.



راحت و به كارگيري روش مناسب و بهداشتي در طول 
زايش ش��انس عفونت و باقي ماندن قسمت هاي توليد 

مثلي را كاهش مي دهد.
به طور كلي براي پيش��گيري از جفت ماندگي بايد 

نكات زير را رعايت كرد:
ë،بهحداقلرساندنعواملتنشزامانندگرما،رطوبت

تهويهنامناسبوكم
ëداشتنبرنامهتغذيهمناسبدردورهخشكي
ëاج��رايبرنامههايواكسيناس��يونبرعلي��هبيماريهاي

عفوني
ëداشتنوضعيتبدنيمناسبدرطولدورهخشكي
ëوس��لنيومدرطولEاس��تفادهازمكمله��ايويتامين

دورهخشكي
ëتغذيهمتنوعوكافيبرايگاوهايآبستن
ëگردشروزانهدامحتيدرفصلزمستان
ëجلوگيريازحملونقلدامآبستن
ë)اعمالمدتزمانخشكيكافي)حدود6تا8هفته
ëرعايتنكتههايبهداشتيهنگامزايمان

درمان جفت ماندگي:
هدف اصلي تم��ام معالجات جفت ماندگي برگرداندن 
قسمت هاي مختلف دستگاه توليد مثلي دام به حالت طبيعي 
در حداقل زمان مي باشد. از آنجائي كه جفت ماندگي ناشي 
از كاه��ش فعاليت انقباض ديواره رحم اس��ت بنابراين به 
نظر مي رس��د، تركيباتي كه س��بب تحريك انقباض ماهيچه 
اي رحم مي شوند بويژه اگر در فاصله زماني 2-1 روز پس 
از زايش به كار گرفته ش��وند، ب��راي درمان جفت ماندگي 
مؤثر خواهند بود. اكسي توسين و PGF2 نيزمورد استفاده 
قرار مي گيرند. گاهي به دنبال جفت ماندگي مشكالتي مثل 
افزاي��ش دماي ب��دن گاو، عدم مصرف خ��وراك و كاهش 
توليد شيرديده مي شود. اين حيوانات بايد توسط دامپزشك 
مورد بازرس��ي قرار گيرند و به روش درمان عمومي با آنتي 
بيوتي��ك )تزريق وريدي با مايع دكس��تروز( و يا به روش 

موضعي داخل رحمي درمان گردند.

نرگس حسیني/ دامپزشک
جفت در گاو هاي س��الم و طبيعي طي يك س��اعت 
يا اندكي بيش��تر بعد از زايمان، از رحم خارج مي شود. 
جفت ماندگ��ي به حالتي اطالق مي ش��ود كه جفت 12 
ساعت بعد از زايمان خارج نشود. مشكل جفت ماندگي 
بيش��تر در تليسه هاي ش��كم اول و گاوهاي مسن اتفاق 
مي افتد. خارج شدن جفت، سومين مرحله زايش است 
كه در فاصله 6 س��اعت پس از زايش انجام مي شود. در 
برخي گاوها، غشاهاي جنيني به طور طبيعي خارج نمي 
ش��وند و ممكن اس��ت تا مدتي پ��س از زايش به رحم 
چسبيده باش��ند؛ علت مس��تقيم اين ناهنجاريها روشن 
نيس��ت اما به كاهش انقباض هاي ديواره رحم بس��تگي 
دارد و در نتيج��ه جف��ت ماندگ��ي معمواًل ب��ا تأخير در 

بازگش��ت رحم به حالت اوليه همراه است. جفت ماندگي 
اغلب در پي زاي��ش زود هنگام رخ مي دهد به عنوان مثال 
پس از س��قط جنين، سزارين و ايجاد زايش توسط تزريق 
هورمون، جفت ماندگي رخ مي دهد. در گله هاي با مشكالت 
مديريتي، مشكالت تغذيه اي، بيماريهاي سوخت و سازي 
و ورم پس��تان حاد ، ش��يوع جفت ماندگي ممكن است به 
طور غير طبيعي باال باش��د. متأسفانه جفت ماندگي به علت 
افزاي��ش فاصله زايش تا نخس��تين تلقيح، تأخير در فاصله 
زاي��ش تا آبس��تني دوب��اره و كاهش نرخ آبس��تني موجب 

كاهش باروري مي شود.

علل جفت ماندگي:
ëاتص��الجفتبهرح��مدرماههايآخرآبس��تنيسس��ت

ميشود.اينعملدر5روزقبلاززايمانوباترشحهورمون
اس��تروژنانجامميگيرد.بنابرايناحتم��الجفتماندگيدر
گاويك��ه5روززودترياديرترازموعدمقرر،زايماننمايد،

افزايشمييابد.
ëعدمانقباض،سس��تيرحموياهرعامليكهباعثضعف

ماهيچههايمنقبضكنندهرحمش��ود)تبشير(موجبجفت
ماندگيميگردد.

ëبيماريهاييكهباعثآلودگيدس��تگاهتوليدمثليوس��قط

ميشوندجفتماندگيرابهدنبالدارندمثلبروسلوز
ëکمبود،EوAکمبوده��ایتغذيهایمثلکمبودويتامي��ن

سلنيومويدوعدمتعادلکلسيموفسفربدن
ëبيتفاوتيهورمونيوپايينبودناستروژنخون
ëگاوهاي��يكهي��كبارجفتماندگيداش��تهان��د،آمادگي

بيشتریبرايابتالءمجددبهاينناراحتيرادارند.
دامدار قبل از آمدن دامپزش��ك بايد م��وارد زير را در 

نظر بگيرد:
ëازبستنهرگونهجسمسنگينبهجفتخودداريكنيدزيرا

باعثآسيبهايجبرانناپذيربهدامميشود.
ëدامداربايدقس��متهائيازجفتراكهآويزاناستقطع

كندتاآلودگيموجوددربسترازراهجفتبهرحممنتقلنشود.
ëازآنت��يبيوتي��كهائيمثلاكس��يتتراس��يكلينميتوان

استفادهكرد.
٭٭٭٭

پيشگيري:
حال��ت ايده آل براي پيش��گيري از جف��ت ماندگي آن 
اس��ت كه بهداشت كاماًل رعايت ش��ود و گاو قبل و بعد از 
زايمان از لحاظ جس��ماني س��الم و فعال نگهداري ش��ود. 
جي��ره غذايي محدود و مت��وازن در طول 6 تا 8 هفته دوره 
خش��كي، تحرك كافي در روز، محل زايمان تميز، بزرگ و 

»جفـت مـاندگـي« علل و عوامل مؤثر بر آن

فوايد و اهميت  پرورش ماهي در استان يزد
زکیه مباشریزاده: کارشناس شیالت 

آب همواره به عنوان يكي از منابع حياتي بشر مطرح بوده 
كه امروزه با دقت بيشتري مدنظر قرار دارد. استان يزد يكي از 
استان هايي است كه با كمبود منابع آبي روبه رو مي باشد و آمار 
منابع آبي ما نشان مي دهد كه حجم زيادي از آب هاي شيرين و 
قابل دسترس در استان از طريق چشمه ها، قنوات و چاههايي 
تامين مي گردد كه جزء منابع خرد محس��وب مي ش��ود. با اين 
حال فعاليت بخش كش��اورزي مي تواند به صورت تلفيقي با 
امر پرورش ماهي صورت بگيرد كه مزاياي بهره برداري از اين 

منابع به صورت تلفيقي شامل موارد زير مي باشد.
1-سرمايهگذارياندك: با پرورش ماهي در استخرهاي 
ذخيره آب كش��اورزي ديگر نيازي به ساخت استخر پرورش 

ماهي نيست.
2-غنيسازيآباستخرپرورشماهي: آب حاصل 
از پرورش ماهي در اين اس��تخرها غن��ي از امالح بوده كه 
عالوه بر افزايش حاصلخيزي خاك باعث كاهش استفاده از 

كودهاي شيميايي و تخريب ساختمان خاك مي شود.
3-سودآوريواش��تغالزايي: با توجه به پراكندگي 
منابع آبي مذكور در روستاها اين امر عالوه بر ايجاد اشتغال 
در روس��تاها وممانعت از مهاجرت آنها به ش��هرهاو كسب 
درآمد موجب تامين نيازهاي خانوار روس��تايي به گوش��ت 

سفيد نيز مي شود.

ماهي ق��زل االي رنگين كمان يكي از گونه هاي س��رد آبي 
مي باشد و براي پرورش در اس��تخر هاي دو منظوره كشاورزي  
بس��يار مناس��ب اس��ت و مي تواند در كنار فعاليت كش��اورزي 
سودآوري بااليي براي كش��اورزان عزيز داشته باشد وهمچنين 
در كنار ديگر محصوالت كشاورزي منجر به توليد گوشت سالم 

وبا كيفيت باال شود.
باتوجه به اين كه پرورش ماهي در اس��تخرهاي دو منظوره 
كش��اورزي بيش��تر درمناطق روس��تايي صورت مي گيرد و اين 
فعاليت ها در مناطق ش��هري محدودتر اس��ت، روي آوردن به 
تكثي��ر وپرورش ماهي��ان زينتي مي توان��د محدوديت در مکان 

توليد را از ميان بردارد و مزاياي زير را نيز دارد:
1-س��رمايهگذارياندك:ب��راي راه اندازي كارگاه تكثير 
وپرورش ماهيان زينتي نياز به سرمايه بااليي نيست و با سرمايه 
اندك كه محدود به خريد تجهيزات و وسايل الزم براي ساخت 

و نگهداري آكواريوم مي شود؛ امکان پذير است.
2-مس��احتزيربناي��يكم: اين فعاليت نياز به س��اختمان 
جداگانه ندارد ودر منازل ويا كارگاه هاي كوچك قابل اجرا مي باشد.

3-كوتاهيزمان: طول دوره ي پرورش نسبتا كوتاه مي باشد 
وتكثير وپرورش اغلب گونه ها نياز به تخصص بااليي ندارد.

4-اش��تغالزايي:خصوصا در قالب مشاغل خانگي براي 
بانوان خانه دار. 
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محمد رضا فالطونی/ کارشناس آبیاری

اندازه گيری آب آبياری
با توجه به اهميت آب در کش��اورزی و کمبود اين مايع حياتی در ايران ، لزوم اندازه 
گيری دقيق اب آبيار ی از اهميت ويژه ای بر خوردار می باش��د . اس��تفاده صحيح ا زآب 
ابيار ی به مقدار زيادی بستگی به اندازه گيری ان دارد. با افزايش مصرف آب و باال رفتن 
ارزش ان نيز دانس��تن اصول اندازه گيری آب و متد های موجود ضروری به نظر می رسد 
. مديريت آب در مزرعه و کش��اورزی عمدتا مبتنی بر نتايج س��نجش اس��توار است مدير 
يک مزرعه با سنجش آب خاک دستور شروع آبياری را صادر می کند اما مدير يک شبکه 
آبياری برای توزيع وتحويل آب به مزارع مختلفی که در شبکه قراردارند ، نياز مند اندازه 

گيری آب در کانال ولوله ها است
اندازه گيری آب در شرايطی که کمبود آب وسعت يافته از اهميت ويژه ای برخوردار 
است واستفاده بهينه آب در سطح مزرعه يک ضرورت قطعی است. . دقت عمل در اندازه 
گيری آب آبياری در تقس��يم صحيح منابع آب سطحی ، رعايت حق آب ، صدور جواز و 
باالخره در عملکرد بهينه چاه ها وپمپ ها اهميت بس��زايی دارد ارائه مقدار صحيح آب 

در موارد زير کمک شايانی می کند: 
-بدست آوردن حداکثر محصول

-جلوگيری از محدوديت رشد در اثر کمبود آب 
-کاهش مشکالت زهکشی ناشی از ارائه آب اضافه

-روش های اندازه گيری آب آبياری
 بط��ور کلی برای ان��دازه گيری آبدهی يا دبی آب های ج��اری می توان از روش های 
گوناگونی اس��تفاده کرد. بر اين مبنا روش��ها ووسايل گوناگونی ابداع شده است که در اين 
جا با توجه به س��ادگی ،عملی و کاربردی بودن آنها در جهت تش��ريح رايج ترين وسايل 

مختلف و روش های اندازه گيری آب آبياری بيان شده است.
روشهای مختلف اندازه گيری آب را می توان در سه گروه تقسيم کرد:

-روش مستقيم
-روش سرعت –سطح مقطع

-روش استفاده از وسائل پيش ساخته با ابعاد مشخص

1-روش مستقيم

الف- اسـتفاده از ظرف: جمع آوری آب در يک ظرف با حجم معين برای مدت زمان 
تعيي��ن ش��ده. از اين روش می توان در اندازه گيری جريان ه��ای کوچک نظير جريان آب 
در کرت ها اس��تفاده کرد برای اين منظور از يک ظرف بيست ليتری می توان استفاده کرد 
با تعيين زمان الزم برای پر ش��دن ظرف می توان دبی جريان را بدس��ت آورد. جمع آوری 
حجم معينی از آب در فاصله مشخص زمانی روش موثری در اتدازه گيری بده جريان های 

کوچک نظير کر تهای زراعی می باشد. 

ب- اسـتفاده از کنتور هـای آب: کننور آب وس��يله ديگری اس��ت که ب��ده جريان در 
لوله های کوچک را اندازه گيری می کند.

در اين کنتور ها که از نوع پره ای وصفحه ای می با شد دستگاه شماره انداز مجموعه 
حجم جريان را نش��ان می دهد . از اين کنتور ها برای اندازه گيری آب مصرفی در منازل 
مس��کونی اس��تفاده می ش��ود .در بکار گيری اين کنتور ها بايد دقت کامل در جلوگيری از 

ورود اشياء در مسير خروجی اعمال شود . 

2 - استفاده از وسایل پيش ساخته با ابعاد مشخص 
بکار گيری وس��ايل پيش ساخته از متداول ترين روشها برای اندازه گيری آب آبياری 
می باش��د . با داش��تن ابعاد وس��يله مورد نظر واندازه گيری يکی دو بعد جريان ، براحتی 

می توان با استفاده از جداول مر بوطه دبی جريان را بدست آورد .

سـرریز: س��رريز عبارتس��ت از يک آب بند با شکافی با ش��کل معين که آب از آن عبور 
می کند تقس��يم بندی سرريز ها بر اساس شکل شکاف ، نوع تاج وهمچنين وجود يا عدم 
وجود فشر دگيهای جانبی انجام می شود .بر همين اساس می توان از سرريز مثلثی وسرريز 
ذوذ نقه ای نام برد انواع مختلف س��رريز ها بر اس��اس نوع تاج عبارتند از : سرريز با لبه 
تيز ) لبه سرريز به نحوی است که آب عبوری تنها در يک خط با سرريز در تماس است 

( س��رريز با لبه پهن ) که لبه باال دس��ت س��رريز مدور بوده ويا آنقدر پهن است که با يک 
سطح در تماس است ( 

بدليل دقت عمل بيش��تر در سرريز ها با لبه تيز در اندازه گيری دبی نهر ها ويا جويها 
معموال از اين نوع سرريز استفاده می شود . 

سرريز ها با فشردگی جانبی به آن دسته از سرريز  ها گفته می شود که طول تاج کمتر از 
عرض کانال يا نهر باش��د. در حاليکه در سرريزهای بدون فشردگی جانبی طول تاج برابر 

عرض کانال می باشد. 
توجه : از مستغرق شدن سرريز بايد جلوگيری شود .استغراق موقعيتی است که سطح 
آب در پايين دس��ت س��رريز باالتر از سطح تاج آن قرار داش��ته باشد .در حالت استغراق 

برای بدست آوردن سرعت جريان اندازه گيری های بيشتری الزم است .

سـرریز مثلثی: س��ريز های V شکل يا سرريز های مثلثی 90 درجه با وجود افت بار زياد 
ب��رای دبی های بي��ش از 0/15 ليتر در ثانيه 
مناسب تر می باشد . اين نوع سرريز بخاطر 
ش��کل مخص��وص آن ، ب��رای جريان های 
کم نس��بتا دقيق می باش��د .اين سرريز ها را 
با داش��تن حداقل وس��ايل براحتی می توان 
ساخت . جدول ش��ماره 2 بيانگر دبی های 

مختلف برای دبی سرريز مثلثی می باشد.

جدولمقاديرشدتجريانعبوریازسرريزمثلثی)ليتردرثانيه(
دبیبهليتر
درثانيه

عمقآب
cm

دبیبهليتر
درثانيه

عمقآب
cm

دبیبهليتر
درثانيه

عمقآب
cm

8/41131/7970/0141
9/2713/52/117/50/0281/5
10/2142/4980/0782
11/014/52/908/50/1362/5
12/0153/3490/2153
13/115/53/859/50/3163/5
14/1164/36100/4414
15/316/54/9210/50/5924/5
16/4175/54110/7315
17/717/56/2011/50/9775/5
18/9186/91121/216
20/318/57/6512/51/296/5

چگونگی نصب سرریز
در صورتيکه سرريز ها بدرستی ساخته ونصب شوند ، يکی از ساده ترين ودقيقترين 
روش��ها برای اندازه گيری آب می باش��ند . در حالت ايده آل ، ضريب خطا بين 2تا 3 در 
صد و در اغلب ش��رايط مزرعه ضريب خطا در حدود 5 تا 15 درصد می باش��د . ساخت 
سرريز ها بسيار ساده و کم خرج بوده ودر نصب آن نکات زير بايد مورد توجه قرار گيرد: 
1- محل نصب س��رريز طوری انتخاب شود که مس��ير جريان تا فاصله ای حدود ده 

برابر طول تاج سرريز در باال دست مستقيم و يکنواخت باشد .
2- در حالت کامال عمودی نسبت به مسير جريان قرار گيرد.
3- تاج سرريز بايد کا مال مستقيم بوده و بحالت تراز باشد.

4- از ايجاد موانع در باال دست سرريز کا مال جلو گيری گردد.
5- ضخامت لبه تاج سرريز و اضالع جانبی نبايد بيشتر از 3 ميليمتر باشد.

6- در صورت امکان ، سرريز در قسمتی از نهر قرار گيرد که باالدست آن حوضچه ای 
نس��بتا عريض و عميق باش��د تا جريان عاری از مواد خارجی بوده وسرعت جريان کمتر 

از 5/. فوت در ثانيه باشد .
7- ارتفاع تاج س��رريز نس��بت به کف کانال حداقل 2تا3 برابر ارتفاع جاری از روی 

تاج باشد .
8- فاصله ، کناره ش��کاف س��رريز ت��ا جداره کانال بايد حداق��ل دو برابر ارتفاع آب 

جاری از روی تاج باشد 
9- ط��ول ت��اج طوری در نظر گرفته ش��ود که ارتفاع آب جاری از روی تاج س��رريز 

حداقل برابر 2 اينچ وحداکثر برابر يک سوم طول تاج باشد. 
10- رسوبات ومواد اضافه جمع شده در پشت سرريز خارج شود . 

11- تاج س��رريز به نحوی قرار گيرد تا آب جاری از روی آن آزادانه س��رازير ش��ود 
بطوريکه يک فضای خالی بين آبشار وسرريز وجود داشته باشد.

انـدازه گيـری آب آبيـاری

)ب()الف(
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نكات كاربـردی تغذيه اي در مديريت 
گـاو های شيـری

نكات عمومی در تغذیه گاوهای شيری 
1-گاوه��اراب��راس��اسمرحل��هش��يرواری)ابت��دايدوره
شيرواري،اوجتوليد(ياميزانتوليد)پرشير،متوسطشيروكم
شير(دستهبندینمودهوبراساسنيازهايشانتغذيهنمايند.
2-درطولسالازبرنامهتغذيهایاستفادهشودكهاقتصادی
ومتعادلشدهباشدوبتواندنيازهایحيوانرابرآوردهنمايد.
3-جهتمص��رفحداكثريميزانخوراكاختصاصیعالوه
برخ��وشخوراكی،تركي��باقالمخوراكيجي��رهنيزمدنظر
قرارگي��رد.)تركيبمناس��بمي��زانكنس��انترهوعلوفهومواد
خشبي(وبرایاينمنظورازاقالمخوراكیمتنوعوباكيفيت

خوباستفادهنماييد.
4-دس��تگاهگ��وارشگاوهاازقس��متهایبس��يارفعالبدن
هس��تندبرایكاربهترايندس��تگاهازدادنم��وادمعينغافل

نباشيد.
5-دفع��اتخوراكیدادنبهگاوه��اراتنظيمنمودهومطابق

برنامهعملنماييد.
6-گاوهاعالقهخاصیبهاس��تفادهازعلوفههایتازهوآبدار
دارندكهدرصورتدردس��ترسوارزانبودندرتغذيهآنرا
ب��هكارببريد.البتهمحدوديتهائيچ��وننفخرانبايدازنظر

دورداشت.
7-تركيباتموادمغذیاقالمخوراكی،متنوعومتغيراس��ت.
باآناليزآزمايش��گاهیآنهاازاجزایموادمغذیجيرهفرموله

شدهاطمينانحاصلنماييد.
8-آبتميزس��الموگوارابهصورتیدائمیدراختيارگاوها

قراردهيد.

9-ش��رايطمحيطیمناس��بیبهخصوصدرفصولتابستانو
زمستانبرایگاوهافراهمنماييد.

10-ه��رگون��هتغييریدرجيرهغذايیراب��هتدريجبهانجام
برسانيد.

11-ازجيرههایمخلوطاستفادهكنيد.)كنسانتره–علوفه(.
12-نكتهقابلذكردراس��تفادهازموادخش��بيايناستكه
ط��ولقطعهه��ايعلوفهايمصرف��ينبايدخيليخ��ردوريز
باش��د،)حداقل3س��انتيمتر(چوناگرطولقطعاتريزباشد
س��رعتعبورم��وادغذائيازدس��تگاهگوارشزيادش��دهو
فرصتكافيبرايهضموجذبموادمغذينخواهدبود.

13-تدابيرالزمجهتبهحداقلرس��انيدنتلفاتخوراكرا
بهعملآوريد.

14-جه��تاطمينانازميزانمص��رفكافیخوراك،درجيره
حداطمينانرادرنظربگيريد.

15-ضمناختصاصدادنکارگراندلس��وزووظيفهش��ناس
جهترسيدگیبهتغذيهگاوهاكارگراناينبخشرابهدفعات

عوضنكنيد.
16-تغذيهازموادبودارميتواندعالوهبرايجادبوينامطبوع
درش��يرتركيباتآنراهمتحتتأثيرق��راردهدودرصورت
اس��تفاده،بهميزانمحدودوفاصلهزمانيزيادتاشيردوش��ي

صورتگيرد.
17-علوف��هرابهم��دتطوالنیذخيرهننمائيد)نورخورش��يد
وس��ايرعواملجويتأثيربس��يارزياديرويازدسترفتن
م��وادمغ��ذيبخص��وصويتامينه��ادارد(ودرموقعمصرف
ازع��دموج��ودقارچوكپكزدگیووجوداجس��امخارجی

مطمئنشويد.
18-ب��رایپيش��گيريازع��وارضناش��يازجس��مخارجي

احتمالیمگنتياآهنربابهحيوانبخورانيد.
19-برنام��همبارزهب��اانگلهابهخصوصانگلهایدس��تگاه

گوارشراباجديتپيگيریكنيد.
20-درموقعاس��تفادهازجيرههایحاویذراتريزياآردی
بهمنظورب��ازدهبهترخوراكمصرفیوجلوگيریازضايعات
تنفس��یازموادخيسكنندهوچس��بانندهنظيرچربیيامالس

استفادهكنيد.

 تغذیه دوره ای گاوهای شيري:
تغذيه دوره ای يا مرحله ای عبارتست از طراحی برنامه 
تغذيه ای براي گاوها براس��اس ميزان توليد – مصرف غذا 
– تغيير وزن بدن و زايمان. تغذيه مرحله اي روش خوراك 
دهي اس��ت كه درطول دوره حيات حيوان بر اساس مرحله 
ش��ير دهي )ابتداي دوره شيردهي، پيك توليد، انتهاي دوره 
توليد(، ميزان توليد ش��ير )پرش��ير،كم ش��ير، متوسط شير(، 
تغيي��رات وزن بدن )كاه��ش وزن بدن در ابت��داي دوره و 

افزايش وزن در انتهاي دوره شيرواري( مرحله آبستني.
ترتيبتوليدش��يردرگاوهایش��يريبهش��رحذيل

ميباشد:
1-دورهابتدايزايمان)توليدآغوزتا2هفتهپساززايمان(

2-دورهاوجشيردهی)6تا8هفتهبعداززايمان(
3-دورهابتدايآبستني)ماهاولودوم(

امروزه مديران موفق واحد های توليد دامی توانسته اند با عجين نمودن هنر و تجربه گذشتگان و به كارگيري علوم 
پيشرفته تغذيه ای تحول عظيمي را در صنعت دامپروري كشور ايجاد نمايند آنها توانسته اند با استفاده از علم و تجربه، 
آمي��زه جالب توجهی را تح��ت عنوان مديريت تغذيه ای به وجود آورند، كه با كارب��ردي كردن علمی اين برنامه ها در 
مزارع دامپروری و با س��ود آور نمودن اين بخش توليدی برای س��رمايه گذاران واحدها زمينه مطمئنی را در رابطه با 
تضمين اقتصادی فعاليتش��ان فراهم آورند. مديران مذبور عمده علت موفقيتش��ان را مديون علم و عالقه به زمينه مورد 
فعاليت و در نظر گرفتن نكات ريزی می دانند كه اگر چه ساده و عملی هستند ولی اغلب از ديد افراد پنهان مانده و يا 
به مورد اجراگذاش��ته نمی ش��وند. در ذيل به تعدادی از آنها كه می توانند در زمينه تغذيه كاربردی گاوهای شيری مفيد 

و سودمند باشند اشاره می شود:

تهيهکننده:سيدمحسنعظيمی
رئيسادارهآموزشتعاونروستايی
همکار:حسينرجايی

کارشناساموردامسازمانجهادکشاورزیيزد
ناظرين:محمدحسينمرشدی-مجيددهقانیزاده

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سازمان تعاون روستایی استان یزد
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4-دورهافزايشاندوختههایبدن)افزايشوزنبدن(
5-دوره40روزهابتدايدورهخشكي
6-دوره20روزهانتهايدورهخشكي

بهطورکلیشمايكليتوليدشيردريكگاوشيری
بهصورتزيرميباشد:

1-ازهنگامزايمانتا80روزبعدازآن)پيكتوليد(
2-80ت��ا200روزبع��داززايمان)اوايلآبس��تنيوتداوم

توليد(
3-200تا305روزبعداززايمان)مراحلانتهاييآبس��تنيو

كاهشتوليدشير(
4-45ت��ا60روزقبلاززايمان)دورهخش��كي45روزهدر

مراكزتحقيقاتيانجامشدهوعموميتندارد(
5-گروهگاوهايیكهدورهخشكیآنهاروبهاتماماست.

٭٭٭٭
با توجه به اين مراحل برنامه های تغذيه ای اختصاصی 
جهت توليد بيشتر در دوره بعدي و نگهداری سالم گاوهای 

شيری اعمال می گردد.

1- برنامه های تغذیه ای در مرحله اول تولید 
پس از زايش، توليد ش��ير به سرعت افزايش می يابد و 
در 6 تا 8 هفته به بيش��ترين مقدار می رسد اما مصرف غذا 
نس��بت به نيازهای توليد افزايش نمی ياب��د به گونه ای كه 
بيش��ترين مقدار مصرف ماده خشك 12 تا 15 هفته پس از 
زايش خواهد بود از اين رو بيش��ترين ماده گاوهای شيرده 
ب��رای 8 تا 10 هفته در حالت تع��ادل منفی انرژی خواهند 
بود. گاوهای پر ش��ير احتمااًل تا هفته بيس��تم و يا بيشتر در 

تعادل منفی انرژی خواهند بود.
گاو ش��يرده كمبود انرژی دريافتی برای توليد ش��ير را 
از اندوخته ه��ای ب��دن تامين كرده و در اي��ن دوره از وزن 
آن كاس��ته می شود. دوران بحرانی تغذيه گاوهای شير ده از 
زمان زايش تا اوج ش��ير دهی اس��ت. هر كيلوگرم افزايش 
شير در اين دوره 200 كيلوگرم شير بيشتر در كل دوره شير 

دهی را در پی خواهد داشت.
درايندورهرعايتنكاتذيلضروریاست:

ëازتغييراتناگهانیوس��ريعجيرهكهموجبناراحتیهای
گوارش��یمیش��ودخوددارینمودهوتغيي��راتتدريجیرا

دستكمدوهفتهپيشاززايشآغازنماييد.
ëازافزايشكنسانترهتاموقعبرطرفشدنتنشهایمربوطه

ب��هزايشخوددارینمودهوس��طحآنرادرحدینگهداريد
كهگاوشيردهبادريافتحداقلمقدارADF)فيبرخام()18
تا19درصد(ضمنبرخورداریازسالمتیدستگاهگوارش،
ش��يرباكيفيتینيزتوليدكند.ميزانمصرفكنسانترهنبايدبيش
از2/5درصدوزنبدنباشد.تعداددفعاتتغذيهایكنسانتره
باي��دافزايشيافتهوه��رباربامقداراندكیكنس��انترهتغذيه

شود.
ëدق��تكافیدرموردتامي��نموادموردنيازگاوش��يردهو

نس��بتصحيحآنباان��رژیكهميزانقابلتوجه��یازآناز
اندوختههایچربیبدنتامينمیش��وداعمالنماييد.دراين
مرحل��هازموادازتهغيرپروتيينیب��اتجزيهكم)پروتئينهاي
عبوري(درش��كمبهاس��تفادهكنيد.بااس��تفادهازعلوفههای
مرغ��وبوباكيفي��تخوبوعواملاش��تهاآورمصرفماده

خشكراافزايشدهيد.

ëسعیكنيدعلوفههایموردتغذيهبهقطعاتريزخردنشوند
ودرص��ورتال��زامازچنينعلوفههايیب��رایحفظتعادل
pHشكمبهوكاهشاسيدوزوديگرناراحتیهایگوارشیاز

بافرهایشيميايینظيربیكربناتسديماستفادهكنيد.
ëعواملاسترسزانظيرواكسيناسيون،سمچينی،حمامضد

كنهو.....رابهبعدازسپریشدناوجشيردهیموكولكنيد.
ëاستفادهازمكملنياسينكهممكناستازدورهخشكآغاز

شده،بايدبرایگاوهایپرشيرادامهيابددراينحالتمصرف
غذااحتمااًلبيشترواحتمالبروزكنوزكمترخواهدبود

ëب��اتغذي��هازمكمله��ایپران��رژینظيرچرب��یومالس
مصرفانرژیراباالببريد.

2- مدیریت تغذیه ای در مرحله دوم شیر دهی 
در اي��ن دوره گاو مرحل��ه حس��اس پي��ك )peak( با 
حداكثر توليد را سپری كرده و واكنش های حيوان به حالت 
عادی برگش��ته و می تواند در صورت برخورداری از جيره 
متوازن توانايی های تولي��دی خويش را بروز دهد. در اين 
مرحل��ه مديريت گاوداری گاوهای م��ورد نظر را از لحاظ 
وضعيت بدنی بررسی نموده و در صورت برخورد با موارد 
غير عادی نظير رشد بی رويه گاوها و يا الغری بيش از حد 

آنها درصدد اصالح جيره بر آيد. 

3- مدیریت تغذیه ای در مرحله آخر شیر دهی
مديريت تغذيه ای گاوهای ش��يرده در اين مرحله آسان 
تر از مراحل ديگر اس��ت زيرا در اين مرحله مصرف مواد 
غذايی بيشتر از نيازهای توليد شير بوده و توليد شير رو به 

كاهش است.
نكاتی كه مد نظر مديريت گاوداری بايد باش��د عبارتند 

از: 
ëكاه��شوزنايج��ادش��دهدرآغازدورهش��يردهیبايدبه

گون��هایجبرانش��ودك��هگاودرآغازدورهخش��كيازوزن
مناسبیبرخوردارباشد.

ëحداكثركوش��شدررابطهباتداومشيردهیدرحدامكان
بهعملآيد.

ë.تليس��ههایج��واننيازه��ایوي��ژهایبرایرش��ددارند
بنابراينبرایايجادرش��ددرتليسه2ساله،20درصدوبرای
تليس��ههای3س��اله،10درصدازموادغذايیبيشترازتعداد

موردنيازبراینگهداریمنظورشود.
ëباتوجهبهتقاضایكمموادمغذیمیتواننسبتعلوفهبه

كنسانترهراافزايشدادهوبااستفادهازتركيباتازتدارغير
پروتئينیهزينههایغذايیراكاهشداد.

ëجهتخش��ككردنگاوهادرپاياناينمرحلهميتوانغذا
وآبمصرفیرامحدودنمود.

4- مدیریت تغذیه ای گاوهای خشك :
به منظور آماده س��ازی گاو برای ش��ير دهی بعدی بايد 
يك دوره خش��ك در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن يك 
دوره خشك 60 روزه، توليد شيردهی بعد برای بيشتر ماده 
گاوها بهينه خواهد بود. اگر دوره خش��ك كمتر از 40 روز 
باشد بافت پس��تان زمان كافی برای بازسازی نداشته و در 
نتيجه توليد ش��ير در ش��يردهی ايده آل نخواه��د بود. اگر 
دوره خشك بيش از 70 روز باشد گاو بيش از اندازه چاق 

می شود، درحالی كه توليد شير در شيردهی بعد بيشتر نبوده 
و دش��واری چاقی نيز در پی خواهد آمد. گفته می ش��ود كه 
بازده��ی مصرف انرژی برای بافت س��ازی به هنگام ش��ير 
دهی بيش��تر از دوره خشك اس��ت از اين رو بايد كوشش 
كرد كه كاهش وزن گاو در هفته های پايانی شير دهی جبران 
گردد. بدين ترتيب افزايش وزن ماده گاو در دوره خش��ك 
بيش��تر مربوط به رشد جنين خواهد بود.مواردی كه در اين 

مرحله در زمينه تغذيه گاوها در نظر می باشند عبارتند از:
ëمصرفكلس��يمباي��دبهكمتراز100گ��رمدرروزمحدود

شودوهمزمانفس��فركافیدراختيارگاوهاقرارگيرد)35تا
40گرمفس��فردرروزبراینژادهایبزرگ(.كلس��يمبيشتربه
ويژهاگرجيرهازنظرفس��فركمبودداش��تهباشداحتمالبروز

تبشيرراافزايشخواهدداد.
ëاگرعلوفهكمبودس��لنيومداردبايدروزانه3تا5ميلیگرم

س��لنيومبهعلوفهاضاف��هكرد.كمبودويتامي��نEدرخوراك
موجبجفتماندگیمیشود.

ëازتغذي��هزيادم��وادمعدنیبايدخ��ودداریكرد)بهويژه
مخلوطبافرهاینمكهایس��ديم(ومص��رفنمكطعامرا

بايدبهحداكثر28گرمدرروزمحدودنمود.
مص��رف زياد نم��ك موجب نگه��داری آب در بدن و 
ايج��اد خيز و ادم )قمره پس��تان( در برخ��ی گاوها به ويژه 

تليسه های شكم اول می شود.
و اما نكته مهم در تغذيه گاوهاي ش��يري، اس��تفاده از 
مواد غذائي با كيفيت و س��الم اس��ت که متضمن توليد شير 

سالم و بهداشتي می باشد.
استفاده از سيلوي ذرت كه به درستي عمل آوري نشده 
اس��ت باعث كاهش ارزش غذائي و كيفيت س��يلو مي شود 
)س��يلو بايد دركوتاهتري��ن زمان ممكن پر ش��ود، چون با 
افزايش زمان، هواي داخل س��يلو خ��ارج نمی گردد و اين 
عمل به عل��ت افزايش فعاليت باكتريه��اي هوازي، باعث 
رشد قارچها و كپك ها شده و توليد الكل افزايش می يابد و 
سيلوي حاصله بوي پوسيدگي داشته و رنگ آن نيز به قهوه 

اي مايل به سياه تغيير خواهد يافت(.
فعالي��ت قارچها وكپك ها بر روي م��واد غذائي، توليد 
سمي به نام افالتوكسين مي نمايد)علوفه ها و هم ساير نهاده 
ها(كه اين تركيب بس��يار پايدار مي باش��د و حتي در دماي 
استريل هم تجزيه نمي شود و مصرف فراورده هاي حاوي 
آن باعث ايجاد ناراحتي هاي كبدي و س��رطانهاي دس��تگاه 

گوارش مي شود.
نكت��ه قاب��ل توجه و مهم ديگر در زمينه آب ش��رب دام 
اس��ت، كه بايد تميز و بهداش��تي بوده و از نظر تركيب مواد 
معدني)ع��اري از تركيبات س��نگين معدني مانند س��رب و 
تركيباتي چون نيتريت و نيترات باشد( بايد درحد مجاز باشد.

اس��تفاده از آب بس��يار س��رد و يخ زده عالوه بر سوء 
هاضمه، س��قط جنين را هم به دنبال خواهدداشت. استفاده 
از آبهاي ب��ا درصد باالي تركيبات معدن��ي چون منيزيم و 
منگنز عالوه بر ايجاد اس��هال، توليد دام را به مقدار زيادي 
كاه��ش خواه��د داد. آب مصرفي گاوهاي ش��يري از نظر 
قابلي��ت هداي��ت الكتريكي )EC( بايد درح��د قابل قبول 

باشد.)كمتر از0 700(
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مراحل واگذاري زمين و تمديد قرار داد 
اجاره متقاضيان اجراي طرحهاي كشاورزي و 

وابسته به كشاورزي و غير كشاورزي 

مراحل تمديد قرار داد اجاره
1-متقاض��يدرخواس��تتمديدق��راردادرابهمديريت

جهادكشاورزيارائهمينمايد.
2-عوام��لنظارتيم��اده33بازديدميدان��يازطرحرا

انجامدادهوگزارشمربوطراتهيهمينمايند.
3-مديري��تجه��ادكش��اورزيدرخواس��تمتقاضيو
گزارشعواملنظارتيرابهمديريتاموراراضيارسال

مينمايد.
4-درخواس��تتمدي��دوگزارشعواملنظارتيتوس��ط

مديريتاموراراضيبررسيميگردد.
1-4-درصورتتخلفمتقاضيمراتببههيئتنظارت

موضوعماده33جهتفسخقرارداداعالمميگردد.
5-درص��ورتتأييددرخواس��تتوس��طمديريتامور
اراضي،كميس��يونمواد2يا21درخواس��ترامجددا”

بررسيوتصميممقتضيرااتخاذمينمايد.
1-5-درصورتيكهكميس��يونمواد2يا21بادرخواست
موافق��تننماي��دمراتبجهتفس��خق��راردادوخلعيد
توس��طدبيرخانهكميس��يونبهمديريتاموراراضيابالغ

ميگردد.
6-درصورتيك��هكميس��يونمواد2يا21بادرخواس��ت
موافق��تنمايددبيرخانهكميس��يونم��واد2يا21مراتب
راجه��تتمديدقراردادبهمديري��تاموراراضيابالغ

مينمايد.
7-مديريتاموراراضيمراتبرابهدفترخانهعاملاعالم
ويكنسخهرونوشترابهمديريتجهادكشاورزيارسال

مينمايد.
1-7-مديري��تجهادكش��اورزيمرات��برابهمتقاضي

ابالغمينمايد.
8-قرارداداجارهتوسطدفترخانهعاملتنظيمميگردد.

9-مديرام��وراراض��يتمديدقرارداداج��ارهرادردفتر
خانهعاملامضاءمينمايدوكارخاتمهمييابد.

مهدي مروتي شریف آباد / کارشناس امور اراضی 
1- متقاضی درخواست خود را به انضمام مدارك مورد 
نياز به مديريت جهاد کش��اورزی شهرس��تان ارائه مي نمايد. 
)متقاضی همچنين مي تواند درخواس��ت خود را به دبيرخانه 
كميس��يونهاي مواد 2 و21 دس��تورالعمل واگذاري مستقر در 

مديريت امور اراضي استان نيز ارائه نمايد(.
2- كارش��ناس امور اراضي درخواس��ت متقاضي را از 

حيث واجد شرايط بودن وي بررسي مي كند. 
3-كارش��ناس ام��ور اراضي، اراضي مورد درخواس��ت 
توسط متقاضي را با اراضي تخصيص يافته از سوي اداره كل 

منايع طبيعي تطبيق ميدهد. 
1-3- در صورت موجود نبودن اراضي براي واگذاري نتيجه 

را به متقاضي اعالم مي نمايد.
2-3- در ص��ورت وجود اراضي قابل واگذاري كارش��ناس 
امور اراضي ضمن اخذ مدارك و مستندات و طرح مدون يا 

مصوب آنها بررسي مي نمايد. 
4- استعالمات الزم از مراجع ذيربط اخذ مي گردد. 

5- در صورتيكه نتيجه استعالمات منفي باشد به متقاضي 
اعالم ميگردد و در صورت مثبت بودن پرونده جهت طرح در 

كميسيون به مديريت امور اراضي ارسال مي گردد. 
6- كميسيونهاي مواد 2 و21 نتيجه استعالمات و پرونده 

متقاضي را بررسي مي كند.
1-6- چنانچه درخواس��ت متقاضي به مي��زان باالتر از حد 
نصاب باشد پرونده وي به سازمان امور اراضي جهت بررسي 

و اتخاذ تصميم ارسال ميگردد.
1-1-6- چنانچ��ه نتيج��ه بررس��ي پرونده متقاضي توس��ط 
سازمان مثبت باشد )با واگذاري اراضي موافقت شود( مراتب 

به مديريت امور اراضي جهت تنظيم قرارداد ابالغ ميگردد. 
2-1-6- چنانچه نتيجه بررسي پرونده متقاضي توسط سازمان 
منفي باش��د )ب��ا واگذاري اراضي مخالفت ش��ود( مراتب به 

مديريت امور اراضي جهت ابالغ به متقاضي ابالغ مي گردد.
2-6- در م��ورد واگ��ذاري اراضي پايي��ن ترازحد نصاب ؛ 
چنانچه تصميم كميسيونهاي مواد 2 و21 نسبت به واگذاري 
اراض��ي مثبت باش��د مراتب جهت تنظيم ق��رارداد اجاره به 

مديريت امور اراضي ابالغ ميگردد.
3-6- چنانچه با درخواس��ت متقاضي مخالفت شود مراتب 
جهت اعالم به متقاضي به مديريت امور اراضي ابالغ ميگردد.

7- مديري��ت امور اراضي مرات��ب را به دفترخانه عامل 
اعالم و به مديريت جهاد کش��اورزی جهت ابالغ به متقاضي 

ارسال مي نمايد. 
8- قرارداد اجاره تنظيم شده در دفترخانه عامل از طرف 
مدير امور اراضي )موجر ( و متقاضي )مستأجر( امضاء ميگردد. 
9- اراض��ي توس��ط مديري��ت جه��اد کش��اورزی ب��ه 

مستأجرتحويل ميگردد. 
10- متقاضي عمليات اجراي طرح را شروع مي نمايد. 

11- عوام��ل نظارتي در مدت ق��رارداد بر اجراي طرح 
نظارت مي كند. 

12- پ��س از اتم��ام مدت قرارداد، در خواس��ت تمديد 
قرارداد اجاره از طرف موجر و يا درخواست انتقال از طرف 

مستأجر ارائه ميگردد. 

13- عوام��ل نظارتي ماده 33 و مراج��ع ذيربط احياء و 
بهره برداري طرح را بررسي، تأييد و يا تعيين درصد پيشرفت 

مي نمايد.
1-13- در ص��ورت عدم اجراي تعه��دات مراتب به هيئت 

نظارت ماده 33 ارجاع ميگردد.
2-13- در ص��ورت نياز به تمديد ق��رارداد اجاره مراتب به 

كميسيونهاي مواد 2 و21 اعالم ميگردد.
3-13- در صورت موافقت با تقاضاي انتقال قطعي مراتب به 

هيئت كارشناسي تقويم اعالم ميگردد.
14- تقوي��م اراض��ي توس��ط هيئت كارشناس��ي تقويم 

صورت مي پذيرد.
15- قيمت اراضي به متقاضي ابالغ ميگردد.

1-15- در صورتيك��ه متقاضي به قيمت هيئت كارشناس��ي 
تقويم اعتراض داشته باشد، ارزيابي مجدد توسط كارشناسان 
رسمي دادگستري صورت مي پذيرد و نتيجه ارزيابي مجدد به 
كميسيونهاي مواد 2 و21 مديريت امور اراضي ارائه مي گردد. 
2-15- در صورتيكه متقاضي اعتراض نداش��ته باش��د و يا 
درخواس��ت تخفيف نمايد آنرا به كميس��يونهاي مواد 2 و21 

مديريت امور اراضي ارائه ميدهد. 
16- كميسيونهاي مواد 2 و21 نتايج را بررسي و چنانچه 
با واگذاري مخالفت نمايد مراتب را به مديريت امور اراضي 

جهت ابالغ به متقاضي اعالم مي نمايد. 
17- در ص��ورت موافقت با واگذاري كميس��يون نظريه 

خود را به مديريت امور اراضي ابالغ مي نمايد. 
18- مديريت امور اراض��ي مراتب را جهت واريز بهاء 

اراضي به متقاضي اعالم مي نمايد. 
1-18- چنانچه متقاضي در فرجه 6 ماهه وجه مربوط به 
بهاء اراضي را واريز ننمايد، بايستي تقويم مجدد توسط هيئت 

كارشناسي تقويم صورت پذيرد. 
2-18- چنانچ��ه متقاضي وجه مربوط به بهاء اراضي را 
واريز نمايد به دفترخانه عامل جهت تنظيم سند ابالغ ميگردد 
ضمنا” رونوش��تي به مديريت جهاد کش��اورزی شهرس��تان 

بمنظور ابالغ به متقاضي ارسال مي گردد. 
19- س��ند مالكيت تنظيم شده در دفترخانه عامل توسط 

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان امضاء ميگردد.
20- س��ند مالكي��ت قطعي اراضي ب��ه متقاضي تحويل 

ميگردد و كار خاتمه مي يابد. 
توج��ه:ازتاريختصويبواب��الغقانونافزايشبهرهوري
بخشكشاورزيومنابعطبيعيبرطبقتبصره2ماده9اينقانون
انتق��القطعيمالكيتدولتدرواگ��ذارياراضيملي،دولتيو
م��واتبهمتقاضيانيكهبعدازتاريخابالغ)1389/5/24(ش��روع
بهتش��كيلپروندهدرخواس��تاراضينمايندممنوعبودهوبهره
برداريازاراضيمذكوربهصورتاجاره،حقبهرهبرداري،و

ياحقانتفاعدرقالبطرحمصوب،مجازميباشد

مدارك مورد نياز تشكيل پرونده
درخواست زمين 

-درخواستكتبيمتقاضي.1
-جوازتاس��يسياموافقتاصوليازسويمراجع.2

ذيربط)بارعايتآييننامهنصاباراضيواگذاري(
-ط��رحمصوبيام��دوندارايبرنامهزمانبنديو.3

سايتپالناجرايطرح
-گواهيامكانتامينآبكافيصادرهازواحدهاي.4

ذيربطوزارتنيرو
-اساسنامهشركت،آگهيثبتآخرينتغييراتثبتي.5

ش��ركتومس��ئوليتهادرصورتيكهمتقاضيتشكل
حقوقيباشد

-سايرگواهيهاواستعالمهاحسبمورددرصورت.6
لزوم
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یداله جوادپور / مدیر حفظ نباتات

گندم بعن��وان يک��ی از مهمترين محصوالت اساس��ی 
کش��اورزی سهم زيادی در تامين نياز غذايی مردم داشته و 
نان حاصل از آن از ديرباز عمده ترين کاالی س��بد غذايی 
خانوار بوده اس��ت و تا بيش از 50 درصد متوس��ط انرژی 
دريافتی هر نفر در ط��ول روز از طريق نان تامين می گردد. 
در رون��د توليد اي��ن محصول با ارزش يکس��ری موانع و 
محدوديت ها اس��ت که علفهای هرز مهمترين آنها بوده که 

گاهی تا 25% موجب کاهش عملکرد می شوند.
در بي��ن علفهای هرز مزارع گندم تعدادی علفهای هرز 
وجود دارند که مبارزه با آنها به روش های متداول شيميايی 
بسيار مش��کل و بعبارتی ناممکن است به اين دليل به آنها 
س��مج گفته می ش��ود اين علفهای هرز خس��ارات فراوانی 
را وارد و هر س��اله به دليل عدم مبارزه گس��ترش می يابند. 
جودره و چاودار از جمله اين علفهای هرز هس��تند که در 
اس��تان يزد بخصوص شهرس��تان های خاتم و ابرکوه رو به 

گسترش است و از معضالت مهم مزارع گندم می باشند.

مشخصات گياه شناسی جودره
ج��ودره با نام انگليس��ی Wild barely و با نام علمی 
Spontaneum hordeum از خانواده گرامينه می باش��د. 
گياهی يکس��اله، يک پايه که س��اقه آن علفی ماش��وره ای و 
ارتفاع آن تقريبا بلندتر از گندم می باشد. سيستم ريشه ای آن 
افشان است، وزن هزار دانه بدون ريشک 45 گرم و با ريشک 
47 گرم می باشد و يکی از علفهای هرز سمج مزارع گندم به 
شمار می آيد. مقاومت به سرما و خشکی آن در مرحله جوانه 
زنی تا ظهور برگهای اوليه از گندم بيشتر است. روئيدن دانه 
در جودره س��ريعتر از گندم می باشد و حدود يک ماه زودتر 
می رسد. در قسمت انتهای سنبله به علت سستی بيشتر پس 
از رس��يدن شکسته ش��ده بذور آن به سطح زمين می ريزد و 
قس��مت های ميانی و پايينی س��نبله بوسيله کمباين برداشت 
شده و يا در اثر ضربه کمباين شکسته شده و به خاک مزرعه 
اضافه می گردند. بيشترين تراکم بذر جودره در عمق صفر تا 
ده سانتی متری می باشد بصورتی که پس از 6-5 سال کشت 

مزرعه غير قابل کشت خواهد شد.

نحوه پراکنش
جودره از طريق بذر ازدياد می يابد که بيش��تر از طريق 
ماش��ين آالت کشاورزی خصوصا کمباين صورت می گيرد. 
همچنين اس��تفاده زارعين از ب��ذور آلوده ورودی از مناطق 
ديگر باعث گس��ترش آن شده است. بيشترين پراکنش ابتدا 
در حاشيه مزارع در کنار نهرهای آب می باشد که به تدريج 
به داخل مزرعه گس��ترش می يابد نقش مورچه های سياه در 
پراکنش جودره دارای اهميت می باش��د به اين صورت که 
مورچ��ه ها با ريزش زودهنگام دانه جودره آنها را جمع آو 
ری می نمايند و به داخل النه خود می برند و پس از برداشت 
گندم به علت عالقه بيش��تر به دانه گندم بذور جودره را از 
الن��ه خارج و با دانه های گندم جايگزين می کنند و اين امر 

باعث پراکنش بيشتر جودره در حاشيه مزارع می گردد.

مدیریت و مبارزه با علف هرز
ëآش��نانمودنکش��اورزانباعلفهرزجودرهومشورتبا

کارشناسانکشاورزیدرصورتآلودگی
ëماخ��ارکردنيعنیآبياریمزارعآلودهبهبذورجودرهقبل

ازکاشتوشخمزدنمزرعهپسازجوانهزنیبذورجودره
ëانجامبوجاریکاملبذورگندمخودمصرفی
ëرعاي��تقرنطين��هداخلیوخارجیوجلوگي��ریازنقلو

انتقالبذورگندمازمناطقآلودهبهمناطقغيرآلوده

ëکنترلدقيقمزارعتکثيروحذفمزارعآلوده
ëرعاي��تتن��اوبزراعیباکلزاوس��ايرگياهانمش��ابهبه

طوريک��هبت��وانمديريتمبارزهش��يميايیب��اعلفکشهای
انتخابیدرمزارعرابرقرارنمود

ëازورودگوس��فندانیکهدرم��زارعآلودهچرانمودهاندبه
داخلمزارعغيرآلودهجلوگيریشود.

ëباتوجهبهپراکنشابتدايیجودرهدرحاشيهمزارعبريدن
بوتههایجودرهقبلازرسيدنبهدانهضروریاست

ëماش��ينآالتبرداش��تب��هخص��وصکمباي��نراقبلاز
برداشتکامالتميزنماييم

ëگاوآه��نبرگ��رداندارباعثانتقالبذرازحاش��يهمزارع
بهداخلمزرعهمیش��ودوهمچنينچس��بيدنبذرجودرهدر
شکافهایگاوآهنباعثانتقالبذرجودرهازمزارعآلودهبه
مزارعغيرآلودهمیش��ود.لذامیبايستجهتشخمازوسط
مزرعهبهسمتبيرونباشدوقبلازانجامشخمنسبتبهتميز

کردنگاوآهناقدامنمائيم.
ëاس��تفادهازش��خمعميقباعثمیش��ودب��ذورجودرهبه

اعماقپايينرفتهوکمترفرصتجوانهزنیپيداکنند
ëآبآبيارینيزباعثگس��ترشبذرجودرهمیشودبهعلت

چسبندگیکمريشکبهبذورجودرهباعثشناورماندنبذور
بهرویآبمیگرددوتاجائيکهآبجريانداشتهباشدمنتقل
میش��ود.لذاتمي��زکردنآنهاميتوانددرص��دقابلتوجهیاز

گسترشآلودگیراکنترلنمايد
ëدرمزارعگندمقبلازرسيدندانهجودرهنسبتبهمخلوط

کشیاناقدامنمود
ëمبارزهشيميايی:استفادهازدوعلفکشآپيروسوتوتال

درمبارزهشيميايیبرعليهاينعلفهرزموثراست.تحقيقات
انجامش��دهدراس��تانفارسحاکیازآناس��تکهاستفاده
ازعل��فکشتوتالدردومرحل��ه1(دوبرگیعلفهرز2(
رويشگرهدومس��اقهبس��يارخوبعلفهرزراکنترلنموده

است.

منابع
ال��ف( دس��تورالعمل برنام��ه توليد گندم و ج��و معاونت محت��رم دفتر 

محصوالت اساسی غالت، حبوبات و نباتات علوفه ای سال 1388
ب( نشريه جودره سازمان آموزش کشاورزی

crop20.blogfa.com ج( وبالگ شخصی رامين تراشلو به آدرس
د( تحقيقات انجام ش��ده در سازمان جهاد کش��اورزی فارس در مزارع 

سروستان و مرودشت

تنظیم: علی افخمی عقدا

جودره مهمان ناخوانده مزارع گندم استان یزد

مقايسهخوشهگندموجودره

ëكش��اورزانعزي��زتغييركاربرياراضيکش��اورزیبدون
مجوزوزارتجهادكشاورزيحتيبرايمالكينايناراضي

ممنوعبودهوپيگردقانونيدارد.
ëكش��اورزانعزي��زبرداش��تش��نوماس��ه،پ��يكنيو

حصاركش��يواحداثه��رگونهابنيهدراراضيکش��اورزی
تغييركاربريغيرمجازمحسوبشدهوپيگردقانونيدارد.

ëكش��اورزانعزيز:پرورشماهيدراستخرهايذخيرهآب
كش��اورزي،عالوهبرتأميننيازهايغذاييوكس��بدرآمد،

باعثافزايشحاصلخيزيخاككشاورزيميشود.
ëآب��زيپرورانمحترم:جهتجلوگيریازکاهشاکس��يژن

دراستخرهایپرورشماهيوافزايشتوليد،عالوهبرتجهيز
اس��تخرهابهسيس��تمهوادهی،غ��ذادهیبهماهي��انرابه

ساعاتخنکروزموکولنماييد.
ëمرغدارعزيز:آياميدانيدرش��دسريعجوجههایگوشتی

در5ت��ا6هفت��هاولدورهپرورشب��ودهوپسازاينمدت
ضمنمصرفدانبيش��ترورش��دکمتر،کيفيتگوشتتوليد

شدهباافزايشچربیالشهکاهشمیيابد.
ëمرغ��دارانگرامی:آياميدانيدمناس��بترينزمانکش��تار

جوجههایگوشتیدرسن6هفتگیباوزنالشه1/5کيلوگرم
جه��تعرضهبهبازارداخلی،خارجیوصنايعبس��تهبندی

میباشد.
ëمرغدارانگرامی:باکاهشطولدورهپرورشمرغگوشتی

ت��احداکث��ر45روز،ضمنافزايشتع��داددورهپرورشدر
س��الوکسبسودبيشتر،ميزانمصرفدارووآنتیبيوتيکها
راکاهشومحصولاس��تانداردوسالمتریراتحويلجامعه

نماييد.
ëدامدارانعزيز:كنترلحشراتدرگاوداريهايشيرينقش

بس��يارمؤثريدرحفظوارتقاءبهداشتمحيطدامداشتهو
اس��تفادهونصبتوريرويگوسالهدانيهزينههايدرمان

رابهشدتكاهشميدهد.
ëکشاورزانارجمند:باکشتگياهانکمآبخواهوزودبازده

نظيرکنجد،زيره،زعفرانوآفتابگردانمصرفآبکشاورزی
راکاهشدهيد.

ëهمشهريانعزيز.برایجلوگيریازابتالءبهبيماریبسيار
خطرن��اکتبخونريزیدهنده،قبلازمصرفگوش��تقرمز
آنرابهمدت24ساعتدردمایيخچالنگهداریکنيد.

ëكش��اورزانعزيز:بافروشتوافقيمحص��والتمازادبر
مصرفخودبهشبكهتعاونيهايروستاييوكشاورزي،در

افزايشرفاهتوليدكنندهومصرفكننده،گامبرداريد.
ëباغ��دارانمحت��رمپس��ته:آيامیداني��دعمدهتري��نمانع

صادراتمحصولپستهآلودگیبهزهرابهقارچیآفالتوکسين
میباشد.

ëباغدارانمحترمپسته:برداشتبهموقع،سريعوبهداشتی
پس��تهازباغاتوانتقالبهترمينالهایفرآوریدرکمتراز6
ساعت،درکاهشآلودگیبهآفالتوکسينبسيارموثرمیباشد.

ëپستهدارانارجمند:ازعللعمدهآلودگیپستهبهزهرابه
آفالتوکس��ينتماسخوش��ههایپس��تهبازمينمیباشد.لذا
هرسوقطعشاخههايیکهدرتماسيانزديکزمينهستند،

ضروریاست.
ëقابلتوجهمسئولينترمينالهایضبطپسته:آبحاصلاز

شستش��ویپس��تهدرترمينالهایفراوری،آلودهبهقارچمولد
زهرابهآفالتوکس��ينمیباش��د.بنابرايننباي��دازاينآبدر

شستشویمجدداستفادهنمود.
ëمحل��ولپاش��یدرختانميوهبعدازبرداش��تمحصولبا

کودازتوعنصررویباعثتقويتگياهوحفظجوانههای
زايشیسالبعددرگياهمیشود.

ëباغدارانعزيز:حفظپوش��شگياهیس��طحخاکباغات
درمناطقگرموخش��کومديري��تآن،عالوهبرجلوگيری
ازتبخيرآبازسطحزمين،باعثحفظموادغذايیخاکو

افزايشبهرهوریازآبمیگردد.
ëباغدارانعزيز:حفظپوششگياهیسطحخاکباغاتدر

مناطقگرموخشکومديريتآن،باافزايشرطوبتنسبی
هوایباغوتعديلدرجهحرارت،مانعآفتابس��وختگیميوه،

برگوتنهدرختانمیشود.
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نیم بخوانیم و بدا



آشنايي با مراحل و ضوابط اجراي استخرهاي ژئوممبران )پليتون(

حمید رضا فهیمي راد/كارشناس آب و خاك
استخرهاي ذخيره آب از زمان هاي گذشته مورد توجه و استفاده كشاورزان بوده است. 
با توجه به اهميت صرفه جويي در مصرف آب بخصوص در بخش كش��اورزي الزم است 
تمهيداتي اتخاذ تا اين مهم محقق شود، لذا مي بايستي از روشهاي نوين و تكنولوژي براي 

خدمت به بخش كشاورزي كمك گرفت.
اس��تخرهاي ژئوممبران روش��ي مطمئن براي ذخيره آب كش��اورزي است كه به بحث 

پيرامون آن مي پردازيم.
اين اس��تخرها به س��ه حالت مدفون- نيمه مدفون و آزاد از جنس خاك كوبيده شده و 

متراكم احداث مي گردد.
اين س��ه حالت زماني به كار مي رود كه ش��رايط تخليه آب اس��تخر مورد بررسي قرار 
گرفته باشد. به اين معنا كه اگر محل قرار گيري و شيب زمين اجازه دهد حتي االمكان آب 
خروجي اس��تخر از كف تخليه و به صورت ثقلي )خودپا( باشدو نيازي به پمپاژ نباشد اما 

در صورت ضرورت مي توان براي تخليه آب استخر از سيستم پمپاژ بهره گرفت.
اين سه حالت مي تواند با برآورده نمودن شرط فوق اجرا گردد.

خاك مورد اس��تفاده در اين اس��تخر ها بايد داراي دانه بن��دي از نوع خاك مرغوب ، 
ش��كل پذيرو قابل تراكم باش��د. دراين قسمت بايد خاك سطحي محل احداث كه به خاك 

نباتي مشهور است ، ابتدا جمع آوري و در محوطه خارج از محيط استخر دپو گردد.
پ��س از اين مرحله، خاكريز مورد نظربا خاك مناس��ب ب��ه جا مانده با رطوبت كافي و 
اس��تفاده از غلطكهاي مخصوص با ش��رايط و ضوابط احداث خاكريزها كه در راه سازي 

رعايت مي شود قابل اجرا است.
شيب بدنه خاكريز در داخل استخربا توجه به تجارب به دست آمده 1:1/5 و در خارج 

آن 1:1 مي باشد. البته مالك رعايت اين موضوع به نوع و جنس خاك محل بستگي دارد.
بدنه اس��تخر مي بايس��تي صاف و به صورت پايدار و تثبيت ش��ده باشد كه مي توان از 
ش��فته آهكي و اندود كاه گل براي ايجاد اين ش��رط استفاده نمود. عرض تاج استخر براي 

اجراي فنس و نصب ورق وتردد حد اقل 5 متر در نظرگرفته مي شود.
براي اطمينان بيش��تر و س��الم ماندن ورقهاي ژئوممبران پوش��ش پارچه اي ش��بيه به 
موكتهاي امروزي به عنوان آستر براي جلوگيري از سايش همچنين عدم سوراخ شدن ورق 

در زير آن به نام ژئوتكستايل به كار مي رود.
اتصال ورقها به يكديگربه روش جوش در محل مي باشد.

ضخامت ورقهاي مورد اس��تفاده در پوش��ش اس��تخر 1 و 1/5 ميلي متر مي باش��د. كه 
توصيه مي گردد براي پوشش از ورقهاي 1/5 ميلي متر استفاده شود.

محاسن كاربرد ورق هاي ژئوممبران:
ëارزانبودنوسريعاجراشدناستخر
ëآببندبودنكاملاستخروعدمنشتآببهبيرون

مراحل گام به گام اجراي استخر پس از انتخاب محل:
جمعآوريخاكنباتيمحوطهاحداثاستخر.1
آببستنوكرتبنديمحوطهاجراياستخربرايبهكارگيريخاكمحلموردنظر.2
خاكبرداريباماشينآالتراهسازيواجرايمرحلهايوايجادخاكريزدراليههايمختلف.3
تنظيمشيببدنهخارجيوداخليباكنترلمناسب.4
تعيينمحلوروديوخروجيآباستخروكارگذاشتنملزوماتآن.5
اجرايشفتهبدنهوياتسطيحكاملبدنهداخلياستخر.6
نصباليهژئوتكستايل.7
نصبموقتورقژئوممبران)ترانشههاكاماًلپرنميشود(.8
اجرايفنسبهطوركامل.9
آبگيريموقتاستخربراياستقراركاملورقبهشرطآزادبودنآن.10
پرنمودنترانشههاوتثبيتدائميورقها.11

توصيه هاي الزم:
ëرعاي��تط��ولآزادورقهادرزماننصببهگونهايك��هحالتآزادواضافهطولآنها

رعايتش��ودبهطوريكهدرفصلسردس��الانقباضورقموجبفاصلهگرفتنورقها
ازكفاستخرنگردد،چونعدمرعايتاينموضوعمنجربهپارگيورقهادرمحلدرزها

وجوشميشود.
ë.قبلازآبگيريوبهرهبرداريازاستخراجرايفنسبهطوركاملانجامشدهباشد
ëب��هدلي��للغزندهبودنبدنهوجلوگيريازغرقش��دگيتوصي��هوتأكيدميگرددكهدر

اس��تخرازنردبانطنابيبرايكمكونجاتغريقاستفادهشود.البتههرگونهوسايلنجات
غريقمش��ابهنظيرطنابكش��يدرعرضاستخروياكارگذاريوسايلشناورهمميتواند

راهگشاباشد.
ëوظيف��هنگهداريومديريتبهرهبرداريازاس��تخرپسازاتم��امعملياتاجرائيبه

عهدهبهرهبردارميباش��دلذاتوصيهميش��ودصورتجلس��هتحويلاستخربهبهرهبرداربه
طوركاملتهيهوتنظيموتماممواردش��املكنترلكيفيتهمچنينرعايتمواردايمنيمد

نظرقرارگيرد.
ëنس��بتبهنصبتابلوهايهشداردهندهنظيرشناممنوعوخطرغرقشدگيبارنگهاي

واضحومشخصاقدامشود.

بهکوشش:ادارهبسيجسازندگيوشبکهعاملينترويج
ادارهرسانههایآموزشی

مديريتهماهنگيترويجکشاورزييزد
آدرس:يزد-ابتدايبلواردانشجو-سازمانجهادکشاورزياستانيزد

صندوقپستي89167-44913
www.jky.ir:نسخهالکترونيکدرسايت
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