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استانيزد

 راهكـارهاي كنتـرل و
 كـاهش تنش گـرمايي در دامداري ها

نرگس حسيني - دامپزشك

راهكارهاي مديريتي و تغذيه اي مي توانند تا حدود زيادي 
عواقــب و زيان هاي ناشــي از تنش گرمائــي را در گاوداريها 

كاهش دهند. در اين مقاله به چند راهكار مهم مي پردازيم.

ë  افزايش دفعات خوراك دهي و تغذيه در ســاعتهاي خنك
روز

پيشنهاد مي شــود 60 تا 70 درصد جيره در بين ساعات 8 
بعداز ظهر تا 8 صبح تغذيه شــود. ضمنا استفاده از خوراك با 
كيفيت باالتر و با خوش خوراكي بيشتر باعث تحريك مصرف 

خوراك مي شود.

ë جلوگيري از تخمير ثانويه خوراك
براي رســيدن بــه اين هدف مي تــوان در بــاالي مخازن 
خوراك سايه بان قرار داد و از بازدارنده هاي رشد كپك، مانند 
اســيدپروپيونيك اســتفاده كرد. تغذيه گاوها در شــب، اضافه 
كردن آب به جيره هاي خشــك و افزايش سهم سيالژ ذرت در 
جيره بــه منظور پايين آوردن pH جيــره از راهكارهاي ديگر 
جلوگيــري از تخميــر در زمان خوراك دهي مي باشــند. ضمنا 
آخور خوراك گاوها را براي پيشگيري از فساد ناشي از تابش 

آفتاب بپوشانيد.

ë قرار دادن آب خنك و كافي در اختيار دام
بين مصرف آب و توليد شير همبستگي مثبت وجود دارد. 
در جايگاههاي مجهز به فري اســتال يك آبشخور براي 15 تا 

20 گاو كافي است.

ë تغذيه پروتئين خام در سطح مناسب
استفاده از مقادير باال و پايين تر از مقدار مورد نياز پروتئين 
باعث افزايش توليد حرارت بدن مي شود. در دوره تنش گرمايي 
پروتئين تجزيه ناپذير در شــكمبه نبايد بيش از 61% باشد زيرا 
پروتئيــن اضافه به NH3 تبديل شــده و موجب افزايش توليد 

اوره و حرارت در بدن مي شود. 

ë  خنك كردن دام در جايگاه انتظار شيردوشي
بهترين مكان براي خنك ســازي استفاده از هواكش، پنكه 

و مه پاش در جايگاه انتظار دوشش است.

ë رعايت نظافت تابستاني
پره هــاي فن هــا را از گــرد و غبار و جرم پــاك كنيد زيرا 
كند شــدن پره ها امكان جابجايي هــوا را از بين مي برد. براي 
جلوگيري از تجمع جلبك ها بايستي آبشخورها را يك روز در 
ميان با محلول ضدعفوني كننده رقيق شــده شســت و آبشخور 

بيشتري نزديك محوطه انتظار شيردوشي قرار داد.

ë  استفاده از نياسين
نياسين با دخالت در سامانه اتساع عروق باعث تغيير شيب 

حرارتي از داخل به خارج بدن مي شود.

ë اعمال تغييرات در جيره
مكمل چربي اضافــه كنيد. پروتئين جيــره را مي توانيد تا 
16 درصد يا كمتر كاهش داد و پتاســيم، سديم و منيزيوم را به 
ترتيب تــا 1/5، 0/45 و 0/35 درصد ماده خشــك جيره براي 
گاوهاي شــيري افزايش داد. در دوره هــاي تنش گرمائي براي 
افزايش مصرف انرژي مي توان از بذر كتان يا ســويا اســتفاده 
نمود، ولي بايد توجه داشــت كه ميزان چربــي كل جيره نبايد 
از 7 تا 8 درصد ماده خشــك تجــاوز كند. در غير اين صورت 
باعث كاهش جذب روده اي كلسيم و منيزيوم مي شود. بنابراين 
هنگامي كه از خوراك با چربي باال استفاده مي شود احتياجات 

براي اين دو ماده معدني افزايش مي يابد.

ë تامين تهويه مناسب در جايگاه فري استال
ديوارهــاي جانبي ســاختمان بايد 4/2 متر ارتفاع داشــته 
باشــند و 75 تا 100 درصد باز باشند. به علت باال رفتن هواي 
گرم، ســقف با شيب بيشــتر جريان هواي گرم را به طرف باال 
هدايت مي كند اما سقف هاي با شيب هاي تندتر از 0/5 درصد، 
از ورود و پايين آمدن هوا بر ســطوح اشــغال شده توسط دام 
جلوگيري مي كنند. شيب سقف جايگاه فري استال بايستي بين 
0/25 تا 0/33 درصد باشــد. تحقيقات نشان مي دهند در زمان 
تنــش گرمايي هواكش ها بايســتي به مقــدار 29/7 متر مكعب 
هــوا در دقيقه تامين نمايند. نصــب هواكش با زاويه 30 درجه 
به ســمت پايين و به قطر 90 ســانتيمتر براي 40 راس توصيه 
مي شــود. تعبيه جايگاه باز در جهت شمالي - جنوبي و حذف 

موانع بادگيري به تهويه هوا كمك مي كند. 

 مديريت مصرف بهينه آب 
از منظر فرهنگ قرآني

علي افخمي عقدا/ كارشناس ترويج

ë ضرورت اصالح الگوي مصرف آب
ايــران در منطقه اي از جغرافياي زميــن قرار گرفته كه كمبود 
آب شيرين در آن كامال محسوس است. در حال حاضر منازعاتي 
در جهــان شــكل گرفته كه از آن بــه جنگ آب ياد مي شــود. در 
جهــان امروز، تســلط و مديريت آب به معناي تســلط بر ثروت 
و قدرت اســت. البته ايران از نعمــت آبهاي باراني به مقدار زياد 
بهره مند است كه گفته مي شود به شكل صحيح مديريت و مصرف 
نمي شود. اين جاست كه مساله مديريت آب براي جهاد اقتصادي 
و توســعه و شــكوفايي اقتصــادي معنايي خــاص مي يابد كه از 
ســوي مقام معظم رهبري نيز بر آن تاكيد شــده اســت. ايشان بر 
صرفــه جويي در مصرف آب بويژه در بخش كشــاورزي و لزوم 
اصالح شــيوه هاي آبياري و اصالح الگوي مصرف آب در بخش 

كشاورزي تاكيد داشته اند. 

ë  آب، مايه حيات و زندگي
همــه آن چــه از آن به نام موجود زنده، ياد مي كنيم، وابســته 
به آب هســتند و حيــات و زندگي خــود را از آن دارند. خداوند 
درباره نقش بنيادين آب در حيات و زندگي موجودات مي فرمايد: 
>و جعلنا من الماء كل شــيء حي< هــر زنده اي را ما از آب قرار 

داده ايم. )انبياء، آيه 30 و نيز نگاه كنيد: سوره نور، آيه 45(
در اين ميان، نقش آب شيرين و گوارا در بقا و تداوم زندگي 
بشــر و بســياري از گياهان و جانوران محسوســتر است؛ به اين 
معنا كه بخش بزرگي از موجودات زنده اي كه در خشــكي زندگي 
مي كننــد، برخالف جانوران دريايي، نيازمند آب شــيرين و گوارا 
براي ادامه حيات خود هســتند. از اين رو از آب شــيرين و گوارا 

به نام رزقالهي ياد شده است. )بقره، آيه60(
خداوند در آيات 68 تا 70 ســوره واقعه از ارزشــمندي آب 
شــيرين و گوارايي كه از ابرها فراهم مي آيد به عنوان يك نشــانه 
خداشناسي و معادشناسي ياد مي كند و انسان ها را به تدبر در اين 

امر فرامي خواند
خداوند در آيات بســياري از جمله آيات 22 و 164 ســوره 
بقره و 99 ســوره انعام و 57 سوره اعراف از نقش آب در آباداني 
زمين ســخن به ميــان آورده و در آيه 6 ســوره انعام به صراحت 
اعالم مي كند كه آب به ويژه آبهاي باران كه گوارا و شــيرين است 
با ايجاد رودها و نهرها و بركه ها، عامل اساســي در شــكل گيري 

شهرها و تمدنهاي بشري بوده است.

ë چگونگي مصرف يا مصرف بهينه آب
از آن جايــي كــه درصد آب شــيرين و گوارا نســبت به آب 
شور و تلخ بسيار اندك است، مسئله چگونگي مصرف يا مصرف 
بهينه آن در آموزه هاي دستوري قرآن مطرح شده است و خداوند 
از انســان ها خواســته تا در مصــرف بهينه و بــه دور از هر گونه 
اسراف و تبذير آب بكوشند، به طوري كه هر گونه مصرفنابجا
ونادرســتآبگواراوشــيرين،بهمعنايعملفاسد)بقره،
آيه60(يااســرافوزيادهروي)اعراف،آيه31( شناخته شده 
و كســاني كه از مصرف بهينه تجاوز مي كنند به عنوان مفسدان در 
زمين و انســان هايي كه خداوند آنان را دوســت نمي دارد، معرفي 

مي شوند. )همان آيات(
گزارشــهاي قرآني بر اين معنا تاكيــد دارد مصرف بهينه آب 
بايد به گونه اي صورت گيرد كه كمبود آب آسيبي به محيط زيست 

گياهي و جانوري وارد نسازد.
از آيه155 سوره شعراء و 27 و 28 سوره قمر به دست مي آيد 
كه انسان الزم است به گونه اي آب را مصرف و سهميه بندي كند 
تــا جانوران و گياهان نيز از آن بهره مند شــوند. اينكهخداوند
برايناقهصالحسهميهايازآبقرارداده، به معناي حق ثابتي 

براي جانوران و گياهان از آب شيرين مصرفي است.
ادامه در صفحه 6
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كنترل آفات مهم محصوالت زراعي و باغي در فصل تابستان

6- زنجرك مو
اين آفت در طي ســاليان اخير در موستانهاي استان و 
كشــور جمعيت آن به حالت طغياني رسيده است و حتي 
در منازل مســكوني نيز جمعيت آن فوق العاده زياد شــده 
و باعث بوجود آمدن خســارت اقتصادي به اين محصول 
گرديده است كه عالئم خسارت اين آفت بر روي برگهاي 
درخت بصورت لكه هاي نقره اي مشخص شده كه آفت در 
پشــت برگه فعاليت نموده و باعث ايجاد لكه هاي خشكي 
در بــرگ مي گردد و در نهايت برگها كاماًل خشــك شــده 
ريزش نموده و خوشــه ها نيز چروكيده و خشك مي گردد 
براي كنترل آن بايســتي اقدامات پيشــگيري از قبيل جمع 
آوري و از بيــن بــردن بقاياي گياهي ســال قبل و نصب 
تلــه كارتهاي زرد رنگ در اول فصــل و در نهايت مبارزه 
شيميايي به محض ظهور عالئم آفت در سطح برگها انجام 

شود.

1- نماتد مولد گره ريشه خيار گلخانه اي
يكي از مهمترين عوامل خسارتزاي خيار گلخانه اي بوده كه در طول هر دوره كشت خسارت قابل توجهي را به محصول 
وارد نموده و در جمعيت هاي باالي اين عامل در خاك باعث از بين بردن كل بوته و پائين آوردن تعداد بوته خيار در واحد 
ســطح شــده كه در نهايت عملكرد محصول را در واحد ســطح كاهش داده و باعث غير اقتصادي شــدن توليد اين محصول 
مي گردد و در جمعيت هاي پائين تر نيز گلخانه دار را مجبور به اســتفاده از ســموم پر خطر براي كنترل آن مي نمايد. لذا براي 
پيشــگيري از خســارت اين عامل الزم است در فصل تابستان هنگامي كه گياهي در گلخانه وجود ندارد نسبت به ضد عفوني 

زمين به روش آفتابدهي اقدام الزم بعمل آيد.
بهترين زمان براي انجام اين كار از اواخر خرداد ماه به مدت 
6 هفته است كه بايستي به نحو صحيحي بر روي زمين پالستيك 

كشيده شود و قبل از آن نيز زمين آبياري شده باشد.

5- زنبور مغزخوار بادام
اين آفات نيــز جزء آفات كليــدي باغات بادام 
بــوده و در بســياري از موارد باعث غيــر اقتصادي 
شدن توليد اين محصول گرديده است. بهترين راه و 
مؤثرترين راه مبارزه با اين آفت جمع آوري ميوه هاي 
آلوده روي درخت در زمان برداشــت محصول و از 

بين بردن آنها مي باشد.

3- سوسك سرشاخه خوار رزاسه
ايــن آفت نيز يكي از آفــات مهم و كليدي باغات زردآلو، 
آلو، سيب، به و غيره بوده كه در صورت طغياني شدن جمعيت 
آن باعث خســارت سنگيني به درخت مي شود كه براي مبارزه 
با آن بايســتي به روش مكانيكي در طي فصل رشد شاخه هاي 
آلوده حاوي الرورا با قيچي از درخت جدا نموده و نســبت به 
انهدام آنها اقدام و يا كافيست گياهان تله مانند هويج، جعفري 
و پياز كاشــت تا در زمان به گل نشســتن آنها حشــرات كامل 

جمع شده بر روي آنها را جمع آوري و از بين ببرد.

4- كرم گلوگاه انار
آفت كرم گلوگاه انار ســاليان درازي اســت كه در 
باغات انار استان و كشور وجود دارد كه خسارت قابل 
توجهــي را به اين محصول وارد مي نمايد و باعث غير 
اقتصادي شــدن اين محصول ارزشمند مي شود به دليل 
اينكه محصول انار حساســيت زيادي به مصرف سموم 
شــيميايي داشــته و باعث طغيان جمعيت ســاير آفات 
نظير كنه ها مي شــود بنابراين بايســتي با روش هاي غير 
شــيميايي با آفت مذكور مبارزه نمــود كه اين روش ها 
شــامل جمع آوري و از بين بردن انارهاي آلوده ســال 
قبل، جمــع آوري انارهاي آلوده در طول فصل در باغ، 

خالي كردن تاج ميوه هاي گل اول و غيره مي باشد.

2- شيره خشك پسته يا پسيل پسته
يكي از آفات كليدي و مهم پســته مي باشــد كه بسته 
به شــرايط محيطي جمعيت هاي متفاوتي را در ســال دارا 
مي باشــد بنحوي كه در بعضي ســالها ميــزان جمعيت آن 
قابــل مبــارزه نبوده و در بعضي از ســالها نيز جمعيت آن 
در ابتــداي فصل در حال طغيان بوده و در صورت غفلت 

باعث ريزش برگهاي درخت مي شود.
پتانســيل خســارتزايي آفــت به حدي اســت كه در 
صورت طغياني شدن جمعيت آن به محصول سه سال باغ 
خسارت وارد نموده و كشاورز را مجبور به چندين نوبت 
مبارزه شــيميايي با انواع ســموم مي نمايــد بنابراين براي 
جلوگيري از طغياني شــدن جمعيت آفت در فصل زراعي 
الزم اســت با يك برنامه ريزي صحيح و اصولي نسبت به 
پيشگيري و كنترل آفت اقدام نمود كه در اين برنامه اولين 
قدم رعايت بهداشــت زراعي باغ بوده و در گامهاي بعدي 
بايســتي نرم مبارزه را در نظر گرفت و در صورت رسيدن 
آفت به نرم مبارزه به مبارزه شــيميايي با سموم سازگار با 

طبيعت و با طيف اثر وسيع در ابتداي فصل اقدام نمود.

مرتضي فتاحي اردكاني: كارشناس ارشد حفظ نباتات 
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خداونــد در قــرآن کريم 461 بار از رمين نــام برده که حاکي 
از اهميت موضوع زمين و توجه خاص به اين مورد اســت.بارها 
در آيــات بــه آباد کردن و اســتفاده از نعمتهاي آن اشــاره دارد. و 
تاکيددارد که در زمين فســاد نکنيــد و از اين نعمت بزرگ نهايت 
اســتفاده را ببريد.لــذا از ابتــدا پيامبــر بزرگ اســالم زمينها را به 
اشــخاصي که توانايي آباد کردن و بهره برداري از آن را داشتند به 
روشهاي مختلف واگذار مي کردند که تحت عنوان اقطاع در اسناد 
تاريخ اســالم به جامانده و روايات معصومين به خوبي حد مرزها 
و قوانين آن روشن شده است و از آنجا که بنا به تعريف مالکيت 
زمين حقي است که به شخصي،اختيار مطلق در تصرف مال و منع 
ديگران از تصرف در آن مال مي دهد در فقه اســالمي به ســه نوع 

زير تقسيم مي گردد.

مالکيت به ذات کــه همان مالکيت خداوند متعال 1- 
به عنوان آفريننده و پديد آورنده تمام هستي است 
مالک تمام هســتي است و نياز به سبب ندارد که نتيجه ربوبيت او 

بوده و از طريق برهان عقلي به آن مي رسيم 

ُســوِلَفاتَُّقوااللََّ َيْســَأُلوَنَكَعِناْلَنَفاِلُقِلاْلَنَفاُلللََِّوالرَّ
َوَأْصِلُحواَذاَتَبْيِنُكْمَوَأِطيُعوااللَََّوَرُسوَلُهِإنُكنُتممُّْؤِمِنيَن

از تــو درباره انفــال )يعني غنايم جنگي و هر گونه مالي که 
مالک معيني ندارد( مي پرســند، )که مالک آنها کيست و چگونه 
بايد تقســيم شــود؟( بگــو: )مالکّيِت حقيقِي( انفــال ويژه خدا 
وپيامبر اســت، پس اگر مؤمن هســتيد )نسبت به انفال( از خدا 
پروا کنيد و )اختــالف و نزاع( بين خود را اصالح نماييد، و از 

خدا و پيامبرش اطاعت کنيد.

مالکيت امام و مالکيت دولت به اذن خداوند ) که 2- 
در مذاهب سکوالر و تمام کشور ها مالکيت دولت 
وجود دارد (طبق اختياراتي که خداوند متعال به رسول اکرم )صلي 
اهلل عليه( و از ايشــان به امامان معصوم تفويض شــده و از امامان 
معصوم هم به ولي فقيه و به دولت اســالمي و يا به نمايندگي ولي 
فقيه منتقــل مي گردد. يعني مالکيت طولي خداوند متعال به دولت 
منتقل مي شود. مالکيت دولتي و مالکيت جامعه اسالمي که از آن به 
مالکيت خدا و امام تعبير مي کنيم مالکيت نخستين است. يعني هر 
ثروتي قبل از اينکه دست کسي روي آن برود خدا و اسالم مالک 
آن اســت. يعني ما در تمام هستي هيچ ثروتي بدون مالک نداريم 
چه بســا قله کوهها و اعماق زمين و عمــق درياها مالک دارد که 

مالک نخستين آن خداوند متعال و دولت اسالمي است 

مالکيت شخصي وخصوصي : اين مالکيت نياز به 3- 
سبب دارد. که اين سبب مي تواند موارد مختلفي از 

جمله احياء و ارث و عقد باشد. 
احياء: آباد کردن و بهره برداري از زمين

ارث: انســان کــه فوت مي کند ملــک او باالجباربه ورثه اش 
منتقل مي شود و مالکيت از شخص ميت سلب مي شود 

عقد: هر نوع عقدي که در اســالم صحيح قلمداد شــود مثل 
اينکــه زميني را که ديگري آباد کرده بخــرد. و يا اجاره کند. يا به 

شخصي هديه کنند 
 که در هر حالت و سبب اين مالکيت داراي حدودي به شرح 
زير مي باشد که مهمترين آن در اقتصاد اسالمي احياء و کار اقتصادي 
اســت. کار اقتصادي مي تواند سبب مالکيت شود که به معني ايجاد 
بهره وري يا ايجاد فرصت بهره وري باشد به اين معنا که ثروتهايي 
کــه در طبيعت وجــود دارند به خودي خود قابل اســتفاده و بهر ه 
برداري نيســت بلکه بايد فرايندهايــي روي آنها انجام گيرد تا قابل 
بهره برداري شوند. فرض کنيد زمين خام که در يک دشت وجود دارد 
بايد احياء و قابل انتفاع شــود اين زمين بايد تسطيح شده و آبياري 
و کشت شــود تا بتوان از آن بهره برداري کرد. اين کار احياء بوده و 
کار اقتصادي به شمار مي آيد اما حيازت نيست. حيازت يعني دور 

زمين سيم خاردار يا خاکريز کشيده 
شــود که اين کار مالکيــت ايجاد نمي کند 

چون کار اقتصادي مناســب بــر روي زمين 
نيســت. البته خاک ريز کشــيدن و حيازت زمين 

حق اولويت ايجاد مي کند. اگر زمين براي کاشــت 
به شــخصي واگذار شــد و در آن اقــدام به خاکريزي 

نمايد اولويت اســتفاده از اين زمين را داراست و کسي 
حق ندارد در اين زمين دخل و تصرف کند. و حتي مسئوالن 

دولتــي که اين زمين را به ايشــان واگذار نموده اند حق ندراند 
به ديگري واگذار کننــد. با توجه به اينکه حق اولويت يعني حق 
اولويــت در بهره برداري پس بايــد از زمين بهره برداري کند و اگر 
مدتي گذشت و در اين مدت معلوم شد که اين فرد فقط مي خواهد 
خاکريز دور زمين بکشــد و اصال قصد و يــا توان بهره برداري را 
ندارد اينجا اين حق ســاقط شــده و دولــت مي تواند اين حق يا 
اولويــت را از او پــس گرفته و آن را به ديگــري واگذار کند. اين 
موضوع در مواردي که حيازت کار اقتصادي به شمار آيد مستثني 
مي باشد از جمله زماني که براي احياء زمين آب رودخانه يا نهري 
را با جدول کشي به زمين خودش انتقال دهد که اين حيازت آب 
اســت و براي آب مالکيت را ســبب مي شــود. چون آب را قابل 
بهره برداري نموده است. به همين دليل اسباب مالکيت خصوصي 
در ثروتهــاي طبيعي گوناگون و متفاوت هســتند. بــه عنوان مثال 
ديگــر جنگلها و مراتع تنها با حيازت قابل بهره برداري بوده و کار 

اقتصادي آن همان برداشت از آنها مي باشد. 
بعد از موضوع سبب مالکيت زمين، فقه اسالمي براي مالکيت 
حد و مرزهاي تعيين نموده که سه مورد از مهمترين آنها به شرح 

زير مي باشد. 
حد اول: عدم اضــرار : يعني اين مالکيت به شــرطي 
ادامه خواهد يافت که مالکيت ضرري نداشته باشد يعني مالکيت 
مالکيتي نباشد که که منشاء ضرر به ديگران باشد. بنا بر اين يکي از 
مزرها و حدود مالکيت زمين غير اضرار است. اگر کسي بخواهد 
از مالکيــت زمين خودش براي ضرر رســاني به زمينهاي اطراف 
بهره برداري کند. او را منع مي کنند و اگر جلوگيري امکان نداشت 
و اصرار در ضرر رســاني به ديگران بــود زمين را از او مي گيرند 
و ســلب مالکيت مي کنند حتي اگر زمين را احياء کرده باشد. مثال 
طــوري آبياري کند که به زمين هاي اطــراف ضرر بزند يا چيزي 
بکارد که موجب ضرر به کشــت ديگران باشــد ابتدا به او اخطار 
داده مي شــود اگر به اخطار عمل نکرد و اصرار در اضرار داشــت 
چنانچه رفع ضرر متوقف به ســلب مالکيت او و خلع يد او باشد 

خلع يد خواهد شد 
حــد دوم: عدم تعطيل:تعطيــل کردن بهره بــرداري از 
زميــن که به مالکيت خصوصي در آمــده موجب خلع يد خواهد 
شــد با اينکه مالکيت خصوصي شــخص بر اين زمين ثابت شده 
ســببش هم سبب مشروعي بوده بنابراين اگر زمين معطل و بدون 
بهره بــرداري رها گردد از او خواهند گرفــت. اين موضوع تحت 
عنوان اجراي قانون اراضي باير مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
در قوانين جمهوري اســالمي ايــران در حال اجراي و مجري آن 
مديريت امور اراضي اســت به استناد گزارشات واصله اگر زميني 
بدون دليل بيش از 5 ســال بالکشــت بماند پس از صدور راي و 

دادن دو ســه مرحله اخطار و عدم توجه مالک 
به اخطار ها موضوع قابل طــرح در محاکم قضايي و 
برگشــت مالکيت دولت در اراضي کشاورزي مي باشد. پس 
مرز دوم براي مالکيت خصوصي مرز تعطيل است اگر کسي زميني 
را با سبب مشروع مالک شد و مالکيت خصوصي او تثبيت گرديد 
لکن بعد آن زمين را احيا کرد به طوري که حالت خرابي بر روي 
زمين عارض شــد حق مالکيت او منتفي مي شود و دولت اسالمي 

مي تواند اين زمين را به ديگري واگذار کند. 
حد ســوم: تزاحم يا مصلحت به اغيار : مصلحت 
ملزمه اغيار به تشخيص ولي امر مي باشد. به طور مثال هزار هکتار 
زميــن را در يــک زماني که توانايي عمومي کم بوده به شــخصي 
کــه توانمند بــوده داده اند و اين زمين گســترده را احياء کرد ولي 
بعد ها شرايط جديدي پيش آمد و مصالح مهمتري ايجاب کرد که 
اين زمين بهره بردار ديگري داشته باشد مثل اراضي کشت موقت 
کــه در اوايل انقالب به اشــخاص واگذار گرديــد. يا فرض کنيم 
شخصي بطور مشروع روي اين زمين کار کرده و آن را احياء کرده 
ولي اکنون يک شرايطي پيش آمده که مصالح احياء يا الزام اقتضا 
مي کنــد اين زمين را از او بگيريم و بــه ديگري بدهيم. مصلحت 
الزامي معارض با مصلحت شــخصي مي تواند يک مجوزي براي 
دولت اســالمي ايجاد کند تا اين زمين را از او بگيرد و به ديگري 
بدهــد از مثال ديگر ايــن موضوع مي توان به اجــراي طرحهاي 
دولتي از جمله عبور را هاي اصلي و يا طرحهاي ملي در اراضي 
واگذاري اســت. البته بنا به مصلحت دولت اســالمي در باز پس 
گيري زمين مجوز مي دهد به اندازه اي که الزم و ضروري است تا 
حدي که حداقل ضرر به صاحب مصلحت اول وارد شــود و اين 

ضرر حداقل وارده نيز به نوعي جبران شود. 
در واگــذاري زمين به متقاضيان احياء همــواره از مباني فقه 
اسالمي تبعيت شده و حد و شرايط خاصي که در باال به آن اشاره 
شد داشته است. تا از تصرف و تجاوز در اراضي توسط اشخاص 
سود جو جلوگيري نموده و به مصداق عدم فساد در زمين به نوعي 
عدالت بين اقشار مختلف جامعه برقرار باشد. لذا دولت اسالمي 
بــراي توزيع مناســب زمين و بهر ه برداري بهينــه از منابع آب و 
خاک توســط اشــخاص حقيقي و حقوقي چهار وظيفه کلي دارد 
که علت اصلي تصويب قوانين وتدوين دستور العملهاي اجرايي 
آيين نامه هاي مربوط به واگذاري زمين شــامل موارد ذيل شــده 
و اين چهاروظيفه شــامل:1-توزيع عادالنه 2- استحقاق 3- توان 

اجراي طرح 4- عدم تزاحم يا ساير مصالح الزامي است. 
- اصــالح اليحه قانوني و واگــذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اســالمي ايران 

مصوب 1359/1/26 شوراي انقالب
- ماده 75قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت مصوب 1375/8/13 هيئت وزيران 

 - ماده 84 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درمواردمعين 
 - دســتورالعمل اصالحــي ضوابط واگــذاري اراضي منابع ملي ودولتــي براي طرحهاي 

كشاورزي وغيركشاورزي.

حدود مالکيت خصوصي زمين
تهيه و تنظيم : مهدي مروتي شريف آباد 



 شماره هشتم - تابستان 1393

4

زد 
ن ي

ستا
ي ا

ورز
شا

د ک
جها

ن 
زما

سا
ي 

يج
ترو

 - 
ي

زش
مو

مه آ
لنا

ص
ف

ومپيا تر يج

زهرا يغمايي
کارشناس حفظ نباتات شهرستان اشکذر

در بين بيماري هاي پسته در ايران، پوسيدگي طوقه و ريشه 
ناشــي از گونه هاي مختلــف قارچ فيتوفتورا باعث خســارت 
شــديد در باغ هاي آلوده مي گردد و لذا داراي اهميت ويژه اي 

است. 

ë :عالئم بيماري
 عالئم بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته در باغ متنوع 
و بصورت ســبز خشك شدن درختان، كاهش پوشش برگي و 
كلروزه و نكروزه شــدن برگها است. تغيير رنگ و زردي برگها 
از انتهاي برگ شــروع شده و پس از مدتي تمام سطح برگ را 
فرا گرفته و باعث بدشكل شدن و ريزش برگها مي گردد كه در 
نهايت با پيشــرفت بيماري، قارچ عامل بيماري باعث خشك 
شدن درخت مي شــود. درختان در باغ هاي آلوده ممكن است 
عالئم متفاوتي را نشان دهند، در درختاني كه بر روي پايه هاي 
حســاس پيوند خورده اند، عالئم به صورت سبز خشك شدن 
كل درخت اســت. ولــي در درختاني كــه داراي مقاومت باال 
به بيماري مي باشــند عالئم به صورت كاهش پوشــش برگي، 
خشكيدگي سرشــاخه، كم شــدن ميزان محصول، تغيير شكل 
برگ و مرگ تدريجي درخت مشاهده مي شود. عالئم پوسيدگي 
ريشه بر روي درختان پسته به صورت كم شدن پوشش برگي، 
زردي، كاهــش ميــزان محصول، تغيير شــكل برگهــا و مرگ 
تدريجي درختان مي باشد. به هر حال در مواردي ممكن است 
اين عالئم با عالئم پوســيدگي طوقه همپوشــاني داشته باشد، 
مخصوصــا زماني كه ريشــه هاي اصلي آلوده باشــند. الگوي 
خشك شدن درختان در باغ هاي آلوده متفاوت است و معموال 
در روي يك رديف، درختان يكي پس از ديگري خشك شده 
كه نشان دهنده انتقال عامل بيماري از طريق تماس ريشه اي، 
انتقال فعال عامل بيماري و يا عمليات خاك ورزي مي باشــد. 
در بيشــتر موارد، آلودگي از طوقه و يا ريشه هاي اصلي شروع 
شده و به جهت هاي مختلف روي آنها توسعه مي يابد. حاشيه 
محل آلودگي طوقه و ريشــه معموال با برداشــتن پوست بافت 
آلوده مشخص مي گردد. در محل طوقه و يا تنه در ارتفاع 20 تا 
30 ســانتيمتري از سطح خاك، قطرات صمغ به صورت ريز و 
درشت در سطح يا در شكافهاي پوست درختان ظاهر مي شود. 
چنانچه پوست قسمت آلوده برداشته شود، صمغي شيري رنگ 
بــه بيرون تــراوش مي گردد كه پس از مــدت كوتاهي به رنگ 
خاكســتري تا ســياه تغيير مي يابد. رنگ بافــت آلوده در محل 
طوقه از قهوه اي روشــن تا ســياه متغيرمي باشد در حالي كه 

در بافت ريشه بصورت قهوه اي روشن تا تيره ديده مي شود.
سرعت مرگ درختان آلوده در اثر پوسيدگي طوقه و ريشه 

بســته به سن آنها متفاوت است. درختان جوان داراي آلودگي 
شديد، سريعًا خشك شــده، در حاليكه در درختان مسن ابتدا 
پوشــش برگي كاهش مي يابد و سرشاخه ها خشك مي شوند و 

به تدريج بعد از 1 تا 3 سال مي ميرند. 

ë : مديريت بيماري
 روش هــاي مختلفي جهت مديريت بيماريهاي ناشــي از 
قارچ Phytophthora در مناطق و يا باغ هاي آلوده پيشــنهاد 

شده است،
اســتفادهازارقــاممقاوم: متاســفانه تاكنون اســتفاده از 

پايه هاي مقاوم براي اين بيماري در پسته عملي نشده است
بافتخاکمناســب:در باغ هايي كــه داراي بافت خاك 
رســي بوده و يا ميزان رس خاك توام بــا عمق خاك افزايش 
مي يابد، اين شــرايط باعث افزايش ظرفيت نگهداري آب در 
خاك، افزايش خفگي ريشه ها و حساس شدن ريشه به آلودگي 
مي گردد. در باغ هايي که يك اليه ســنگين در روي سطح خاك 
)عمق 0تا 40 ســانتيمتري( دارنــد و يا در مواردي كه درختان 
عمقي كاشته شده باشند، پوسيدگي طوقه بيشتر شايع مي باشد. 
وجود اليه ســخت زيرين كه در هنگام كاشــت شكسته نشده 
است، باعث تشديد بيماري مي گردد. دربيشترمواردبرداشت
خاكســطحيبينرديفهاتاعمق30تا50سانتيمتريبه
نحويكهدرختانبهاندازه20تا30ســانتيمترويابيشــتر
باالترازمحلآبياريقرارگيرندباعثكاهشقابلمالحظه

درمرگوميردرختانميگردد.
در بــاغ هايي كه طوقه آنها در زير ســطح خاك قرار دارد 
و يا داراي اليه ســخت زيرين مي باشــند. حفــر يك كانال به 
عرض 70 تا 100 ســانتيمتر و عمــق 1 تا 2 متر در فاصله بين 
رديف هــا و انتقال خاك بــه خارج از باغ و پركردن كانال حفر 
شده با خاك بدون آلودگي و سبك به نحوي كه شيب رديف ها 
به ســمت مركز رديف باشــد باعث كاهش خســارت بيماري 
مي گردد. اين موضوع از تجمع آب در اطراف ريشه هاي طوقه 
و ريشه هاي درختان حســاس به آلودگي، جلوگيري مي نمايد. 
الزم به ذكر است كه در چنين باغ هايي، برداشت خاك سطحي 
نيز مي تواند در كاهش خسارت بيماري قابل مالحظه باشد. در 
درختــان آلوده و يا تمامي درختان در يك باغ آلوده، كنار زدن 

شيره سياه پسته

خاك اطراف طوقه و ريشه هاي درختان نيز مفيد مي باشد. اين 
عمليات زماني مي تواند موثر واقع شــود كه ريشــه هاي اصلي 

درختان در معرض هوا قرار گيرند 
مقدارآبآبياريونحوهآبياري: در باغ هاي آلوده نبايد 
از غرقاب هاي سنگين و يا روش آبياري گردشي استفاده گردد. 
در مواردي كه ميزان خســارت بيماري شــديد باشــد، كاهش 
ميزان و دور آبياري مفيد است. استفاده از سيستم هاي آبياري 
تحت فشــار به لحاظ اينكه باعث كاهــش ميزان آب مصرفي 
نســبت به آبياري غرقابي، كاهش زمان تماس طوقه و ريشــه 
با آب و عدم اشــباع خاك به مــدت طوالني مي گردند، برتري 

دارند. 
مبــارزهشــيميايي: اســتفاده از قارچكش هــاي مختلف 
همچون مخلوط بردو و اكسي كلرايد مس. )در بعضي از موارد 
از آهك هم براي ضدعفوني طوقه و ريشــه استفاده مي گردد(. 
در اينجــا اشــاره به اين نكته مهم مي باشــد كه درخت پســته 
داراي پوست نسبتا سخت و غير قابل نفوذ مي باشد و اين امر 
باعث شده است كه كاربرد قارچكش ها بر روي طوقه و ريشه 
درختــان غير موثر يــا کم تاثير گردد. ممكن اســت اين روش 
فقط بر روي درختان جوان كه پوست آنها نفوذپذيري بيشتري 
دارند تا حدودي موثر باشــد و بر روي درختان بالغ غالبا غير 
موثر اســت. لذا يكي از روش هــاي موثر جهت كنترل بيماري 
پوســيدگي طوقه و ريشــه، كاربرد قارچكش هاي سيستميك و 

حفاظتي در محل طوقه و ريشه مي باشد. 
حذفوريشهكنيدرختانبيمارخشكشده: درختان، 
همراه با خاك اطراف طوقه و ريشــه به بيرون از باغ منتقل و 
معدوم شــوند. در اكثر موارد ضدعفوني محــل درختان بيمار 
خشــك شده با قارچكش ها چندان موثر نبوده و عامل بيماري 
بعد از چند ســال درختان جايگزين را مورد حمله قرار داده و 
از بيــن مي برد. جهت ضد عفوني محــل درختان بيمار، روش 
آفتاب دهي خاك توام با اســتفاده از كود هاي حيواني نســبت 
به اســتفاده از قارچكش هــا برتري دارد.يكــي از روش هاي 
مبارزه با اين بيماري، تزريق مواد به تنه درختان است. در اين 
روش قارچكش ها با اســتفاده از دســتگاههاي خاص و مواد 

مخصوص به تنه درختان تزريق مي گردد.

آشنايي با بيماري 
گمـوز يا انگـومک

عالئم بيماري گموز پسته روي رختان و برگها
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ë :مقدمه
محدوديــت منابــع آب ومهمتــراز آن 
مســائل مربوط به شــيوه هاي بهره برداري 
از منابــع آب از مشــكالت اصلــي بخش 
كشاورزي و اساسي ترين دليل عدم توسعه 
اراضــي كشــاورزي در كشــور محســوب 

مي شود.
به طوري كه متوســط راندمان مصرف 
آب در بخش كشــاورزي در شرايط موجود 
حــدود 34 درصــد اســت. لــذا افزايــش 
راندمــان مصرف آب در بخش كشــاورزي 
جهت توســعه اراضــي امري ضــروري و 
اجتناب ناپذير اســت. كه يكي از مهم ترين 
راهكارهــاي آن آبيــاري تحت فشــار بوده 
و بســترهاي مورد نياز در اجــراي اين امر، 
تجهيز و نوســازي اراضي و بسترهاي الزم 
براي منظور نمودن شــاخص بهبود آب در 

سياست هاي آب كشور هستند.

ë  موانــع و محدوديت هاي توســعه
آبياري تخت فشار در سطح ملي:

كليه عواملي كه از توســعه يك فرآيند، 
شــكوفايي يك پديده و يا دســتيابي به يك 
ظرفيت مناسب جلوگيري مي كنند، موانع يا 
محدوديت در توســعه آن پديده محســوب 

مي شوند.
محدوديت هــا عمومــًا پايــدار بوده و 
گاهي هــم به داليل ســاختاري بــه وجود 
مي آيند.با توجه به بررسي هاي به عمل آمده، 
عوامــل زيــر را مي توان به عنــوان موانع و 
محدوديت هاي استراتژيك در توسعه آبياري 

تحت فشار نام برد.
الــف( تأميــن آب بخشــي از اراضي 

زراعي و باغي از منبع آب ســطحي اســت 
كه يكي از موانع و محدوديت هاي توســعه 
آبياري تحت فشار در كشور به شمار مي آيد.

با توجه به بررسي هاي انجام شده حدود 
46 درصد از اراضي زراعي و باغي كشور به 
صورت آبي كشت مي شوندكه آب مورد نياز 
خود را به طرق مختلف از منابع آب سطحي 
تأمين مي نمايند لذا ضريب اطمينان دستيابي 

كافي و به موقع در آنها پائين است.
ب( افــت روز افــزون ســطح آب زير 
زميني مناطق مختلف كشور و ممنوع شدن 
برداشــت آب از ســفره هاي آب زيرزميني 
در اغلــب اســتان هاي كشــور از موانــع و 
محدوديت هاي اســتراتژيك توسعه آبياري 

تحت فشار است.
ج( عدم وجود ســازمان كار و مديريت 
مناســب در نظــام بهــره بــرداري از آبهاي 
سطحي و آب قنوات و چشمه ها را مي توان 
در قالب محدويت ها و منابع توسعه آبياري 

تحت فشار در كشور عنوان نمود.
د( وجــود طبقات بهره بــرداري خرده 
مالكي از ديگر محدوديت هاي استراتژيك 
توســعه آبياري تحت فشار در كشور بوده و 
بر اساس بررســي هاي به عمل آمده حدود 
86 درصد بهره برداري ها را تشكيل مي دهند. 
البتــه با توجــه به ضرروت توســعه كاربرد 
روشــهاي آبيــاري تحت فشــار در اراضي 
خرده مالكي، ضروري است كه مطالعات و 
تحقيقات الزم در اين خصوص انجام شود.

هـ( وجود ضعف در ســاختهاي بخش 
كشاورزي و اثرات ســوء آن در ميزان سود 
آوري فعاليت هاي كشــاورزي بويژه در زير 
بخش هاي زراعــت و باغبانــي از موانع و 

محدوديت هاي اســتراتژيك توسعه آبياري 
تحت فشار در كشور است.

و( وجود مشكالت ساختاري، تاريخي 
و اجتماعي در نظام بهره برداري از اراضي، 
انحالل يا عدم حمايت اصولي از شركت هاي 
سهامي زراعي، تعاوني هاي توليد كشاورزي، 
كشت و صنعت و خرد بودن واحدهاي بهره 
برداري، پراكنده بودن قطعات اراضي، شكل 
هندســي نامنظم قطعات اراضي همگي از 
موانع و محدوديت هاي استراتژيك توسعه 
آبياري تحت فشــار در كشــور محســوب 

مي شوند.
و  اجتماعــي  مشــكالت  وجــود  ز( 
تاريخــي در نظام بهره برداري از منابع آب 
نظير اشتراكي بودن منابع آب براي اجراي 
آبياري تحت فشــاريكي از مشكالت مهم 

مي باشد.
تنگناهــاي  ح( وجــود مشــكالت و 
اجتماعــي در جامعه روســتايي نظير ســن 
بــاالي جمعيت فعال، آشــنا نبــودن به علم 
روزكشــاورزي، وجــود پذيرش ضعيف در 
فعاليــت هايي ترويجي و آموزشــي، وجود 
زمينــه ضعيــف در پذيــرش فناوري هــاي 
جديــد نظير آبيــاري تحت فشــار از ديگر 
محدوديت هاي توســعه آبياري تحت فشار 

در كشور به شمارمي رود. 
اميد آن كه با رفع موانع و مشكالت ذكر 
شده با برنامه ريزي صحيح و هدفمند، كليه 
بخشهاي فعال در امر توليد نيازهاي غذائي 
جامعه، به گونه اي فعاليتهاي خود را همسو 
و هم جهت نمايند تا كشــاورزي به معناي 
واقعي خود در مسير توسعه پايدار رهنمون 

شود.

»راهكارهاي بهبود زيرساخت تكنولوژي نوين آبياري«
حميد رضا فهيمي راد: كارشناس ارشد مهندسي زراعي

اصواًل براي استفاده فراگير و توسعه پايدار يك تكنولوژي جديد قبل از هر چيز بايد زيرساختهاي مورد نياز آن تكنولوژي فراهم 
شــود. زير ســاخت مديريت منابع آب در مناطق مختلف كشــور يكي از نيازهاي مهم در استفاده پايدار از اين منابع و هدايت و 
تشويق كشاورزان به استفاده از سامانه هاي جديد آبياري است. در بخش زير ساخت ها اهداف به دو دسته كلي سخت افزاري و 

نرم افزاري تقسيم مي شوند. مواد و لوازم ضروري براي اهداف سختافزاري و نرمافزاري به شرح ذيل مي باشد:
1(پيشبينيوتأمينانرژيالكتريكيوگسترششبكهبرقرساني
2(بازنگريدرطرحهاياجراشدهباهدفتغييرسامانهآبياري

3(الزامكارخانجاتسازندهلوازموتجهيزاتبهرعايتكيفيتوخدماتپسازفروش
4(ارتقاءبهرهوري،بهبودواصالحدرسياستهايكالنوقوانينمربوطبهبخشكشاورزيوتأمينآبآن

5(ايجادبسترمناسببرايتوسعهشركتهايخدماتي
6(توانمندسازيبهرهبردارانسامانههايآبياريتحتفشار

7(شناسائي،ترويجوتوسعهاستفادهبيشترازنرمافزارهايمرتبطبااتوماسيون
8(ايجادياســاماندهيبانكهاياطالعاتيمرتبطبااطالعاتكشاورزيوتوسعهسامانههايآبياريتحتفشاربانگرشرعايت

مسائلزيستمحيطي،اقتصاديواجتماعي

کـودهاي شيمـيايي
عباسعلي فهيمي - مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي يزد

به هر نوع ماده معدني يا آلي يا بيولوژيک که داراي عناصر 
غذايي باشد و باعث باال بردن حاصلخيزي خاک و همچنين با 
تيمار گياهي باعث افزايش عملکرد کيفي و کمي محصول شود 
کود اتالق مي شود. گياهان مختلف بر حسب نياز و با توجه به 
نتايج آزمايش برگ و خاک به کود هاي فوق نيازمند خواهند بود. 
برخي از کود هاي شــيميايي حاوي عناصر پرمصرف يا ماکرو 
المنت )ازت، فسفر، پتاسيم، کلسيم، منيزيم( و برخي نيز حاوي 
عناصر کم مصرف يا ميکرو المنت )آهن، روي، منگنز، مس و 
ُبر( مي باشند. به کود هايي که مجموع عناصر فوق را با هم و به 

نسبت متناسب دارا باشد اصطالحا کود کامل اتالق مي شود. 
ترکيب شيميايي و درصد خلوص کودهاي مختلف حاوي 
يک عنصر، بسيار متفاوتند. اين تفاوتها بر مورد مصرف، نحوه 
پخش، زمان کوددهي و اثر بخشــي کودها تاثير بســيار مهمي 
دارند. بنابراين شــناخت کافي از انواع کودهاي شيميائي قبل 
از انتخاب و يــا مصرف آنها ضرورت دارد. گروههاي اصلي 

كودهاي شيميايي پر مصرف عبارتند از:
ë  .کودهاي ازته: اوره رايج ترين کود ازت در ايران است

اوره از ترکيبات آلي بشــمار رفته و به همين فرم قابل جذب 
گياه مي باشد. از محلول اوره در محلول پاشي برگ گياهان نيز 

استفاده مي شود.
ë  کودهاي فسفره: ميزان محلول بودن و حرکت کود فسفره

در خاک بســيار محدود است و مي بايستي کودهاي فسفره را 
قبل از کاشــت به خاک داد و آنها را مستقيمًا در ناحيه توسعه 
ريشــه قرار داد. قســمت اعظم کود فسفره اي که به خاک داده 
مي شــود. بوسيله کلسيم در خاک هاي قليائي و بوسيله آهن و 

آلومينيم در خاکهاي اسيدي تثبيت مي گردد.
ë  کودهاي پتاســه: اغلب کودهاي پتاســه در آب محلول

هســتند و نحوه اضافه كردن آنها به خاک نقش زيادي در اثر 
بخشــي کود ندارد. کمبود پتاسيم بيشتر در خاک هاي اسيدي 
و خاک هاي شني ديده مي شود، اما کمبود آن در ساير خاک ها 
تحت شــرايط آبيــاري و برداشــت مقدار زيــادي محصول 

)بخصوص يونجه( نيز مشاهده مي گردد.
ë  کودهاي گوگردي: کمبود گوگــرد در خاک هايي که به

شدت در معرض شستشو قرار دارند مشاهده مي شود. در اين 
صورت مي بايستي گوگرد را بصورت کود به خاک اضافه کرد. 
اکسيده شدن گوگرد در حرارت و رطوبت مناسب حدود 3 تا 
 So2 4 هفته طول مي کشد. بعضي از کودهاي گوگرد را )مانند
و پلي سولفيدها( در آب آبياري حل و به خاک اضافه مي کنند

ë  کودهاي کلسيم و منيزيم: کلسيم و منيزيم کمتر بعنوان
کود مصرف مي شــوند، زيرا کمبود آنها در بســياري از خاکها 
)به استثناي خاکهاي نواحي مرطوب( ديده نمي شود. خاکهاي 
نواحي مرطوب اســيدي بوده و براي اصالح آنها از کلسيم و 

منيزيم استفاده مي شود. 
ë  کودهاي مخلوط: عناصر ازت، فســفر و پتاســيم بيش

از ســاير عناصر بعنوان کود مصرف مي گردند. گاهي کودهاي 
تجارتــي را بصورت مخلوطي از عناصــر فوق تهيه مي کنند. 
درصد عناصر اين کودها معمواًل پايين اســت و قسمت اعظم 
حجم را مواد ديگري به غير از عناصر فوق تشکيل مي دهند.

ترکيب اين گونــه کودها را با درصد ازت، اکسيد فســفر و 
اکسيد پتاسيم و به همين ترکيب ذکر مي کنند مثاًل کود 20-10-10 
داراي 20% ازت، 10% اکسيد فسفر و 10% اکسيد پتاسيم مي باشد.
كودديآمونيــمفســفات ) 0-52-21( و مونوآمونيم
فســفات )0-61-12( جــزو ايــن دســته كودها محســوب 
مي شــوند. همانطور كه مشاهده مي شــود در كود دي آمونيم 
فسفات، درصد ازت بيشــتر از مونوآمونيم فسفات مي باشد 
ولي درصد فســفر مونوآمونيم فســفات بيشتر است و هر دو 

فاقد پتاسيم هستند.
بر اســاس حالليت و pH خاك معمــواًل يكي از اين دو 
ترجيح داده مي شــود. مونوآمونيم فســفات حالليت بيشتري 

نسبت به دي آمونيم فسفات داشته و ضمنًا اسيدي تر است
در توصيه هاي كودي هنگامي كه به آمونيم فسفات اشاره 
مي شــود معمواًل مخلوطي از اين دو كود مورد نظر است و بر 
اساس آناليز ارائه شــده، مي توان دقيقًا مشخص نمود كه چه 
مقدار دي آمونيم فسفات و چه مقدار مونوآمونيم فسفات بكار 

گرفته شود.
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تاريخچه عشايرشهرستان خاتم
تذكر:درتكميلواصالحمقاله>آشــنايي با عشــاير استان يزد<كهدر
فصلنامهشــمارهقبلپيامترويجچاپگرديد،همکارمحترممانســرکار
خانمحيدريکارشناسمديريتجهادکشاورزيشهرستانخاتممطالبي

ارائهنمودهاندكهدرذيلميخوانيم.

عشــاير کنوني مستقر در شهرســتان خاتم عمدتا از نظر اصل و نسب به 
عشاير ايل خمسه تعلق دارند:
معرفي ايل عرب خمسه:

ايالت و عشاير فارس در 3 ايل تعريف و شناسايي مي شوند:
1-ايالت خمسه

2-ايل ترک زبان قشقايي
3-ايل لر زبان کهکيلويه

عشاير ايالت خمسه: عشاير ايالت خمسه مشتمل بر 5 ايل مي باشند که 
شــامل 1-ايل عرب 2-ايل باصري )فارس زبان( 3- ايل بهارلو )ترک زبان( 

4-ايل اينانلو )ترک زبان( 5-ايل ُنُفر )ترک زبان( مي باشند.
در ســال 1275ه-ق ناصرالدين شــاه قاجار جهت کنترل اغتشاشــات و 
ايجاد توازن قوا )در مقابل ايل قشقايي( در ايالت فارس اقدام به سازماندهي 

ايالت خمسه به رهبري ايل عرب نمود.
ايلعربخمسه:

عرب هاي خمســه در اصل از نجد )خوزســتان(، عمان و يمن آمده اند 
)قــرن هفتم هجري قمري( و در اســتان فارس متوطن شــدند. ايل عرب از 
ايالت خمسه فارس از دو ايل عرب جباره و عرب شيباني تشکيل شده است. 
محل ييالق ايل عرب در بوانات، قنقوري، ســرچهان، ده بيد، و قشــالق آنها 
در فســا، داراب، جهرم، رودان احمدي تا تنگ داالن و نيريز و بندر عباس و 

الر بوده است.
مجموعــه آگاه ايالت و عشــاير، تاريخ ايران ســر پرســي مولس ورث 

) Sir percy molesworth sykes:سايکس )به انگليسي
ايلعربجباره:

مردمان عرب جباره از نســل شخصي بنام شيخ جناح از نوادگان جابربن 
عبداهلل انصاري مي باشــند، که اين فرد مدتها بعد از اســتقرار اعراب شيباني 
احتماال در دوران اوايل تشــکيل دولت صفويه وارد ايران شــده و در منطقه 

فارس ساکن شده و به ايل شيباني پيوسته است.
طوايف تحت ســازماندهي ايل عرب جباره برابر کتاب عشاير فارس به 

نوشته ژ-دموريني حقوقدان فرانسوي در سال 1913:
طايفهالسعدي،آربز،ابوالغني،پيراسالمي،ساداتحسيني،شيري،
ابوالمحمــدي)لبومحمدي(،بوربور،بهلولي،جابــري،حنايي،قاريزي،
بزسرخي،تاتي،َجّهاکي،سغري،قارقاني،ُکراني)درگذشتهدرکرمانساکن
بودهاند(ابولحسني،ترُبر،جلوداري،شاهسون،عيسايي،قنبري،نقدعلي،

ابوشرف)لبوشرف(،درازي،شعبانيولر.
متمم طوايف ايل جباره به نقل از کتاب وقاع ايالت خمسه:

طايفهکوچي،عزيزي،لبردوني،ســاداتآتشــي،ســاداتآلعلي،
ساداتموسوي،شهسواري،چهاربنيچه،لبوحسيني

ايلعربشيباني:
دکتر سيروي پرهام مي نويسد از روزگار صفويان تاريخ ايل عرب فارس 
)ايل عرب جباره و شيباني( کمابيش روشن است و مي دانيم که حکومت ايل 
عــرب از قديم در خانواده خوانين عرب شــيباني در دولت صفويه احترامي 
تمــام داشــته و تا پايان دولت صفــوي و آغاز دولت نــادري به حکومت در 
ايالت عرب و باصري برقرار بوده است. در سال 1298 ه-ق حکومت ايالت 
عرب از خانواده اعراب خارج و برابر سياســت دولــت قاجاريه که اقدام به 
فروش شهرها و روستاها و فرماندهي عشاير به خانواده هاي متمکن و با نفوذ 

مي نمود، حکومت عشاير عرب بدست خانواده قوامي ها افتاد.
الزم به يادآوري است تا سال 1307 ه ش ارتش و نيروهاي نظامي ايران 
از ايالت و عشــاير تامين مي شــد واين موضوع توجه حکام ايراني به کنترل 

عشاير را افزايش مي داد.
طوايف تحت سازماندهي ايل عرب شيباني برابر تحقيقات دومريني:

فارسي-شيباني، تقريتي)تکريتي(،حساني)حســوني(، پاپتي، طايفه
کوتي،عبداليوســفي،والــيشاهي)ولدشــاهي(کوتي،الوردان،مزيدي،
ابوالحســني،حياتي،شهسواري،ابوالحاجي،ســنوده،صباحي،عزيزي،
عمــادي،کريچه،ماهاري)مهــاري(آردال)اردال(،پالنگي،خوشــنامي،
ســقاطي،گلهريشــي،الواني،بنيعبداللهيشــيباني،قفالبه،هوماليو

غالمشاهي
متمم طوايف ايل شيباني به نقل از کتاب وقاع ايالت خمسه: 

طايفهعمله،جمالي،موالي،ميرکي

 مديريت مصرف بهينه آب 
از منظر فرهنگ قرآني

ادامه از صفحه 1
اصــوالآبهايســطحيوروان،آبهايچشــمنوازو
دلپذيريهســتندكهجلوههايزيبايآنبشــررابهوجدو
سرورميآوردوافسردگيوغمراازدلهاميزدايد.ازاين
رو،ميبايستبهجنبههايزيباشــناختيوتاثيراترواني
آبهايجاريتوجهداشتوآنهارابهشكلنادرستيتغيير
نــداد. )حجر، آيه 45؛ اســراء، آيــات 90 و 91؛ رحمن، 
آيــات 46، 62 و 66 و آيات ديگــر( آبافزونبراينكه
بهداشــتونظافتظاهريوجسميبشرراسببميشود
)بقره،آيــه222؛فرقان،آيه48(،همچنينآرامشروحيو

روانيبشرراتامينميكند. )انفال، آيه 11(
به هر حال، آب مايه حيات و تداوم زندگي بشــر و 
ديگر جانوران اســت )فاطر، آيه12( بنابراين الزم است 
تا جهت بقاي گياهان و جانوران، در مصرف و مديريت 
آب تــالش كنيم و به عنوان خليفــه الهي در زمين، نقش 

آبادسازي خود را به درستي انجام دهيم.

ë آب عامل قدرت جوامع بشري
آب، مهمتريــن، عامل قــدرت و فزوني آن اســت. 
)انعــام، آيــه 6؛ هود، آيه 52( آب ايــن نقش را از طرق 
مختلــف ايفا مي كنــد. از جمله اين كــه موجب افزايش 
محصــوالت و فرآورده هاي غذايــي، افزايش جمعيت و 
ثروت جوامع بشري مي شود و اين گونه به جوامع قدرت 

مي بخشد.
آب مايه حيات و بقاي انسان و گياه است از اين رو 
بارهــا خداوند در آياتي از جمله 265 ســوره بقره و 99 
سوره انعام و 4سوره رعد، از نقش آب در پيدايش سبزه 

و گياه و باغ و بوستان سخن به ميان مي آورد.
از نظــر قرآن، انســان و جانوران وابســته به گياهان 
هستند و از حبوبات )انعام، آيه99؛ نباء، آيات 14و 15(، 
دانه هاي روغني )مومنون، آيات 18و19(، ميوه ها )نحل، 
آيــات10 و 11( و بــرگ و چيزهــاي ديگر آن اســتفاده 
مي كننــد. افزون بر اين كــه جانوران از علوفه و دانه ها و 
ميوه هاي گياهان اســتفاده كرده و انسان نيز از گوشت و 
شــير و پوست و ديگر فرآورده هاي جانوري سود مي برد 
و تغذيه مي كند. اين گونه است كه ارتباط تنگاتنگي ميان 

انسان با گياهان و نيز جانوران ايجاد مي شود.
خداوند در آياتي از جمله آيه24 سوره يونس و 10 
ســوره نحل، از نقش اساســي آب در دامداري و تامين 
علوفه دام ســخن به ميان مي آورد و يادآور مي شــود كه 
چگونــه اين افزايــش دام و دامداري در رشــد تغذيه و 
ســالمت آن براي انســان نقش ايفا مي كنــد و موجبات 

ثروت و قدرت بشر مي گردد.
به سخن ديگر، آب افزون بر اين كه موجبات زيبايي 
طبيعت با افزايش گياهان و رونق كشــاورزي مي شــود، 
موجب افزايــش دام و در نتيجه ثروت و قدرت جوامع 
بشــري نيز مي شــود. )يونس، آيه24؛ انعام، آيه99؛ حج، 

آيه5 و آيات ديگر(

بنابراين، نمي توان از نقش آبهاي شــيرين و گوارايي 
كه از طريق باران، چشمه سارها، چاهها، رودها و قنوات 
به دســت مي آيد، در زندگي بشر غافل شد. هرگونهغفلت
ازاينمهمبهمعنايكاهشثروتوقدرتبشروبازماندن
ازقافلهرشــدوشكوفاييتمدنياســت.ازاينرو،الزم
اســتتاآبهرچندكهفراوانباشــد،مديريتشود،چه
رسدكهباكمبودجديآبهايشيريندرسطحجهانمواجه

هستيم 

ë مديريت آب و مصرف بهينه
آيات قرآنــي، بر مديريــت صحيح آب تاكيــد دارند 
و از انســانها خواسته شــده تا ضمن حفاظت منابع آبي و 
پرهيز از آلودگي آن، در مصرف درســت و بهينه آب كوشا 
باشند و لذا از هرگونه اسراف و تبذير آب پرهيز داده شده 
اســت و كساني كه به آلوده ســازي آب اقدام مي كنند و يا 
مصرف نادرســت و اسراف گونه اي را در پيش مي گيرند به 
عنوان انســانهاي فاسد شناسايي شده و از جرگه انسانهاي 
محبوب خداوند خارج شده و جزو انسانهاي مغضوب قرار 

مي گيرند. )بقره، آيه 60؛ اعراف، آيه 31(
براي اين كه همگان از گياهان و جانوران و انســانها 
از آب به مقدار مورد نياز بهره مند شــوند، الزم اســت تا 
انســان به حكم وظيفه آباداني و عمران زمين )هود، آيه 
6( و نيز به حكم خالفت الهي بر موجودات جهان )بقره، 
آيــه 30( در شــرايط عادي در مصرف به جا و درســت 
آن بكوشــد و آبها را آلوده نســازد. همچنين در شــرايط 
غيرطبيعــي و دوره كمبودها و خشكســالي ها با ســهميه 
بنــدي، همه موجودات را از دسترســي به آب ســالم و 

گوارا بهره مند سازد )بقره، آيه 60(
مديريــت آب به معنــاي تغيير در محيط زيســت و 
افزايش اكســيژن و خنــك كردن محيط و بوم زيســت، 
افزايش گياهان و جانوران و تغييرات آب و هوا به سمت 
اعتــدال، )بقره آيــات 164 و نور آيه 45 و انبياء آيه 30( 
اســت، زيرا هر جنبنده اي از آب پديــد مي آيد )نور آيه 
45( و زنده شدن موجودات، از آب )انبياء آيه 30( است 
و اگــر آب در جايي فراهم آيد هــم، افزايش گياهان را 
سبب مي شود و هم تعديل آب و هوا را موجب مي شود.

بنابرايــن در مديريت آب هر گونــه روش علمي كه 
بتوانــد مصرف را مديريت نمايد و بــه مقدار مورد نياز 
براساس سهميه مناسب در اختيار هر بخش از كشاورزي، 
دامداري، بهداشت و آشاميدن قرارگيرد، چنين مديريتي 

مطلوب خواهد بود. )شعراء، 155؛ قمر27 و 28(
به اميــد آنكه با بهره گيري از آيات قرآن و احاديث 
و فرهنگ ناب اســالمي بتوانيم در مصرف بهينه آب در 
بخشــهاي مختلف به ويژه كشاورزي بكوشيم و از طريق 
اجراي سيســتم هاي نويــن آبياري و اصالح روشــهاي 
سنتي و مانند آن نه تنها سطح زير كشت را افزايش داده 

بلكه اجازه ندهيم اين ثروت خدادادي اسراف شود 
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بيماري پژمردگي فوزاريومي هندوانه

يكيازبيماريهايمهمهندوانهپژمردگيناشيازپوسيدگي
ريشهتوسطقارچفوزاريوماست.بادرنظرگرفتناينكهعاملاين
بيماريدرخاكبهســرميبردوميتواندبرايزمانطوالنيدوام
يابد،بنابراينكنترلاينبيماريمشكلميباشد.چنانچهجمعيت
عاملبيماريدرخاكزيادباشــد،تماميبوتهها،آلودهشــدهو
ميزانخسارتزيادميشود.نظربهکاشتگياهانجاليزيازجمله
هندوانهدربرخينقاطاســتان،تهيهمطالبــيدررابطهبابيماري
وراههــايمبارزهباآنجهتافزايشآگاهــيجاليزکارانداراي

اهميتاست.

رسول رسول پور، كارشناس ارشد بيماري شناسي گياهي
مديريت جهاد كشاورزي شهرستا ن ابركوه

ë عاليم بيماري
اولين عاليم بيماري بصورت پژمردگي ساقه هاي رونده 

در يك طرف بوته ظاهر مي شود )شكل 1(. 
گياهان هندوانه در هر مرحله اي از رشــد ممكن است 
به اين بيماري مبتال شــوند. بيماري ممكن اســت به بذرها 
ســرايت كرده و آنها را نيز آلوده كنــد. چنانچه بذرها آلوده 
باشند، عامل بيماري باعث پوسيده شدن بذر شده و درصد 
سبز شدن آنها كاهش مي يابد، مرگ گياهچه اتفاق مي افتد و 
ويا ممكن است گياهچه هاي سبز شده پس از مدتي پژمرده 
شــده و از بين برونــد. چنانچه گياهان ديرتر آلوده شــوند، 

برگ ها زرد شده وپژمردگي ايجاد مي شود )شكل 2(.
 اگر ريشــه گياهان پژمــرده را از خاك خارج كنيم و از 
آنها مقطعي تهيه نماييــم، آوندهاي تغيير رنگ داده و قهوه 

اي رنگ مشاهده مي شود )شكل 3(.
 در مراحل پيشــرفته بيماري، توده اي از ميسليوم ها بر 
روي طوقــه گياهان آلوده رؤيت شــده و عاليم پژمردگي به 
كل بوته منتقل مي شود، تمامي سيستم آوندي ريشه تخريب 

شده و در نتيجه تمام بوته از بين مي رود )شكل 4(.

ë عامل بيماري
قــارچ هندوانــه  آونــدي  پژمردگــي   عامــل 

از   Fusarium oxysporum f.sp. niveum  
قارچ هاي ناقص است كه فقط به هندوانه حمله كرده وقادر 
اســت در خاك بــراي مدت زمان طوالنــي دوام آورد. اين 
قارچ توليد اسپورهاي مقاوم )كالميدوسپور( مي كند كه گفته 
شــده تا 16 سال در خاك دوام مي آورند. عالوه بر آن توليد 
اسپورهاي كوچك كروي تا بيضي شكل )ميكروكنيديوم( و 
اسپورهاي بزرگتر چند سلولي و دوكي شكل )ماكروكنيديوم( 
مي كنــد و به همين دليل به ســرعت جمعيــت آن در خاك 
افزايش مي يابد. هــر گونه اقدامي كه باعث جابجايي خاك 
آلوده از مزرعه اي به مزرعه ديگر شــود، در گسترش قارچ 
و بيماري موثر اســت. اين قارچ داراي سه نژاد شامل نژاد 
هاي صفر، 1و 2 اســت. اولين نژاد شناسايي شده نژاد صفر 
بود. نژاد 1 نســبت به بقيه نژادها شايع تر بوده و قادر است 
به گياهاني كه داراي ژن مقاومت هســتند، نيز حمله كند. به 
تازگي نژاد جديد مهاجمتري شناسايي شده است كه تحت 
عنوان نژاد 3 ناميده شــده است. قارچ عامل بيماري در هر 
درجه اي از رطوبت خاك قادر به رشد است ولي در شرايط 
رطوبت بــاالي خاك، فعاليت آن كم مي شــود. بهينه درجه 

حرارت براي رشد آن 24-28 درجه سانتي گراد است.

ë كنترل بيماري پژمردگي آوندي هندوانه
به دليــل اينكه عامل بيماري يك قــارچ خاكزي بوده، 
جمعيت آن در مناطق آلوده به سرعت باال رفته وبراي مدت 
طوالني در خاك دوام مي آورد، مديريت اين بيماري مشكل 

اســت ولي رعايت نكات زير مي توانــد در كنترل آن مؤثر 
واقع شود: 

1- تنــاوب زراعي طوالني مدت )حداقل 3 ســال( كه 
باعث كاهش زادمايه قارچ در خاك شــده و شدت بيماري 

را كاهش مي دهد.
2- استفاده از واريته هاي مقاوم به بيماري

3-چون بيماري به بذرها نيز ســرايت كرده واز طريق 
بذر آلوده نيز منتقل مي شود، بنابراين از مزارع آلوده نبايستي 
براي توليد بذر استفاده نمود ودر انتخاب بذر بايستي دقت 
كــرده وبراي اطمينان از قارچ كش هايــي مثل بنوميل براي 

ضدعفوني آنها استفاده كرد.
4- جلوگيــري از ورود خاك آلــوده از مزراع آلوده به 
مــزارع ســالم. خاك آلوده ممكن اســت از طريق وســايل 
كشــاورزي، انســان، حيوانات وحتي آب آبياري )هنگامي 
كه مســير آب آبياري از داخل مزارع آلوده مي گذرد( منتقل 
شــود. از زه آب مــزارع آلوده بــراي آبياري مزارع ســالم 

نبايستي استفاده كرد.
5- اقدامات زراعي كه باعث تقويت گياه شــده و رشد 

آن را تســريع كند، باعث افزايش مقاومــت گياه به بيماري 
شود.

6- چنانچــه ســطح زير كشــت كــم بــوده و از لحاظ 
اقتصــادي توجيــه پذيــر باشــد مي تــوان از تدخين خاك 
اســتفاده نمود. براي اين كار مي توان از تركيباتي سمي مثل 

متيل برمايد، نماگون و يا تيرام استفاده نمود.
7-گياهــي از خانــواده باقــال )Vicia villosa( به 
عنوان گياه پوششــي استفاده مي شــود كه در زمستان كاشته 
شده ودر بهار با شخم زدن به عنوان كود سبز قبل از كاشت 
هندوانــه به خاك برگردانده مي شــود. بقايــاي اين گياه در 
خــاك توليد آمونيــوم مي كند كه براي قــارچ عامل بيماري 

سمي است و باعث كاهش وقوع بيماري مي شود.
8- چنانچه آلودگي مزرعه جديد بوده و بصورت لكه اي 
و پراكنده باشد، مي توان از قارچ كش هايي مثل كاربندازيم 
و توپسين ام استفاده كرد. مطالعات نشان مي دهد كه تركيب 
هموديميســين )Homodemycine, HDE( كــه يــك 
تركيب مسي معدني است نسبت به توپسين ام و كاربندازيم 

اثر بيشتري داشته و محرك رشد گياه نيز مي باشد.
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ضوابط بتن ريزي در هواي گرميك تجربه موفق
حميد رضا فهيمي راد: كارشناس ارشد مهندسي زراعي

با شــروع فصل گرما و محدود شــدن شــرايط اجرا الزم 
است تمهيدات و روشهائي به كار گرفته شود تا محدوديتهاي 
اجرا به حداقل رســيده و در نهايت يك پروژه با كيفيت قابل 
قبول و اســتاندارد مورد پذيرش قرار گيرد كه در همين رابطه 

يكي از مباحث مهم بحث بتن ريزي در هواي گرم مي باشد.
يكي از اصول مهم براي دست يابي به بتن مناسب رعايت 
ضوابط و شرايط حين ساخت است كه از مهمترين عوامل آن 

درجه حرارت هوا در زمان ساخت بتن و اجراي آن است.
بتن ريزي در هواي گرم براي بتن زماني حكمفرما اســت 

كه شرايط زير را به صورت همزمان داشته باشد.
ë دماي بيش از 35 درجه سانتي گراد
ë رطوبت نسبي هواي كمتر از 50 درصد
ë .وزش باد شديد

بتن ريزي در هواي گرم مشــكل تر از هواي ســرد است 
چــرا كه احتمال بــه وجود آمدن تركهاي ريــز در بتن تازه به 
خصوص در اثر هم زماني سه عامل ذكر شده بسيار زياد است

ë : بررسي كارگاهي
كليه مصالح ســنگ دانه، از تابش مســتقيم نور خورشيد 
محافظت شــود در صورت عدم امكان، حتما مصالح درشت 

دانه قبل از اختالط، با پاشيدن آب خنك شوند.
ســطح قالــب )به خصوص قالــب فلزي( لحظــه قبل از 
بتن ريــزي با آب پاشــي خنك شــود و آب اضافي حاصل از 

آن جمع گردد.
آب خنك بيشــترين اثر را در پايين آوردن دماي بتن دارد 
و راحت ترين روش تقليل دماي بتن اســت. در مناطق بسيار 
گرم، اســتفاده از قطعات و تراشه هاي يخ به جاي مقداري از 
آب مصرفي بتن مي تواند بســيار موثر باشــد، زيرا تراشه يخ 
جهت ذوب شــدن، مقدار قابل مالحظــه اي از دماي اضافي 

بتن را جذب نموده و آن را كاهش مي دهد.
با به كار بردن اســالمپ مناســب )مصرف مقدار مناسب 
آب براي ساخت بتن( از باال آمدن شيره سيمان و ظاهر شدن 

آن در سطح بتن جلوگيري مي شود.
آب پاشــي بالفاصله پس از ريختن بتن در ساعات اوليه، 
شروع شود و به محض اينكه لكه خشكي روي بتن ظاهر شد، 

بايد شروع به آب پاشي و يا غرقاب كردن بتن نمود.
از پوششــهاي عايــق حرارت نظير نايلــون و گوني و در 
شــرايط باد شديد، از ماســه، خاك، خاك اره و كاه مرطوب به 
ضخامت حدود 5 ســانتي متر مي توان اســتفاده نمود. به جاي 
عمل آوردن با آب هم مي توان ازپوششــهاي مناســب و يا از 

محلولهاي شيميايي افزودني، استفاده نمود.

ë  مواد افزودني قابل اســتفاده براي شرايط بتن ريزي در
هواي گرم

اين نوع مــواد افزودني گيرش و محكم شــدن بتن را به 
تاخير مي اندازد مورد اســتفاده آن بــراي بتن ريزي در هواي 
خيلي گرم مي باشد و فرصت پرداخت و صاف نمودن مناسب 

مالت بتن را نيز فراهم مي آورد.
توضيح: نكته مهم در اســتفاده از مواد افزودني آن است 
كــه ابتدا تاثير آن بر روي مقاومت بتن حتما آزمايش شــود و 
بعد مورد اســتفاده قرار گيــرد و در صورتي كه چند نوع مواد 
افزودني با هم مصرف مي شود ، تاثير اين مواد بر روي يكديگر 
حتما آزمايش شود. هيچ نوع مواد افزودني را نمي توان بدون 

آزمايش و اطمينان از اثر مثبت آن به كار برد.

بهکوشش:ادارهرسانههايآموزشي
ادارهبسيجسازندگيوشبکهعاملينترويج
مديريتهماهنگيترويجکشاورزييزد

آدرس:يزد-ابتدايبلواردانشجو-سازمانجهادکشاورزياستانيزد
صندوقپستي89167-44913

www.jky.ir:نسخهالکترونيکدرسايت

فصلنامه آموزشي، ترويجي سازمان 
جهاد کشاورزي استان يزد 
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فاطمه شفيع نادري - مهدي عليپور
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تفت

اينجا مزرعه اي با سيستم آبياري قطره اي در دهستان زردين 
شهرستان تفت است که حدود 15سال پيش احداث شده است، 
بايــك منبع ذخيره آب که در زمســتان پر مي شــود و مجهز به 
سيستم آبياري قطره اي. مدير اين مزرعه مي گويد براي احداث 
اين باغ مشكالت زيادي داشتيم چون در مکاني بود که قسمتي 
از خاک آنرا قبال بار کرده بوده اند و قسمتي ديگر هم سنگي بود 
و قســمتي ديگر هم خيلي زياد ســنگ ريزه داشت و درقسمتي 

هم خاک آهکي بود .
درختان اين باغ 80درصد بــادام و 20درصد انگور، گردو، 

توت، ِبه و ديگر ميوه ها است.
درختــان اين باغ با مديريت خوب و هزينه کردن بيشــترو 
مناســب تر از ديگر کشاورزان و اجراي سيستم قطره اي ، سبز 
مانده در صورتيکه همه درختان اين منطقه يا خشک شده يا نيمه 
خشک است که اين خشک شدن درختان مزارع اطراف باعث 
هجــوم آفات فراوان به اين مزرعه نيز شــده اســت. البته مدير 
مزرعــه مي گويد ما تنها به خاطر ســود اين مزرعه را نگهداري 
نميکنيم بلکه بيشتر براي ايجاد فضاي سبز وتوليد هواي پاک و 
اکسيژن است. و الگويي براي آزمايش گونه هاي بادام صادراتي 
و گونــه هاي انگــور آذربايجان و انار و انجيــر و ِبه و توت از 
نژادهاي بخصوص و ايجاد نهالستان است. در اين مزرعه گونه 
هــاي بادام صادراتي باگل هاي دير رس و انواع ميوه ها و اخيرًا 

هم زعفران به روش آبياري قطره اي توليد مي شود.
چندين سال است که “عبدالخالق زارع” مدير مزرعه همه 
نژادهاي عالي را از سراسر کشور و حتي از خارج كشور آورده 
و به همه درختان بــاغ پيوند مي زند و مي گويد : من صددرصد 
از سيســتم قطره اي راضي هســتم و درجايي که بشود سيستم 
قطــره اي اجرا کرد و مــا غرقابي آبياري کنيــم کار حرام انجام 
داده ايم براي اينکه به مصداق آيه شــريفه از قرآن کريم دين ما 
اســراف را حرام دانسته و ايشان محاســن زير را براي آبياري 

قطره اي ذكر مي كند: 
1- مصرف کمتر آب به مقدار يک پنجم غرقابي

2- بوجود نيامدن علف هرز که بذر آن همراه آب مي آيد. 
3- با مديريت صحيح آبياري ريشه درخت را به عمق زمين 
هدايت مي کنيم زيرا در عمق زمين رطوبت بيشتري وجود دارد 

و در سالهاي خشکسالي درخت ديرتر خشک مي شود
4- اسراف نکرده ايم

5- زمين نياز به تســطيح ندارد و تختــه بندي و کل بندي 
نمي خواهد که اين کارها هزينه هاي سنگين دارد.
6- براي آبياري نياز به کارگر دائمي ندارد.

7- براي جلوگيري از تبخيــر آب مي توان آبياري قطره اي 
را شبها انجام داد.

8- کود دهي) کودهاي حــالل در آب را مي توان در تانک 
کود اين سيستم به ميزان يک اندازه به هر درخت رساند(. 

9- زمين به خاطر آب روي آن ســخت نميشــود و تهويه 
خاک به خوبي انجام مي شود و کندن زمين هم خيلي راحت تر 

و کم هزينه تر است.
10- کود حيواني به روش چالکود داده مي شود.

11- کاشــت همه ارقام زراعي با روش قطره اي به راحتي 
امکانپذير است.

12- پنج برابر غرقابي مي توانيم باغ به وجود بياوريم يعني 
توليد بيشتر و ارزانتر.

13- درصــورت پيوند زدن يــک درخت در يک رديف در 
اين سيســتم مي تــوان بدون هدر رفتن آب ، آب بيشــتر هم به 

درخت پيوندي بدهيم که پيوند آن سبز شود.
14- درخشــک ســالي ها كه آب کم داريم همان آب کم را 
با لوله به درخت مي رســانيم در صورتيکه در غرقابي آب کم به 

مزرعه و درخت نمي رسد.
ايشان متذکر مي شوند که در اين باغ تعدادي کندوي زنبور 
عســل هم براي تلقيــح بهتر گل ها و بهتر بارور شــدن درختان 

نگهداري مي کنيم.
درختاني که از ابتدا با روش قطره اي آبياري نمي شدند پس 
از عادت دادن به آبياري قطره اي توانستيم پيوند زده و اصالح 
نماييم در صورتيکه بــراي پيوند زدن درخت در روش غرقابي 

آب زيادي بايد مصرف شود. 
در سيستم تصفيه آب قطره اي، فيلتر خيلي کمتر از سيستم 

هاي پيشرفه نياز به شستشو دارد.
چندين گونه انگور روي يک درخت پيوند شده و همچنين 

چندين نوع انار روي يک درخت پيوند شده است.
کاشت محصوالتي نظير توت، بادام صادراتي، گردو، عناب، 
زرشــک، انواع ســيب درختي، انواع انگور، زردآلو، انجير زود 
رس )مثل انجير گالبي( و زعفران براي دهستان زردين و مناطق 

اطراف آن مفيد و سودآور است.
براي انتخاب گونه هاي ممتاز الزم است که موارد مناسب
بــودنبرايمنطقه،ديرگلومقاومبودنبهســرمايمنطقه، 
مقاومتبهکمآبيوآفات و در نهايت پربارومغزدرشــت
ومناســببرايصادرات)نسبتمغزبهپوستهباالتر(مورد 

توجه قرار گيرد. 
ايشــان از تجربيات خود مي گويند که ما ارقام مختلفي از 
بادام آورديم و بهترين نمونه را مي دانيم کدامست. ما بيشتر از 
اينکه از محصول اين مزرعه ســود ببريم کار تحقيقاتي انجام 
داديم براي اينکه کشــاورزان ديگر از نتيجه تجربه ما استفاده 
کنند و براي صادر کردن بادام و ارز آوري به کشــور خودمان 
كمك کرده باشيم. البته براي آزمايش ما در اين مزرعه زراعت 
قطره اي نيز انجام داده ايم از قبيل جو و گندم و خيار ســبز و 
هندوانه و سيب زميني و گوجه و بادمجان و خربزه و... وحتي 
زعفــران هم قطره اي کاشــتيم و نتيجه هم خوبســت. و همه 
کشــاورزان اين استان و حتي کشور مي توانند از اين تجربيات 
اســتفاده کنند تا ايــن آب که مايهء حيات اســت هدر نرود و 
دولت هم شايســته اســت جديت نموده و از کشــت غرقابي 

جلوگيري کند.
در اســتخر ذخيــره آب مزرعه هم ماهي قــزل آال پرورش 
داديم. کود حيواني را نيز براي توليد محصول ســالم و بي ضرر 

به روش هاي علمي و مهندسي در مزرعه به کار مي بريم.
در اين مزرعه ما در سيستم آبياري قطره اي براي بهينه شدن 
و بومي شدن تغييراتي اعمال کرديم. تعدادي انگور از آذربايجان 
غربي و اســتان فارس و تهران و ... آورديم. براي آزمايش چند 
نوع انار و انجير و ِبه و پسته هم کاشتيم که خوب بوده . نهالستان 
کوچکــي هم داريم . ما با تــالش و کار مداوم از بدترين زمين 

منطقه بهترين باغ و مزرعه اي الگويي احداث کرديم.


