
مژگان ميرزا باقري/ كارشناس زراعت

ويژگي هاي گياه كلزا و سازگاري آن با شرايط مختلف آب و 
هوايي، اهميت اين محصول را بيشتر نموده و بعنوان نقطه اميدي 

جهت تامين روغن خوراکي مورد نياز کشور به شمار آمده است.
کلزا مي تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گرفته و از 
تراک��م آفات، بيماريها و علفهاي هرز بکاهد. به گونه اي كه يكي از 
راههاي مبارزه با بيماري پاخوره گندم قرار گرفتن كلزا در تناوب با 
كشت گندم مي باشد. عالوه بر، اين كاشت اين گياه مي تواند باعث 
افزايش عملكرد محصوالت در كش��ت بعدي بش��ود به طوري كه 
افزايش عملكرد گندم بعد از كشت كلزا حدود يك تن در هكتار و 
افزايش عملكرد ذرت بعد از كش��ت كلزا حدود 1/2 تن در هكتار 

گزارش گرديده است.
كل��زا با تقدم برداش��ت در مقايس��ه با گندم زمين��ه الزم براي 
كش��ت دوم محصوالت تابس��تانه را فراهم مي كند. به علت پاييزه 
بودن كشت آن بر خالف ساير دانه هاي روغني بهاره در رقابت با 

محصوالت بهاره قرار نمي گيرد.
به علت بقاياي گياهي موجود، عالوه بر تأثير مثبت در افزايش 
ماده آلي خاك در تأمين علوفه مورد نياز زارعين نيز مؤثر مي باشد.

اس��تفاده از كن��دوي زنبور عس��ل به تع��داد 4-3 عدد در هر 
هكتار موجب گرده افش��اني مؤثرتر در گلها خواهد شد و مقداري 
هم عس��ل به دس��ت مي آيد. كنجاله باقي مانده از دانه هاي كلزا به 
دليل داش��تن پروتئين باال در تغذيه دام و طيور مورد استفاده واقع 

مي شود.

ë »مشخصات گياهشناسي كلزا«
كل��زا با نام علم��ي Brassica napus گياهي يك س��اله از 
تيره ش��ب بو مي باش��د. ريشه گياه در ش��رايط مناسب تا عمق 80 
سانتيمتري در خاك توسعه مي يابد. اين عمق نفوذ نقش به سزايي 
در مقاومت گياه به خش��كي خواهد داش��ت. اين گياه يك س��اقه 
اصلي دارد كه از آن شاخه هاي زيادي منشعب مي شوند و ارتفاع 
س��اقه بين 50 تا 200 س��انتيمتري متغير مي باشد. رنگ برگهاي آن 
سبز تيره مي باشد و به صورت متناوب بر روي ساقه قرار مي گيرند. 
اين گياه خود گش��ن مي باش��د و هر گل آن ش��امل 4 كاس��برگ، 4 
گلبرگ، 6 پرچم و يك مادگي مي باشد و طول دوره گلدهي آن بين 

20 تا 35 روز متغير مي باشد.

ميوه آن خورجيني و به طول 10-5 س��انتيمتر اس��ت و در هر 
خورجين 15 تا 40 عدد دانه تش��كيل مي ش��ود كه دانه ها قهوه اي 

رنگ و كروي شكل مي باشند و ذخيره روغني دارند.

ë :انتخاب مزرعه و شرايط كاشت
كلزا در محدوده وس��يعي از خاكها رش��د مي كند اما مناس��ب 
ترين اراضي براي رش��د كلزا، خاكهايي با بافت متوسط، مواد آلي 
كافي، PH بين 7-6 مي باش��د. بستر بذر بايد نسبتًا هموار باشد و 
تا عمق مناس��بي از رطوبت كافي برخوردار باشد و وجود مقداري 
از بقاياي گياهي بر روي سطح خاك مانع از فرسايش شديد خاك 
مي شود. براي پوشش مناسب مزرعه و رشد مطلوب اين گياه بايد 
در تاريخ مناسب كشت شود معمواًل در استان يزد رقم معرفي شده 
از اوايل مهرماه تا اواخر مهر ماه بايد كشت گردد تا با سرما مواجه 
نش��ود. الزم به توضيح مي باشد كه كاشت زود هنگام باعث جذب 
مق��دار زيادي آب و مواد غذايي در طول فصل پاييز و رش��د زياد 
بوته ها مي شود كه طول مدت بقاي گياه را در فصل زمستان كاهش 
مي دهد. از طرف ديگر كش��ت ديرهنگام كلزا خطر س��رمازدگي را 

افزايش مي دهد.
اگر بوته ها قبل از شروع زمستان در مرحله هشت برگي، با قطر 

طوقه 5 ميلي متري و طول ريش��ه عمودي 9-7 س��انتيمتري باشند 
درجه حرارت 13 تا 15 سانتي گراد را تحمل مي نمايند بدون آنكه 

با خسارتي مواجه مي شوند.

ë :عمق و فاصله رديف كاشت
بهترين عمق كاش��ت در خاك مرطوب 1/5 تا 2/5 س��انتيمتر 
مي باشد و به دليل كوچك بودن بذر نبايد در عمق زياد كشت گردد 
زيرا جوانه زني بذر با مشكل مواجه مي شود. كلزا در خاكهايي كه 

سطحشان سله بسته است به راحتي جوانه نمي زند.
فاصله رديف 30-15 س��انتيمتري ك��ه در اغلب بذر كارهاي 
غالت دانه ريز قابل تنظيم مي باش��د براي كش��ت اين گياه مناسب 
بوده است و در روش كشت مكانيزه با استفاده از اين نوع بذركارها 
و تنظيم دس��تگاه در مس��احتهاي بزرگ هم كشت به راحتي انجام 
خواهد ش��د. البته فاصله بوته ها بر روي رديف هم 5-4 سانتيمتر 

در نظر گرفته مي شود.

ë :ميزان بذر و تراكم بوته
تراك��م كمت��ر از 20 عدد بوت��ه در متر مرب��ع موجب افزايش 
تراك��م علفهاي هرز و كاهش ش��ديد عملكرد مي گردد و بر عكس 
تراكم بيش��تر از 100 عدد بوته در متر مربع باعث افزايش ورس و 
حساسيت به س��رما و كاهش عملكرد مي شود. مناسب ترين تراكم 

بوته كلزا 90-70 بوته در متر مربع مي باشد.
به منظور تعيين مقدار مناسب بذر براي كاشت، بايد بر چسب 
كيس��ه بذر را جهت اطالع از وزن هزار دانه و درصد خلوص بذر 

بازبيني كرد.
ميانگين ميزان بذر مصرفي در هكتار در صورت وجود بس��تر 
مناس��ب 4- 5 كيلوگرم در روش مكانيزه مي باشد در روش دست 
پاش ميانگين مصرف بذر در هر هكتار 6 تا 8 كيلوگرم خواهد بود.

ë :مديريت كنترل علفهاي هرز قبل از كاشت
قبل از كشت الزم است براي كنترل علفهاي هرز از علف كش 
ترفالن اس��تفاده نمود. اي��ن علف كش براي كنت��رل علفهاي هرز 
سوروف، ارزن وحش��ي، قياق بذري و ساير علفهاي هرز يكساله 

مناسب مي باشد و در مصرف آن رعايت نكات زير الزم است:
1- بايد قبل از كاش��ت بذر، علف كش بر روي خاك پاش��يده 

شود و با خاك مخلوط گردد و حتمًا خاك مرطوب باشد.
2- فاصله سمپاشي تا كاشت بين 5 تا 15 روز باشد.

3- سمپاش مورد استفاده بايد مناسب و تنظيم شده باشد.
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سازمانجهادکشاورزي
استانيزد

دانـه  روغـنـي كـلـزا
اهميت و جايگاه کلزا در ايران

تقدري و سپاس ، تبريك انتصاب
با سـپاس فراوان از الطاف خالصانه و تالش هاي ارزنده آقـاي مهندس عباس حاجي 
حسيني در سمت مدير هماهنگي ترويج کشاورزي و سردبير فصلنامه پيام ترويج که با 
ارائه رهنمودهاي مؤثر و کارآمد ترويجي خود به ما آموخت به جاي سـاختن با شرايط 
اقليمي سخت و شـكننده کوير، شرايط مطلوب را بسازيم؛ حضور سبز آقاي مهندس 
يداهلل جوادپور را در جمع عاملين ترويج کشـاورزي اسـتان يزد به عنوان مدير و سـردبير 
فصلنامه که موجب مسـرت همگان گرديد به فال نيك مي گيريم و ضمن خوش آمد 
به آن بزرگوار و تشـكر از عنايت ويژه شـان به امر ترويج کشـاورزي و قبول اين مسـئوليت 

مقدمشان را گلباران مي کنيم.
مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي استان يزد
و اعضاي هيئت تحريريه فصلنامه پيام ترويج
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ومپيا تر يج

نرگس حسيني - دامپزشك

واژه ورم پس��تان به التهاب غده پس��تاني ب��دون توجه به 
علت آن اطالق مي شود كه بوسيله تغييرات فيزيكي - شيميايي 
و معموال ميكربي ش��ير و همچنين تغييرات حاصل از بيماري 
در بافت غده پس��تاني مشخص مي شود. مهمترين تغييراتي كه 
در ش��ير ايجاد مي ش��ود عبارت اس��ت از : تغيير رنگ، وجود 
لخته و پيدايش تعداد زيادي گلبول سفيد با عالئم تورم، گرمي، 
درد و س��فت ش��دن غده پستاني كه بوس��يله آزمايش ظاهري 
ش��ير مي توان آنها را تشخيص داد. موارد زيادي از ورم پستان 
را به س��هولت نمي توان تش��خيص داد، بطوريكه داراي عالئم 
درمانگاهي نيس��تند كه به ورم پس��تان تحت باليني موسومند. 
متاس��فانه اين بيماري با كم شدن ش��ير دام، هزينه هاي درمان، 
دور ريختن ش��ير آلوده و يا ش��ير حاوي آنتي بيوتيك، احتمال 
از بي��ن رفت��ن يك يا چند قس��مت پس��تان و يا ح��ذف دام، 
افزايش س��قط و كاهش ميزان باروري خس��ارات وس��يعي به 
صنعت دامداري و توليد در كشور وارد مي كند. متاسفانه ايجاد 
بيماري ورم پس��تان ناش��ي از يك سلسله س��وء مديريت ها و 
عوامل محيطي نامطلوب اس��ت. كنترل و پيشگيري تركيبي از 
كليه اقدامات بهداش��تي، محيطي و مديريتي است كه بايد قدم 
به قدم آنها را انجام داد. اين اقدامات بايس��تي اقتصادي و در 

شرايط مختلف محيطي و مديريتي قابل اجرا باشد.
از بين بردن منبع عفونت، كاهش حساس��يت غده پستاني و 
جلوگيري از س��رايت بيماري از يك كارتيه به كارتيه هاي ديگر 
هدف برنامه پيش��گيري ورم پستان مي باش��د. تجربه نشان داده 
اس��ت كه اگر از طريق بهداشتي با ورم هاي مخفي مبارزه شود، 
متعاقبا در صد وقوع ورم پستان حاد نيز پايين مي آيد. ولي عكس 
آن صحيح نيست و مبارزه عليه ورم هاي حاد هيچ گاه نمي تواند 
گله را از آلودگي ثانويه مصون دارد. امروزه از روشهاي زير براي 

پيشگيري و كنترل ورم پستان استفاده مي شود.
روشاول-پي��دا كردن دام هاي مبتال از طريق همه گردي 
در گل��ه و يا از طري��ق دفاتر ركورد گي��ري و بيماريابي جهت 

مش��خص كردن ورم پستان. از اين طريق به سطح آلودگي گله 
مي توان پي برد ولي منشاء بيماريزا را نمي توان مشخص كرد.

روشدوم- در اين روش صرفنظر از اينكه بيماري در گله 
باشد يا نباشد، اقدام به يك سلسله عمليات بهداشتي مي كنند.

اين روش در 4 مرحله زير قابل اجرا است:
ë1-اطالعدقيقازنحوهكارسيس��تمش��يردوش��يوفراگرفتن

راههايصحيحروشكارباآن
ë2-بهمحضمش��اهدهورمحاددرگله،باي��دابتداداممبتالرا

ج��داودرمحليجداگانهرويبس��تريخش��كهمراهباكلشيا
بس��ترضدعفونيشدهباآهكانتقالدادهشود.سپسآزمايشهاي

تشخيصنوعميكربانجامشدهوجهتدرماناقدامشود.
ë.3-تزريقمواددرمانيهنگامخشككردنگاوضرورياست

زيرااغلبدامهااگردرايندورهمداوانشوندمبتالبهورمپستان
خواهندشد.

ë4-اگردرمانهايدامپزشكنتيجهنداداحتمالوجودورمپستان
مزمناس��ت.برايجلوگيريازسرايتبيماريبهسايردامهابايد
دامبيمارحذفشودوياسرپستانآلودهخشكشود.درصورتي
كهدامارزشتوليدمثلداردميتوانتوس��طعملجراحيپستان
رابرداشتوازگاومنحصراجهتتوليدگوسالهاستفادهكرد.

ë  نكات بهداش�تي مهم ب�راي جلوگي�ري از ابتال به ورم
پستان در هنگام شيردوشي:

چهار س��د مهم شامل پوسته مقاوم سرپستان، ماهيچه هاي 
اطراف نوك پستان، ماده كراتيني و دفاع طبيعي توسط گلبولهاي 
سفيد به طور طبيعي سبب پيشگيري از ورم پستان مي شود. اما 
با توجه به وجود عوامل ميكربي بس��يار در محيط الزم اس��ت 
نكات بهداش��تي رعايت گردد. بهداش��ت كارگر شيردوشي و 
اس��تفاده از چكمه، دستكش و لباس كار بسيار مهم است. قبل 
از شيردوشي دستهاي كارگر بايستي شسته و ضد عفوني شود. 
اس��تحمام ه��ر روزه كارگران كمك مهمي به ارتقاء بهداش��ت 
شيردوش��ي مي كند. قبل از شيردوشي پستانها بايد دقيقا شسته 
و ضد عفوني ش��وند. شستش��وي پس��تانها براي از بين بردن 

پيشگيـري
ورم پستـان
در گـاو

فض��والت و همچنين براي رگ كردن صورت مي گيرد. پس از 
شستش��و بايد با دس��تمالهاي يك بار مصرف خشك كرد. يك 
قطره آب حاوي ميلياردها ميكرب اس��ت كه مي تواند مجراي 
پستان و دستگاه شيردوش��ي و سپس ساير دامها را آلوده كند.

فنجانهاي دس��تگاه شيردوشي دائما از دامي باز شده و به دامي 
ديگر بسته مي شود. اين عمل مي تواند سريعا آلودگي را در گله 
اش��اعه دهد. بنابراين ضدعفوني الينرها و دوش��يدن دام بيمار 
در آخر دوش��ش در جلوگيري از اش��اعه باكتري موثر اس��ت. 
ضدعفون��ي سرپس��تانها با يك م��اده ضدعفوني ي��ددار امري 
ضروري اس��ت. براي چس��بيدن ماده ضد عفوني به سرپستان 
از كمي گليس��رين با النولين اس��تفاده مي شود كه پوست را نيز 
مرط��وب ن��گاه مي دارد و اث��ر ضدعفوني كنن��ده را نيز از بين 
نخواه��د برد. ارزش اين ضدعفوني تا حدي اس��ت كه گاهي 
مي تواند ورم پس��تانهاي مخفي را از بين ببرد و يا حتي تا يك 
سوم از كل عفونت ها بكاهد.پس از هر شيردوشي بايستي كف 
و ديواره سالن شيردوشي و كليه ظروف را شستشو داد و ضد 
عفون��ي كرد. از آنجائيكه پس از شيردوش��ي سرپس��تانك ها و 
اسفنگتر و ماهيچه هاي آن در اثر ترشح هورمون اكسي توسين 
و دوش��ش شير ش��ل و مجراي پستان باز است، پس از خاتمه 
شيردوش��ي نبايد اجازه داده شود كه گاو بخوابد زيرا تماس با 
كف اصطبل و كود س��بب نفوذ عوامل عفوني به داخل مجرا و 
آلوده شدن پستان مي شود. براي جلوگيري از خوابيدن، گاوها 
را با مواد غذايي سيلو شده با كنسانتره پروتئين دار با يونجه و 
يا موادي كه مورد عالقه گاو باش��د تغذيه مي كنند تا مدت يك 

ساعت گاو سرپا باشد.

ë  :از بين بردن كامل عوامل بيماري زا
1- بستر دام را هميشه بايد خشك نگاه داشت. اگر محيط 
گاوداري مرطوب است استفاده از خاك اره مضر است و بايد 

از كلش جاذب الرطوبه استفاده شود.
2- بيرون بردن دام ها براي مدت كوتاهي از س��الن جهت 

خالي بودن اصطبل و ضدعفوني كردن آن توصيه مي شود.
3- گوس��اله ها را باي��د در باكس ه��اي انف��رادي جداگانه 
پرورش داده و با سطل و پستانك دستي شير داده تا از ليسيدن 
پستان ها و تثبيت آلودگي روي بافتهاي پستان جلوگيري شود.

4- به تازگي از روش هاي موثري جهت پيشگيري مطمئن 
تر از ورم پستان ميكربي استفاده مي شود. تجويز انواع واكسن 
تا حدودي توانس��ته اس��ت از بروز ورم پستان جلوگيري كرده 
و ايمني موثر در گله ايجاد كند. يكي از اين واكس��نها واكس��ن 
پلي واالن Mastivac اس��ت كه باعث ب��روز ايمني موثر عليه 
اكثر عوامل ميكرب ورم پستان مانند استرپتوكوكوس آگاالكتيه، 
اس��ترپتوكوكوس دي��س آگاالكتيه، اس��ترپتوكوكوس اوبريس، 
اس��ترپتوكوكوس پيوژنز، اس��تافيلوكوكوس اورئوس و بعضي 
س��ويه هاي اي كوالي مي ش��ود. تزريق دو دز اين واكس��ن به 
فاصل��ه 15 روز مي توان��د ب��راي م��دت 6 ماه از ورم پس��تان 

جلوگيري كند. 
منابع:

بهداشتگاوهايشيري-دكترعليرضامحموزاده
بهداشتپستانوشيردوشي-مهندسسيدمحمدعتيقهچي

شيروبهداشتهمگاني-دكترگيتيكريم

ت�ج�رب�ه هاي ارزشمن�د
راحله شيرخاني/ كارشناس ترويج

آقاي محمد محس��ن هوشمند مروستي توليد كننده نمونه 
گندم و ذرت اس��تان در چندين دوره، از 8 سال پيش تاكنون 
ح��دود 9 تن گن��دم در هکتار از مزارع گندم خود برداش��ت 
نموده اس��ت. اين درحاليست كه متوس��ط برداشت گندم در 

استان 3 تن در هكتار است.
آقاي هوش��مند داليل توليد س��ه براب��ري محصول گندم 
خود را همکاري کارشناسان ترويج و راهنمايي مناسب آنها، 
ش��خم خوب و به موق��ع، آيش زمين، مبارزه ب��ا علف هرز، 
تس��طيح خوب، بذر مناسب، کش��ت به موقع همراه با تغذيه 

مناسب و به هنگام توسط کود هاي مورد نياز مي داند.
از نظ��ر گندمكار نمونه اس��تان در ح��ال حاضر افزايش 

توليد همراه با کاهش مصرف آب به دليل اهميت ويژه اي که 
دارد از طريق بكار بستن راهكارهاي زير امكان پذير است:
1-کاهشس��طحزيرکش��تباهدفبهب��ودمديريت
مزرعهدرنتيج��هکاهشهزينهوافزايشدرآمد)اقتصادي

کردنتوليد(
2-تقويتبنيهعلميوتجربيکارشناسانترويج

3-تشکيلگروههايکشاورزاندرسطحدهستانبراي
بازديدازواحدهاينمونهتوليدگندمباهدفايجادانگيزه

رقابتورغبتبهتوليدبيشتر
4-حذفکشتهايباتوليدکمتراز3تنبهدليلضرر
دهبودنآنمگربابهبودمديريتمزرعهوافزايشتوليد

5-حضورخودکش��اورزدرهن��گامآبياريمزرعهبه

دليلمديري��تاودرهدايتآبو
کاهشپرتآبدرمزرعه

6-احداثاستخرذخيرهآبو
کاهشس��اعاتکارکردموتورپمپ

چاهواستفادهبهينهازآب
7-تغييردرطولوعرضکرت

کشاورزيبراس��اسمدلهايعلميوتس��طيحمناسبآن
برايآبياريصحيحويکس��انسازيدرعمقنفوذآبدر

ابتداوانتهايزمين
اميد اس��ت توليد كنن��دگان ارجمند گندم ب��ا بكارگيري 
تجارب موفق خبرگان بخش كشاورزي با استفاده از امكانات 

موجود بيشترين عملكرد را داشته باشند.
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زنبورهاي سرخ گوشت خوارند و تمام کرم ها و 
حش��رات ريز از جمله زنبورعسل را مورد شکار قرار 
مي دهند. عالوه بر حشرات، مواد قندي را خيلي دوست 
دارند و براي همين چون زنبورهاي عس��ل ش��يرين 

هستند بيشتر مورد حمله زنبور قرمز قرار مي گيرند.
وقتي زنبور س��رخ به يک زنبور عس��ل حمله 
مي کند، زنبور عسل از خود مقاومت نشان ميدهد و 
زنبور سرخ با آرواره هاي خود ماهيچه هاي پروازي 
زنبور را مي خورد و زنبور را فلج مي کند. بعد زنبور 
را به نقطه اي دور از زنبورستان برده و سر زنبور را 

قطع کرده و باقي اجزاء بدن آن را مي خورد. 
اگ��ر زنب��ور س��رخ قص��د تغذي��ه نوزاد ها و 
الرو هاي خود را داش��ته باش��د، زنب��ور را به کلني 
خود برده و نيش زنبور عس��ل را بيرون کش��يده و 
در بدن خود زنبور عسل فرو مي کند تا زنبور کامال 
فلج ش��ود و در اين مرحله يک تخ��م روي زنبور 
عس��ل مي گذارد تا الروي که از تخم بيرون مي آيد 

از زنبور تغذيه کند.
اين زنبورهاي سرخ به قدري بي رحم هستند 

که حتي خودشان را هم مي خورند. 

ë  .روشهايي براي مبارزه زنبورهاي سرخ
چن��د روش ب��راي مب��ارزه زنبورهاي س��رخ 

پيشنهاد شده که به آنها اشاره مي شود. 
éتلهُششي: مي توان شش چرخ کرده گوسفند 
يا پوست و اضافات ماهي را با سموم مخلوط کرده 

و در نزديکي زنبورستان زير سايه قرار دهيد. 
ه��م چني��ن مي تواني��د روي کاش��ي مقداري 
چس��ب موش بماليد بعد مقداري کم ُش��ش چرخ 
ک��رده روي آن بياندازيد، بع��د از مدتي زنبورهاي 
سرخ به بهانه خوردن شش در چسب موش گرفتار 

مي شوند.
éتخري��بکلنيزنبورهايس��رخ:در هنگام 
غروب زماني که زنبورهاي س��رخ به النه مي روند 
خ��ط پرواز آنان را دنبال ک��رده و النه آن ها را پيدا 
مي کنيد و موقع ش��ب مقداري بنزي��ن داخل خانه 
آن��ان ريخت��ه و روي خانه آنان خ��اک مي بريزيد. 
زنبورها آن بالفاصله مي ميرند مي توانيد فردا محل 

را تخريب و خانه آنان را مشاهده کنيد.
éگل��دانبرعک��س: راه حلي اس��ت که دکتر 
نعم��ت ا... شهرس��تاني ابداع کرده ان��د که طي آن 
گلداني مانند ش��کل بعد به صورت وارونه آويزان 
کرده و س��يمي از س��وراخ باال عبور داده به داخل 
گل��دان مي آوريم و طعمه اي مث��ل جگر آماده و به 
انتهاي س��يم مي بندي��م. بعض��ي از زنبورها هنگام 
خوردن به زمين مي افتند که با گذاشتن ظرفي پر از 
آب و صابون زنبورها در داخل آن گرفتار مي شوند 
اما هنوز زنبورهايي داخل گلدان هستند که با شعله 
آتش ب��ه مدت 2 ثانيه بالهايش��ان مي س��وزد و در 

ظرف مي افتند.

éسمپاش��ي: به اندازه يک پارچ شربت قندي 
آم��اده کنيد و بعد مقدار زيادي چوبه درخت انگور 
در تش��تي ب��زرگ و ي��ا ظرفي مش��ابه آن بريزيد و 
ش��ربت قن��دي را روي هم��ه چوب ها بپاش��يد و 
صبر کنيد تا کامل خش��ک شوند و بعد در نزديکي 
زنبورس��تان قرار دهيد. بعد از مدتي تعدادي زنبور 
عس��ل در ظرف جمع مي ش��وند و به خاطر نبودن 
غذاي درس��ت و حس��ابي از ظرف خارج ميشوند 
و زنبورهاي سرخ زيادي در ظرف تجمع مي کنند.

شما با يک توري سيمي درب ظرف را ببنديد 
و با تکان دادن ظرف س��عي در به پرواز در آوردن 
زنبورهاي سرخ کنيد، همين که زنبورهاي سرخ زير 
تور ش��روع به پريدن مي کنند، با تخته چوبي به سر 

زنبورها بزنيد. بالفاصله زنبورهاي سرخ ميميرند.
زنبورها را بيرون آورده و گوشه اي در نزديکي 
زنبورس��تان در زير س��ايه بريزيد و مقداري س��م 

سوين روي آنها بپاشيد.
زنبوره��اي س��رخ ديگر ب��ه ه��واي خوردن 
زنبوره��اي مرده و يا تخمگذاري روي آنها، الش��ه 
زنبوره��ا را به کن��دوي خود مي برند و چون س��م 
س��وين خاصيت تماس��ي دارد، کل جمعيت کلني 

زنبور سرخ را از بين مي برد.
يکي از مهندس��ين زبده خراس��ان جنوبي ذکر 
کرده اند که مي ت��وان در هنگام غروب که زنبورهاي 
سرخ به النه خود مي روند، يک زنبور سرخ گرفته و 
روي آن سم سوين بپاشيد، و زنبور را رها کنيد تا به 
النه خود برگردد و همه زنبورها ديگر را مسموم کند.

سيد محمود حسيني
مبتكر برتر جوان در سال 1392 

)توليد و پرورش ملكه زنبور عسل(

محمد ميرجليلي/ كارشناس ترويج
 حسن ناصري/ كارشناس زراعت

ë :الف( تهيه بستر كاشت
ب��ا توج��ه ب��ه اص��ول خ��اك ورزي 
حفاظتي الزم اس��ت بقاياي كشت قبلي بر 
روي زمي��ن باقي بماند و هنگام ش��خم به 
خاك اضافه ش��ود اص��واًل 30% از بقاياي 
 گياه��ي ب��راي اين منظ��ور در نظ��ر گرفته 
مي ش��ود. اضافه نمودن بقاي��اي گياهي به 
خ��اك عالوه ب��ر افزاي��ش حاصلخيزي به 

افزايش رطوبت خاك كمك مي نمايد.
در روشهاي آبياري سطحي بخصوص 
آبياري غرقابي هموار بودن زمين،کم بودن 
ط��ول و ع��رض کرتها ب��راي جلوگيري از 
اتالف آب اهميت خاصي دارد. بر اس��اس 
تحقيق��ات انجام ش��ده ب��راي تهيه بس��تر 
استفاده از روش��هاي کم خاک ورزي مانند 
پنجه ي علي ايماني، کلتيواتور، پنجه غازي 

و سيکلوتيلر توصيه مي شود.
پيشآبي��اري: با انجام پي��ش آبياري 
ب��ذور علف هاي ه��رز موج��ود در مزرعه 
تحريک و ش��روع ب��ه جوانه زدن و س��بز 
ش��دن مي کنند که با انجام شخم بعدي اين 

علف ها از بين مي روند.

ë  :ب( آيش و تناوب
رعاي��ت آيش و تن��اوب جهت مبارزه 
ب��ا علف هرز اث��ر قابل مالحظ��ه اي دارد 
معمواًل کش��ت گندم بعد از کلزا در کاهش 
عل��ف هاي هرز و حتي کم ش��دن آفات و 

بيماري ها مؤّثر مي باشد.

ë  :ج( بذر
و  ش��ده  گواه��ي  ب��ذر  از  اس��تفاده 
ارق��ام مناس��ب اقلي��م و منطق��ه از نظ��ر 
عملكرد مقاومت به ش��وري و خش��كي و 
بيماري هايي از قبيل زنگ زرد، زنگ س��ياه 
و زنگ قهوه اي توصيه مي ش��ود. مثاًل ارقام 
سيس��تان و افق در مناطق شور و كم آب و 
ارقام س��يوند و پيشتاز براي شرايط مساعد 
مناسب اس��ت. توجه داش��ته باشيد كه هر 
سه سال از بذر گواهي شده استفاده نموده 
و از كاش��ت مداوم ب��ذر يك رقم در مدت 

طوالني اجتناب شود. 

همچنين بايد از بذوري اس��تفاده نمود 
كه از وزن ه��زار دانه بيش��تري برخوردار 
باش��د. مقدار بذر توصيه شده براي كاشت 
گندم در ش��رايط استان 250-200 كيلوگرم 

در هكتار است.

ë  :د( ك��ود
ب��راي تعيين ميزان ك��ود مصرفي بهتر 
اس��ت ابتدا از زمين مورد نظر آزمون خاك 
بعمل آيد و بر اس��اس نتايج آزمون مقدار 
مناس��ب كود توصيه ش��ود. ام��ا بطور كلي 
ح��دود 200 كيلوگ��رم فس��فات آمونيوم و 
150 كيلوگرم پتاس قبل از كاش��ت به خاك 
اضافه مي شود و بعد از جوانه زدن در زمان 
آبياري دوم يا س��وم به هم��راه آب آبياري 
به ميزان kg 50 ك��ود ازته )اوره( به خاك 

اضافه شود.

ë  :ه�( زمان كاشت
انتخاب زمان مناس��ب اهميت بيشتري 
دارد. شواهد حاكي از آن است كه كشاورزان، 
همه س��اله از كاش��ت بي موقع گندم صدمه 
زي��ادي مي بينند. دماي اصل��ي براي جوانه 
زدن گندم بين 4 تا 37 درجه سانتيگراد است 
همچنين گزارش شده كه دماي مطلوب 20 
درجه سانتيگراد است. بديهي است هر چه 
كش��ت گندم با تأخير انج��ام پذيرد، مرحله 
جوانه زني و رش��د اوليه گياهچه در شرايط 
دم��اي مطلوب صورت نمي گيرد و به علت 
كاهش دماي خاك، بذور جوانه نزده بيش��تر 
در معرض مواجهه ب��ا امراض قارچي قرار 
خواهند گرفت كه سبب كاهش تراكم بوته ها 
در مزرع��ه مي ش��ود. همچنين كش��ت زود 
هنگام گندم هاي بهاره نيز موجب مي شود تا 
ارقام زودرس در فصل پائيز به س��اقه رفته 
و ي��ا در اوائل فصل بهار و در مرحله ظهور 
س��نبله رفتن در معرض خسارت سرما قرار 
گيرند و ممكن اس��ت، سنبله ها عقيم شده و 

محصول از بين برود.
ش��ايان ذكر اس��ت بهترين زمان كشت 
گن��دم در اس��تان يزد اواخر مه��ر تا اواخر 

آبان ماه مي باشد.

مب�ارزه ب�ا 
زنبوران سرخ )گلوخرمايي(

شكارچي�ان زنبور عسل

»توصيه هاي فني در زمان كاشت گندم«

تلهچسبيُششيتلهُششمسموم

تلهگلدانبرعكس
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ë  اراضي قابل تقسيم
الف( اراضي مازاد بر يک ده ش��ش دانگ 
و مس��تثنيات چه از طرف مالک يا مالکين ثبت 

شده يا نشده باشد 
ب( زمين ه��اي باير )زمينهايي که س��ابقه 
کش��ت نداشته باش��ند( اين تعريف صرف اين 

قانون است 
ج( زمينهاي م��وات )زمينه��اي بايري که 
مالک نداش��ته باش��د( اين تعريف صرف اين 

قانون است 

ë :موارد استثناء
1- باغات ميوه و چاي و قلمس��تانهايي که 
عرص��ه و اعيان آن متعلق به مالک مي باش��د با 
حقابه معموله در مالکي��ت مالک باقي خواهد 

ماند 
2- کلي��ه اراضي ک��ه در تاري��خ تصويب 
اين قانون ب��ه صورت زراعت مکانيزه و بدون 
ش��رکت زارع م��ورد بهره برداري واقع ش��ده 
باش��د. و چنانچ��ه از اي��ن وضع خارج ش��ود 

مشمول قانون است. 
3-مالک خود کار )مالکي که خود مستقيما 

در زمين کار مي کند مشمول قانون نيست(
4- امالکي که در آن تقس��يم به نسبت بهره 

مالکانه باشد مشمول اين قانون نيست 

ë  اراض�ي واگ�ذاري  نح�وه  و  اولوي�ت 
مشمول اين قانون:

الف( زارعين و ه��ر ده و برزگراني که در 
همان ده به امر زراعت مشغول مي باشند. 

ب(وارث زارعيني که حداکثر يکسال قبل 
از شروع تقسيم در آن منطقه فوت کرده باشند. 
ج( کارگران کشاورزي مقيم منطقه تقسيم 

د( افرادي که داوطلب کار کشاورزي باشند 
بهاي زمين ب��راي افرادي که طبق اولويت 
باال زمين دريافت مي کردند عبارت بود از بهاي 
خريد اري ش��ده به اضافه ح��د اکثر ده درصد 
در ظرف مدت 15 س��ال با اقس��اط متساوي و 
به وس��يله بانک کش��اورزي. با اين توضيح که 
آنچ��ه بنا به مق��ررات اين قانون تقس��يم و در 
اختي��ار انتق��ال گيرنده قرار مي گرفت س��ند به 
نام او صادر ش��ده و اين س��ند به عنوان وثيقه 
وصول اقس��اط در رهن وزارت کشاورزي بود  
تا زماني که فک رهن مي گرديد و س��ند تحويل 

انتقال گيرنده مي شد. 

ë :موارد مهم قانون
بر اساس ماده نوزده هرگونه معامله نسبت 

به اراضي واگذار ش��ده ک��ه منجر به تجزيه آن 
اراض��ي به قطعات کوچکت��ر از حداقلي که از 
طرف وزارت کشاورزي براي هر منطقه تعيين 
ميش��ود ممنوع مي باش��د و چنانچه زارع فوت 
نماي��د و وراث نتوانند براي اداره ملک توافق 
کنند مي توانند س��هم خود را با رعايت قسمت 
اين ماده به زارع ديگري بفروش��ند و هر زارع 
مي توان��د ت��ا دوبراب��ر حداقل تعيين ش��ده از 

اراضي آن ده خريداري نمايند. 
بر اس��اس تبص��ره دو ماده ن��وزده هرگاه 
زمينه��اي تقس��يم ش��ده مصرف ديگ��ري غير 
از زراع��ت پي��دا نمايد که درآم��د آن بيش از 
کش��اورزي باش��د وزارت کش��اورزي پس از 
رس��يدگي اجازه تجزيه و فروش آن را خواهد 

داد. 
بر اس��اس م��اده بيس��ت و دوم اين قانون 
کلي��ه زارعين��ي ک��ه در تاري��خ تصوي��ب اين 
قانون)1340/10/9( در زمين هر ده به کش��ت 
و کار مشغول بوده اند ساکنين همان ده شناخته 
مي ش��وند و هي��چ مالک��ي حق ن��دارد به هيچ 
عن��وان زارع را از ده يا اراضي مورد کش��ت و 
کار اخ��راج نمايد و ي��ا از زراعت او ممانعت 

بعمل آورد. 
تا اينجا اجراي اي��ن قانون به مرحله اول 
اصالحات ارضي شهرت يافت که اجراي اين 
قانون در استان يزد هيچ موردي نداشت چون 
همه مالکان کمتر از يک ده شش��دانگ داشتند 
و تمام اراضي اس��تان در موارد اس��تثناء قرار 
گرفت به جز شهرستان طبس که در سال 1380 
به اس��تان پيوست که چند مورد اجراي مرحله 

اول صورت گرفت. 

ë :مرحله دوم اصالحات ارضي
پ��س از اج��راي مرحل��ه اول اصالحات 
اراضي ديده شد که بسياري از مزارع و دهات 
در استثنا قانون قرار گرفت و مشمول اصالحات 
اراضي نش��ده و هنوز نظ��ام مالک و رعيتي در 
بس��ياري از مناطق کش��ور از جمله استان يزد 
برقرار بود. چون بيش��تر ده��ات و مزارع کمتر 
از شش��دانگ بود ل��ذا مجل��س الحاقيه اي را 
درتاريخ 1341/10/27 به تصويب رس��اند. که 
آيي��ن نامه اجراي��ي آن در تاريخ 1343/5/3 به 
تصوي��ب رس��يد و به مرحل��ه دوم اصالحات 
ارضي شهرت يافت و شامل چهار فصل و 47 

ماده و 29 تبصره بود. 
بر اس��اس قانون مرحل��ه دوم اصالحات 
کليه دهات و مزارعي که مشمول قانون مرحله 

اول اصالحات نشده اند و در مالکيت اشخاص 
باقي مانده است موظف به اجراي يکي از سه 

صورت زير به انتخاب خود بودند. 
الف(اجاره: مالکين��ي که اين صورت را 
انتخاب مي کردند. مي بايس��ت ملک خود را بر 
اس��اس معدل سه س��ال اخير )1340تا 1342( 
ب��دون در نظ��ر گرفتن ع��وارض مطابق عرف 
محل به زارع همان ملک اجاره نقدي با شرايط 

زير بدهند. 
- مالک مخير اس��ت اسناد اجاره را با فرد 
زارع داخل نسق يا با هر يک از آنها به ضمانت 

شخص ديگري تنظيم نمايد 
- م��ال االج��اره به صورت نق��دي تعيين 
مي شود و لي مالک و زارع مي توانند با تراضي 
يکديگ��ر تمام ي��ا قس��متي از آن را به جنس 

تبديل کنند. 
- مدت اين اجاره سي سال و هر پنج سال 

يک مرتبه قابل تمديد است. 
ب(فروش: مالکيني که فروش را انتخاب 
مي نمودن��د مي بايس��ت از اي��ن تاري��خ ملک 
مزروع��ي خود را با تراضي ب��ه زارعين همان 

ملک بفروشند. 
ج(تقس��يم: بر اساس ماده پانزده اين آيين 
نام��ه مالکي��ن که تقس��يم اراض��ي را انتخاب 
مي نمودن��د موظ��ف به تراض��ي زارع صاحب 
نسق مي بودند و در صورت بروز اختالف حل 
اختالف ب��ر عهده س��ازمان اصالحات ارضي 
بود که س��ازمان اصالح��ات ارضي ملک را به 
نس��بت بهره مالکانه با حقابه مربوط بين مالک 
يا مالکين از يکطرف و زارعين از طرف ديگر 
با توجه ب��ه اوضاع و احوال محل بر اس��اس 

نسق بندي قبلي انتقال مي داد. 
بر اس��اس ماده هيجده اي��ن قانون مالکين 
مش��مول مرحله دوم موظف بودند ظرف مدت 
ي��ک ماه از اع��الم آگهي يکي از س��ه صورت 
باال را انتخاب و به س��ازمان اصالحات ارضي 

اطالع دهند. 
با اجراي اين قانون در کشور تمام اراضي 
به يکي از س��ه ش��کل فوق در آمد و درنهايت 
يک ليس��تي از اراضي در س��ازمان اصالحات 
ارضي آن زمان تهيه ش��د ک��ه وضعيت اراضي 
را مش��خص مي کرد که هر ملک کدام صورت 
از صورتهاي فوق را انتخاب نمودند و اسامي 
زارعي��ن و مالکين در دفاترمربوطه ثبت ش��ده 
و ي��ک نس��خه از دفاتر ب��ه اداره ثبت محل و 
يک نسخه از دفاتر به مرکز ارسال شد که هنوز 
هم اين دفاتر موجود و مبناي کار مي باش��د. و 

بسياري از اراضي که تقسم نموده يا به زارعين 
فروختند به اداره ثبت محل براي صدور س��ند 
ارسال شد و تعدادي از زارعين براي دريافت 
س��ند مراجعه کردند و بس��ياري ب��ه اداره ثبت 
مراجع��ه نکردند و ت��ا کنون هم اي��ن اراضي 
توس��ط وراث مالک و زارعين تقس��يم شده و 
زير کش��ت مي باشد اما س��ندي ندارند. که در 
اس��تان يزد نيز اين قانون اجرا شد اما با توجه 
به اينکه در صورت اج��اره اراضي هنوز نظام 
ارب��اب و رعيتي حاک��م بود و بيش��تر مالکان 
ب��راي نگهداري زمين خود اين نوع را انتخاب 
نمودند. مجلس قانون مرحله س��وم اصالحات 

اراضي رابه تصويب رساند. 

ë :مرحله سوم اصالحات ارضي
مرحله س��وم اصالحات ارضي با تصويب 
قانون تقس��يم و فروش اراضي مورد اجاره در 
مرحله دوم در سال 1347 آغاز شد و بر اساس 
م��اده اول اين قانون در مورد دهات و مزارعي 
که طب��ق مقررات قانون مرحله دوم اجاره داده 
شده و يا بر اساس ماده هفده مرحله دوم واحد 
س��هامي زراعي تش��کيل داده بودند مکلفند به 
زارعين فروخته و يا بين مالک و زارع تقس��يم 
نمايند. اگرچه در مرحله دوم سند اجاره تنظيم 
نش��ده باش��د. و بر اس��اس ماده دو اين قانون 
مالکين مش��مول موظفند ش��دند ظ��رف دوماه 
پس از اعالم قانون آمادگي خود را براي انتقال 
ملک مورد اج��اره با حقاب��ه مربوطه بزارعين 
مس��تاجر و يا آمادگي خودرا براي تقسم ملک 
به نسبت بهره مالکانه اعالم نموده و بر اساس 
مفاد قانون اقدام نمايند در صورت اس��تنکاف 
)خ��وداري از اج��راي قانون و امضاي اس��ناد 
مربوطه( مالکين اداره اصالحات ارضي به قائم 

مقامي آنان اقدام الزم را انجام خواهد داد. 
بر اس��اس ماده دوازه اي��ن قانون در مورد 
کلي��ه امالکي که در اج��راي قوانين و مقررات 
اصالح��ات ارضي به زارعين واگذار و درقبال 
بدهي آنان در رهن و وثيقه مي باشد و همچنين 
در م��ورد امالک��ي که ب��ه موجب اي��ن قانون 
بزارعي��ن واگ��ذار خواهد ش��د در صورتيکه 
زارعين بدون عذر موجه به تش��خيص ادارات 
اصالحات ارض��ي از پرداخت يک قس��ط از 
اقس��اط بدهي خودداري کنن��د اداره مذکور به 
وس��يله مامورين ژاندارمري از مستنکف خلع 
ي��د و ملک را به قيمت اقس��اط باقي مانده در 
درج��ه اول بزارعي��ن داوطلب هم��ان ده و در 
ص��ورت نبودن زارع داوطلب بر اس��اس ماده 

قانون اصالحات اراضي با هدف از بين بردن نظام ارباب و رعيتي در سال 1338 مطرح شده و در مجلس 
آن زمان در تاريخ 24 /1338/2 شامل هشت فصل و سي و هشت ماده و بيست تبصره به تصويب رسيد که به 
علت نقص هايي که در اجرا داش��ت و مقاومت هاي که توس��ط مالکين به وجود آمد اجرايي نشد و لذا قانون 
اصالح��ي اصالحات ارضي در تاريخ 1340/10/19 به تصويب رس��يده تح��ت عنوان مرحله اول اصالحات 
ارضي از آن زمان شروع شد. بر اساس اين قانون در کل کشور مي بايست نظام مالک و زارع يا به عبارتي ارباب 
و رعيت برچيده شده و امالکي که تا آن زمان به اين صورت اداره و بهره برداري مي شده است )به جز موارد 
استثناء( بين مالک و زارع بر اساس مفاد اين قانون تقسيم مي شد. اين قانون که در نه فصل و سي و هشت ماده 

و بيست و نه تبصره به تصويب رسيد و اجرايي نيز شد. به شرح موارد زير مي باشد.

تشـريح قانـون اصالحات اراضي و اجـراي باقي مانده آن 
توسط مديريت اموراراضي استان يزد

تهيه و تنظيم : مهدي مروتي شريف آباد 
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شانزده قانون به س��اير اشخاص و در صورت 
ع��دم امکان به خود منتقل خواهد کرد و در هر 
صورت تحت هيچ عن��وان اين قبيل امالک به 
مال��ک يا مالکين اوليه يا قائ��م مقام آنها منتقل 

نخواهد شد. 

ë  وضعي�ت اراضي پ�س از اجراي مرحله
سوم اصالحات اراضي:

پس از اجراي سه مرحله قانون اصالحات 
اراضي که تا حد زيادي در مرحل سوم اجرايي 
شد اراضي و شرايط به شرح زير به وجود آمد:

1- اراض��ي ف��روش رفت��ه در مرحله دوم 
اصالح��ا ت ارضي که مال��ک و زارعين آن به 
تراضي رس��يده و فرم ف��روش آن به اداره ثبت 
اسناد ارسال شد که تعدادي از آنها سند گرفته 
و تعدادي هم س��ند گرفته نش��د اما اراضي را 

تحت تصرف داشتند. 
2- اراضي تقس��يم ش��ده که براي بعضي 
سند صادر شده و براي بعضي سند صادر نشده 
و بعضي حتي به ادارات ثبت ارسال نشده ولي 
اراضي مانند مورد باال در تصرف زارعين بوده 
و خ��ود ي��ا وارث زارع در روي زمين در حال 

کشت ميباشد. 
3- اراض��ي م��ورد اج��اره ک��ه ي��ا اجاره 
پرداخت نش��ده و يا پرداخت ش��ده و مرحله 
س��وم اجرا نشده و يا مرحله سوم اجرا شده و 
هنوز به اداره ثبت ارسال نشده و يا سند صادر 
نش��ده ولي اراضي در تصرف مالک و زارع به 
نسبت حقابه و نسق تعريف شده در قانون بوده 

و يا در تصرف وراث آنان مي باشد. 
4- اراض��ي م��وارد فوق که به ش��کلي از 
تصرف مالک يا زارع يا وارثين آنان خارج شده 
و هنوز تعيين تکليف نش��ده و حتي به اش��کال 

مختلف تغيير کاربري نيز داده شده است.

ë  مان�ده باق�ي  ش�روط ام�کان اج�راي 
اصالحات ارضي و صدور سند به نام زارع: 
1-وج��ودن��امزارعدرليس��تآم��ار

اصالحاتارضي
2-باق��يماندهتصرفاراضيتوس��ط

زارعياوراثوي
3-عدمتغييرکاربرياراضيموردنظر

ë  گامهاي انجام امور باقيمانده اصالحات
ارضي )دريافت س�ند نسق زراعي مراحل سه گانه( در اجراي 

مصوبه 1370/03/02 مجمع تشخيص مصلحت نظام

1- مديري��ت جه��اد كش��اورزي زارعين 
صاحب نس��ق قراء ام��ور باقيمانده اصالحات 

ارضي را شناسايي مي نمايد. 
2- مديري��ت جهاد كش��اورزي فهرس��ت 
زارعي��ن مش��مول مصوب��ه مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام را تهيه مي نمايد. 
3- مديريت جهاد كشاورزي از اداره ثبت 
اس��ناد در خصوص مالكيت مالكين مش��مول 

استعالم مي نمايد. 
4- پاس��خ استعالم ثبت توس��ط مديريت 

جهاد كشاورزي بررسي مي گردد. 
1-4- در ص��ورت تغيير مالكين مش��مول 
)در اجراي مصوبه 1985 ش��وراي اصالحات 
ارضي( مراتب به زارع جهت پيگيري توس��ط 

مراجع قضايي اعالم ميگردد. 
5- مديريت جهاد كشاورزي ضمن تكميل 
فرم ش��ماره 4 اح��راز تصرف��ات را بصورت 

ميداني بررسي مي نمايد. 
1-5- در ص��ورت ع��دم احراز ش��رايط 
من��درج در فرم 4، )عدم تصرف توس��ط زارع 
يا ورث��ه قانون��ي وي و يا عدم به��ره برداري 
كشاورزي( مراتب به زارع مبني بر عدم شمول 

مصوبه اعالم مي گردد. 
6- مديريت جهاد كشاورزي بعد از بررسي 
ميدان��ي، پرون��ده را به مديري��ت اموراراضي 

استان ارسال مي نمايد. 
7- پرونده توسط كارشناس مديريت امور 

اراضي استان بررسي مي گردد. 
1-7- درص��ورت نقص م��دارك پرونده 
جه��ت اع��الم نواق��ص ب��ه مديري��ت جهاد 

كشاورزي ارسال مي گردد. 
8- درص��ورت تكمي��ل پرون��ده مديريت 
امور اراضي استان پرونده را به مديريت جهاد 

كشاورزي ارسال مي نمايد. 
9- مرات��ب ب��ه زارعي��ن و مالكين جهت 
حضوردر دفترخانه و امضاء سند اعالم گرديده 
و همچنين مدارك به دفترخانه اس��ناد رس��مي 

جهت تنظيم سند ارسال مي گردد. 
10- س��ند توس��ط زارعي��ن و مالكين در 

دفترخانه اسناد رسمي امضاء ميگردد. 
1-10- در ص��ورت اس��تنكاف موض��وع 
توس��ط دفترخان��ه اعالم و گزارش��ي توس��ط 
مديريت جهاد كشاورزي تهيه و ارائه گرديده و 
سند توسط رئيس سازمان جهاد كشاورزي و يا 

نماينده قانوني وي امضاء مي گردد. 
11- دفترخانه اس��ناد رسمي سند را صادر 
و ضمن ارس��ال رونوش��ت به مديريت جهاد 
كش��اورزي س��ند را به زارع تحويل مينمايد و 

كار خاتمه مي يابد. 

توصيه هاي زنبورداري در فصل پائيز

سعيد حبيبي/ كارشناس امور دام

ë مهرماه
در اي��ن ماه باي��د زنبورها را براي 

زمستان آماده كنيد:
تغذيه ي زمس��تاني را ش��روع و از 
عايق بن��دي كندوها و بازديد دريچه ي 
پرواز غافل نش��ويم. به طور معمول در 
مهرماه به منظور كاهش مصرف انرژي 
و جلو گيري از ورود مهاجمان مختلف 

از قبيل موش و زنبورهاي بزرگ و.... به داخل كندو. دريچه ي پرواز را كوچك تر كرده و يا 
از ش��بكه هاي مخصوص استفاده مي كنند. كندوها بايد سالم باشند. كندوها را بايد در محلي 

كه از جريان باد سرد زمستاني دور است، نگه داريم.
بايد به تعداد الروها و تخم ها توجه كنيم. ارزش تخم و الرو در اين موقع از سال بسيار 

زياد است كلني پر جمعيت راحت تر زمستان را پشت سر مي گذارد.
بايد كندو را از نظر ابتال به انواع بيماري ها از جمله »واروآ« و » نوزما« بررس��ي و در 

صورت لزوم با آنها مبارزه كنيم.
اگر با كندويي روبرو ش��ديم كه ذخيره اي كافي نداش��ت و ضعيف بود بايد با كندو هاي 

ديگر ادغام شوند تا در زمستان جان سالم به در ببرند.

ë آبان ماه
در اين ماه. ملكه تخم ريزي خود را قطع مي كند. بنابراين بايد از بازديد هاي بي مورد به 
ويژه كه درجه حرارت محيط زير 10درجه و رفت و آمد زنبورها قطع ش��ده اجتناب نمود. 

براي اطالع از وضعيت كلني مي توان از روش هاي ديگر استفاده كرد:
اگ��ر زنبور را كن��ار آب ديديم، يعني در كندو تخم يا الرو وجود دارد، همچنين ديدن و 
ش��مارش زنبورهايي كه به كندو وارد و يا از آن خارج مي ش��وند، وزن كردن مس��تمر كندو، 
گ��وش دادن به صداي زنبورهاي داخ��ل كندو پس از آن كه به ديواره ي كندو ضربه زديم يا 
مش��اهده ي مصرف شربت زنبورها مي تواند از روش هاي مناس��ب كنترل زنبورستان باشد. 

استفاده از اين روش ها مي تواند در مدت زمستان گذراني ادامه يابد. 

ë آذر ماه
در اين ماه به علت بارش احتمالي برف بايد س��وراخ پرواز هر چند يكبار مورد بازديد 
قرار گيرد. همچنين مي توان به امور دفتري از جمله زنبورستان، كندوهاي آن و شناسنامه ي 
هريك از كلوني ها رس��يدگي كرد و به نظافت ابزار. وس��ايل داخل نبار و مرتب كردن آنها 

پرداخت.
)برگرفتهازكتابآموزشزنبورداريگامبهگامبااندكيتغييرواضافهكردنوتصرف(

محمد رضا فالطوني / كارشناس مكانيزاسيون

ëگاوآه��ن بج��اي بش��قابي گاوآه��ن از اس��تفاده
برگردانداردرعملي��اتزراعيبمنظورجلوگيرياز

برگردانشدنخاكونگهداريرطوبتخاك
ëاستفادهازماشينهايبذركاركودكارمستقيمسبك

بمنظورجلوگيريازواردشدنتنشبهگياهواستفاده
ازرطوبتخاك

ëاستفادهازماشينهايسرشاخهخردكندربازيافت
وفرآوريضايعاتتوليداتگياهيبمنظورنگهداري

رطوبتخاك
ëبكارگي��ريماش��ينهايكانالك��ن)بابكت(جهت

اس��تفادهازپس��ماندهايگياهي)ضايعات(درعمق
خاكجهتتوسعهريشهونگهداريرطوبتخاك

ëاستفادهازپوششپالستيك)عايق(دربستركاشت
محص��والتزراعيوصيف��يبمنظ��ورجلوگيرياز

تبخيروافزايشبهرهبرداريازخاك
ëاس��تفادهازماش��ينهايكوچ��كب��رايزمينهاي

كوچ��كبمنظ��ورافزاي��شضريبكش��توافزايش
بهرهبرداريازخاك

راههاي عملي و علمي طرح هاي مقابله با خشكسالي 
در حوزه كاري مكانيزاسيون
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محمدصادق مهيني فر /كارشناس ترويج

افزايش روزاف��زون قيمت كودهاي 
ش��يميايي در جهان، ضرورت اقتصادي 
بودن توليد، آلودگ��ي آبهاي زيرزميني و 
تخريب س��اختمان خاك در اثر مصرف 
بي روي��ه و ناآگاهانه كودهاي ش��يميايي 
مشكالتي هستند كه بايستي با روشهايي 
آنه��ا را حل نمود. تغذيه برگي روش��ي 
اس��ت جهت كاهش مص��رف كودهاي 
ش��يميايي و خط��رات محيط��ي آنها و 
بخصوص ك��ه امروزه سياس��ت كاهش 
مصرف سم و بهينه س��ازي مصرف كود 
در دنيا مطرح ش��ده اس��ت، در كشور ما 
نيز به خاطر اهميت مس��اله، شورايعالي 
سياس��تگذاري س��موم و مصرف بهينه 
تش��كيل شده است بنابراين تغذيه برگي 
از اهمي��ت ويژه اي برخ��وردار خواهد 
بود. ب��ا تغذيه برگ��ي مي ت��وان عناصر 
غذايي را زماني كه اثر سريع الزم است 
مس��تقيمًا در اختيار شاخ و برگ يا ميوه 
ق��رار داد. بعض��ي از اندامهاي گياه مثل 
ميوه نس��بت به كل گياه ب��ه مواد غذايي 
بخصوصي مثل كلسيم نياز بيشتري دارد 
ي��ا در اوايل بهار زماني كه ريش��ه ها به 
دلي��ل دماي پائين خ��اك نتوانند عناصر 
غذايي را جذب نمايند و عناصر غذايي 
نظير بور و روي ش��ديدًا مورد نياز گياه 
مي باشد با محلول پاشي در هنگام متورم 
شدن جوانه ها، نياز آنها برطرف مي شود. 
در بعضي از موارد مخصوصًا موقعي كه 
پديده ناس��ازگاري )آنتاگونيس��تي( مواد 
از طريق ريش��ه اش��كال ايجاد مي كند و 
يا اف��زودن موادي به خ��اك موجودات 
زن��ده خاك را از بين مي برد تغذيه برگي 

اهميت زيادي پيدا مي كند. 
بور،  مث��ل  عناصري  محلول پاش��ي 
مس، منيزيم، منگنز و روي در ش��رايط 
خاكهاي اي��ران از مصرف آنها در خاك 
به خاطر برطرف نمودن س��ريع كمبود، 
آسانتر بودن آن، كاهش سميت ناشي از 
تجم��ع اين عناصر در خاك و جلوگيري 
از تثبيت، مناسب تر است. بدون شك در 
 pH اكثر باغها و مزارع كشور با توجه به
خاك و كربنات كلسيم، كمبود عناصر كم 
مص��رف از كمي��ت و كيفي��ت محصول 
كاس��ته اس��ت. حداقل براي رفع كمبود 
عناصر كم مص��رف كه به مق��دار خيلي 
كم )چن��د ميلي گرم در كيلوگ��رم( براي 
گياه نياز هس��ت با اخت��الط اين عناصر 
با س��موم در هر نوبت سمپاشي مي توان 

كمي��ت و كيفي��ت محص��ول را بهب��ود 
بخشيد. با اينحال آنچه بايستي در مورد 
مصرف اين عناصر دانس��ت، اينست كه 
چطور جذب اين عناصر را از ش��اخ و 
برگ افزايش داد و عناصر جذب ش��ده 
را به طرف اندامهاي مورد نظر گياه مثل 

ميوه يا دانه سوق داد. 

ë محاسن تغذيه برگي
جذبپايينعناص��ردرخاك: در 
خاكهاي آهكي اي��ران به دليل باال بودن 
pH، آهك ف��راوان و مصرف كودهاي 
فس��فاته بيش از نياز در گذش��ته، جذب 
آهن و منگنز معمواًل كم اس��ت و تحت 
چني��ن ش��رايطي كمب��ود آه��ن و روي 
ديده مي ش��ود. محلول پاش��ي در چنين 
مواقع��ي مؤثرتر و با صرفه تر از مصرف 
كالت ه��اي آه��ن و روي گرانقيمت در 

خاك است. 
يك��ي از عوام��ل مه��م در كاه��ش 
عملك��رد و كيفيت محص��والت مناطق 
نيمه خشك و خشك، پايين بودن كارآئي 
جذب عناصر غذايي اس��ت. در مناطق 
خش��ك و نيمه خش��ك به دلي��ل كاهش 
رطوب��ت در قس��مت بااليي خ��اك در 
طول فصل رش��د هم ريشه هاي موجود 
در آن قس��مت خشك مي ش��وند و هم 
عناص��ر غذايي از دس��ترس گياه خارج 
مي گردد. تحت چنين ش��رايطي مصرف 
ك��ود در خاك مخصوص��ًا عناصري مثل 
پتاس��يم، فس��فر و عناصر كم مصرف كه 
تح��رك كمي در خ��اك دارن��د، كارايي 

كمتري خواهد داش��ت. اين مس��اله در 
مزارع ديم خيلي مهم تر و بارزتر اس��ت. 
براي استفاده بهينه از كودهاي شيميايي 
در مناطق خش��ك )ديم زاره��ا( و براي 
)ارزش  كيفي��ت  و  عملك��رد  افزاي��ش 
بيولوژيك��ي( مص��رف كوده��ا از طريق 

محلول پاشي ضروري است. 
كاه��شفعالي��تريش��هدرطول
مرحل��هزايش��يوميوهده��ي: در طول 
مرحله زايشي، در اثر رقابت براي جذب 
كربوهيدراتها بين اندامهاي زايشي )دانه 
و ميوه( و ريش��ه ها، از فعاليت ريش��ه ها 
كاس��ته ش��ده در نتيج��ه ج��ذب م��واد 
غذاي��ي كاهش مي ياب��د. در اين مرحله 
محلول پاش��ي عناصر غذايي اين رقابت 
را كاهش مي ده��د. در محصوالتي نظير 
درخت��ان ميوه، گندم، ج��و و بقوالت در 
مرحله زايش��ي بين رش��د و نمو ميوه ها 
و رشد ريش��ه ها رقابت شديدي بوجود 
مي آي��د. مخصوصًا در گياه��ان بقوالت 
كه به تثبيت نيتروژن وابس��ته مي باش��ند 
رشد گره ها از يك طرف و نمو بذرها از 
طرف ديگر براي جذب كربوهيدراتها با 
هم رقابت نموده و در نتيجه كاهش رشد 
گره ه��ا و عملك��رد را به دنب��ال خواهد 
داشت. محلول پاش��ي اوره و يا اوره به 
عالوه س��اكارز در هنگام پر شدن دانه ها 
در سويا تأثير خوبي در افزايش عملكرد 
دارد. ب��راي درختان مي��وه و غالت نيز 
در هنگام رش��د و نمو ميوه ها و دانه ها، 
محلول پاشي عناصر غذايي نتيجه مثبتي 
 .)1995 ،Marschner( خواهد داشت
غنيسازيمحصوالتكشاورزيو
دامي:در غالت محلول پاشي با نيتروژن 
)اوره(، س��ولفات روي و كالت آهن در 
مرحله آخر رش��د، مقدار پروتئين، روي 
و آهن دانه ه��ا افزايش مي يابد. بنابراين 
براي بهبود كيفي غالت از لحاظ ارزش 
غذايي به خصوص افزايش مقدار روي 
و آهن آن در اواخر مرحله دوره رش��د 
زمان��ي كه برگه��ا چندان زرد نش��ده و 
زمان تشكيل دانه مي باشد محلول پاشي 
عناصر فوق ضروري مي باشد. متأسفانه 
در باغهاي كشور عوارض فيزيولوژيكي 
ناشي از كمبود كلس��يم مثل لكه تلخي، 
لهيدگي، پوسيدگي گلگاه، ترك برداشتن 
و غيره به حد وفور ديده مي شود. كلسيم 
ب��ه حد كافي در خاك وج��ود دارد ولي 
به دالي��ل متعددي منجمل��ه بطئي بودن 
حرك��ت آن در داخ��ل گي��اه انتق��ال آن 
بخصوص به طرف ميوه ها خيلي محدود 
مي باش��د. براي افزايش مقدار كلسيم و 
منگن��ز ميوه ه��ا حتمًا بايس��تي به طريق 
محلول پاش��ي روي ميوه ها اين عنصر را 
تأمين نمود. چه اين دو عنصر در داخل 

گياه حركت بسيار كندي دارند. 

ë  مكانيس�م جذب عناص�ر غذائي از
طريق اندامهاي هوايي

جذب عناصر غذايي توس��ط برگها 
در س��ه مرحله ص��ورت مي گيرد: اول- 
نفوذ مواد غذايي از پوستك )كوتيكول( 
تا ديواره سلولي(؛ دوم- جذب سطحي 
روي غش��اء پالس��ما؛ عب��ور از غش��اء 

پالسمايي سوم- ورود به سيتوپالسم 

سلنيوممحلول پاشي يا  تغذيه برگي
و اهميت آن در رژيم غذائی برای 

پيشگيری از سرطان 

عباس كربالئيان / كارشناس امور دام

س��لنيوم يک فلز اس��ت كه به عنوان ماده معدني بسيار 
الزم ب��راي انس��ان می باش��د و از طريق مناب��ع گياهی وارد 
زنجيره غذائی انس��ان و ساير حيوانات می گردد اين عنصر 
در خاک و جود داشته و از طريق گياهان به ساير موجودات 

زنده می رسد.
معموال س��لنيوم به ميزان كافي در رژيم غذائی انس��ان 
وجود دارد كه بيش��تراز طريق آب آشاميدنی يا ساير غذاها 
وي��ا مکمل هاي غذاي��ي تامين گ��ردد. در جوام��ع مختلف 
انس��انی ميزان سلنيوم قابل دس��ترس و دريافتي بطور جدي 
دارای اخت��الف می باش��د بعن��وان مثال ميزان س��لنيوم در 
خ��اک نيوزيلند عموما ک��م بوده و به همي��ن ترتيب ممكن 
اس��ت اين ماده در غذاهايي كه مردم استفاده ميكنند در حد 
مطلوبی وجود نداشته باشد. آزمايشات نشان داده است اگر 
ميزان س��لنيوم در غذاهاي انس��انی و حيوانی کمبود داشته 
باش��د، احتمال خطر بسياري از سرطانها بخصوص سرطان 
پروس��تات در کشورهای مختلف ديده شده است. تحقيقات 
نش��ان داده است استفاده از مکملهای سلنيوم به ميزان 200 
ميلی گرم در روز از يک نوع مخمر حاوی سلنيوم در آمريکا 
درکاهش شيوع ابتال به سرطان پروستات، ريه وبخش اعظم 
روده بزرگ موثر بوده است. البته در بين افراد مختلف اثرات 
مثبت اين موضوع، متفاوت می باشد كه البته اين موضوع به 

تفاوتهاي ژنتيكي افراد مربوط است.

ë  چرا وجود س�لنيوم در پيشگيري از ابتالء به سرطانها
موثر است؟

متاس��فانه تغذي��ه نامناس��ب، اس��تفاده از س��س ها و 
چاش��ني هاي غذايي و غذاه��اي فانتزي مثل پيتزا و س��اير 
فس��ت فودها و كمتر خوردن ميوه و سبزيجات تازه و سالم 
كه منابع مهم تامين س��لنيوم از طريق خاك مي باش��ند بطور 
جدي س��المت بش��ر را به خطر انداخته اس��ت. سلنيوم در 
تركي��ب با پروتئينها، باعث کاهش تاثيرات تخريبی اين مواد 
غذايي مضر بر DNA  اس��ت. DNA همان ماده ژنتيكي بدن 
اس��ت كه مس��ئول تنظيم همه فعاليتهاي س��الم بدن بوده و 
عوامل مختلفي از جمله غذاهاي ناس��الم ميتواند در درست 

كار كردن آن خلل ايجاد كند. 
بطور كلي يك سوم تمام سرطانها ناشی از رژيم غذائی 
نامناس��ب مي باش��د. بنابر اين تنوع غذايي و اس��تفاده كافي 
از غذاه��اي طبيع��ي و بخصوص ميوه و س��بزيجات تازه و 
مناس��ب كه عاري از سموم باش��ند در پيشگيري از سرطان 

موثر است. 
در ارتباط با افرادي كه به هر دليل قادر به استفاده از ميوه 
و س��بزيجات تازه نيستند توصيه مي شود حتما از مكمل هايي 

كه حاوي سلنيوم و ويتامين E است روزانه استفاده كنند.
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ë :مقدمه
ازت يا نيتروژن بدون ش��ك مهمترين عنصر غذايي مورد 
نياز گياهان و از جمله غالت اس��ت. در م��ورد گندم با توجه 
به تاثير مس��تقيم نيتروژن بر پنجه زني گياهچه و ميزان پروتئين 
دانه، نيت��روژن هم بر ميزان عملكرد و هم ب��ر كيفيت نانوايي 
دانه موثر است. يكي از تنگناهاي اساسي در مديريت مصرف 
كودهاي ش��يميايي پايين بودن راندمان مصرف عناصر غذايي 
و به ويژه كودهاي ازتي مي باش��د. مي��زان توليد دانه گندم در 
ش��رايط با مديريت ضعيف 10 كيلوگرم ب��ه ازاي هر كيلوگرم 
كود مصرفي در ش��رايط شور اس��ت كه به راحتي و با اعمال 
ش��يوه هاي مديريتي مناسب تا 2 برابر اين مقدار قابل افزايش 
اس��ت. به طور متوس��ط ه��ر 1000 تومان مص��رف كود اوره 
در ش��رايط مديريتي مناس��ب منجر به حداقل 15000 تومان 
بازگشت سرمايه خواهد شد. يك راهبرد اساسي براي افزايش 
راندم��ان كودهاي ازتي همزمان كردن عرضه ازت قابل جذب 
خ��اك و كود عرضه ش��ده با نياز ازته محصول اس��ت كه مآاًل 
موجب كاهش آلودگي نيتراتي منابع آب زيرزميني نيز خواهد 
شد. يافته هاي علمي جديد نشان مي دهد كه مصرف كود براي 
همه ارقام در زمان مشابه قابل توصيه نمي باشد. زمان رسيدن 
ارقام مختلف متفاوت بوده و رسيدن يك رقم خاص نيز تحت 

تاثير فصل و شرايط آب و هوايي قرار مي گيرد.
براي تش��خيص زمان مناسب مصرف كود سرك روشهاي 
مختلف��ي پيش��نهاد ش��ده اند ك��ه مهمتري��ن آنه��ا عبارتند از 
اندازه گيري نيترات خاك قبل از مصرف كود س��رك1 )موس��وم 
به پي اس ان تي(، تعيين س��بزينگي برگ با استفاده از كلروفيل متر 
و تعيين رابطه درجه س��بزينگي با عملک��رد يا غلظت نيترات 
گياه و نهايتًا تعيين درجه س��بزينگي برگ با استفاده از قطعات 
رنگي موجود در کارت رنگ برگ2. عليرغم تالش��هاي فراوان 

صورت گرفته در جهت واسنجي اين روشها براي 
محصوالت و ش��رايط متفاوت در س��طح كشور، 
هنوز مصرف كود س��رك در فواصل مساوي و در 
مقادير مس��اوي رايج مي باش��د. دليل عمده عدم 
استقبال گسترده از اين روشها اتكاي آنها به ابزار 
و يا آزمايش خاك ميباش��د. اين در حالي اس��ت 
كه به علت نياز ش��ديد محصوالت كشاورزي به 
نيت��روژن و نيز عدم تامين نيتروژن كافي در خاك 
به خصوص در مناطق خش��ك، استفاده به موقع 

از كودهاي نيتروژني حايز اهميت فراوان است.
 LCC روش كارت رنگ ب��رگ كه به اختصار
نيز ناميده مي ش��ود،  بخش زيادي از موانع موجود 
در روش��هاي قبلي را مرتفع س��اخته و با س��پري 
كردن مراحل تحقيقي و تطبيقي اكنون به راحتي در 

شرايط شور استان يزد قابل استفاده است.
1- Pre Side Dress Nitrate Test (PSNT)
 2- Leaf Color Chart (LCC)

ë مزاياي كارت رنگ برگ
ë.قيمتبسيارارزان
ë.سبكي،قابلحملبودنودردسترسبودن
ëس��رعتدرمحاس��بهميزانك��ودس��ركدرمقايس��هباروش

آزمايشگاهي.
ë.)تكرارپذيري)اخذنتايجمشابهدرشرايطيكسان
ë.قابليتآموزشسريع

ë روش استفاده از كارت رنگ برگ
1.مراحلآمادهس��ازيزمينوتهيهبس��تررامطابقمعمولانجام

دهيد.
2.مصرفخاكيكودهايفس��فره،پتاس��يميوريزمغذيهاحسب
نيازانجامش��ود.ميزانمصرفبس��تگيب��هخصوصياتخاكو
ميزانعملكردموردانتظاردارد.بهازايهرتنعملكرددانه3/6
كيلوگرمفس��فرو4كيلوگرمپتاسيمازخاكبرداشتميشودوبه
ازايهرتنكاهكهازمزرعهخارجش��ود4كيلوگرمفس��فرو16
كيلوگرمپتاس��يمازخاكاستخراجخواهدشد.بازگرداندنهمين
مقاديرفسفروپتاسيمقابلجذببهخاكوابستهبهظرفيتبافري
خ��اكخواهدبودكهخ��ودمتاثرازخصوصياتش��يمياييخاك
است.درنتيجهبرايتعييندقيقميزانفسفروپتاسيمموردنيازبا

متخصصينحاصلخيزيخاكمشاورهنماييد.
3.ك��ودنيتروژنيرادرهنگامكاش��تمصرفنكنيد.مصرفاين
كودهادرموقعكاش��تبهخصوصدرش��رايطش��وركهمصرف
برايآبشوييامالحباالاستموجبميشودبخشزياديازكود

مصرفيبهصورتآبشوييازدسترسخارجشود.
4.از20روزبعدازكاشتبهفواصل20روزه)يابهتناسبدور
آبي��ارياز12ت��ا30روزه(و3روزقبلازآبياريبادردس��ت

داشتنكارترنگبرگبهمزرعهمراجعهنماييد.
5.دهع��ددبرگس��المفاقدعاليمبيماريجوانوكاماًلتوس��عه
يافت��هراانتخ��ابنماييدودرس��ايهبدنخودت��انرنگبرگرا

ب��اعددمن��درجدررويكارترنگبرگمقايس��هنماييدوعدد
مربوطهرايادداشتنماييد.

6.درصورت��يكهدرتش��خيصرن��گبرگبي��ندوپانلرنگي
مشكوكبوديدميانگينعددمربوطهرايادداشتنماييد.

7.عددحاصلاز10قرائتراباهمجمعنمودهوتقس��يمبر10
نماييد.

8.چنانچ��هع��ددحاصلهكمتراز4بودزمينش��ماب��هازايهر
هكت��ارنيازمند75كيلوگرمكوداورهاس��ت.ميزانكودموردنياز
رامتناس��بب��اابعادومس��احتزمينمجددمحاس��بهنماييد.به
طورمثالاگرمتوس��طاعدادبدس��تآمدهدري��ككرت10متر
در100مت��ريمعادل3/5ب��ودآنكرتنيازمند7/5كيلوگرمكود

اورهخواهدبود.
9.كوداورهرادرس��طحمزرعهپخشوس��پسآبياريراانجام

دهيد.
10.عملياترات��امرحله50درصدگلدهيدرفواصل20روزه
تكراركنيد.ش��ايانذكراستكهاينتاريخبرايارقامپاكوتاهدر

شرايطاقليمييزدحدوداوايلارديبهشتماهرخميدهد.

ë نكات قابل توجه
1.درصورت��يكهميانگي��ناعدادحاصلهازي��ككرتدريك
تاريخمش��خصبااليعددبحراني4ش��دآنكرتدرآنتاريخ
ني��ازيب��همصرفكودازتهن��دارددرحاليكهممكناس��تدر

تاريخهايقبليويابعدينيازمندكودازتهباشد.
2.مي��زانعددحاصلهازميانگينگيريتاثيريبرميزانكودمورد
نيازندارد.بهط��ورمثالدرصورتيكهميانگيناعدادحاصلهاز
يككرت3/5وميانگينكرتديگري3ش��دهردوكرتبهيك
ميزانومعادل75كيلوگرمدرهكتاراورهدريافتخواهندكرد.
3.درصورتاستفادهازكودازتهديگريغيرازكوداورهبايستي
بهتناس��بدرص��دازتموجوددرك��ودموردنظ��ر،ميزانكود

مصرفياصالحگردد.
4.عدد4كهدراينمقالهبهعنوانحدبحرانيمصرف
كودبااس��تفادهازروشكارترنگبرگدرنظرگرفته
شدهاس��تمربوطبهش��رايطياس��تكهشوريآب
آبياريمورداس��تفادهدردامنه10تا13دسيزيمنس
برمترباشد.درشرايطيكهشوريآبآبياريدردامنه
8ت��ا10دس��يزيمنسبرمت��روياكمترازآنباش��د
بهعلتاينكهپتانس��يلعملكردموردانتظاربهمراتب
بيش��ترخواهدبود،لذاميتوانع��ددحدبحرانيكارت
رنگبرگرابه5افزايشداد.بهاينترتيبدرشرايط
باش��وريكمتردرصورتيكهمتوس��طعددحاصلاز
مرحل��ه7كمتراز5ب��ودمصرف75كيلوگرمدرهكتار

كوداورهتوصيهميشود.
5.درص��ورتنيازبهتوضيحاتبيش��ترب��امركزملي
تحقيق��اتش��وري،بخشش��يميخ��اكوتغذيهگياه

تماسحاصلفرماييد.

صرفه جـويي در مصرف كود نيتروژني 
در كشت گنـدم در شرايط شور

يوسف هاشمي نژاد، محقق مركز ملي تحقيقات شوري
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گياه خرفه، اكسير جهاني
بهفارس��ي»تورک«و»خرفه«ودرکتبطبس��نتيبانام»بقلهاللينه«ناميدهميش��ودوبهانگليسي
purlsane,Commonpurslaneگفتهميش��ود.گياهياس��تازخان��وادهPortulacaceaeنام

علميآنPortulaca oleraceaLميباشد.درگويشيزديبهقلفهمعروفاست.

تنظيم كننده: عباس علي شايق

خرفه گياه يک س��اله اي است که به وسيله بذر تکثير مي شود. 
س��اقه ي اين گياه اغلب خوابيده و در س��طح زمين منش��عب و به 
رنگ قرمزو س��بز است. برگ هاي خرفه گوش��تي ساده، با حاشيه 
ص��اف، راس گرد، بدون دم برگ به طول حدود 1 تا 2 س��انتي متر 
و خوراکي اس��ت. گل هاي خرفه کوچک به رنگ زرد و بدون دم 
گل هس��تند و فقط هنگام روز باز مي ش��وند. ميوه اين گياه کپسول 
گردي است که به کمک يک سرپوش باز مي شود و تعداد بيشماري 
بذر ريز و س��ياه را بيرون مي ريزد. خرف��ه گياه هرز مراتع و مزارع 
محسوب مي شود. فعاليت زيستي گياه خرفه در خاک هاي مرطوب 
بهتر است. بوته ي خرفه پس از ريشه کن شدن از خاک چند روز 
زنده مي ماند. رس��تگاه خرفه در ايران، گرگان، الهيجان، س��واحل 
درياي خزر، بندر انزلي، اطراف رش��ت، آستانه، تهران، آذربايجان 
)اروميه(، کردس��تان، اصفهان، جلفا، اراک )تفرش(، لرستان، بيشه، 
الر، بلوچستان، قزوين و کاشان گزارش شده است )کريمي،1374(

ولي در استان يزد نيز بفور يافت مي شود.

در برخي مناطق از برگ و س��اقه اين گياه در س��بزي خوردن 
و س��بزي آش استفاده مي ش��ود. عالوه بر اين، تخم خرفه به دليلي 
داشتن موسيالژ، براي رفع سرفه و تسکين تشنگي مصرف مي شود.

اين گياه دارويي که معمواًل به صورت خودرو در باغچه منازل، 
کنار جوي ها و در مناطق مرطوب مي رويد، ش��ايد زياد مورد توجه 
نباشد اما اکنون کشف هاي مهمي در مورد آن انجام شده که توسط 
 )Global panacea( سازمان بهداشت جهاني لقب اکسير جهاني
به آن داده شده اس��ت. اين گياه از سوي اين سازمان متداول ترين 

گياه دارويي مورد استفاده در جهان ذکر شده است. 
اس��تفاده از عصاره گياه خرفه به عنوان آنتي اکس��يدان و آنتي 
باکتريال در غذاهاي فرآيند ش��ده رو به پيش��رفت است و گزارش 
ه��اي زيادي از پذي��رش اين عصاره به خاطر اثرات و در دس��ت 

بودن)ارزان بودن( آن توسط مصرف کننده وجود دارد.

ë   ترکيبات شيميايي
از نظر ترکيبات شيميايي در برگ هاي گوشتي خرفه که ضخيم 
و کلفت اس��ت عالوه بر مقدار زيادي آب )حدود 90 درصد( مواد 
لعاب��ي ل��زج pectin و کمي مواد چرب وج��ود دارد در گياه تازه 
 ko2 در حدود يک درصد و در گياه خش��ک در حدود 70 درصد
مي باش��د که اثر مدر بودن را به گياه خش��ک مي بخشد. در گزارش 
تجزيه ديگري آمده است که در خرفه تانن و امالح فسفات و مقدار 
قابل مالحظه اي منيزيم، آهن، آلومينيوم، منگنز، کلس��يم، پتاسيم و 

سديم يافت مي شود. 
در هريک صد گرم ش��اخه و برگ خرفه مواد زير وجود دارد 
آب 92 گ��رم، پروتئي��ن 7 /1 گرم، چربي 0/4 گ��رم، هيدرات هاي 
کربن 5 /2 گرم، کلس��يم 103 ميلي گرم، فسفر 39 ميلي گرم، ويتامين

IU 2500 A تيامي��ن 0/03 ميلي گرم، رايبوفالوين 0/1 ميلي گرم، 
نياسين 5 /0 ويتامين C 25 ميلي گرم.

ë خواص و کاربرد درماني
امام جعفر صادق)ع( مي فرمايد : گياهي بر زمين خوبتر و نافع تر از 
خرفه نيست و اين سبزه اي بود که حضرت فاطمه)س( دوست داشت.

خرف��ه از نظر طبيع��ت طبق نظر حکماي طب س��نتي خيلي 

س��رد و داراي نيروي قابضه اس��ت و معتقدند س��اقه آن مسکن 
صفرا اس��ت و حرارت خون و کبد و معده را تس��کين مي دهد و 
براي تس��کين حدت تب و تس��کين عطش و کنترل ترشح ادرار 
در مورد بيماري ديابت مفيد اس��ت و به ط��ور کلي خونريزي از 
ه��ر عض��وي را قطع مي کند و براي خرد کردن س��نگ مثانه مفيد 
اس��ت. براي سوزاك و سوزش مجراي ادرار و مثانه و روده ها و 
بواسير و همچنين تسکين حرارت رحم و سوزش و درد آن مفيد 
اس��ت. تخم آن ضد کرم کدو و اوکس��يو ريس يا کرمهاي س��فيد 
مفيد مي باش��د و عصاره ساقه و برگ آن براي بيماري هاي کبد و 
بيماري هاي کمي ويتامين C بس��يار مفيد است..براي بزرگسال ها 
مس��هل ماليم و براي بچه ها مس��هل است.سه خصلت تب بري، 
ضد س��مي و تصفي��ه كنندگي خون را ت��وام دارد. به عنوان رژيم 
غذايي اش��خاص مبتال به اس��کوروي تجويز مي شود.براي قطع 
اس��هال صفراوي و تقويت روده و تبهاي گرم بس��يار نافع است.

مص��رف آن در فصل هاي گرم س��ال براي اش��خاص گرم مزاج 
توصيه شده است. 

اگر برگ و ساقه سبز آن را مانند ساالد و با سرکه بخورند براي 
درد کليه بس��يارنافع اس��ت. مصرف گياه خرفه براي زنان حامله با 

احتياط صورت گيرد.
در استعمال خارجي شيره گياه يا له شده گياه براي تحليل ورم 
و تومور و التيام زخمهاي ش��ديد سوختگي، بواسير، بيماري هاي 
پوس��تي نظير: خارش، جرب، تحليل آبسه، گزيدگي نيش حشرات 
موثر اس��ت. از عص��اره آن براي ماليدن در محل ملتهب اس��تفاده 
مي ش��ود. ضماد برگ و س��اقه آن براي س��وختگي و ورمهاي گرم 
و تس��کين حرارت)تب( نافع اس��ت. ضماد ريش��ه آن براي زگيل 
مناسب مي باشد. پودر برگ و ساقه خشک آن براي زخمهاي دهان 
اطفال و زخمهاي نظاير آن نافع است. اگر 20 گرم برگ خشک آن 
را نرم کوبيده و با شکر بخورند براي تب و سرفه بسيار نافع است. 
در ده مدرک از مدارک طب سنتي معتبر آمده است که مصرف خرفه 
براي معالجه اسهال خوني نافع است.چي يو معتقد است که خرفه 
براي سه نوع اسهال خوني که در اثر باکتري ايجاد شده مفيد است 
خرفه در چين و هندوچين مصارف دارويي وس��يعي دارد. از 
خرفه به عنوان خنک کننده، نرم کننده، تامين ويتامين c و نيروبخش، 

التيام دهنده زخم و كاهنده ورم استفاده مي شود.
در ش��به جزيره مااليا از عصاره اين گياه به عنوان مايعي براي 
شس��ت و شوي چشم استفاده مي ش��ود. در اندونزي از گياه براي 
ناراحتي سينه استفاده مي شود. در فيليپين از برگها و سرشاخه هاي 
آن ب��ه عنوان ض��د خونريزي و ب��راي قطع خون ريزي اس��تفاده 

مي شود. گياه خرفه نوعي حشره کش نيز مي باشد.
بيطاران )دامپزشكان قديم(جهت كاهش تب، گياه خرفه را به 
حيوان مي خوراندند. تحقيقات جديد دانش��مندان نشان داده است 
که در خرفه ماده ش��يميايي اسيد چرب اومگا- 3 وجود دارد. اين 
هم��ان چربي معروف اس��ت که در روغن ماهي يافت مي ش��ود و 
عامل موثري براي کاهش کلس��ترول و فش��ار خون است و از اين 
نظر اين گياه را در رديف گياهان ارزشمند ضد سرطان و ضد فشار 
خ��ون قرار مي دهد و بعالوه داراي مقدار قابل مالحظه اي ويتامين 
C مي باش��د که آن هم از ضد اکس��يد کننده هاست و ضد عوامل 

سرطانزا مي باشد.

پيامهاي آموزشي ترويجي ويژه مهرماه

ë :زراعت
ëب��ذرگندمرابرايجلوگيريازانواعبيماريبذرزاد،بايكي

ازسمومتوصيهشدهضدعفونينماييد.
ëرعايتتناوبمناسبدرکشتمحصوالتکشاورزيباعث

باالرفتنبازدهيزمينوافزايشعملکردمحصولميگردد.
ëب��ااج��رايعملي��اتخاک��ورزيحفاظت��يباکاه��شتردد

ماش��ينآالتکشاورزيدرخاکوحفظبقايايگياهيدرزمين
زراعيباعثبهبودکيفيتوحاصلخيزيخاکميشويد.

ëب��ااجرايعملياتخاکورزيحفاظتيضمنکمکبهاصالح
س��اختمانخاکباعثاستفادهبهينهازآبکشاورزيوافزايش

بازدهآبياريميشويد.
ëبارعايتتاريخکاشتمناسبهرمحصولازمصرفبيشاز

حدبذوراجتنابنماييد.
ëكوده��ايش��يمياييراب��راس��استجزي��هخ��اكوتوصيه

كارشناس��انمصرفنماييد.مصرفبيرويهاينكودهاعالوهبر
زيانم��اديباعثتخريبخاكوازدس��ترفتنحاصلخيزي

آنميشود.
ëجمعآوريکاملانارهايپوسيدهازرويدرختانوسطحباغ

درزمانبرداشتدركاهشخسارتك�رمگلوگاهدرسالآينده
بسيارموثرميباشد.

ë :آبياري
ëب��هدليلاهميتآبکش��اورزيدرمناطقخش��ک،افزايش

عملک��ردمحصولب��هازاءآبمصرفش��دهبس��يارمهمتراز
افزايشعملکرددرواحدسطحميباشد.

ëتس��طيحدقيقزمينوانتخابروشمناس��بآبياريبستهبه
نوعخاکوحجمآبدردس��ترس،ميتواندآبمصرفيرابه

ميزانقابلتوجهيکاهشدهد.
ëباطراحيمناسباندازهکرتهاوانتخابروشآبيارينواري

درآبياريغرقابي،ميتوانمدتزمانآبياريرابهمقاديرقابل
توجهيکاهشداد.

ë  :دامپزشکي
ëباتوجهبهش��يوعمرگوميرحاصلازبيمارينيوكاس��لدر

طي��ورجهتانج��امواكسيناس��يونبهكلينيكهايدامپزش��كي
مراجعهويابااداراتدامپزشكيتماسبگيريد.

ë توصيه هاي فني آبزي پروري
ëدرروزهايگرمبادمايباالي20درجهسانتيگرادوروزهاي

ابريبهماهيغذاندهيدزيراباعثتلفشدنماهيهاميشود.
همچنيندرنيمهظهرش��رعيكهخورشيدعمودبراستخراست

بهماهيغذاندهيدزيراپرتغذاييخواهيدداشت.
ëجهتافزايشتوليدماهياستخرتانرابهسيستمهوادهبراي

اكسيژندهيبيشترمجهزكنيد.
ëاستخرماهيرابهبرجهوادهمجهزكنيدتاتاميناكسيژنبراي

ماهيبيشترگرددودفعگازمضربهترانجامشود.

ë گلخانه
ëب��انصبتوريواتاق��كوروديرويس��ازهگلخانهضمن

جلوگيريازورودآفاتوبيماريهادرراستايتوليدمحصول
سالمقدممؤثربرداريم.

ë،باترميمپارگيودرزهايموجوددرپالستيكپوششگلخانه
ضمنصرفهجوييدرمصرفسوختبهاقتصادينمودنتوليد

كمككنيم.
ëاستفادهازكودهايآليبيولوژيكبهترينجايگزينكودمرغ

برايگلخانههاميباشد.
ëبااستفادهازنش��اءدرگلخانهبجايكشتمستقيمبذرعالوه

ب��رباردهيزودتردرمصرفآبوس��وختصرفهجوييقابل
مالحظهخواهدشد.

ë امور دام
ëمرغ��دارعزيز:درمناطقيكهاختالفدمادرفصولس��ردو

گ��رم،درش��بوروززيادميباش��د،اس��تفادهازتهويهتركيبي
)تونليوعرضي(باكنترلسيستممركزيهوشمندسببسالمتي

طيوروكاهشهزينهسوختميگردد.
ëمرغ��دارعزيز:انتقالگ��ردوغباروگازهايمضرس��النهاي

مرغداريبهخارجودس��تيابيبهيكتهويهخوبومناسببا
حداقلهزينه،دردمايزير28درجهس��انتيگرادبااس��تفادهاز
اينلنتوكنترلمركزيهوش��مند)اتوماس��يون(امكانپذيرمي

باشد.
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مهدي شيران، محمدحسن رحيميان/محققين مركز ملي شوري كشور
حسين رزاقيان،حسين رستگار/ كارشناسان ترويج

ë  :روش اجراي پروژه
پ��س از انتخاب مزارع مورد نظر در شهرس��تان بهاباد که با 
همکاری بخش ترويج مديريت جهاد کشاورزی اين شهرستان 
انجام شد، نسبت به ثبت تمامي اقدامات کشاورز از طريق تکميل 
ف��رم های مخص��وص جمع آوری مديريت م��زارع گندم اقدام 
گرديد. اين اطالعات شامل مديريت آب، مديريت کود و تناوب 
زراعی، تاريخ کاشت، مديريت گياه و همچنين اطالعاتي راجع 
ب��ه اقليم منطقه، كيفيت و كميت آب مصرفي و نيز خاك مزرعه 
و رقم گندم كشت شده در منطقه بود. با نمونه برداري از آب و 
خاك مزرعه، اطالعاتي نظير كيفيت آب )ميزان ش��وري(، بافت 
خاك و ش��وري اوليه خاك قبل از كاشت تعيين شد. اطالعات 
ديگر نظير شيب زمين، نوع رقم گندم براي كشت، تاريخ كاشت، 
دبي جريان، طول دوره رش��د و همچنين داده هاي هواشناس��ي 
مورد نياز براي محاس��به نياز آبي گندم نيز براي منطقه مطالعاتي 
جمع آوري شد. پس از مشخص شدن خصوصيات خاك، آب و 
بذر مصرفي در هر مزرعه اقدام به آماده سازي بستر بذر و كاشت 
آن ش��د و در ادامه اق��دام به انتخاب روش آبي��اري در مزرعه 
انتخابي گرديد. در ش��رايط مذكور، مناس��ب ترين روش آبياري 
گندم در منطقه مطالعاتي، آبياري بصورت نواري تشخيص داده 
ش��د. ابعاد مناس��ب نوارها تابعي از بافت خاك، شيب زمين و 
دبي جريان آب اس��ت. عمليات مرزبندي و پياده سازي طول و 
عرض مناس��ب براي نوارها پس از كاش��ت صورت پذيرفت و 
براي منطقه مورد مطالعه، اقدام به تهيه تقويم آبياري گرديد. اين 
تقوي��م نمايانگر زمان آبياري ها و ميزان آبي��اري )عمق( در هر 
نوبت آبياري مي باش��د. تيمارهای اين تحقيق ش��امل دو روش 
آبي��اری بوده كه يكي مطابق با تجارب کش��اورز )آبياری کرتی 
که در منطقه غالب اس��ت( و ديگري روش پيش��نهادی )آبياری 
نواری( بود. با ش��روع فصل رش��د، اندازه گيري هاي دوره اي از 
شوري خاك در نقاط و اعماق مختلف خاك در كرت هاي شاهد 
)آبياري با سيس��تم كرتي( و تيمار پيشنهادي )آبياري با سيستم 
ن��واري( نيز صورت گرفت و تاثير حج��م آب آبياري بر توزيع 
رطوبت و شوري عصاره اشباع در پروفيل خاك نيز بررسي شد. 
ب��ه منظور تعيين عمق )حجم( آب آبي��اري در هر نوبت، اقدام 
به ثبت م��دت زمان تمامي آبياري هاي صورت گرفته در مزرعه 
انتخابي شد. با در نظر گرفتن دبي جريان و سطح تحت آبياري 
در مزرعه، عمق آب آبياري در هر نوبت محاس��به گرديد. ميزان 
و زم��ان كوددهي به گياه نيز بر اس��اس روش کارت رنگ برگ 

)LCC( و بازديدهای مزرعه ای صورت پذيرفت. 

ë  :مقايسه ميزان آب مصرفي و عملكرد گندم
شکل زير نشان دهنده حجم آب مصرفی نوبت هاي مختلف 
در دو روش پيش��نهادی و شاهد )آبياري نواري به عنوان روش 
پيشنهادي و آبياري كرتي به عنوان روش شاهد منطقه( می باشد. 
همانطوری ک��ه مالحظه می گردد تفاوتهايي بين آب مصرفی در 
دو روش وجود دارد. اندازه گيری ها نش��ان می دهد كه در روش 
پيشنهادی، طی 9 نوبت آبياری مزرعه، حدود 2636 متر مکعب 
در مصرف آب صرفه جويی ش��ده است. نتايج مذكور همچنين 
حاكي از اين اس��ت كه مي توان با طراحي ابعاد مناسب كرت ها 
و انتخ��اب روش آبياري نواري در منطق��ه مورد مطالعه، مدت 
زم��ان آبياري را به مقدار قابل توجهي كاهش داد. ذكر اين نكته 
نيز ضروري اس��ت كه علي رغم كاهش معني دار عمق آبياري در 
روش پيش��نهادي ]از روش ش��اهد )كرت��ي( 74 به 59 ميلي متر 
در روش پيش��نهادي )نواري([، شوري خاك كاهش محسوسي 
نسبت به روش شاهد منطقه نداشته است. بطوري كه كه شوري 
خاك بواس��طه آبياريهاي پي در پي نس��بت به اوايل فصل رشد 
كاه��ش يافته و س��پس در دو تيمار به يك مقدار ثابت رس��يده 

است. يكسان بودن متوسط ش��وري خاك در دو تيمار نشان از 
آبش��وئي يكسان خاك ريشه داش��ته و عدم تاثير معني دار تغيير 
روش آبياري و كاهش مدت زمان آبياري ها را بر ش��وري خاك 

نشان مي دهد.

ë نوبت آبياري
نمودارحجمآبآبيارينوبتهايمختلفدرروشكرتي)شاهد(

ونواري)تيمارپيشنهادي(

جدول زير نيز نش��ان دهنده درصد تغيي��رات بوجود آمده 
در آب مصرفي، عملكرد و كارآيي مصرف آب )كه از تقس��يم 
عملكرد بر آب مصرفي بدست مي آيد( در تيمارهاي پيشنهادي 

نسبت به شاهد در منطقه بهاباد است. 

جدولمقايسهعملكرد،ميزانآبمصرفيوشاخص
كارآييمصرفآبدرتيمارهايمختلف

تيمــار
عملكرد محصول

Kg/h

ميزان آب مصرفي

m3/h

شاخص كارآيي 

مصرف آب

Kg/m3

4351/2103320/42شاهد)روشكرتي(

4823/176960/63پيشنهادي)روشنواري(

ë  :نتيجه
براس��اساينجدول،شاخصكارآييمصرفآبدر
مزرع��هبهميزان21درصدافزايشنش��انميدهدكهنتيجه
تاثي��رمثب��تپيادهس��ازيراهكارهايمديريت��يدرمزرعه

مذكوراست.
همانطوري كه مالحظه مي گردد عملكرد در واحد س��طح 
اين م��زارع )كيلوگرم در هكتار( تغييرات معني داري نداش��ته 
اس��ت. نكته حائز اهميت اين اس��ت كه با كاهش عمق آبياري 
)توس��ط تغيير شيوه آبياري( مي بايس��ت دور آبياري بصورت 
دقي��ق رعاي��ت تا گياه در معرض تنش خش��كي ق��رار نگيرد. 
همچنين ناهموار بودن س��طح مزرعه و سبك بافت بودن خاك 
مزرعه حساس��يت به دور آبياري را دوچندان و به محض وارد 
آم��دن كمترين تنش آبي، تنش ش��وري نيز مزيد بر علت براي 
كاهش محصول در اين ش��رايط مي گ��ردد. البته همانطوري كه 
قباًل نيز عنوان ش��د افزايش معني دار شاخص كارآيي مصرف 
آب، كاهش و يا عدم افزايش عملكرد در واحد سطح را توجيه 
نم��وده و ب��ا توجه به اهميت موضوع آب ب��ه عنوان مهمترين 
نهاده كشاورزي در مناطق خشك، توجيه اقتصادي اين امر نيز 
صورت گرفته و نهايتًابرتريروشپيشنهادينسبتبهروش

شاهدرابهاثباتميرساند.

ë  :پيشنهاد ترويجي
باتوجهبهنتايجبدس��تآمدهازاجراياينطرح
پيش��نهادميگردد:كهراهكارهاي��ينظيرطراحيابعاد
نوارهايآبياري)براس��اسبافتخاك،شيبزمينو
دب��يآبدرس��رمزرعه(واجرايش��يوههاياصولي
آبياريسطحيدرمزرعه،تسطيحدقيقومناسبزمين
)مانندتس��طيحليزري(،تدوينواجرايتقويمآبياري
)تعييندوروحجمآبآبياري(واستفادهبهينهازكود
وس��م)بهمقداروبهموقع(درمزارعگندماجراشدهو

دربينكشاورزانمنطقهترويجشود.

بهبود مديريت مصرف آب در زراعت گندم
گزارشي از اجراي طرح ترویجي افزایش شاخص کارآیی مصرف آب گندم در شهرستان بهاباد

با شرايط خشکسالی های متوالی در مناطق مختلف کشور، استفاده از راهكارهاي مديريتي مانند افزايش شاخص 
بهره وري آب در بخش كش��اورزي، روش��ي عملي تر و مناس��ب تر براي مقابله با كم آبي و شوري خواهد بود. در اين 
مقاله برخي راهكارهاي مديريتي و قابل اجرا در رابطه با افزايش كارآيي مصرف آب در اراضي ش��ور گندم معرفي 
خواهند شد. نتايج ارائه شده در اين مقاله برگرفته از يك طرح ترويجي است كه توسط مركز ملي تحقيقات شوري و 
با همكاري مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي يزد و جهاد كشاورزي شهرستان بهاباد در مزارع گندم اين شهرستان 
اجرا شده است. بر اساس يافته هاي اين پروژه، مشخص شد كه در صورت اجراي دقيق راهكارهاي مذكور در منطقه 
مورد مطالعه، مي توان شاخص كارآيي مصرف آب را به ميزان قابل توجهي افزايش داد كه خود مي تواند گامي عملي 
در افزايش درآمد كش��اورز و ارتقاي وضعيت معيشتي و پايداري توليد محصوالت كشاورزي در شرايط خشكسالي 

و كم آبي محسوب گردد.
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سيدمحمد ميروكيلي/ محقق علفهاي هرز
سيد يحيي سادات اخوي/ كارشناس ترويج

روش��هاي مختلفي براي مديريت علفهاي هرز وجود دارد 
كه بس��ته به ش��رايط آب و هوايي هر منطقه و نوع گونه علف 
هرز و غيره متفاوت اس��ت. معم��واًل كاربرد تنها يك روش در 
مزرعه در دراز مدت كارآيي كمي داشته و بهتر است در كنترل 

علفهاي هرز تلفيقي از چند روش به كار گرفته شود.

ë :پيشگيري
پيش��گيري اولي��ن مرحل��ه مديري��ت علفه��اي ه��رز در 
محصوالت گوناگون به ويژه گندم است كه هزينه هاي كنترل را 
كاهش داده باعث سهولت مبارزه مي شود كه شامل: پيشگيري 
از ورود علفه��اي ه��رز به مزرع��ه )اي��ن روش به خصوص 
در مزارع گن��دم از اهميت زيادي برخوردار اس��ت(، رعايت 
بهداش��ت مزرعه از طريق جلوگيري از انتقال بذر و اندامهاي 
تكثي��ر غير جنس��ي )در مورد گياهان دايمي( توس��ط كودهاي 
دامي تازه، ماش��ين آالت كش��اورزي، آب آبياري و استفاده از 

بذور بوجاري شده است.

ë :كنترل زراعي
رعايت تناوب زراعي: تناوب زراعي يعني پرهيز از كشت 
يك محصول براي چند س��ال پياپي. در اين روش چون زمان 
و نوع شخم براي تهيه بستر كاشت و همچنين عمليات داشت 
مثل سيس��تم آبياري و كوددهي متفاوت است در نتيجه رشد و 
گس��ترش علف هرز محدود مي گردد و علف هرز نمي تواند به 

صورت غالب درآيد.

ë :رعايت اصول فني كاشت
رعايت زمان مناس��ب كاش��ت، عمق مناس��ب كاش��ت و 
كوددهي مناس��ب در گندم از اهميت زيادي برخوردار است و 
مي تواند به كاهش رقابت علفهاي هرز با محصول كمك نمايد.

همچني��ن ضدعفوني بذر گندم، افزايش تراكم بذر گندم به 
هنگام كاشت در حد توصيه هاي فني و استفاده از رقم مناسب 

موجب افزايش توان رقابت گندم با علف هرز مي گردد.

ë :كنترل مكانيكي
مب��ارزه مكانيكي با علفهاي هرز عبارتس��ت از بين بردن 
علفه��اي هرز با وس��ايل گوناگون كه ش��امل وجين، ش��خم و 

سوزاندن مي شود.
وجين: وجين دستي به دليل پر هزينه بودن و وقتگير بودن 

در مزارع گندم رايج نيست.
ش��خم: عملي��ات ش��خم در گندم قب��ل از كاش��ت انجام 
مي شود. ابتدا با آبياري اجازه مي دهند علفهاي هرز سبز شود و 
بعد بالفاصله زمين را شخم مي زنند. شخم موجب جابه جايي 
بذر علفه��اي هرز در خاك ش��ده و روي جوانه زني و رويش 
آنها تاثير دارد. ش��خم سطحي و ش��خم پس از آبياري درصد 
باالي��ي از بذره��اي علف هرز را كه جوانه زده و سبزش��ده اند 
از بي��ن مي ب��رد. در صورتي كه علفهاي هرز چند س��اله مانند 
پيچك، قياق، تلخه و ش��يرين بيان وجود داش��ته باش��د، شخم 
عميق بالفاصله دو هفته بعد از برداش��ت قابل توصيه اس��ت. 
براي كنترل علفهاي هرز مش��كل سازي مانند جو دره وچاودار 

ك��ه فاقد خواب ب��ذر هس��تند از روش هيرم كاري اس��تفاده 
مي ش��ود. در اين روش ابتدا زمي��ن را آبياري نموده و پس از 
رش��د علف هاي هرز اقدام به كنترل شيميايي آنها نموده و بعد 

كاشت محصول را آغاز مي كنند.
قطعاندامهايهواييوسوزاندنآنها:نيز جزء روشهاي 
مكانيكي محسوب ميشود كه بيشتر در مورد علفهاي هرز چند 
س��اله و به منظ��ور جلوگيري از به بذر نشس��تن و ريزش بذر 
علفهاي هرز انجام مي شود كه در مزارع گندم در زمان آيش و 
پس از برداش��ت با هدف كاهش ذخيره بذر در خاك صورت 

ميگيرد.

ë :مبارزه شيميايي
اين روش با استفاده از سموم شيميايي و به عنوان آخرين 
راه حل و يا همراه با س��اير روش��هاي مبارزه با علفهاي هرز 

انجام مي شود.
در گندم كه فاصله خطوط كاش��ت كوتاه بوده و ريش��ه آن 
افشان ميباشد كار برد روشهاي غير شيميايي به دليل مشكل بود 
ن وجين دس��تي محدود بوده و با توجه به كاهش هزينه نيروي 

انساني از علف كش ها در زراعت گندم بيشتر كاربرد دارد
تاكنون 17 علفكش براي گندم به ثبت رس��يده است كه از 
اين تعداد هفت باريك برگ كش، 7 پهن برگ كش و 3 علفكش 
دو منظ��وره هس��تند. در بي��ن اينها علف كش��هاي توفوردي و 

توفوردي+ ام ث پ آ، برموكس��نيل و گرانس��تار علفهاي هرز 
مهم گندم را بهتر كنترل مي نمايند .

براس��اس گ��زارش پژوهش��گران علف كش��هاي قديمي 
مانندتوفوردي+ام ث پ آ نس��بت به علفكشهاي جديد مانند 
گرانستار تعداد بيش��تري از علفهاي هرز مزارع گندم را كنترل 
نموده و كارآيي باالتري در كنترل برخي از علفهاي هرز دارند.

ë  براي كنترل شيميايي بايد نكات زير را مورد دقت قرار
داد:

1-علفهايهرزمشكلسازمزرعهراشناسايينمود.
2-عل��فك��شمناس��براانتخ��ابوتوصيهه��ايروي

برچسبعلفكشرارعايتنمود.
3-س��مپاشمناس��بانتخابوآنرابهطورصحيحتنظيم

نمود.
4-زم��انسمپاش��يرارعاي��تنمودودردم��اورطوبت

مناسبسمپاشيكرد.
5-قابليتاختالطعلفكشهارابايكديگردرنظرگرفت.

شناس��ايي علفهاي هرز در حد گونه مي تواند به مديريت 
صحي��ح علفهاي هرز از جمله تغييرات جمعيت علفهاي هرز، 
چگونگي ورود علف هاي هرز جديد به مزارع، نحوه گسترش 
آنها، جايگزين شدن برخي از آنها به جاي علفهاي هرز شناخته 

شده قبلي و كنترل شيميايي يا غيرشيميايي آنها كمك نمايد.

مديريت علفهاي هرز مزارع گندم

 معرفي علف هرز پاييزه خوني واش
Phalaris minor

خوني واش گياهى اس��ت علفی، يک س��اله با س��اقه هائى 
راس��ت يا خميده و به ارتفاع 30 تا 130 س��انتى متر که توسط 
بذر تکثير مى يابد. اين علف هرز در مزارع مختلف به خصوص 
در  س��بزيجات، مزارع نخود، چغندرقن��د، غالت، حبوبات و 

باغ ها ديده مى شود. 
فاالريس يكي از مهمترين گراس��هاي م��زارع گندم ايران 
محس��وب مي ش��ود كه به خاكهاي ش��ور نيز مقاوم است. اين 
علف هرز در فصل پاييز همراه با رش��د گندم در مزارع س��بز 
مي ش��ود. تش��خيص اين علف هرز از گياه اصلي مشكل بوده 
و ني��از به مهارت وتجربه دارد. ل��ذا كنترل آن در مراحل اوليه 

رشد، از اهميت بااليي برخوردار است.
در شهرس��تانهاي اشكذر، ميبد و بافق بيشتر از ساير نقاط 

استان خسارت مي زند. 

ë  :كنترل
ëاس��تفادهازعلفكشتاپيكبهمي��زان0/8ليتردرهكتاردر

زمانپنجهزنيگندم.
ëاستفادهازعلفكشپوماسوپربهميزان1-0/8ليتردرهكتار

درزمانپنجهزنيگندم.
ëش��خمواس��تفادهازعلفكشگراس��پبهميزان1/2ليتردر

هكت��ارمرحله4-2برگيعلفهرزهم��راهباروغنولك0/5
درصد.
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ابتداي دم برسد به منزله شكل مناسب بدن كوي است. شكل بدن 
آنها بيش��تر به خاطر ثبات شنا در آب مي باشد. در مقايسه با بدن 
ماهي تن، دوكي شكل بودن بدن آنها زياد نيست و اين بيانگر اين 
است كه اين ماهيان سرعتي نيستند. شكل و اندازه كوي ها نشان 
مي  دهد كه به رودخانه هاي با جريان س��ريع و ش��ديد آب تعلق 
ندارند بلكه متعلق ب��ه رودخانه هاي آرام، درياچه ها و آبگيرهاي 
آب شيرين مي باشند همين سبب شده تا عقيده دانشمندان بر اين 
باشد كه زيستگاه اوليه كوي در درياچه هاي عميق آسياي صغير و 

به خصوص در درياچه هاي ايران بوده است.
باله هاي پهلويي لبه هاي گرد دارند كه به ماهي اجازه مي دهد 
به خوبي به عقب ش��نا كند. اين ماهي به زيستگاه هاي پهناوري 
ني��از دارد و هربار درحدود 1000 تخ��م توليد مي كند كه براي 
ايج��اد ش��رايط الزم جهت تخم ريزي نياز ب��ه 5 درجه كاهش 
درجه حرارت آب مي باش��د به طور خالصه كوي با زندگي در 
آبهاي گل آلود و كم عمق كه داراي زمستان بسيار سرد و تابستان 

بسيار گرمند سازگاري دارد.
اين ماهيان داراي س��بيل در اطراف دهان مي باشند كه اين 
زوائد داراي س��لولهاي حس��ي بوده و اندامهاي حس��ي ماهي 
محس��وب مي ش��وند.در ماهي ك��وي دنداني دردهان مش��اهده 
نمي شود ولي قسمتهايي از سطح داخل دهان كه سفت مي باشند 
وظيفه خردكردن غذا را به عهده دارند كه در ناحيه ورود به گلو 

قرار گرفته اند.
از آنجايي كه كوي ماهي س��رعتي نيس��ت نياز به اكس��يژن 
زيادجهت ش��نا در رودخانه هايي ب��ا جريان باال ندارد و تنهادر 
فصل تابس��تان با گ��رم ش��دن آب و نگه��داري درمحيط هاي 
مصنوع��ي كم عمق با كاهش اكس��يژن مواجه خواهد ش��د اين 
ماهي ازكف تغذيه كرده و زماني مي تواند بهتر ببيند كه چشمش 

باكف زاويه 45 درجه تشكيل دهد.

ë :تغذيه
غذاي ماهي كوي گياه يا حيوانات كوچك مي باش��د ولي 
در كل ميت��وان گف��ت همه چيزخواربوده و هرچ��ه را كه قابل 

خوردن باشد مي خورد. ازجمله نخود فرنگي، 
کاهو، هندوانه و خربزه. غذاي مخصوصش��ان 
به گونه اي است که روي آب شناور مي ماند تا 
اي��ن ماهيان براي گرفتنش تش��ويق به آمدن به 
سطح آب ش��وند. کوي ها شخصي راکه به آنها 
غذا مي دهد مي شناس��ند و در ساعت غذادهي 
دورش جمع مي شوند. همچنين مي توان به آنها 

آموزش داد تا غذا را از دست افراد بگيرند.

ë :بيماريهاي ماهي كوي
عوامل��ي كه باعث بيم��اري در ماهي كوي 

مي شود به دودسته تقسيم ميگردد:
- بيماريهايي كه براثر عوامل محيطي نظير 
مواد شيميايي موجود در آب يا نوع تغذيه و... 

ايجاد مي شوند.
- بيماريهايي كه ب��ر اثر عوامل بيماريزاي 

زنده و ميكروارگانيسم ها ايجاد مي شود.

ë :ماهيان و موجودات همزيست با كوي
اولين انتخاب بعد از كوي ماهي گلدفيش 
اس��ت كه از نظر خانواده و زيست شناسي هم 
خان��واده ماهي كوي اس��ت و از لحاظ رفتار 
و س��طح نيازهاي غذايي و زيس��تي نيز بسيار شبيه آن است. 
دومي��ن انتخ��اب ماه��ي ارف از خان��واده ماهي هاي كارپ 
است كه جزء ماهيان محبوب ب�راي نگهداري دركن�ار ك�وي 

مي باش��د.

ë :توليد مثل كوي
همانند بسياري از ماهيان، کوي ها هم تخم گذارند. ماهي 
م��اده تخم هاي بيش��ماري مي گذارد که يک ي��ا چند نر آنها را 
بارور مي س��ازند. فصل توليد مثل در ماهي كوي اواخر فصل 
بهار است اين ماهي براس��اس تغييرات دمايي ايجاد شده در 
محيط و همچنين تغييرات طول روز زمان مناسب براي توليد 
مث��ل خ��ود را انتخاب مي كند در نتيجه زم��ان تخم ريزي اين 
ماهيان مي تواند تا اوايل فصل تابس��تان در مناطق سردس��ير و 
تا اوايل بهار در مناطق گرمس��ير متغير باشد. اين ماهي هر چه 

بزرگترگردد قيمت باالتري خواهد داشت. 
ازاي��ن ماهي مي توان در بركه ه��ا و درياچه هاي مصنوعي 
پاركها و فضاهاي سبز جهت زيبا سازي و جذب بازديدكننده 
بهره جست. به گونه اي كه دركشور چين طي ابتكاري جالب با 
ش��يرخوارنمودن اين ماهي و پرورش آن با شير خشك عالوه 
بر قويت��ر و بزرگتر نمودن ماهي، باعث جذب بازديدكننده نيز 

شده اند.

بهکوشش:ادارهرسانههايآموزشي
ادارهبسيجسازندگيوشبکهعاملينترويج
مديريتهماهنگيترويجکشاورزييزد

آدرس:يزد-ابتدايبلواردانشجو-سازمانجهادکشاورزياستانيزد
صندوقپستي89167-13449

www.jky.ir:نسخهالکترونيکدرسايت

فصلنامه آموزشي، ترويجي سازمان 
جهاد كشاورزي استان يزد 

شماره نهم - پاييز 1393

ملوك پوراميني/ كارشناس شيالت

ماه��ي کوي ب��ا رنگهاي گوناگون، جانش��يني 
بس��يار مناس��ب براي ماه��ي کپور قرم��ز حوضي 
مي باش��د، که به س��رما و گرما مقاوم است، از اين 
رو به کشاورزان استخردار و صاحبان استخرهاي 
گلخانه اي و به ساکنان خانه هاي وياليي که داراي 
استخر يا حوض کوچکي مي باشند توصيه مي گردد 
ب��ا پ��رورش تعداد کم��ي از اين ماهي ش��ادابي و 
س��المت را به محيط کار و زندگ��ي خود بيفزايند 
و با س��رمايه اي اندک در راستاي تکثير و پرورش 
اين ماهي گامي اساسي در جهت اقتصادي سالم و 

توليدي پايدار بردارند.

ë ماهي کوي مقاومترين ماهي زينتي
زيس��تگاه طبيع��ي ماهي ك��وي ژاپن اس��ت. 
نيش��يكيگوي يا کپورگلدارنامي است كه مردم ژاپن 
براي اين ماهي انتخاب نموده اند كه معني اين اسم 
ماهي رنگارنگ ابريشمي مي باشد. زيستگاه اوليه اين 
ماهي آس��ياي مركزي بوده است. صدها سال پيش 
اين ماهي با نام ماهي ماگوي دركش��ور ايران وجود 
داشته است و به عنوان كاالي صادراتي خوراكي به 

كشورهاي ژاپن، چين و اروپاي غربي صادر مي شده است.
ماهي كوي جزو ماهيان آبهاي سرد بوده وبه خانواده ماهيان 
كپور بر مي گردد كه به خاطر داش��تن ش��باهتهايي به گلدفيش��ها 
بعضي آنان رابانام گلدفيش كوي مي شناسند. اين ماهي از لحاظ 
تنوع رنگ بسيار عالي است و واريته هاي رنگي بسار زيادي از 

جمله سفيد، سياه، قرمز، زرد، آبي و كرم دارد.

ë وضعيت زندگي
کوي ها دربين مردم بس��يارموردعالقه هس��تند وطرفداران 
زيادي دارند. اين ماهيان نمادعش��ق ودوس��تي اند. نگهداري از 
آنها کار س��ختي نيست چراکه ماهيان مقاومي هستند. اين ماهي 
يكي ازماهيان بسيار جان سخت است كه مي تواند در دماي 1تا 
30 درجه سانتيگراد به راحتي زندگي كرده اما دماي اپتيمم آنها 
18تا25 درجه مي باشد وتا 90سانتيمتر رشد مي كند. ماهي كوي 
در ش��رايط طبيعي تا 200سال عمر مي كند اما در آكواريوم تنها 
25 تا 35 س��ال عمر مي كند. طوالني ترين عمرثبت شده مربوط 
به يک کوي ماده به نام “هاناکو” است که ازسال 1751 تا 1977 

زندگي مي کرده است. 

ë  :وضعيت بدني
بدن كوي از ناحيه باله پش��تي به سمت باله دمي شيب دارد. 
اگر اين گودي و ش��يب به يك سوم اندازه ماهي يعني از پوزه تا 

 )) koi fish (( پرورش ماهـي زينتي کـوي
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