


بـه دنبال مخاطـرات فراوانی که از اواسـط قرن بیسـتم و به دلیل گسـترش فعالیت های 
صنعتـی و آثـار منفـی آن بر محیط زیسـت، تنوع زیسـتی و سـامت انسـان ایجاد شـد، 
کشـورهای مختلـف اقـدام بـه یافتـن راهکاریـی بـرای کاهـش تبعات ناشـی از ایـن امر 
نمودنـد کـه منجـر بـه شـکل گیری »کنوانسـیون تنوع زیسـتی« شـد. این کنوانسـیون 
معاهـده ای بین المللـی اسـت کـه در ژوئـن ۱۹۹۲ میـادی بـه تصویب رسـید. ایـران نیز 
از سـال ۱375 به طـور رسـمی بـه ایـن کنوانسـیون ملحـق شـد. ایـن کنوانسـیون تمام 
اکوسیسـتم ها، گونه هـا و منابـع ژنتیکـی را پوشـش می دهـد و اصولـی را بـرای تسـهیم 
عادالنـه منافـع حاصـل از بهره بـرداری منابع ژنتیکـی تعیین می کند و سـه هـدف اصلی 
آن عبارت انـد از: ۱( حفاظـت از تنـوع زیسـتی؛ ۲( بهره بـرداری پایـدار از تنوع زیسـتی و 

3( تسـهیم عادالنـه منافع حاصـل از منابـع ژنتیکی. 
تا سـال ۱3۹7، مسـئولیت این کنوانسـیون بر عهده »سـازمان حفاظت از محیط زیست« 
بـود که بر اسـاس مصوبه هیـات وزیـران مـورخ ۱3۹7/08/۱3، »وزارت جهاد کشـاورزی« 
به عنـوان »مرجعیـت ملـی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی« تعییـن شـد و دبیرخانـه آن در 

»سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی« مسـتقر شـد. 
پـس از ایـن اقـدام، ۱0 مرجـع ملـی در موضوعـات مختلفـی چـون: »راهبـرد جهانـی 
حفاظـت گیاهـی«، »مناطـق حفاظـت شـده«، »بـازوی مشـورتی در زمینـه توصیه هـای 
علمـی، فنـی و فناوری«، »تشـکیات رده بندی جهانـی«، »تبادل اطاعـات و همکاری های 
علمـی و فنـاوری«، »دانـش سـنتی«، »تنـوع زیسـتی دریایـی و سـاحلی«، » بسـیج 
منابـع« و »ارتباطـات، آمـوزش و آگاهـی  بخشـی عمومی در کشـاورزی و منابـع طبیعی و 

محیط زیسـت« ذیـل ایـن مرجعیـت شـکل گرفت.
»ارتباطـات، آمـوزش و آگاهی بخشـی عمومـی )CEPA(« در مدیریـت تنـوع زیسـتی 
شـامل ابزارهـا و راهبردهـای مهمـی برای حفاظـت و بهره بـرداری پایدار از تنوع زیسـتی 
هسـتند. ایـن مفاهیـم علـم و اکولوژی را بـه واقعیـت اجتماعـی و اقتصادی مـردم پیوند 
می زننـد و چـراغ راهـی بـرای اجـرای کنوانسـیون تنـوع زیسـتی هسـتند. مرجعیـت 
ارتباطـات، آمـوزش و آگاهی بخشـی عمومی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی، فرایندهایی را 
 دنبـال می کنـد کـه موجب ایجـاد انگیـزه و بسـیج اقدامـات فـردی و جمعی می شـود و
و آمـوزش،  گفتمـان،  اطاعـات،  تبـادل  جملـه  از  اجتماعـی  ابزارهـای  از   دامنـه  ای 
بازاریابـی را در بر می گیـرد و حوزه  های مختلف کشـاورزی، منابع طبیعی و محیط  زیسـت 
 را در بـر می  گیـرد. بنـا به اهمیت باال و گسـتردگی مباحـث مربوط به ارتباطـات، آموزش و
آگاهـی بخشـی عمومـی، دو مرجعیـت در ذیـل کنوانسـیون بـا ایـن عنـوان در دو بخش 
»کشـاورزی و منابـع طبیعـی« و »محیط زیسـت« ایجـاد شـده اسـت کـه در ایـن مراجع 
نماینـدگان مختلفـی از دسـتگاه  های مختلـف دولتـی و غیردولتـی عضـو هسـتند و بـا 

هماهنگـی و همـکاری یکدیگـر، اهـداف یـاد شـده را پیگیـری می نماینـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه دبیرخانـه »مرجعیـت کمیتـه مشـورتی ارتباطات، آمـوزش و 
آگاهی بخشـی عمومـی در کشـاورزی و منابـع طبیعـی« از سـال ۱3۹8 در »دفتـر ترویج 

دانـش و فنـاوری کشـاورزی« مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی مسـتقر اسـت.
عاقه منـدان می تواننـد بـرای کسـب اطاعـات بیشـتر بـه سـایت مرجعیـت ملـی 

نماینـد. مراجعـه   irancbd.areeo.ac.ir آدرس  بـه  زیسـتی  تنـوع  کنوانسـیون 

»مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی«
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سخن
مدیر مسئول

شماره جاری مجله مروج در شرایطی آماده شد که ویروس کوید ۱۹ سرتاسر 
دنیا را متاثر کرده است. ایران عزیزمان نیز از عواقب شیوع بیماری کرونا در 
امان نمانده است. نهادها و سازمان های مختلف کشور در مواجهه با این شرایط 
نامساعد، تدابیر مختلفی اندیشیدند و راهکارهایی برای سازگاری با این پدیده 
ناخوشایند در پیش گرفتند که متناسب با ماهیت فعالیت های هر بخش و شرایط 
کشور، جامعه را برای سامتی و عبور از این بحران توانمند کرده است. در این 
شرایط؛ جامعه کشاورزی نیز به سهم خود در کنترل آسیب ها، پیشگیری از 
شیوع بیماری و تاب آوری فعال، قدم های قابل توجه و مفیدی برداشته است. 
از  خستگی ناپذیر  تاشی  با  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  مجموعه  همکاران 
اسفندماه سال ۱3۹8 شروع به تولید محتوا در زمینه پیشگیری از شیوع این 
بیماری و نشر آن در قالب های مختلف کردند و از این طریق، به کاهش ریسک 
ادامه فعالیت های کشاورزی در وضعیت خطر، کمک کردند. بخش کشاورزی 
در سال ۹8 از رویداد سیل عبور کرد و بدون شک بحران اخیر را نیز به سامت 

پشت سر خواهد گذاشت. 
وقتـی بـه حرکت یک ویروس کوچـک از نقطه ای در جهان و نحوه سـریع 
انتشـار آن فکـر می کنیم، باید بـه یاد بیاوریـم که کوچک تریـن حرکت در 
جهان هسـتی، می توانـد زندگانـی میلیون ها نفـر را تحت تاثیر قـرار دهد. 
یـک سـهل انگاری کوچـک در گوشـه ای از  دنیـا، می تواند جان و سـامتی 
هـزاران نفـر را در گوشـه ای دیگـر به خطـر بیانـدازد. در مقابل هـر حرکت 
سـازنده ای نیـز، هرچنـد کوچـک، می تواند جهش عظیمی را سـبب شـود. 
 پـس چه بهتر که ما و شـما همکاران عزیز، مروجان تاشـگر، تسـهیلگران و
مـددکاران گرانقـدر، سـربازان سـازندگی و همـه عوامل ارزشـمند شـبکه 
ترویـج، در سـالی کـه »جهـش تولید« خوانـده شـده، هر حرکـت خویش 
را، هرچنـد در نظـر خودمـان کوچک، با نظم و نظامی درسـت بـرای اعتای 

جامعـه کشـاورزی و جهش به سـوی توسـعه، سـازماندهی کنیم.
بـه آن امیـد که بـه یـاری یـزدان پـاک و در سـایه دانایی و کنشـگری، 

قـادر باشـیم امنیـت غذایـی کشـور را در هر شـرایطی، تأمیـن کنیم.
علی اکبر مؤیدی

معاون آموزش و ترویج کشاورزی





رویکرد نوین مروج 
تحوالتـی  دسـتخوش  معاصـر  دوران  در  هنـر  کارکـرد  چنـد  هـر 
شده اسـت؛ ادبیـات و به طـور خـاص شـعر در کشـور مـا رسـانه ای مؤثر 
بـرای انتقـال مفاهیم و اندیشـه های گوناگون بوده اسـت. به عبـارت دیگر 
شـعر در کشـور مـا تنها یـک هنر نبوده اسـت بلکه شـاید بیـش از آن با 
بهره گیـری از ظرایـف و لطایـف هنری باعث شـده اسـت مفاهیـم ُمتعالی 
فرهنـگ ایرانی اسـامی به زیباترین شـیوه در بین آحاد مـردم رواج یابد 
و بـه سـادگی از دیوارهای مـدارس و محافِل اندیشـمندان و دانشـمندان 
َفـرا رود و در قلـب و جـان مـردم کوچـه و بازار بنشـیند. به گفته اسـتاد 
جال الدیـن َکـزازی چنـان کـه دربـاره موالنـا فرموده انـد؛ شـعر به ویژه 
شـعر ُکهن فارسـی محل تاقـی »انگیزه« و »اندیشـه« اسـت. هنر به طور 
کلـی می توانـد ابـزاری مؤثـر به ویـژه جایـی کـه نیاز بـه تغییـر نگرش 
انسان هاسـت باشـد. به همیـن دلیل »بـوی گنـدم« در مجله مـرّوج قصد 
دارد بـه انتشـار اشـعار، قطعـات ادبی و یـا دلنوشـته هایی بپـردازد که از 
 نظـر موضوعـی به نحـوی با کشـاورزی، کشـاورزان و یـا ترویـج و مرّوج

تاقی دارند.
 شـاید برای نشـان دادن تاش هـا و مجاهدت های گونه گون و بی شـمار 
مرّوجـان عزیـز در جبهه دشـوار امنیت غذایـی، هیچ رسـانه ای مؤثرتر از 
تصویر نباشـد. »ترویـج در قاب« یکـی از تاش های مـا در زمینه انعکاس 
حقانیـت ترویـج در زمینـه تضمیـن امنیـت غذایی در کشـور اسـت. در 
همیـن راسـتا، بخـش »بـا مرّوجـان« گامـی کوچک بـرای نشسـتن پای 
سـخن مرّوجـان و رسـاندن صدای موفقیت و »شـرح درد اشـتیاق« شـما 
بـه گوش دیگـر همقطاران در سراسـر کشـور باشـد. به همین مناسـبت، 

در این شـماره پای سـخن دو تـن از مروجـان عزیر نشسـته ایم. 
و  »قلـب«  افـزودن  بخش هـا،  ایـن  افـزودن  از  هـدف  کلـی  به طـور 
»چشـم« و »گـوش« بـه مجله مـرّوج بوده  اسـت. ایـن بخش هـا پذیرای 

آثـار مرّوجـان عزیز از سراسـر کشـور اسـت.    

سخن سردبیر
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پای صحبت دکتر علی اکبر مؤیدی
معاون محترم آموزش و ترویج کشاورزی

و  تـات  سـازمان  معـاون  مؤیـدی،  اکبـر  علـی  دکتـر 
 رئیس مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی، متولد 1338

در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی هستند. تجارب 
متنوع ایشـان در مسـیر خدمت رسانی به جامعه کشاورزی، 
 بطـور رسـمی از سـال 1362، به عنـوان مـروج کشـاورزی
 در مرکز خدمات آیسک شهرستان فردوس، آغاز شد و سپس در

سـال 1368در ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی نیشـابور و 
 به عنوان »کارشناس اصالح و تهیه نهال و بذر« ادامه یافت.

ایشان همواره از دوران خدمت خود در کسوت مروج، با افتخار 
 یـاد می کنند. رئیس بخش تحقیقـات اصالح و تهیه نهال و

بذر خراسـان، ریاسـت هیأت مدیره کشت و صنعت رضوی 
 آستان قدس رضوی، مسئول هماهنگی تحقیقات و دانشگاه،
 مدیریت ترویج کشاورزی خراسان و ریاست مرکز تحقیقات و
 آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، از جمله دیگر
 مسـئولیت های ایشـان در این مسـیر بوده  اسـت. در ادامه

متن مصاحبه خبرنگار مجله مروج با ایشان را مطالعه می کنید.

۱- جناب آقای دکتر مویـدی لطفًا بفرمایید خدمت 
 خـود را در وزارت جهـاد کشـاورزی بـه چـه صورت

آغاز کردید؟ 
ضمـن عـرض سـالم و ادب خدمـت شـما و مخاطبـان 
محتـرم مجلـه مـروج، در خصـوص سـوابق اجرایـی بنـده، 
الزم اسـت اشـاره کنـم کـه اینجانـب بـا افتخـار کارم را 
به عنـوان یک »مرّوج« از مرکز خدمات کشـاورزی آیسـک 

شهرسـتان فـردوس آغـاز کردم.

۲- مهم تریـن سیاسـت ها و برنامه های مؤسسـه 
آموزش و ترویج کشـاورزی، از نظر شـما کدامند؟

سیاست هایی که ما در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، 
به منظـور توانمندسـازی منابـع انسـانی بخش کشـاورزی و 
 ایجـاد سـرمایه های انسـانی، در پیـش گرفته ایـم بـر پایـه

و کنش گـران حـوزه  فّعـاالن  ذینفعـان،  مشـارکت همـه 
کشـاورزی، طراحـی شـده اسـت. 

در سـاختار جدیـد، تـالش مـا بر این اسـت کـه به بعد 

پرداختـه شـود،  پیـش  از  بیـش  ترویـج،  کار  نرم افـزاری 
کارکردهـای جدید ترویج متناسـب بـا موقعیت های بومی 
متنـوع کشـور، بـه کار گرفتـه شـوند و با عبـور از تغییرات 
زیربنایـی سـاختاری و سـخت افزاری بـه کار اصلـی ترویج 
 کـه همانـا مهندسـی تغییـرات در حـوزه منابـع انسـانی و

کشاورزی است، بپردازیم.
برای دسـتیابی به اهداف مؤسسـه، برنامه های متعددی 
در حـال اجراسـت که شـاید بتـوان گفت مهم تریـن آن ها 
توانمندسـازی مروجـان مسـئول پهنه های تولیدی اسـت. 
از جملـه دیگـر برنامه هـا، می تـوان بـه اسـتمرار و بهبـود 
به عنـوان  کـرد.  اشـاره  کشـاورزی،  ترویـج  نویـن  نظـام 
مثـال در ایـن زمینـه، تجهیـز، تکمیل و سـاماندهی مراکز 
جهـاد کشـاورزی و شـبکه ترویـج تـا رسـیدن به شـرایط 
مطلـوب، دنبـال خواهـد شـد، آسیب شناسـی نظـام نوین 
ترویـج در دسـت اجراسـت و فّعالیت هـا و عملکردهـای 
 مبتنـی بـر سیاسـت های مؤسسـه، بـا رویکردهـای جدید،

مـورد نظـارت و ارزشـیابی قـرار خواهـد گرفـت. عـالوه بر 
ایـن در گام دوم نظـام نویـن ترویـج طرح یـاوران تولید را 
عملیاتـی کردیـم کـه راهگشـای حضـور مؤثـر و عملیاتی 

محققـان در عرصه اسـت.
در راسـتای اجرایـی نمـودن اصـل 44 قانـون اساسـی، 
تفاهم نامه مشـترک سـه جانبه با سـازمان نظام مهندسـی 
بـرای  فنی و حرفـه ای  آمـوزش  سـازمان  و  کشـاورزی 
بهره بـرداران  توانمندسـازی  به منظـور  نیروهـا  هم افزایـی 
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بخـش کشـاورزی، بـه امضـا رسـیده اسـت.
 از دیگر برنامه های مهم این مؤسسه؛ کارآفرینی و بهبود

کسـب و کار زنـان روسـتایی و عشـایری و اسـتمرار طـرح 
ارتقـای کیفیـت محصوالت کشـاورزی، اسـت.

بـا توجـه به اسـتقرار سـتاد ملـی رسـانه در وزارت جهاد 
کشـاورزی )در مجموعه مؤسسه( هسته های تخصصی تهیه 
محتوا برای برنامه های رادیویی و تلویزیونی ذیل این سـتاد، 
 تشـکیل شـده که این مهم با همکاری معاونت های اجرایی،
 در حال اجراست و با قراردادهای منعقد شده با صدا و سیما

عمـاًل عصـر طالیـی برنامه های رسـانه ای ترویج رسـانه ای 
شده اسـت. آغاز 

از آنجایی کـه مدیریـت دانش یکـی از ارکان اصلی نظام 
نویـن ترویج اسـت، شـبکه مدیریـت دانش با توجـه به در 
اختیـار داشـتن ده گـروه تخصصـی، صـد نفـر پژوهشـگر 
 مـروج ارشـد، 1400 نفـر محقـق معیـن و7700 نفر مروج

سئول پهنه، استقرار یافته و در حال خدمات رسانی می باشد.
بـا توجـه به وضعیت نیروی انسـانی بخش کشـاورزی از 
 لحاظ سـطح سـواد، سـن و... برنامه ریزی برای آموزش های

مهارتـی به منظـور تربیـت کشـاورزان آینـده یکـی دیگـر 
ایجـاد  می آیـد.  به شـمار  مؤسسـه  مهـم  اولویت هـای  از 
دبیرخانـه مـاده 23 قانـون افزایـش بهـره وری و همـکاری 
بـا وزارت علـوم بـرای اجرایـی نمـودن ایـن مـاده نیـز از 
برنامه هـای اصلـی اسـت کـه امیدواریم با تـالش همکاران 

مجموعـه، بـه نتایـج ارزشـمندی منجـر شـود.

3- چـه تمهیداتی بـرای ارتقای دانـش علمی و 
 عملی مروجان مسـئول پهنه در مؤسسـه آموزش و

ترویج کشاورزی اندیشیده شده؟
 همانطـور که عـرض کردم یکـی از مهم ترین برنامه های

ایـن معاونت، توانمندسـازی مروجین مسـئول پهنه اسـت. 
 به این دلیل که این ها سـرپنجه ی وزارت جهاد کشـاورزی

در عرصـه هسـتند و قـرار اسـت عصـاره ی خالـص تمـام 
 تالش های این مجموعه توسـط این عزیزان به کشاورزان و

بهره برداران منتقل شود. 
در حـال حاضـر بـا تشـکیل دبیرخانـه »تربیـت مربیان 
حرفـه ای کشـاورزی«، گامـی اساسـی در بهبـود روند این 
توانمندسـازی برداشـته ایم و اولیـن مرحلـه در ایـن راه بـا 
 اجـرای برنامه تربیت مربیان تسـهیلگری آغاز شـده اسـت.

به عالوه برنامه های دیگر آموزشـی، ساماندهی، گردهمایی های 
صاحبنظـر اسـاتید  همفکـری  بـا  و...  شبکه سـازی   فصلـی، 

در حـوزه آمـوزش و ترویـج، در دسـت طراحی و اجراسـت 
کـه به منظـور بهبـود آن هـا، از هرگونه پیشـنهاد منطقی و 

سـازنده کـه از صف بـه مـا برسد،اسـتقبال خواهیم کرد.
4- در پایـان اگـر سـخنی صمیمانه بـا مروجین 

بفرمایید: مسـئول پهنه داریـد 
 خواهـش مـن ایـن اسـت کـه مروجـان عزیـز، خـود 
را رکـن مهـم و چـه بسـا مهم تریـن رکـن نظـام ترویـج 
بداننـد. و بـه ایـن خودبـاوری برسـند کـه کوچک تریـن 
تـالش و حرکـت آن هـا باعـث ایجـاد تغییـر بزرگـی در 
جامعـه خواهـد شـد. آنهـا بهتریـن و تنهـا مرجـع ارتبـاط 
مـا بـا جامعه روسـتایی و بالعکـس هسـتند. از این ظرفیت 
 خارق العـاده به سـادگی عبـور نکننـد. در قبـال هـر فکر و
 ایده ای که برای بهبود این سـازو کار به ذهنشـان می رسد،
 احساس مسئولیت کنند و هرگز و به هیچ دلیل، قطع کننده

ایـن زنجیره ی ارتباطی نباشـند. مجله مـروج هم به همین 
 منظور احیا شـده که بتواند ارتباط دوسـویه ای را برای ما و

مروجیـن فراهـم سـازد. مـا همگی یـک مجموعه هسـتیم 
که هرکدام نقشـی را برای رسـیدن به هدف غایی مؤسسـه 
بـر عهـده داریـم. و مروجین بـه عنـوان عاملیـن تغییر در 
صـف، بیشـترین و پررنگ تریـن نقـش را ایفـا می کننـد. 
از آنهـا انتظـار دارم بـا تکیـه بـر توانمنـدی خویـش، ابتدا 
بـه ایجـاد تغییـر در خـود و سـپس در پهنه هـای تحـت 

پوشـش، کمـر همـت ببند.
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زراعت چغندرقند پاییزه در استان گلستان
N.tazikeh@yahoo.com :نوراهلل تازیکه                                 رایانامه

 کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
علیرضا صابری    

 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزي، گرگان، ایران

g چکیده
 چغندرقند بانام علمی(.Beta Vulgaris L) متعلق به خانواده اسفناجیان یکی از گیاهان صنعتی
 است که در سطح وسیعی از جهان کشت می شود. این گیاه زراعی ازنظر تأمین مواد قندي و
 انـرژی زا در تغذیـه انسـان، دام و همچنین در صنعت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اسـت.

آب مهم ترین عامل محدودکننده کشـت چغندرقند بهاره در کشـور است، بنابراین توجه ویژه  
بـه کاهش مصـرف آب و افزایش کارایی مصرف آب محصوالت کشـاورزی ازجمله چغندرقند 
 ضروری است. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در کشور، امکان توسعه کشت پاییزه چغندر

عالوه بر خوزسـتان و ایالم در اسـتان های خراسان رضوی و جنوبی، فارس، گلستان، اصفهان، 
 کرمانشاه، لرستان و کرمان نیز وجود دارد. مهم ترین برتری کشت پاییزه چغندرقند نسبت به
 کشت بهاره، استفاده بهینه از نزوالت آسمانی در طول دوره رشد و کارآیی بیشتر مصرف آب

اسـت. بنابرایـن، بـا توجه به خشکسـالی های اخیر در کشـور و محدودیت منابع آب، توسـعه 
کشـت پاییـزه می توانـد به عنـوان یـک راهکار مناسـب جهت سـازش با شـرایط خشکسـالی 
معرفـی شـود. چغندرقنـد در اسـتان گلسـتان به عنـوان یـک گیـاه زراعـی اصلـی در پاییزه 
کشـت می شـود. ایـن گیـاه در تنـاوب زراعـی بـا دیگـر گیاهـان زراعی پاییـزه ماننـد گندم، 
کلزا، باقال می تواند نقش مهمی در توسـعه کشـاورزی پایدار اسـتان گلسـتان داشـته باشـد.

کلید واژه ها : کشت پاییزه، رقم، تناوب زراعی، کارآیی مصرف آب

ویراستار ترویجی:
حسام الّدین غالمی
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g مقدمه
اسـتان گلسـتان بـا حـدود 700 هـزار هکتـار زمیـن 
پاییـزه  کشـت  مهـم  قطب هـای  از  یکـی  کشـاورزی 
جهـاد  وزارت  اسـت.  کشـور  در  کشـاورزی  محصـوالت 
کشـاورزی برنامـه کشـت 55 هـزار هکتـار چغندرقنـد در 
کشـور دارد که از این سـطح کشـت، سهم اسـتان گلستان 
6 هـزار هکتـار اسـت. قـرار گرفتـن چغندرقند یـا گیاهان 
باریشـه عمیـق در تنـاوب زراعی موجبات تخلخـل، تهویه، 
از  فراهـم می کنـد.  را  بهبـود وضعیـت خـاک  و  تقویـت 
فرسـایش خاک و گسـترش آفـات، بیماری هـا و علف های 
کشـت  توسـعه  برنامـه   1393 سـال  از  می کاهـد.  هـرز 
چغندرقنـد پاییـزه در قالـب برنامـه اقتصـاد مقاومتـی در 
اسـتان گلسـتان آغاز و پیگیری شـد. بر  اسـاس این برنامه 
سـازمان جهـاد کشـاورزی با همـکاری کارخانجـات معین 

معرفی شـده از سـوی وزارت جهـاد کشـاورزی، اقدامـات و 
پیگیری های الزم برای توسـعه کشـت ایـن محصول انجام 
داده اسـت. خوشـبختانه کشـت چغندرقنـد بـا توجـه بـه 
عملکـرد مطلـوب و صرفه اقتصادی با اسـتقبال کشـاورزان 
مواجـه شـده اسـت، به طـوری که سـطح زیر کشـت طی 
سـال های 93 تـا 96 حـدود 935 درصـد افزایـش داشـته 
اسـت و به همین ترتیب شـاهد افزایـش 350 درصدی در 
تولیـد کل محصـول این گیاه بوده ایم )جـدول 1(. بنابراین 
با توجـه به اسـتقبال کشـاورزان از کشـت این گیـاه زراعی 
و رونـد افزایـش سـطح زیـر کشـت آن، الزم اسـت برنامـه 
اجـرای طـرح و پروژه هـای تحقیقاتـی، همچنیـن افزایش 
دانـش و مهـارت بهره بـرداران از لحاظ فنـی و اقتصادی در 

دسـتور کار دسـتگاه های متولـی امـر قـرار گیرد. 

جدول 1: وضعیت کشت و تولید چغندرقند پاییزه استان گلستان طی سال های 1393 تا 1398

برنامه سال زراعی
اباغی

سطح قرارداد
)هکتار(

تعداد
پیمانکار )نفر(

سطح کشت 
)هکتار(

کارخانجات 
فعال

تولید 
)تن(

متوسط 
عملکرد

)تن در هکتار(

متوسط 
عیار

42005014شیروان1393-1394120084384
80003116تربت جام1394-139510002642258
1488133/517جوین1395-13961700786/528445
3584239/716تربت - جوین1396-139730001112501053
---جوین1397-1398300010831221083

g  انتخاب زمین جهت کاشت
گیـاه چغندرقنـد در گـروه گیاهـان زراعـی متحمـل به 
شـوری قـرار دارد، امـا از مرحلـه ی جوانه زنـی تـا اسـتقرار 
بوته )حدود 6-4 برگ حقیقی( به شـوری حسـاس اسـت. 
 به طورکلـی، درصورتی کـه هدایت الکتریکـی)EC(  خاک و

آب بـه ترتیـب بیـش از 7 و 4/7 دسـی زیمنـس بـر متـر 
باشـد، عملکـرد چغندرقنـد کاهش می یابـد. بهترین خاک 
بـرای ایـن محصـول، خاک هـای با بافـت متوسـط )لومی( 
اسـت. در ایـن نـوع خاک مقدار رس بیـن 20 تا 35 درصد 
متغیـر اسـت. جهـت بهبـود خصوصیـات فیزیکـی خـاک، 
اسـتفاده از انـواع کودهـای آلـی توصیه می شـود. بـا توجه 
بـه عمق نفوذ ریشـه چغندرقنـد، خاک مزرعـه باید تا حد 

امـکان عمیـق )حداقـل 60 سـانتی متر( و دارای زهکـش 
مناسـب باشـد. در صـورت وجـود الیه سـخت، اسـتفاده از 

زیرشـکن ضروری اسـت. 

g آماده سازی بستر کاشت
کشـت  بـرای  زراعـی  عملیـات  مهم تریـن  از  یکـی 
 چغندرقنـد آماده سـازی زمین اسـت. با توجه بـه ریز بودن

بـذر چغندرقنـد و تأمین رطوبت موردنیاز بـرای جوانه زنی، 
تهیـه زمیـن بایـد به گونـه ای انجام شـود که بـذر در عمق 
مناسـب )حـدود 2/5-2 سـانتی متر( و در تمـاس بـا خاک 
 قـرار گیـرد. درواقـع آماده سـازی زمیـن بـر جوانه زنـی و



شماره 10157
بهار 1399

اسـتقرار بوته هـای چغندرقنـد تأثیر مسـتقیم دارد. باتوجه 
بـرای  قـوی و درازی دارد  اینکـه چغندرقنـد ریشـه  بـه 
رشـد مناسـب بـه خاک هـای سـبک، نـرم و عمیـق نیـاز 
دارد، بنابرایـن تـا حـد امـکان بایـد از ورود ماشـین آالت 
بـه مزرعـه جلوگیـری کـرد. بـر همین اسـاس بهتر اسـت 
بـرای آماده سـازی زمین پـس از عملیات خـاک ورزی اولیه 
)شـخم( بـا دسـتگاه کمبینـات عملیـات دیسـک، ایجـاد 
جـوی و پشـته، کوددهـی و کاشـت را به صـورت هم زمـان 
 انجام داد. برای مصرف کودهای شـیمیایی الزم اسـت قبل

از کاشـت نسـبت بـه تجزیـه شـیمیایی خـاک اقـدام کرد. 
چنانچـه برنامـه آبیـاری مزرعـه بـه روش هـای قطـره ای و 
 بارانی باشـد، نیازی به ایجاد جوی و پشـته نیست و به طور

مستقیم می توان با ردیف کار اقدام به کاشت کرد. 

g تاریخ کاشت
کشـت به موقـع چغندرقنـد موجـب افزایـش عملکـرد 
 ریشـه و درصد قند خواهد شـد. از طرفی کاشت زودهنگام

افزایـش درصـد سـاقه روی )بولتینـگ( و کاهـش  باعـث 
 عملکرد کّمي و کیفی محصول می شـود. همچنین کاشـت
 دیرهنگام موجب می شود، که عملکرد ریشه کاهش یافته و

زمـان برداشـت نیـز بـه تأخیـر افتـد. بـا توجـه بـه نتایـج 
 به دسـت آمده از اجرای آزمایش های منطقه ای، مناسب ترین

تاریخ کاشـت در اسـتان گلسـتان دهه سـوم مهرماه لغایت 
دهـه اول آبـان ماه اعالم  شـده اسـت. این مرحلـه با جذب 
آب و متـورم شـدن بـذر شـروع و با ظهور و رشـد ریشـه و 
برگ هـا خاتمـه می یابـد. حداقل دمـا بـرای جوانه زنی بذر، 
سـه درجـه سـانتی گراد و بهتریـن دمـا بـرای جوانه زنـی 
20-15 درجـه سـانتی گراد اسـت. مدت زمـان جوانه زنی با 
 توجـه به شـرایط اقلیمی اسـتان گلسـتان بیـن 10-6 روز

اسـت. عالوه بر اهمیت تاریخ کاشـت، نکته مهم در کشـت 
چغندرقنـد تاریـخ جوانه زدن بـذر می باشـد. بنابراین الزم 
اسـت کشـاورزان محترم در صـورت تامین نبـودن رطوبت 
مزرعـه در زمان کاشـت، بـرای جوانه زنی اقـدام به آبیاری 

نمایند.  مزرعه 

g تناوب زراعی
همه سـاله حـدود 300 هـزار هکتـار از اراضـی اسـتان 
گلسـتان بـه کشـت محصـوالت پاییـزه به ویـژه گنـدم و 
جـو اختصـاص می یابـد. ایـن موضـوع باعث توسـعه آفات، 
بیماری هـا و علف هـای هـرز می شـود. بنابرایـن در جهـت 

پایـداری تولید الزم اسـت تنـاوب زراعی و کشـت گیاهان 
جایگزیـن در دسـتور کار قـرار گیـرد. چغندرقنـد می تواند 
تنـاوب زراعـی خوبی در الگوی کشـت اسـتان ایجـاد کند. 
نتایج نشـان داده اسـت که تناوب کشـت چغندرقند باعث 

افزایـش عملکرد گندم شـده اسـت. 

g ساقه روی
بـا توجـه بـه اینکـه بخشـی از دوره رشـد چغندرقنـد 
در پاییـز و زمسـتان واقـع می شـود، الزم اسـت به منظـور 
 جلوگیری از سـاقه روی، از ارقام مقاوم به ساقه روی استفاده

کـرد. سـاقه روی)بولتینگ( یکـی از عوامـل محدودکننده 
تولیـد چغندرقند درکشـت پاییزه اسـت. ارقـام چغندرقند 
درصورتـی  کـه در معـرض سـرما قـرار گیرند، تولید سـاقه 
 گل دهنده می کنند. هرچه میزان سـرما در فصل زمستان و
 اوایـل بهـار بیش تـر و دوره آن طوالنی تـر باشـد، میـزان

سـاقه روی بیشـتر خواهـد بـود. در حقیقـت تنـش سـرما 
باعـث افزایـش سـاقه گل دهنـده چغندرقنـد در سـال اول 
زراعـت می شـود کـه ایـن امـر مطلـوب نبـوده و بایـد از 
ارقامـی اسـتفاده شـود کـه در مقابـل ایـن پدیـده مقـاوم 
باشـند. سـاقه روی موجـب فیبری شـدن و خشـبی شـدن 
ریشـه و کاهـش کیفیـت محصـول چغندرقنـد می شـود. 
 ارقام متعددی در سـال های اخیر توسـط مؤسسـه اصالح و

تهیـه بـذر چغندرقنـد در اسـتان گلسـتان مـورد ارزیابـی 
قرارگرفتـه اسـت. مناسـب ترین ایـن ارقـام عبارت انـد از: 
گیـادا، مونوتونـا، مـراک، ویکـو، روزا گلـد، جـاکا، چیمنـه، 
جـراکاواس و رزاسـتار. همچنیـن تحمـل بـه بیماری هـا، 
دارا بـودن عیـار مناسـب نیـز از ویژگی های مطلـوب ارقام 
فـوق الذکر می باشـد. بنابرایـن الزم اسـت تولیدکنندگان 
از ارقـام معرفی شـده توسـط مؤسسـه اصـالح و تهیـه بذر 

چغندرقنـد اسـتفاده کنند.

g آبیاری
به طـور کلـي در مرحلـه جوانه زنـی بـذر، چغندرقنــد 
بــه رطوبـت کافـی نیــاز دارد. بنابرایـن، در صـورت عدم 
بارندگـی، بـراي جوانه زني و سـبز شــدن یکنواخــت الزم 
اسـت کـه آبیـاری اول بـه  صـورت سـطحی و آبیـاری دوم 
بـا فاصلـه کـم )5 تـا 7 روز( از آبیـاری اول انجـام شـود. 
حداکثر نیــاز آبــي چغندرقنــد از مرحلــه  بسته شــدن 
کــانوپي تــا 4 الــي 6 هفتـه قبـل از برداشــت است. در 
صـورت بارندگـی در ادامـه فصـل، مزرعـه چغندرقنـد نیاز 
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بـه انجـام آبیـاری نـدارد. حـدود 3 هفتـه قبل از برداشـت 
بایـد آبیـاری مزرعـه قطـع شـود و 7 تـا 10 روز قبـل از 
برداشـت برای سـهولت کار ماشـین های برداشـت می توان 

یـک آبیاری سـبک انجـام داد.

g تراکم مناسب
 یکـی از مهم ترین دالیل پایین بودن عملکرد چغندرقند
 در کشـور این اسـت که کشـاورزان توجه کم تری به تعداد

بوته های اسـتقراریافته در واحد سـطح می کنند. همچنین 
از دالیل دیگـر کاهش عملکرد، توزیع غیریکنواخت بوته ها 
 در سـطح مزرعـه مـی باشـد، به طوری کـه در یـک نقطـه
 مزرعه تعداد بوته ها بسیار زیاد و در جای دیگر مزرعه، تعداد

بوته هـا کـم اسـت. بنابراین، الزم اسـت در خصـوص تراکم 
مطلـوب مزرعـه در زمان کاشـت توجه الزم صـورت گیرد. 
 میـزان بذر مصرفی برای بـذور موجود بین 1/5 تا 2 یونیت

در هکتار است )هر یونیت حاوی صد هزار بذر است(. بدین 
 منظور از دسـتگاه پنوماتیک جهت کشت استفاده می شود.

بـا توجـه بـه اینکه میـزان بذر مصرفـی در هکتـار بیش از 
تعـداد بوته موردنیاز در واحد سـطح اسـت، الزم اسـت که 
 در زمان 6-4 برگی بوته ها را تنک کرد. تـراکم مناسـب در
 زراعـت چغندرقند حدود 90 تـا 110 هـزار بوتـه در هکتار

در هنگام برداشـت نهایي اسـت. برای ایـن منظور با فاصله 
ردیــف 50 سـانتي متر، برای رسـیدن به این تراکم، فاصله 
 بوتـه بایـد بیـن 17 تا 20 سـانتي متر در نظر گرفته شـود.
 هـر چه فاصله بوته هـا یکنواخت تر باشـد، عملکرد و درصد

قند افزایش می یابد. 

g  تغذیه
یکـی از عوامـل مهـم و تأثیرگـذار بر عملکـرد و کیفیت 
ریشـه چغندرقنـد تغذیـه اسـت. بنابرایـن الزم اسـت کـه 
توصیـه کـودی بـر مبنـای نتایـج تجزیـه خـاک و عملکرد 
مـورد انتظـار انجـام شـود. ایـن کار باعث کاهـش آلودگی 
محیط زیسـت و هزینه هـا می شـود. چغندرقنـد نیتروژن و 
پتاسـیم زیـادی احتیـاج دارد. بنابرایـن در تغذیـه آن باید 
بـه ایـن دو عنصـر توجـه ویـژه ای مبـذول شـود. تمامـی 
نیتـروژن کـود  از  نیمـی  و  پتاسـه  و  فسـفره   کودهـای 
 موردنیـاز قبـل از کشـت مصـرف می شـود. نیمـی دیگر از

کـود نیتـروژن بـه هنـگام عملیـات داشـت و بعـد از تنک 
مزرعـه مصـرف می شـود. از مصـرف بیـش  از انـدازه کـود 
نیتـروژن )اوره( بایـد اجتنـاب شـود، چـون باعـث کاهش 

درصـد قنـد می شـود. همچنیـن مصـرف کودهـای میکرو 
نیـز نقـش مهمـی در بـاال رفتن کیفیـت چغندرقنـد دارد. 

g علف های هرز
بـا توجـه به طوالنی بـودن دوره رشـد چغندرقند پاییزه 
 )240-220 روز( در اسـتان گلستان، کنترل علف های هرز
 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عدم کنترل علف های هرز،

ریشـه  عملکـرد  از  درصـد   30 از  بیـش  کاهـش  باعـث 
می شـود. بیشـترین تعـداد علف های هرز در مـدت 15 روز 
پـس از آبیـاری اول ظاهـر می شـوند. بهتـر اسـت مصـرف 
 علف کـش در مرحلـه دو تا چهـار برگی به هنـگام غروب و

یـا صبـح زود انجـام شـود تـا آسـیب کمتـری بـه بوتـه 
چغندرقنـد وارد شـود. بـرای تأثیـر بیشـتر علف کـش در 
صـورت تامیـن نبـودن رطوبـت مزرعـه، بالفاصلـه مزرعـه 
بـه  نسـبت  پهن بـرگ  هـرز  علف هـای  شـود.  آبیـاری 
علف هـای هـرز باریـک برگ خسـارت بیشـتری بـه مزرعه 
بنابرایـن مدیریـت علف هـای  چغندرقنـد وارد می کننـد. 
هـرز پهن بـرگ بسـیار مهـم اسـت. بیش تریـن احتمـال 
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آلودگـی مزرعـه بـه علف هـای هـرز در اوایل دوره رشـد تا 
آذر مـاه اسـت. همچنیـن الزم اسـت کشـاورزان از میـزان 
و تنـوع علف هـای هـرز مزرعـه خـود آگاه باشـند و بـر 
اسـاس آن برنامـه کنتـرل علف هـای هـرز را برنامه ریـزی 

کننـد. خوشـبختانه در زراعـت چغندرقنـد علف کش هـای 
انتخابـی زیـادی بـرای کنتـرل علف هـای هـرز باریک برگ 
و پهن بـرگ وجـود دارد. تنهـا الزم اسـت میـزان و زمـان 
کاربـرد علف کـش به درسـتی رعایـت شـود )جـدول 2(.

جدول 2- علف کش های انتخابی مورداستفاده در زراعت چغندرقند

مقدار مصرفنام تجارينام عمومي
طیف علف کشیزمان مصرف)لیتر در هکتار(

علفکش های مناسب جهت کنترل علف های هرز پهن برگ

فن مدیفام+ دس مدیفام+
اتوفومزیت

بتانال پراگرس آام
1/5 تا 5بتانال پراگرس ااف

مقادیر پایین در مرحله 
کوتیلدوني و مقادیر باالتر 
در مرحله 2 تا 4 برگي 

چغندرقند

سلمه تره، سس، تاج خروس،
تاج ریزي، شلمي، شیر تیغي،
شاه افسر، شقایق، هفت بند،

آتریپلکس، کیسه کشیش، گندمک

2 تا 8 برگي0/25 تا 0/65لونترلکلوپیرالید

وایه، خارشتر، توق، خارلته، سلمه، شیر 
تیغي، بومادران، هفت بند، زلف پیر، 

ماشک، چاو چاق کن،
گل گندم، بي تي راخ

تا دو برگي4 تا 4/5گلتیکسمتامیترون
سلمه تره، زلف پیر تاج خروس،

خرفه، خردل، پنیرک، آفتاب پرست، 
تاج ریزي، هفت بند

2 تا5/ 2ترفالنتریفلورالین
بعد از مرحله 4 برگي 

چغندرقند همراه
با آب آبیاری

سلمه، تاج خروس، خرفه،
سوروف و ارزن وحشي

فن مدیفام+ دس مدیفام+
اتوفومزیت

بتانال پراگرس آم
1/5 تا 5بتانال پراگرس اف

مقادیر پایین در
مرحله کوتیلدوني و 
مقادیر باالتر در مرحله
2 تا 4 برگي چغندرقند

سلمه تره، سس، تاج خروس،
تاج ریزي، شلمي، شیر تیغي،
شاه افسر، شقایق، هفت بند،

آتریپلکس، کیسه کشیش، گندمک

علفکش های مناسب جهت کنترل علف های هرز پهن برگ

حلفه، فاالریس، بید گیاه، چچم4-3 برگي1/5تا 3گاالنتهالوکسي فوپ اتوکسي اتیل

2 برگي تا قبل از0/5 تا 1/2گاالنت سوپرهالوکسي فوپ آر- متیل
پنجه زني علف هرز

فاالریس، بید گیاه، چچم، مرغ؛ 
قیاق، بروموس، دم روباهي، 
یوالف وحشي، پنجه مرغي، 

سوروف، ارزن وحشي

نابواسستوکسیدیم

براي علف هاي هرز 
یکساله 2 تا 3 و
براي چند ساله ها

4 تا 6

براي یک ساله ها از
2 برگي تا تولید سومین 
پنجه، در چند ساله ها

2 تا 6 برگي

قیاق، پنجه مرغي، مرغ، یوالف 
وحشي، سوروف، دم روباهي، 

ارزن وحشي
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g آفات و بیماری ها
در زراعـت چغندرقنـد پاییـزه بـا توجه به زمان کاشـت 
 )اوایـل پاییـز( و دوره داشـت )فصـل زمسـتان تـا اواخـر

بهـار(، تعـداد و میـزان خسـارت آفـات کمتـر از کشـت 
بهـاره اسـت. بـا افزایش میـزان بذر تـک جوانـه ای به جای 
بذر هـای چنـد جوانـه ای و کاهش مقـدار بذر کشت شـده، 
حفـظ بوته هـای سـبز شـده چغندرقنـد اهمیـت ویـژه ای 
به ویـژه  آفـات چغندرقنـد،  پیـدا کـرده اسـت و کنتـرل 
آفـات اول فصـل کـه باعـث تنـک شـدن مزرعـه و کاهش 
تراکـم بوتـه می شـوند، کامـاًلً ضـروری و اجتناب ناپذیـر 
اسـت. بـا توجـه به تنـوع آفـات چغندرقنـد، بـرای کاهش 
خسـارت آفـات، کاربـرد آفت کش هـای شـیمیایی ضروری 
اسـت و بهتـر اسـت کـه تولیدکننـدگان ایـن گیـاه زراعی 
بـه توصیه هـای فنـی و کاربـردی کارشناسـان مراکز جهاد 

کشـاورزی و مروجـان مسـئول پهنـه توجـه کنند.

g  برداشت
برداشــت هنگــامي انجـام شـود کـه وزن ریشـه، عیار 
)درصـد( قنـد و درجـه خلوص شـربت ریشـه بـه حداکثر 
برســد. فاصــله کاشـت تـا برداشـت چغندرقنـد پاییـزه، 
برحسـب رقـم و منطقـه 220 تـا 240 روز اســت. هر چه 
 طول دوره رشـد ادامه پیدا کند عملکرد ریشه و تا حدودی

درصـد قنـد افزایـش می یابـد. از طرفـی بـا طوالنی شـدن 
دوره رشـد، احتمال پوسـیدگی ریشـه افزایـش می یابد که 
 الزم اسـت در ایـن خصـوص کشـاورزان نهایـت توجـه و

دقـت را بـه عمـل آورنـد. یکـي از مـوارد مهـم کـه قبل از 
 برداشت باید به آن توجه کرد، قطع آبیاري است. در حدود

سـه تـا چهـار هفته قبـل از برداشـت بایـد آبیـاری مزرعه 
 قطع شود و تنها 10 روز قبل از برداشت جهت سهولت کار

ماشـین آالت اقـدام بـه انجـام یـک آبیـاري سـبک نمـود. 
 برنامه برداشـت را مي توان طوري تنظیم کرد که برداشـت

از کشـت هاي زودهنـگام شـروع شـود. در ایـن کشـت ها 
 چغندرقند فرصت رشد بیش تري داشته و عملکرد ریشه و

درصـد قنـد باالتـري دارنـد. در موقـع برداشـت رطوبـت 
خـاک بایـد در حـدي باشـد کـه عـالوه بـر اینکـه خـاک 
 بـه ریشـه هاي چغندرقنـد نچسـبد و ریشـه ها به راحتـی

از خـاک خـارج شـوند، خـاک در اثـر تـردد ماشـین آالت 

فشـرده نشـود. بسـته به بافت خـاک  در حـدود 10-7 روز 
 بعد از آخرین آبیاري مي توان ماشـین آالت برداشت را وارد
 مزرعه کرد. چاپر )خردکن برگ و دم برگ(، تاپر )قطع کننده

دمبرگ هـای اضافـي بـر روي ریشـه(، طوقـه َزن، دسـتگاه 
 خارج کننده ریشـه از خاک )چغندرَکن( و دستگاه بارکن از

مهم ترین ادوات موردنیاز در زمان برداشت چغندرقند هستند.

g منابع
 شـریفی،ح.، ي، صادقیان و م، حسین پور. 1379. کشت
 چغندرقند زمستانه، وضعیت حال و آینده کشور. گزارش مؤسسه

تحقیقات چغندرقند.
صـادق زاده حمایتـی،س.، ا. رجبـی، م.آقایـی زاده و م، 
ح، اوراضی زاده.1394. مناطق مسـتعد و رقم های مناسـب 
ایـران. مجموعـه مقـاالت پاییـزه در   کشـت چغندرقنـد 

سـی و ششـمین دوره سـمینار سـاالنه کارخانه های قند و 
شکر ایران )مشـهد(ص96-82.

 طالقانی، د.، ذ.رنجی، ج. گوهري و ق. توحیدلو. 1381 . کشت
 پاییزه چغندرقند در استان گلستان. مؤسسه تحقیقات اصالح و

تهیه بذر چغندرقند.
 طالقانی،ف ا.، ر.محمدیان و س، صادق زاده حمایتی. 1393.
 راهنمای کاشت داشت و برداشت چغندرقند پاییزه. مؤسسه

تحقیقات چغندرقند. کرج.
 عباسـی، م.، ع، موسـی خانی وع، صانعی.1394. توسـعه

گلسـتان  اسـتان  در  پاییـزه  چغندرقنـد  زراعـت  کشـت 
)تاریخچـه، اهـداف، برنامه هـا، مزایـای کشـت و الزامـات 
جهت توسـعه(، سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان گلستان
 یوسف آبادی، و.، طالقانی،د.، ع، نوری نیا و ع، حسنی فر.1391.

مقایسـه عملکـرد کمـی و کیفی ارقـام مقاوم بـه بولتینگ 
)سـاقه روی( چغندرقنـد در شـرایط زارعیـن 

پـروژه نهایـی  گـزارش  گلسـتان.   اسـتان 
 تحقیقاتی.سازمان تحقیقات، آموزش و

ترویج کشاورزی.
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گزارش

نقش مرّوجان در تولید محصول سالم
گزارش از: امیر مسعود طایفه سلطانخانی

امـروزه بـا توجـه بـه پیامدهای منفی بهداشـتی و محیط زیسـتی رهیافـت حداکثر تولیـد با مصرف حداکثـر نهاده ها، 
تولیـد محصـوالت سـالم در سـرلوحه برنامه هـای دولت هـا و سـازمان های بین المللـی، ملـی، منطقـه ای و محلـی قـرار 
گرفتـه اسـت. ارتقـاء سـطح آگاهـی مـردم در خصـوص مزایـای محصوالت سـالم در رسـانه های جمعـی، روز بـه روز بر 

میـزان تقاضـای ایـن محصـوالت، خواهد افزود. 

g مرّوجان از طریق فعالیت های متنوع آموزشی و  
ترویجی نقش مهمی ایفا می نمایند.

 شـاپور ظریفیان دانشـیار گروه ترویج و توسعه روستایی
دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تبریـز در گفـت و گـو بـا 
 خبرنـگار مرّوج اظهار کرد: مرّوجـان از طریق فعالیت های

نیـاز  انتقـال  در  ترویجـی می تواننـد  و  آموزشـی  متنـوع 
جدیـد بـازار مصـرف بـه کشـاورزان، آشناسـازی آنـان بـا 
ویژگی هـای تولیـد محصـوالت سـالم و تشـویق و ترغیـب 
ایشـان بـه تولید ایـن محصـوالت، نقش مهمی ایفـا کنند.

وی افـزود: تغییـر رفتـار کشـاورزان از مصـرف بی رویه 
نهاده هـا بـه سـمت تولیـد محصـوالت سـالم کـه ممکـن 
اسـت بـا کاهش میـزان تولید نیز همراه شـود، به سـادگی 
 امکان پذیر نیسـت و یک شـبه فراهم نخواهد شـد. هر چند

قیمـت باالتـر محصـوالت سـالم می توانـد تـا حـدود زیـادی 
هزینـه کاهـش میـزان تولیـد را جبـران نمایـد.

وی رعایـت مسـایل فّنـی تولیـد را در تولیـد محصـول 
سـالم تأثیرگـذار دانسـت و خاطرنشـان کرد: کشـاورزان با 
رعایـت مسـایل فّنـی، اصولی و علمـی در مراحل کاشـت، 
داشـت و برداشـت محصولی سـالم با سـودآوری باال تولید 
خواهنـد کـرد، بـدون اینکه نگران بـازار فروش آن باشـند. 

یکـی  مرّوجـان گفـت:  وظایـف  تعریـف  در  ظریفیـان 
از وظایـف مرّوجـان آشـنا کـردن کشـاورزان بـا اطالعـات 
کاربـردی علـم نویـن اسـت و در صورتـی کـه اطالعـات 
قدیمـی مثمرثمـر نباشـد، خـود را ُملـزم بـه جایگزینـی 

تدریجـی مسـایل جدیـد و اصـول صحیـح می داننـد.
 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی
 دانشـگاه تبریـز یادآور شـد: کسـب مهارت کافـی در تولید
 محصـوالت سـالم و بازارپسـند، به نوعی منجر بـه  ارزآوری

محصـوالت کشـاورزی می شـود که ایـن امر بـا آموزش ها و 
نقش آفرینـی مرّوجان  دسـت یافتنـی خواهد بود. 

وی افـزود: محصـوالت فاقـد باقیمانـده سـموم و در حـد 
 اسـتانداردهای جهانـی تحت نام محصوالت سـالم، توانایی

رقابت با محصوالت سایر کشورها در بازارهای جهانی را دارند.
ظریفیـان بـا اشـاره بـه لـزوم برنامه ریزی مسـتمر برای 
کـرد:  تأکیـد  سـالم  محصـوالت  بـا  کشـاورزان  آشـنایی 
برنامه ریـزی مناسـب و مسـتمر فعالیت هـای ترویجـی برای 
آشـنایی کشـاورزان بـا محصوالت سـالم، تصویـب قوانین 
 سـخت گیرانه به منظور پیشگیری از  مصرف بی رویه نهاده ها
 بخصوص نهاده های شیمیایی، رعایت اصول  محیط زیستی و
 بهداشتی در مصرف نهاده ها و تصویب سیاست های تشویقی و
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 حمایتی توسـط دسـتگاه های متولی امور کشاورزی کشور،
از جمله الزامات تولید و عرضه این محصوالت است.

g  تولید محصول سالم برای  راهبردهایی  ارایه 
از جمله برنامه های ترویجی است. 

حسـین کوهسـتانی اسـتادیار گـروه ترویـج و توسـعه 
روسـتایی دانشـکده کشاورزی دانشـگاه تبریز در گفتگو  با 
خبرنـگار مـرّوج اظهار کرد: ارایـه راهبردهایی بـرای تولید 
محصـول سـالم و باکیفّیـت و درنهایـت ارتقـای میانگیـن 
تولیـد محصـوالت را می تـوان از جملـه برنامه هـای مهـم 

دانسـت. ترویجی 
  وی افـزود: فعـاالن بخـش کشـاورزی و تولیدکنندگان

محصوالت سـالم، بایـد مهارت هـای الزم را بـرای تولید 
محصـول سـالم و بازارپسـند و بسـته بندی صحیـح آن بـه 

آورند. دسـت 
 وی به لزوم فرهنگ سازی برای قیمت بیش تر محصوالت

سـالم اشـاره کـرد و تأکید کـرد باید فرهنگ سـازی شـود 
تـا مـردم بداننـد محصوالت سـالم با وجود قیمـت بیش تر 
آنهـا، بـاز هم به صرفه هسـتند، چرا که هزینه هـای درمانی 
ناشـی از مصـرف محصوالت ناسـالم به مراتب باالتر اسـت.

کوهسـتانی بـا اشـاره بـه افزایـش اشـتیاق بـه مصـرف 
محصوالت کشـاورزی سـالم ادامـه داد: اشـتیاق به مصرف 
 محصوالت کشـاورزی سـالم، به دلیل نگرانی های روزافزون
 از مسائل بهداشتی محصوالت رایج و عوارض محیط زیستی

ناشـی از تولیـد آنهـا، رو بـه افزایـش اسـت و ایـن نـوع 
محصـوالت تولیدی، از بـازار صادراتی خوبـی نیز برخوردار 

است. شـده 
 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی
 دانشـگاه تبریز یادآور شـد: مصرف کننده هـم باید اهمیت

محصـول سـالم را درک کنـد و بدانـد کـه امـروزه بـرای 
داشـتن جسـم سـالم نیازمند مصرف مواد غذایی سـالم است.
 وی با اشـاره به سـودآوری بیش تر اقتصادی و اجتماعی
 در پی تولید محصول سالم، تأکید کرد: در مسیر جایگزینی

محصـول سـالم بـا محصـوالت رایـج، نبایـد از بهره بـردار، 
انتظـار تولیـد بـاال داشـت. همچنیـن بایـد در نظر داشـت 
 کـه اگـر چـه در ایـن شـیوه تولیـد، هزینـه تمـام شـده

محصـول باالتـر اسـت،  امـا در عـوض محصول سـالم وارد 
بـازار خواهد شـد. بنابرایـن معرفی همـه جنبه های مثبت 
 مصـرف ایـن محصـوالت بـرای مصرف کننـدگان ضـروری

به نظر می رسد.
به گـزارش مـرّوج، تولیـد محصـوالت غذایی سـالم، 
 یکی از مهم ترین اهداف بخش کشـاورزی و بخش سـالمت
 جامعه اسـت. گرچه در مسـیر تولید ایـن محصوالت، هنوز

مسـائل  اقتصـادی اصلی تریـن مانـع پیشـرفت اسـت، امـا  
همچنـان کفـه نیـاز جامعـه بـه سـمت تولیـد و مصـرف 

ایـن محصـوالت سـنگین تر اسـت.  بیش تـر 
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دام و آبزیان

مسمومیت دام های نشخوارکننده
با سموم ارگانوفسفره

z.bseyed@rvsri.ac.ir :زهرا برادران سید                  رایانامه
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی، کرج، ایران. 

ویراستار ترویجی:
حسام الّدین غالمی

g :چکیده
  ارگانوفسفات ها حدود پنجاه درصد از سموم دفع آفات شیمیایی
 را شامل می شوند. این سموم نه تنها در مبارزه با آفات کشاورزی،
 بلکـه در انـگل زدایی دام، به عنوان جونده کش و در صنایع
 مختلف کاربرد دارند. در سـال های اخیر به علت شـرایطی
 که تحریم ها تحمیل کرده اند، تأمین مواد اولیه استاندارد و

سـموم مناسـب با محدودیت مواجه اسـت. همچنین، تحت 
 شرایط نامناسب انبار کردن و در سموم تاریخ مصرف گذشته،
 متابولیت هایی ایجاد می شود که از ماده اولیه سمی تر هستند.
 رخداد مسـمومیت به طور مشـترک در جمعیت انسـانی و
 دامی در فصولی که دامپروران و کشاورزان از ارگانوفسفات ها
 استفاده بیش تری دارند، باعث می شود با کمبود منابع دارویی و
 هزینه تمام شده باال در جمعیت دامی مواجه باشیم. پیشگیری و

اقـدام سـریع برای کنتـرل مسـمومیت و درمـان، به نقش 
 مروجان کشـاورزی، مددکاران ترویجی و دامداران در اعالم
 دقیق تاریخچه مواجهه حیوان با سـم و نشـانه های بالینی
 به دامپزشـک بسـتگی دارد. در این مقالـه ترویجی، پس از
 معرفی سموم ارگانوفسـفات، نشانه های بالینی مسمومیت،

درمان هـای اولیـه و اقدامـات کنترلی همراه بـا توصیه های 
پیشـگیرانه ضروری برای بهره برداران شـرح داده شده اسـت.

g کلیات سموم ارگانوفسفره
ارگانوفسـفات ها طیـف گسـترده ای از سـموم را شـامل 
می شـوند و در دفع آفات کشـاورزی، دفع انگل های دامی، 
بـه عنـوان جونده کـش و در صنایـع مختلف کاربـرد دارند. 
ارگانوفسـفات ها حـدود پنجـاه درصـد از سـموم دفع آفات 
شـیمیایی را شـامل می شـوند و بـه همین دلیـل، احتماًل 
رخـداد مسـمومیت با این سـموم بسـیار باال اسـت. برخی 
از انـواع گاز اعصاب )جنگ افزار شـیمیایی(، ارگانوفسـفات  
هسـتند. ایـن ترکیبات از نظر سـمیت، میـزان باقیمانده و 
راه دفـع سـم از بـدن بسـیار متنوع انـد. خصوصیـت ویـژه 
آن هـا کـه باعـث افزایـش احتمـاًل مسـمومیت می شـود، 
 تنـوع راه جـذب در بدن اسـت. این سـموم از راه پوسـت و
 مخاط، تنفس ریزقطره ها و همچنین از طریق بلع وارد بدن

می شـوند. معموالً حساسـیت دام های جوان به این سـموم 
بیش تـر اسـت، ولـی در مـواردی ممکن اسـت حساسـیت 
بـا افزایـش سـن و یـا جنس تغییـر کنـد. بسـیاری از این 
سـموم بـه علـت تولید مقـدار ناچیـز باقیمانـده در بافت و 

محیط، نسـبت به سـایر سـموم ارجحیـت دارند. 
معمـوالً نـام عمومـی )ژنریـک( سـم در کنار نـام تجاری 
آن، در روی محصـوالت و یـا در بروشـور درج شـده اسـت. 
برخـی از ارگانوفسـفات ها کـه در ابتـدا بـه عنـوان سـموم 
دفـع آفات کشـاورزی اسـتفاده می شـدند، بعدها بـه عنوان 
داروهـای ضدانـگل معرفی شـدند کـه از آن جملـه می توان 
،)trichlorfon( تری کلروفـن   ،)dichlorvos(  دی کلـرووس 

کلیدواژه ها : مسمومیت، نشخوارکننده، ارگانوفسفات، نشانه  
بالینی، کنترل، پیشگیری
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و  )naphthalophos( نفتالوفـوس   ،)haloxon(  هالوکسـان 
کروفومـات )crufomate( را نـام بـرد. دو مـورد اول معمـوالً 
 برای آلودگی انگلی اسـب ، سـگ  و خوک اسـتفاده می شوند

ولـی سـه مورد بعـدی ضد انگل نشـخوارکنندگان هسـتند. 
 بسـیاری از ارگانوفسـفات هایی کـه اکنـون به عنوان سـموم
 دفع آفات اسـتفاده  می شوند، به خودی خود مهارکننده های
 قوی کولین اسـتراز )آنزیمی کـه در انتقال پیام بین عصب و

عضلـه نقش دارد( نیسـتند. برخی از سـموم میکروکپسـوله 
می شـوند و ترکیـب فعـال، بـه آرامـی آزاد می شـود. ایـن 
مسـئله طـول مـدت فعالیـت را افزایـش می دهد و سـمیت 
کاهـش می یابـد، اما خواص سـمی هنوز وجـود دارد. برخی 
دیگـر پـس از ورود بـه بدن، در کبد توسـط آنزیم های دیگر 
فعـال می شـوند، بـه ایـن خاطـر معمـوالًً سـمّیت کم تـری 
دارند و مسـمومیت ناشـی از آنها به کندی اتفاق می افتد. از 
،)chlorpyrifos( انواع این سـموم می توان به کلرپیریفـوس 

 ،)fenitrothion( فنیتروتیـون   ،)diazinon( دیازینـون 
ماالتیون )malathion( و پاراتیون )parathion( اشـاره کرد. 
 در ارتباط با سمیت سم و احتمال بروز مسمومیت ، نه تنها

ترکیـب و مکانیسـم اثـر مـاده، بلکـه مقـدار و نحـوه تجویز 
آن تعییـن کننـده اسـت. هر یـک از عوامل حساسـیت های 
گونـه ای، نژادی، فردی، سـن، جنس و شـرایط فیزیولوژیک 
دام نیـز بایـد در بـروز مسـمومیت در نظر گرفته شـوند. در 
 نتیجـه ممکـن اسـت در یک نـژاد مشـخص، گروه سـنی و

جنس یکسـان، شـرایطی مثل خسـتگی، بیمـاری یا فحلی 
دام منجـر بـه حساسـیت بیش تـر نسـبت بـه سـم شـود. 
هرگونـه اسـترس مـازاد از جملـه کمبـود دسترسـی به آب 
یـا فصـل سـرما در افزایـش شـدت مسـمومیت دام موثـر 
قـرار می گیـرد،  توجـه  مـورد  نکتـه ای کـه کم تـر  اسـت. 
شـرایط نامناسـب انبارکردن سـموم اسـت که باعث افزایش 
احتمـاًل مسـمومیت می شـود. همچنیـن با گذشـتن تاریخ 
مصـرف، در بعضـی از انواع ارگانوفسـفات ها، ترکیباتی ایجاد 

می شـود کـه از مـاده اولیـه سـمی تر هسـتند.
در مصـرف سـموم، دقـت بـه دو مسـئله حائـز اهمیـت 
اسـت: اول( شـرایط نگهـداری بـر اسـاس توصیـه کارخانه 
باشـد. کارخانـه ملـزم اسـت، دسـتورالعمل مصـرف را در 
بروشـور و بـر روی ظـرف سـم درج کنـد؛ دوم( بـه هیـچ 
عنـوان نباید از سـمومی کـه تاریخ مصرف توصیه شـده آنها 
گذشـته و بـه خصـوص در مـواردی کـه شـرایط انبـارداری 
 نامناسـب اسـت، استفاده شـود. البته مهم تر از این دو نکته،

 تبعیت از توصیه و دستور متخصص امر و تأکید بر مطالعه دقیق
دسـتورالعمل هـر دارو و سـم، پیـش از مصـرف آن اسـت. 
 اسـتفاده از ضدانگل هـای دامـی بایـد حتمـاً بـا تجویـز و

تحـت نظر دامپزشـک مجرب باشـد تـا مخاطـرات احتماًلی 
پیـش از مصـرف بـه درسـتی برای دامدار شـرح داده شـود. 
بـه خاطـر داشـته باشـیم، دام متعلـق بـه دامـدار اسـت و 
هرگونـه ضـرر و زیـان در درجه اول متوجه سـرمایه صاحب 
دام و به تبـع  آن موجـب بـه خطـر افتـادن رفـاه و سـالمت 

حیـوان و بهداشـت عمومـی می شـود. 
در سـال های اخیـر بـه علـت شـرایطی کـه تحریم هـا بر 
 کشـور تحمیـل کرده انـد، واردات مـواد اولیـه اسـتاندارد و

تأمین سـموم مناسب، با مشـکل مواجه شده است. تاکنون، 
مـوارد متعـددی از مسـمومیت جمعیـت دامی بـه خصوص 
در فصولـی کـه دامپـروران و کشـاورزان از ارگانوفسـفات ها 
اسـتفاده بیش تـری دارنـد، گـزارش شـده اسـت. در چنین 
انسـانی نیـز  شـرایطی، رخـداد مسـمومیت های جمعیـت 
بسـیار اسـت. این مسـمومیت ها معموالً به علـت مواجهه با 
حجـم زیاد سـم و عـدم رعایت دسـتورالعمل و مقـدار ایمن 
توصیه شـده در راهنمـای مصرف کننـده، رخ می دهند. ارائه 
بیمارسـتانی مرجـع،  اورژانس هـای  بـه  خدمـات درمانـی، 
اختصـاص دارنـد. معمـوالً بـه علـت آنکـه بیش تریـن بـروز 
مسـمومیت در فصـول مذکور، به طور مشـترک در جمعیت 
انسـانی و دامـی رخ می دهـد، بـا کمبـود منابـع دارویـی و 
هزینـه تمـام شـده بـاال در جمعیت دامـی مواجه هسـتیم. 
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بـه ایـن دلیـل، معمـوالً درمـان تعـداد زیـادی از حیوانات، 
مقـرون بـه صرفـه و امکان پذیر نیسـت. بـا توجه بـه اینکه، 
احتمـاًل انواع اشـکال مسـمومیت، از جمله مـوارد تأخیری 
عصبـی وجـود دارد، ممکن اسـت در اثر ناآگاهـی و یا اقدام 
غیراخالقـی، دام هـای مسـموم، وارد چرخـه مصرف انسـان 
شـوند کـه مخاطـره ای جدی برای بهداشـت عمومی اسـت. 
همچنیـن، در مـواردی کـه دفـع باقیمانـده سـموم از شـیر 
بـه اثبـات رسـیده، نه تنهـا نـوزادان دام هـا، بلکـه جمعیت 
انسـانی مصرف کننـده شـیر هـم در معـرض خطر هسـتند. 

g  نشانه های بالینی مسمومیت
ایمنـی  حاشـیه  آفـات،  دفـع  سـموم  کلـی،  طـور  بـه 
محـدودی دارنـد، بـه ایـن معنی که بـا افزایش جزئی سـم، 
ممکن اسـت مسـمومیت شـدیدی اتفاق بیافتد. نشـانه های 
مسـمومیت بر اسـاس نـوع ترکیب سـم، راه جـذب و مقدار 
 دریافت، متفاوت اسـت. شـروع عالئم، معموالًً چند دقیقه تا

چند سـاعت بعد از مصرف، اسـتعمال یا تماس با سـم اتفاق 
 می افتـد، امـا ممکن اسـت در برخی موارد تا بیـش از 2 روز
 به تأخیر بیفتد. مسـمومیت ممکن اسـت ظرف چند دقیقه
 موجب مرگ حیوان شـود و یا دام تا سـه ماه درگیر عوارض

آن باشـد. شـدت و دوره مسـمومیت معمـوالً تحـت تأثیـر 
میـزان و نحـوه مواجهـه با سـم اسـت. در مسـمومیت حاد، 
ممکـن اسـت تنهـا نشـانه اصلـی سـختی تنفس باشـد که 
متعاقبـاً بـه مـرگ در اثـر فلج عضالت تنفسـی ختم شـود. 
ارگانوفسـفات ها عـالوه بر ماهیچه هـا، عـوارض نامطلوب بر 
اندام هـای دیگـر از جملـه سیسـتم قلبی-عروقـی ، تنفـس ، 
 کبـد ، تولیـد مثـل، رشـد و سیسـتم ایمنـی دارنـد. عالئـم 
مسـمومیت با این سـموم، به سـه شـکل اصلی موسکارینی ، 
نیکوتینـی و مرکـزی بـروز می کننـد )تصویـر و جـدول 1(. 
عـالوه بـر ایـن تقسـیم بندی، دو شـکل دیگـر مسـمومیت 
هـم در منابـع شـرح داده شـدند که شـامل آسـیب عصبی 
 تأخیری و نشـانگان واسطه اي/بینابینی هستند. پیشگیری و

اقـدام سـریع بـرای کنتـرل مسـمومیت و درمان، بـه نقش 
دامـداران در  و  ترویجـی  مروجـان کشـاورزی، مـددکاران 
اعـالم دقیـق تاریخچـه مواجهه حیوان با سـم و نشـانه های 
بالینـی بـه دامپزشـک بسـتگی دارد. پیش آگهـی هـر کدام 
ازیـن نوع مسـمومیت ها متفاوت اسـت. توجـه و ثبت دقیق 
نشـانه ها بـر اسـاس زمـان بـروز، نقشـی تعیین کننـده  در 
 اخـذ تصمیـم درسـت درباره شـروع درمان، نـوع درمان و یا

 حذف حیوان دارد. در جدول 1 نشـانه های اصلی بر اسـاس
شکل مسمومیت برای تشخیص بهتر، ارائه شده است. 

g  علت مرگ
مـرگ معمـوالًً بـه یکی از دالیـل توقـف فعالیت عضالت 
تنفـس، انقبـاض راه های تنفسـی به علت افزایش ترشـحات 
ریـوی و کاهـش تنفـس با منشـاء سیسـتم عصبـی مرکزی 
اشـاره شـده،  رخ می دهـد. همان طـور کـه در جـدول 1 
کاهـش ضربـان قلـب و درجـات مختلـف از وقفـه فعالیـت 

قلـب در این مسـمومیت امـکان دارد. 

g تشخیص مسمومیت
 یک کمک تشـخیصی برای مسمومیت با ارگانوفسفات ها،
 تعییـن فعالیـت آنزیـم در خـون و مغـز اسـت. متأسـفانه

کاهـش کولین اسـتراز خـون لزومـاً بـا شـدت مسـمومیت 
 همبستگی ندارد. نشـانه های بالینی زمانی مشاهده می شود

کـه فعالیـت آنزیـم بیـش از هفتاد درصد مهار شـده باشـد. 
 بـرای ردیابـی باقی مانـده این سـموم یا متابولیت هـای آنها،
 می توان نمونه های خون/سرم و ادرار را بررسی کرد. محتویات

منجمـد معـده و شـکمبه بایـد بـرای ردیابـی سـموم بـه 
ارگانوفسـفات ها این حـال  بـا  شـوند.  ارسـال   آزمایشـگاه 
 به عنوان ترکیبات والد، معموالًً  به مدت طوالنی در بافت ها

باقی نمی مانند و ردیابی سم چندان موفقیت آمیز نیست.
 دو راه ساده برای بررسی احتماًل مسمومیت )به خصوص

زمانـی  که امکانات آزمایشـگاهی محدود اسـت( وجود دارد. 
در ابتـدا تاریخچـه بایـد اخـذ شـود و اگـر پـس از تمـاس 
دام بـا ترکیبـات سـمی، نشـانه ها بروز کـرده، احتمـاًل این 
کـه مسـمومیت اتفـاق افتاده باشـد، بـاال می رود. بـه عنوان 
مثـال، ممکـن اسـت دامـدار در توضیحـات اعـالم کنـد که 
پـس از حمـام ضد کنـه، تعـدادی از حیوانات ریـزش بزاق، 
اسـهال، سـختی تنفـس و لـرزش پیـدا کرده انـد. بـه علـت 
غیراختصاصـی بـودن نشـانه های بالینی، احتماًل تشـخیص 
دقیق علت بروز این نشـانه ها بدون توجه به سـابقه مواجهه 
با سـم، دشـوار اسـت. اعالم فوری بروز همزمان نشـانه های 
جـدول 1 در تعـدادی از دام هـا، همـراه بـا تأکید بر سـابقه 
 مصرف سـموم به دامپزشـک، در تشخیص سریع تر و درمان

موثـر مسـمومیت کمـک می کنـد. در زمانـی کـه امکانـات 
 آزمایشـگاهی در دسـترس نیسـت و احتماًل ابتال به بیماری
 عفونی رد شـده است، دامپزشک ممکن  است برای اطمینان

از مسـمومیت، تعـداد معـدودی از دام هـا را بـا داروهـای 
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اختصاصـی درمـان کنـد تا در صورت پاسـخ مناسـب اولیه، 
تشـخیص تایید شـود.  

 حیوانات با مسمومیت حاد، دارای ضایعات غیر اختصاصی
یـا ناچیزی هسـتند. ممکن اسـت اِدم، احتقـان و خونریزی 
در ریـه، روده و سـایر اندام  هـا دیـده شـود. حیواناتـی کـه 
دچـار  اسـت  ممکـن  می ماننـد،  زنـده  بیش تـری  مـدت 

الغـری و کمبـود آب بـدن )دهیدراسـیون( شـوند.

g درمان اولیه و کنترل مسمومیت
 در مواجهه با مسـمومیت های ارگانوفسـفره دامدار نقش 
تعیین کننده ای دارد. چون هرچه سـریع تر اقدام شود، زمان 
بیش تـری بـرای درمـان اختصاصـی و اثرگـذار دامپزشـک، 
کـه همان طـور  اختصاصـی  درمان هـای  می شـود.   فراهـم 

پیـش از ایـن مطـرح شـد، داروهـای انسـانی هسـتند کـه 
 مصـرف آن هـا در دام نیازمند نظارت دامپزشـک و چه بسـا
 هماهنگی با اورژانس بیمارسـتان های مرجع است. همچنین

الزم بـه ذکـر اسـت که با گذشـت زمـان و تأخیر در شـروع 
درمان، معموالًً عوارض ایجاد شـده غیرقابل برگشـت اسـت. 
دراین صورت، تجویز اولیه داروها اگر منجر به بهبود نشـود، 
 معمـوالًً اثرگذاری آن هـا در تکرارهای بعدی کاهش می یابد.

تمـام ایـن نـکات، نشـان دهنـده نقـش کلیـدی مروجان و 
دامداران در حفظ دام ها در مسـمومیت های ارگانوفسـفره اسـت. 
اقـدام سـریع دامـدار بـه حـذف سـم از بـدن دام و یـا 
کاهـش جـذب آن، کمـک می کند. ایـن درمـان کنترلی، بر 
ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه بایـد هر چـه سـریع تر جلوی 
جـذب بیش تـر سـم، گرفتـه شـود. همچنین تا حـد ممکن 
 بایـد سـم از بـدن حیـوان خـارج شـود. ایـن عملیـات کـه 
بـا مشـاوره دامپزشـک انجـام می شـود، تـا رسـیدن داروی 
 اختصاصـی می تواند کمک زیادی کنـد. همین طور همزمان

بـا تجویـز عروقـی و عضالنـی داروهـا، ادامه اسـتفاده از این 
اقدامـات کنترلـی بـه اثربخشـی دارو کمک می کنـد، زیرا با 

کاهـش سـم، از میـزان نیاز به دارو کاسـته می شـود. 
در مواردی که سـم از طریق پوسـت جذب شـده اسـت، 
 مانند اسـتعمال سـموم ضدانگل خارجی در پشـت حیوان و

یـا حمام ضد کنه، بدن حیوان باید با مواد شـوینده ترجیحاً 
صابـون مایـع و آب در دمای اتاق شسـته شـود. مهم اسـت 
 کـه ایـن شستشـو بـدون مالـش و تحریـک پوسـت باشـد،
 زیرا با افزایش خون رسانی و یا آسیب پوستی، سم بیش تری

جذب خواهد شد. 

اگـر از مصرف خوراکی سـم کم تر از دو سـاعت گذشـته 
باشـد، تحریـک به اسـتفراغ یا اسـتفاده از لوله بـرای خروج 
محتویـات شـکمبه حیـوان می توانـد کمـک کنـد. بـا ایـن 
حال، مشـورت با دامپزشـک پیـش از اقدام، ضروری اسـت، 
زیـرا در حیواناتـی کـه نشـانه های بی حالـی و ضعـف دارند، 
قابل اسـتفاده نیسـت و ممکن اسـت اثربخشـی آن در کنار 
خطراتی که در پی دارد، محدود باشد. تجویز خوراکی روغن 
 معدنـی باعـث کاهـش جذب سـموم دفـع آفات و تسـهیل

دفـع آن هـا از دسـتگاه گـوارش می شـود، ولـی دقت شـود 
کـه مصـرف ایـن مـواد در محـدوده توصیـه شـده و طبـق 
دسـتورالعمل باشـد تـا باعـث مسـمومیت مضاعـف نشـود. 
در نشـخوارکنندگان بـه دلیـل بقای ترکیبات سـمی در 
شـکمبه، اسـتفاده از ذغـال فعال بـه کاهش حضور سـم در 
 دسـتگاه گـوارش کمک می کند. ذغال فعال سـم را جذب و
 بـه دفـع آن  از طریق مدفوع کمک می کنـد. این امر به ویژه

در گاوها توصیه می شود. 
ممکـن اسـت تنفـس مصنوعی یـا تجویز اکسـیژن مورد 
 نیـاز باشـد کـه معمـوالًً در دام هـای کوچـک و گونه هـای
 ارزشـمند تک سمیان استفاده می شود و در نشخوارکنندگان

کم تر مطرح است. 
الزم اسـت بروز مسـمومیت به اطالع سازمان دامپزشکی 
 برسـد. مصـرف محصـوالت دام مسـموم و بهبود یافتـه تـا

مـدت زمـان مشـخصی بایـد متوقـف شـود. دام هـای دیگر 
گلـه ای کـه مسـمومیت در آن اتفـاق افتـاده اسـت، باید به 
دقـت تحـت نظر باشـند، زیرا ممکن اسـت اشـکال تأخیری 
مسـمومیت در آن هـا بـروز کند و یا مقادیـر باقیمانده بافتی 
احتمـاًل باشـند.  داشـته  انسـان مخاطـره   بـرای سـالمت 
 مسمومیت گوساله، بره و بزغاله دام هایی که خود نشانه های
 مسمومیت را نشان نداده اند، محتمل است که باید بر اساس

تاریخچه و نشانه های بالینی به مسمومیت پی برد.

g پیشگیری
 سم باید در ظروف اصلی آن و در جای مناسب از نظر -  

دما، نور و رطوبت توصیه شده توسط کارخانه نگهداری شود. 
سرپوش قوطی سم باید کاماًلً بسته باشد. درصورتی که از 
سمومی استفاده می کنید که از شرایط قبلی نگهداری آن  ها 
است. همچنین  بیش تر  مسمومیت  احتمال  نیستید،  آگاه 

نباید سموم تاریخ مصرف گذشته استفاده شود. 
 استفاده از ماسک و دستکش در زمان استفاده از این -  
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از  پس  باید  پرسنل  البسه  همچنین  است.  ضروری  سموم 
مصرف ارگانوفسفات ها در دام، تعویض و کاماًل شسته شوند. 
سموم از دسترس کودکان باید دور نگه داشته شود. عالئم 
مسمومیت در انسان مشابه دام است، هوشیاری در تشخیص 
سریع نشانه ها در جمعیت انسانی حیاتی است. فرد مشکوک 
کند،  مراجعه  بیمارستان  اورژانس  به  باید  وقت  اسرع  در 
قوطی سم همراه بروشور توضیحات به اورژانس و بیمارستان 

تحویل داده شود. 
باید از ورود سموم به جریان آب شرب، چاه های آب و -  

چرخه مصرف انسان و جانوران جلوگیری شود. 
حیوانات حتماً قبل و بعد از استفاده از این ترکیبات به -  

 آب تازه، کافی با دمای مناسـب دسترسـی داشته باشند. در
 مواردی که حساسیت جنس، سن و یا در نژاد خاص گزارش
 شده است، پس از مشورت با دامپزشک مجرب تا حد ممکن

نوع دارو و سم تغییر کند و یا با دقت بسیار استفاده شود. 
  دام هایی که حمام ضد کنه و داروی ضد انگل دریافت کرده اند-  

انسان  خوراکی  مصرف  برای  نباید  مشخص  زمان  مدت  تا 
 کشتار شوند. شیر دام های مداوا شده هم تا مدتی منع مصرف
 دارد که در هر مورد باید بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده

سم و بر اساس تاییدیه سازمان دامپزشکی عمل شود. 
  مواجهه با سم ممکن است به طور اتفاقی و حتی بدون-  

 اطالع دامدار باشد. باقیمانده سموم کشاورزی در مراتعی که
 تحت چرا هستند و یا چرای دام در اطراف واحدهای صنعتی
 که از ترکیبات سـمی ارگانوفسـفره استفاده می کنند، از این
 جمله است. همین طور ممکن است دام به خاطر کنجکاوی به
 محلول سمی که در محل نامناسب قرار دارد، دسترسی یابد و
 از سـم مصـرف کند. تمـام این موارد باید به دقت بررسـی و

تمهیدات الزم در نظر گرفته شود. 
 اسـتفاده از حمـام ضـد کنـه ترجیحاً بایـد چند هفته -  

پـس از پشـم چینی باشـد تـا آسـیب های پوسـتی ناشـی از 
 پشـم چینی بهبود یافتـه و سـاقه های پشـم مجـدداً روئیـده

باشـد. مقـدار تعییـن شـده سـم بـه دقـت انـدازه گیـری 
شـود، ابتـدا در داخـل یک سـطل محتـوی آب ریختـه و به 
خوبـی هـم زده شـود و سـپس به  داخـل حمام ضـد کنه یا 
مخـازن مخصوص حـاوی آِب کافـی اضافه شـود. محتویات 
حمام هـا و مخـازن را نیـز قبـل از شـروع، بـه خوبـی هـم 
 بزنیـد. سـموم دفـع آفـات و ضد انـگل نباید با هـم مخلوط 
شـوند. دام هایی که در مرحله فحلی هسـتند و نیز دام های 
خسـته و بیمـار را نبایـد حمـام ضد کنـه داد، زیـرا احتمال 

مسـمومیت در ایـن دام هـا بیش تـر اسـت. حیوانات با سـن 
کم تـر و یـا حسـاس تر بـر اسـاس نـوع سـم، بایـد در انتهـا 
که از غلظت سـم کاسـته شـده، وارد جایگاه شـوند. پس از 
غوطـه وری دام هـا، بایـد آنهـا را در فضای باز نگاه داشـت تا 

باقیمانـده سـم بخوبی چکـه نماید. 

g گزارش یک مورد مسمومیت
تصویـر شـماره 1 متعلـق به بزغالـه نر دارای نشـانه های 
موسـکارینی اسـت کـه بـه نویسـنده ارجاع شـده بـود. این 
بزغالـه یکـی از 42 راس بزغالـه نر گله 600 رأسـی مخلوط 
گوسـفند و بـز اسـت. نـوع سـم بـه کار رفتـه پروپتامفـوس 
تاریـخ مصـرف گذشـته بـود. دوز سـم از توصیـه شـرکت 
سـازنده کم تـر بـود و بـر اسـاس ترتیـب ورود بزغاله هـا بـه 
حمـام ضـد کنه، انتظار می رفت از غلظت اولیه سـم کاسـته 
شـده باشـد. با این حال، مسـمومیت در بزغاله ها بـروز کرد، 
ولـی نشـانه های بالینـی حـاد و تلفـات تنهـا در جنـس نـر 
 مشـاهده شـد. نشـانه های فـوق حاد شـامل تنگـی نفس و

خفگـی منجـر بـه مـرگ بـود؛ در سـایر دام هـای مسـموم، 
تنگـی مردمـک چشـم، ریـزش بـزاق کفـی، دندان قروچـه، 
اسـهال، عـدم تـوان مصـرف آب علی رغم مراجعـه اختیاری 
دام بـه آبشـخور، مشـاهده شـد. سـه رأس بزغالـه نـر تـا 
پیـش از دریافـت درمـان تلـف شـدند. درمـان اختصاصـی 
و آنتـی-دوت سـم همـراه بـا مراقبت هـای تکمیلـی تجویز 
شـد و تلفـات متوقـف شـد. بـه نظـر می رسـد، حساسـیت 
بزغاله هـای نـر بـه ترکیبـات ثانویـه تولیـد شـده این سـم 
تاریـخ مصـرف گذشـته، بیـش از بزغاله هـای مـاده، بره هـا، 

گوسـفندان و بزهـای بالـغ بـوده اسـت. 

تصویر1. بزغاله نر دارای نشانه های موسکارینی
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جدول 1. نشانه های مسمومیت با سموم ارگانوفسفره. اعالم این نشانه ها به دامپزشک، به تشخیص سریع  ترکمک می کند.

- نشـانه های موسـکارینی: معمـوالً اول ظاهـر می شـوند. ایـن نشـانه ها شـامل بی اشـتهایی، ترشـح زیـاد بـزاق )بـزاق کف آلود(، اشـک 
ریـزش، تنگـی مردک چشـم، تکرر ادرار و افزایش دفع مدفوع، اسـهال، اسـتفراغ، دل درد، نفـخ، دندان قروچه، تنگی نفس، سـرفه و اِدم ریوی 

بـه دلیـل افزایـش ترشـحات، کاهـش تعداد ضربان قلب، کاهش فشـار خون و سـقط اسـت.

- نشـانه های نیکوتینـی: شـامل لرزش هـای عضالنـی ابتدایی و ضعـف بعدی عضالت اسـت. دوره کوتـاه تحریک و سـپس فلجی عضالت 
 حرکتـی و خـودکار اتفـاق می افتـد. بـا انقباض و انبسـاط متوالی عضـالت زبان، پلک ها، صورت و سـتاره نگری شـروع و با ضعـف و بی حالی و

سرانجام فلج عمومی عضالت خاتمه می یابد.

- نشـانه های اعصـاب مرکزی: حساسـیت شـدید، هـراس، گیجـی، عدم تعادل، حرکـت دایره ای، لـرزش شـدید و عمومی، تشـنج، اغما و 
وقفـه قلبـی بـا منشـاء مرکزی بـروز می کند. گاو و گوسـفند معموالً افسـردگی شـدید را نشـان می دهند.

- نشـانه های آسـیب عصبـی تأخیری: توسـط تعـدادی از ارگانوفسـفات ها که اکثرا حشـره کش هسـتند، ایجـاد می شـود. کلرپیریفوس 
)chlorpyrifos(، هالوکسـان )Haloxon( و حشـره کش EPN از جملـه سـمومی هسـتند کـه سـبب ایـن فـرم از مسـمومیت می شـوند. عدم 
تعـادل و فلجـی اندام هـای حرکتـی خلفـی از نـوع لمسی/شـل اسـت. نشـانه های دیگـر شـامل بی-اشـتهایی، بی حالی، اتسـاع حفـره بطنی، 
توقـف حـرکات دسـتگاه گـوارش و در نهایـت اسـهال اسـت که برگشـت پذیر نیسـت. مرگ در فـرم تأخیری به علت فلج دسـتگاه تنفسـی و 

ناتوانـی در دریافت آب اسـت. 

 ،)bromophos( نشـانه های نشـانگان واسـطه اي/بینابینی: سـمومی که تاکنون باعث این فرم مسمومیت شـده اند، شـامل بروموفوس -
 ،)disulfoton( دی سـولفوتون ،)dimethoate( دی متوات ،)dicrotophos( دیکروتوفوس ،)diazinon( دیازینـون ،)chlorpyrifos( کلرپیریفـوس
methyl parathi�( متیل پاراتیـون ،)methamidophos( متامیدوفـوس ،)merphos( مرفـوس ،)malathion( ماالتیـون ،)fenthion )فنتیـون 

 )trichlorfon( و تـری کلروفن )phosmet( فوسـمت ،)parathion( پاراتیـون ،)omethoat( امتوئـات ، )monocrotophos( مونوکروتوفـوس ، )on

هسـتند. ایـن فـرم بـا فلـج حاد و ضعـف در مناطقـی از اعصاب حرکتـی جمجمه ای از جملـه عضالت گـردن و صورت و عضالت تنفسـی در 
مـدت 96-24 سـاعت پـس از مسـمومیت مشـخص می شـود. این عالئم بسـته به نوع سـم ممکن اسـت بـرای چنـد روز یا هفته ادامـه یابد.
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آب و خاک
و صنایع

 بهبود برخی خواص فیزیکی خاک با استفاده
از مواد اصالح کننده )مطالعه موردی: دشت 

عتابیه، خوزستان(
natric120@gmail.com :هناحویزاوی            رایانامه
دانش آموخته مهندسی کشاورزی، فیزیک وحفاظت خاک، دانشگاه شاهد تهران، ایران

علیرضا جعفرنژادی
عضو هیأت علمی بخش خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

g چکیده
خـواص فیزیکـی و به ویژه سـاختمان خـاک نقش به سـزایی در افزایش بهره وری خـاک و میزان 
 عملکرد محصوالت کشـاورزی  دارند. بر این اسـاس آزمایشـی با هدف امکان بهبود سـاختمان خاک

بـا اسـتفاده از مـواد اصالح کننـده در دشـت آزادگان خوزسـتان )منطقـه عتابیـه شـمالی( در قالب 
فاکتوریـل بـا طـرح پایـه بلوک هـای کامـل تصادفی بـا شـش تیمـار )بهبوددهنده های سـاختمان 
خـاک( در سـه تکـرار اجـرا گردیـد. تیمارهای بهبوددهنده شـامل مـاده آلی )باگاس فرآوری شـده 
نیشـکر )بـه مقـدار 10 تـن در هکتـار(، سـوپر جـاذب )بـه مقـدار 25 کیلوگـرم در هکتـار(، کـود 
بیولوژیـک نیتروکسـین و بـاگاس )بـه میـزان یک لیتـر در هکتار نیتروکسـین و پنج تـن در هکتار 
بـاگاس(، فیلتـر کیـک )بـه میـزان پنج تـن در هکتـار(، گچ )بـه میزان 10 تـن در هکتـار( و تیمار 
شـاهد، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد. ویژگی هـای خـاک شـامل چگالـی ظاهـری، میانگیـن وزنی 
قطـر خاکدانه هـا و نفوذپذیـری در دو عمـق )15-0 و 30-15 سـانتی متر( بـرای تیمارهای مختلف 
اندازه گیـری شـدند. نتایـج مقایسـه میانگین ها نشـان داد؛ تیمارهای مـورد مطالعـه از لحاظ آماری 
دارای اختـالف معنـی داری در سـطح پنـج درصد بودند. تیمار نیتروکسـین + بـاگاس باعث افزایش 
49/2 درصـدی میـزان تخلخـل در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد شـد. میانگین وزنـی قطـر خاکدانه ها 
)MWD( نیـز در تیمارهـای مختلـف از نظـر آمـاری اختـالف معنـی داری در سـطح پنـج درصـد 
نشـان داد. ایـن ویژگـی در فیلترکیـک بـا میانگیـن 0/98 میلی متـر، بیش ترین مقدار را نسـبت به 
سـایر تیمارهـا داشـت. نتایـج این پژوهش نشـان داد که در بین اصـالح کننده های مـورد آزمایش، 
ترکیـب کـود بیولوژیکـی نیتروکسـین و مـاده آلـی باگاس نیشـکر )بـه میـزان پنج تـن در هکتار( 

باعـث تعدیـل اثـرات منفـی ناشـی از تخریب سـاختمان و خـواص فیزیکی خاک شـد.

کلیدواژه ها: خواص فیزیکی خاک، مواد اصالح کننده، کود بیولوژیک، مواد آلی

ویراستار ترویجی:
حسام الّدین غالمی



23 شماره 157
بهار 1399

g مقدمه
عواقـب در نظـر نگرفتن اصـول صحیح عملیـات زراعی 
اسـتفاده  و  حـال  توسـعه  در  کشـورهای  در  به خصـوص 
 نامناسـب از آب، خـاک و کشـت های بی رویـه به ویـژه در
 خاک هایی که توان زهکشـی ضعیفـی دارند، باعث تخریب
 اراضی می شـود. افزایش مقاومت خـاک در برابر نفوذ آب و

ریشـه گیـاه، عـدم امـکان خـاک ورزی مناسـب، افزایـش 
غلظـت امـالح در محلـول خـاک و به طورکلـی مشـکالت 
رشـد گیاه برخـی از تأثیرات تخریب اراضی اسـت. به دلیل 
محدودیت هـای موجـود در خاک هـای شـور و سـدیمی، 
ضـرورت اصـالح و احیـاء این گونـه اراضی که پتانسـیل و 
 قابلیت کشت و کار در آنها وجود دارد، ضروری است. برای

اصـالح خاک هـای شـور و سـدیمی، روش هـای متفاوتـی 
توسـط محققان اسـتفاده  شـده اسـت یکی از این راهکارها 
افزایـش مواد آلی اسـت. مـواد آلی باعث بهبود سـاختمان 
خـاک می شـوند. افـزودن ایـن مواد بـه خاک هـا به ویژه در 
مناطـق خشـک و نیمه خشـک به دلیـل افزایـش حاللیـت 
آهـک و بهبـود شـرایط سـاختمان و افزایـش نفوذپذیـری 
خـاک، سـبب اصـالح خاک ها در این شـرایط خواهد شـد.

از  به دالیـل مختلـف  در خاک هـا  آلـی  مـواد  کاهـش 
جمله سـوزاندن مـواد آلی مثـل بقایای کشـت قبلی، عدم 
رعایـت تنـاوب زراعـی، عـدم اسـتفاده از کودهای سـبز و 
به طـور کلـی عـدم مدیریـت صحیـح اسـتفاده از خـاک 
اتفاق می افتد و سـبب تخریب سـاختمان خـاک و افزایش 
چگالـی ظاهری می شـود. چگالـی ظاهری عبارت اسـت از 
وزن واحـد حجم خشـک خاک در شـرایط طبیعی و واحد 
آن بـر حسـب گـرم بـر سـانتی متـر مکعـب خاک اسـت. 
مـاده آلـي در خـاک هـم در تشـکیل خاکدانـه و هـم در 

پایـداري آن تأثیر مثبــت دارد.
 در پژوهشـی مشخص شده است که کاربرد فیبر باگاس
 می توانـد به عنوان یک عامل در تقویـت و تثبیت خاک، در
 سـطح گسترده مورد اسـتفاده قرار گیرد. مورتزا و همکاران

)2005( در یـک خاک شور-سـدیمی در پاکسـتان نتیجه 

گرفتنـد کـه گـچ به مقـدار 100 درصـد نیاز گچی نسـبت 
تأثیـر  بـه کـود حیوانـي بـه مقـدار 25 تـن در هکتـار، 

بیش تـري در اصـالح خـاک دارد.
بـا  کشـاورزی  زمین هـای  دارای  خوزسـتان  اسـتان 
حاصلخیـزی باال اسـت. امـا در برخی مناطق مانند دشـت 
فیزیکـی  ویژگی هـای  تخریـب  عتابیـه(  )دشـت  آزادگان 
خـاک به دالیـل مختلف مانند عملیات تسـطیح نامناسـب، 
کمبود شـدید مواد آلی و مدیریت نامناسـب کشـت باعث 
بـروز مشـکالتی برای بهره بـرداران و کاهش عملکرد شـده 
اسـت. همچنیـن ایـن زمین هـا از نظـر وضعیـت شـوری و 
سـدیمی نیـز در وضعیـت نامطلوبـی قـرار دارنـد. هدف از 
اجـرای پژوهـش حاضـر، بهبـود و اصالح خاک های دشـت 
آزادگان اسـتان خوزسـتان )دشـت عتابیـه( بـا اسـتفاده 
از منابـع مختلـف مـواد آلـی )طبیعـی و سـنتزی( و نیـز 

بهره گیـری از مـواد زیسـتی )بیولوژیـک( بـود.

g مواد و روش ها
این پژوهش در تابسـتان سـال 1396 در منطقه دشـت 
 آزادگان استان خوزستان )دشت عتابیه( انجام شد )شکل 1(.
 به منظور بررسـی وضعیت خصوصیات شـیمیایی و فیزیکی

خـاک، از محـل اجـرای آزمایـش، نمونه بـرداری مرکب )از 
عمـق صفـر تـا 30 سـانتی متری( انجـام شـد. بـا توجه به 
وضعیـت خـاک، بخشـی از مزرعه بـرای اعمـال تیمارهای 
اصـالح وضعیـت فیزیکـی الیـه سـطحی خـاک بـه عمـق 
15 و 30 سـانتی متر، در نظـر گرفتـه شـد. نتایـج تجزیـه 
شـیمیایی خـاک مـورد مطالعـه در جـدول 1 نشـان داده 
شـده اسـت کـه بـر ایـن اسـاس، ایـن خـاک، در طبقـه 
خاک هـای شـور- سـدیمی بـود. به دلیل مجـاورت منطقه 
بـا کانـال زهکـش اصلـی و وجـود مشـکل در ایـن کانـال، 
تخلیـه آب از ایـن سیسـتم زهکشـی به طور کامـل صورت 
نمی گرفـت. عملیـات آبشـویی و تسـطیح روی زمین انجام 

 نشـده بود.
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جدول 1- تجزیه خاک محل آزمایش

نسبت جذب سدیمبافت خاکpH شوری (dS/m)نمونه

45/3رسی1517/8
46/9لوم رسی248/58/2

طرح آزمایشـی به صـورت فاکتوریل )عمـق و تیمارهای 
اصـالح کننده( و با طرح پایـه بلوک های کامل تصادفی در 
سـه تکرار اجرا شـد. دو عمق 15-0 و 30-15 سـانتی متر 
به عنـوان فاکتـور اول و شـش تیمـار شـامل شـاهد، فیلتر 
کیک )پنج تن در هکتار(، گچ )10 تن در هکتار(، ماده آلی 
بـاگاس )تفاله نیشـکر( )10 تن در هکتـار(، کود بیولوژیک 
نیتروکسـین همـراه بـاگاس نیشـکر )یـک لیتـر در هکتار 
 نیتروکسـین و پنـج تـن در هکتـار باگاس( و سـوپر جاذب

)25 کیلوگـرم در هکتـار( به عنـوان فاکتـور دوم در نظـر 
 12 مسـاحت  بـه  آزمایشـی  کرت هـای  شـدند.  گرفتـه 
مترمربـع تعییـن و مـواد مـورد مطالعـه به طـور یکنواحت 

شکل 1- موقعیت جغرافیایی منطقه عتابیه دشت آزادگان خوزستان

شکل 2- مخلوط کردن مواد با خاک و آبیاری کرت ها

بـا خـاک سـطحی مخلـوط شـد )شـکل 2(. فیلتـر کیـک 
عبـارت اسـت از گل صافـی، مـاده ای کـه در طـی فرآینـد 
تولیـد شـکر از نیشـکر تولیـد شـده و حـاوی مـواد آلـی و 

اسـت. معدنی 
 پـس از آبیـاری کرت های آزمایشـی در بازه هـای زمانی
 مشخص، نمونه برداری از دو عمق 15-0 و 30-15 سانتی متری

اثـر  سـپس  شـد.  انجـام  خـاک  نمونـه   144 تعـداد  بـه 
تیمارهـای مـورد مطالعه بـر میانگین وزنـی قطرخاکدانه ها 
بـه روش الـک خشـک، چگالی ظاهـری به روش اسـتوانه و 
نمونه دسـت نخورده )شـکل 3( و مقدار نفـوذ آب در خاک 
از طریـق روش اسـتوانه مضاعـف تعیین شـد )شـکل 4(.
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شکل 3- اندازه گیری چگالی ظاهری به روش نمونه دست نخورده و توزین استوانه ها

شکل 4- اندازه گیری مقدار نفوذ آب به خاک به روش استوانه مضاعف

 اطالعات نفوذ تجمعی، از طریق رگرسـیون غیر خطی به
 مدل های نفوذ برازش داده شـده و ضرایب مدل ها مشخص

شـدند. معادلـه کوسـتیاکوف )معادلـه 1( بـرای تخمیـن 
 سـرعت نفـوذ در مراحـل اولیه نفـوذ به کار برده می شـود و

بـرای مراحـل پایانی نفوذ کاربرد مؤثری نـدارد. معموالً مقدار 
 نفوذ محاسـبه شـده بـا ایـن روش از مقدار اندازه گیری شـده

I=atb          )1(
  I=atb+Ct               )2(

 a و b: ضرایب تجربی
t: زمان بر حسب دقیقه

 کم تـر مي شـود و اگر زمان به سـمت بی نهایـت میل کند،
سـرعت نهایـی نفـوذ صفـر خواهـد شـد؛ امـا در معادلـه 
کوسـتیاکوف- لوییـس )معادلـه 2( سـرعت هرگـز صفـر 
نمی شـود و در نهایـت بـه مقـدار ثابتـی خواهد رسـید که 
در تطابـق بـا آزمایـش صحرایـی بـوده و به ایـن دلیـل در 

ایـن تحقیـق مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.

C: سرعت نفوذ نهایی بر حسب سانتی متر بر دقیقه
I: نفوذ تجمعی بر حسب سانتی متر
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پس  از انجام مطالعات صحرایی و تجزیه های آزمایشگاهی، 
تحلیل هـای تجزیـه  و  و  جمـع آوری  حاصـل،   اطالعـات 

آمـاری بـا نرم افزار SPSS نسـخه 22 و ترسـیم نمودارها با 
نرم افـزار Excel 2013 انجـام شـد. مقایسـه میانگین هـای 
تیمارهـای مـورد مطالعـه بـا اسـتفاده از آزمـون توکی در 

سـطح احتمـال پنج درصـد انجـام گردید.

g نتایج و بحث
چگالی ظاهری

 نتایج تجزیه واریانس نشـان داد اثر عمق نمونه برداری و
تیمارهـای اصالح کننـده بـر چگالـی ظاهـری به ترتیب در 
سـطح احتمال پنج و یک درصد معنـی دار بود )جدول 2(. 

در مقایسـه میانگیـن اثـر اصـالح کننده های خـاک، تیمار 
شـاهد بـا چگالی ظاهـری 1/77 گرم بر سـانتی متر  مکعب 
دارای بیش تریـن و تیمارهـای اصـالح کننده خـاک دارای 
کم تریـن میانگیـن ایـن ویژگـی بودنـد. تفـاوت تیمارهای 
 اصالح کننده با شـاهد معنی دار ولی تفاوت آنها با هم دیگر

معنـی دار نبود )شـکل 5(. میانگین مقـدار چگالی ظاهری 
در خاک هـای معدنـی 1/6-1/3 گرم بر سـانتی متر مکعب 
 است. درصد کاهش چگالی ظاهری تیمارهای اصالح کننده
 خاک یعنی فیلترکیک، گچ، باگاس نیشـکر، نیتروکسـین و

بـاگاس و سـوپر جـاذب در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد بـه 
ترتیـب 44/2، 43/5، 45/4، 45/1 و 42/9 درصـد بـود.

جدول 2- تجزیه واریانس اثر عمق و اصالح خاک بر تخلخل کل و چگالی ظاهری خاک منطقه دشت آزادگان خوزستان )دشت عتابیه(

درجه آزادیمنبع تغییر
میانگین مربعات

چگالی ظاهریتخلخل کل
20/21n.s0/06n.sتکرار

*10/2n.s0/92عمق

**1/27**50/107تیمار اصالح کننده خاک

*50/005n.s0/033عمق × تیمار

240/0050/002خطا

18/927/4---ضریب تغییرات )%(

ns ، *و ** به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.

 

)P ≤0/50( شکل 5- مقایسه میانگین تغییرات چگالی ظاهری خاک تحت تیمارهای اصالح کننده خاک به روش توکی
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مقایسه میانگین بر هم کنش تیمار اصالح  کننده و عمق خاک 
 برای چگالی ظاهری در شکل 6 نشان داد، بین تیمار شاهد و

تیمارهای اصالح  کننده خاک اختالف معنی داری در سطح 

دیوبند هفشجانی و همکاران )1396( در پژوهش بررسی 
 اثـر بـاگاس نیشـکر بـر برخـی خصوصیـات خـاک عنـوان

کردنـد میانگین چگالـی ظاهری تا عمق 30 سـانتی متری 
)عمـق اختـالط با ماده آلـی( در تیمارهای بـاگاس کاهش 
معنـی داری در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد نشـان داد کـه با 
 یافته های پژوهش حاضر مطابقت دارد. بونانومی و همکاران

)2017( بیـان کردنـد کاهـش چگالـی ظاهـری، مربوط به 
 مخلوط کردن یک ماده با چگالی ظاهري کم تر )ماده آلي(
 بــا ذرات معــدني بــا چگالی ظاهري باالتر است. عالوه بر
 ایـن، ماده آلـي در حفظ و نگــهداري سـاختمان خاک نیز

نقـش دارد، بنابرایـن چگالـی ظاهري خــاک را به هر حال 
کاهـش مي دهـد. مـاده آلـي بـه تــدریج باعـث افزایـش 
تخلخـل و بهبـود سـاختمان خاک می شـود و در نتیجــه 
جـرم معینـي از خـاک در حجم بیش تـري تظاهر می کند.

g ۱)MWD( میانگین وزنی قطر خاکدانه ها
 اثـر تیمارهای اصالح کننـده خاک بر میانگین وزن قطر

میانگیـن  مقایسـه   .)P ≤0/50( بـود  معنـی دار  خاکدانه هـا 
تیمارهـای مـورد مطالعـه  بیـن   وزنـی قطـر خاکدانه هـا 

1. Mean weight diameter

خـاک نشـان داد، بیش تریـن مقـدار میانگیـن وزنـی قطر 
خاکدانـه بـرای تیمـار فیلتر کیـک و برابـر 0/98 میلی متر 
اسـت. تیمـار فیلتـر کیـک در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد 
افزایـش 18/36 درصـدی میانگیـن ایـن صفـت را نشـان 
 داد. کم تریـن میانگیـن ایـن صفـت، 0/80 میلی متـر در

تیمار شـاهد مشـاهده شـد. میانگین وزنی قطر خاکدانه ها 
در تیمـار فیلتـر کیـک بـا سـایر تیمارهـای مـورد مطالعه 
شـامل تیمارهـای گـچ، سـوپر جـاذب، مـاده آلـی )باگاس 
نیشـکر( و نیتروکسـین + بـاگاس از نظـر آمـاری اختـالف 
معنـی داری در سـطح پنـج درصـد نداشـتند )شـکل 7(. 
علـت آن می توانـد بـه مشـابه و نزدیک بودن اثـر اصالحی 
ایـن مـواد مربوط باشـد. در پژوهـش دیگری افـزودن کود 
آلـی تـا سـطح 40 تـن در هکتـار به خـاک باعـث افزایش 
میانگیـن وزنـی و هندسـی قطـر خاکدانه هـای پایـدار در 
آب )MWD و GMD2(، رطوبـت باقیمانـده، فراوانی منافذ 

میانـه و منافـذ ریـز در خاک شـد.
 

2. Geometric mean diameter 

پنج درصد وجود داشت، اما تفاوت مقادیر چگالی ظاهری 
برای سایر تیمارها از نظر آماری معنی دار نبود )شکل 6(.

)P ≤0/50( شکل 6- مقایسه میانگین تغییرات چگالی ظاهری خاک تحت اثر برهم کنش عمق نمونه برداری و تیمار اصالح کننده خاک به روش توکی
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)P ≤0/50( شکل 7- مقایسه میانگین تغییرات میانگین وزنی قطر خاکدانه ها تحت اثر تیمارهای اصالح کننده خاک به روش توکی

g  منحنی نفوذ
 نتایج این پژوهش نشان داد مقدار میانگین آب نفوذ یافته

بـه خـاک در تیمـار نیتروکسـین + بـاگاس در طـول زمان 
آزمایـش بـا 2/15 سـانتی متر، بیش تریـن مقدار را داشـت 

.)8 )شکل 
 همانطور که در شـکل های 9 و 10 مشخص شده است،

نمـودار مقـدار عمـق آب نفوذ یافته از شـروع نفوذ نسـبت 
بـه زمان نشـان می دهـد که مقـدار نفوذ تجمعـی در حال 
افزایـش اسـت، امـا مقـدار آب نفـوذ یافتـه در بازه هـای 
زمانـی یکسـان به تدریـج کاهـش پیـدا کـرده تا بـه مقدار 
ثابـت برسـد. جریان ترجیحـی می تواند علـت این اختالف 

در مقـدار آب نفوذ کـرده در ابتدا و انتهای آزمایش باشـد، 
زیـرا جریـان ترجیحـی حاصل حرکـت آب از خلـل و فرج 
زیرزمینـی  کانال هـای  و  ماننـد حفره هـا  درشـت خـاک 
اسـت کـه بـا فعالیـت کرم هـا و یـا رشـد ریشـه  گیاهـان 
و  آالینده هـا  سـریع  انتقـال  سـبب  و  می آینـد  به وجـود 
آب های زیرزمینی شـده و در نتیجـه موجب آلودگی آن ها 
می شـوند. جهـت بررسـی بهتـر تغییـرات نفـوذ تجمعی و 
رگرسـیون  طریـق  از  اطالعـات  نهایـی،  نفـوذ  محاسـبه 
غیر خطـی بـه مدل هـای نفـوذ بـرازش داده شـد کـه در 
نهایـت، ضرایـب معادلـه کوسـتیاکوف-لوییس مشـخص 

شـدند و معادلـه نفوذپذیـری ترسـیم شـد )شـکل 12(.

 
شکل 8- نفوذ تجمعی در تیمار اصالحی نیتروکسین+ باگاس در منطقه عتابیه 
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معادلـه رگرسـیونی نفوذپذیـری خـاک قبـل از اعمـال 
تیمارهـا در زمیـن مـورد نظـر: 

    y = 0/3627 ln (x) +0/1014  (3) 

معادلـه رگرسـیونی نفوذپذیـری خـاک بعـد از اعمـال 
تیمـار نیتروکسـین + بـاگاس:

      I = 0/452 ln (t) + 0/9215 (4)

شکل 9- نفوذ تجمعی در خاک در منطقه عتابیه دشت آزادگان خوزستان، قبل از اعمال تیمارها

شکل 10- مقایسه میانگین نفوذ تجمعی در تیمارهای مختلف اصالح کننده خاک

در شـکل 11 مقایسـه بیـن مقـدار نفـوذ در تیمارهـای 
مختلـف نشـان داده شـده اسـت. مقـدار نفـوذ تجمعـی 
 تیمارهـا در بـازه آزمایش روندی افزایشـی داشـته اسـت و

سـرعت نفـوذ در ابتـدا زیـاد و بـا گذشـت زمـان به تدریج 
 کاهش  یافته اسـت. این موضـوع به دلیل، افزایش رطوبت و

کاهـش مکـش خـاک اسـت. هرچه سـطح خـاک بیش تر 
متخلخـل باشـد و یـا منافذ بـزرگ و باز در آن زیاد باشـد، 
نفـوذ اولیـه آب در خـاک بیش تـر خواهـد شـد، امـا نفـوذ 

نهایـی تغییـر نخواهـد کرد.
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شکل 11 - مقایسه تغییرات مقدار نفوذ خاک در تیمارهای مختلف اصالح کننده خاک

نفوذ پذیـری  مقـدار  داد  نشـان  تحقیـق  ایـن  نتایـج 
مقادیـر  دارای  کاسـتیاکوف-لوییس  معادلـه  اسـاس  بـر 
آزمایـش  در  ویژگـی  ایـن  مقـدار  بـه  نسـبت  بیش تـری 
صحرایـی بود )شـکل 12(. تیمار نیتروکسـین+ بـاگاس در 
هـر دو روش بیش تریـن مقـدار نفوذ را داشـت. در تحقیقی 

دیگری که در گذشـته انجام شـده اسـت؛ مشـخص گردید 
کـه بـا افزودن باگاس نیشـکر سـرعت نفـوذ و میـزان نفوذ 
تجمعـی به حد قابـل مالحظـه ای افزایش می یابـد )دیوبند 

هفشـجانی و همـکاران، 1396(.

شکل 12- مقایسه تغییرات مقدار نفوذ خاک در دو روش مشاهده ای در صحرا و برآوردی از فرمول کاستیاکوف- لوییس

محقق دیگری )توشـیح1382( نتیجه گیری کرده است، 
 مدیریت صحیح استفاده از بقایاي گندم، یعنی خرد کردن و

زیـر خـاک کـردن کاه و کلـش باقیمانـده بعـد از برداشـت 
گنـدم دیـم تـوأم با مصـرف 10 کیلوگـرم نیتـروژن خالص 
از منبـع سـولفات  آمونیـوم بـه ازاي هـر تـن کاه و کلـش 
معنـی دار  افزایـش  موجـب  برداشـت،  از  بعـد  بالفاصلـه 
جهـت  در  خـاک  سـولفات  افزایـش  خـاک،  نفوذپذیـري 

کاهـش مضـرات ناشـی از آهـک، افزایـش عناصـر غذایـی 
در جهـت بهبـود حاصلخیـزي خـاک و در نهایـت افزایـش 
عملکـرد و میـزان پروتئیـن دانه شـده و بالعکس سـوزاندن 
نفوذپذیـري، کاهـش میـزان  کاه کلـش موجـب کاهـش 
سـولفات و نیتـروژن خـاک و در نهایـت کاهـش عملکرد و 

درصـد پروتئیـن دانه شـد.
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g نتیجه گیری
 در ایـن پژوهش جهت بهبود برخی خصوصیات فیزیکی

خـاک، از مـواد آلـی باگاس نیشـکر، گـچ، کـود بیولوژیک 
همـراه بـا بـاگاس نیشـکر، فیلتـر کیـک و سـوپر جـاذب 
به عنـوان بهبـود دهنده هـای خصوصیـات فیزیکـی خـاک 
اسـتفاده شـد. ویژگی هایی از خاک ماننـد چگالی ظاهری، 
میانگیـن وزنـی قطر خاکدانه هـا و نفوذپذیـری خاک برای 
پایـش بهبـود وضعیـت فیزیکی خـاک در دو عمق مختلف 
)15-0 و 30-15 سـانتی متری( مورد بررسـی قرار گرفت. 
تغییـرات میانگیـن وزنی قطر خاکدانه هـا و چگالی ظاهری 
اختـالف معنـی داری را در تیمارهـا و عمق هـای مختلـف 
نسـبت به شـاهد در سـطح پنج درصد نشـان دادند. تیمار 
فیلتـر کیـک دارای باالتریـن مقـدار میانگیـن وزنـی قطـر 
خاکدانه هـا)MWD(  بـود. افزایـش مقـدار ایـن ویژگـی 
نسـبت بـه شـرایط اولیـه ی خـاک، نشـان از بهبـود دانـه 
بنـدی خـاک ، اثـر مثبت مواد آلـی در تشـکیل خاکدانه و 
اصالح سـاختمان خـاک دارد. همچنین چگالی ظاهری در 
تیمـار فیلترکیـک و پس از آن تیمار نیتروکسـین به همراه 
مـاده ی آلـی بـاگاس نیشـکر نیـز بیش تریـن کاهـش را 
نشـان داد کـه می توانـد یکـی از دالیـل بهبـود وضعیـت 
خاکدانه هـادر خـاک باشـد. نفوذپذیری در بیـن تیمار های 
مختلـف، بـرای نیتروکسـین + بـاگاس بیش ترین و شـاهد 
کم تریـن مقـدار بـود. از طرفـی مقـدار نفوذپذیـری خـاک 
منطقـه بعـد از اعمـال تیمار هـا در پایان آزمایـش افزایش 
نشـان داد. تیمار نیتروکسـین به همراه بـاگاس بیش ترین 
مقـدار نفوذپذیـری ثبت شـده را داشـت. در ایـن پژوهش 
افزایـش مقـدار نفـوذ، بهبـود دانه بنـدی و کاهـش چگالی 
ظاهـری همگـی بیانگـر بهبود شـرایط فیزیکی خـاک و از 
اثـرات مثبـت تیمار هـای اعمـال شـده در خـاک بودند. از 
بیـن تیمارهـای بهبـود دهنده ی سـاختمان خـاک، تیمار 
نیتروکسـین بـه همراه مـواده ی آلی بـاگاس و تیمار فیلتر 
کیـک بیش ترین اثر مثبت را در بهبود شـرایط سـاختمان 

خـاک نشـان دادند.
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رمضانعلی قباخلو 
رئیس دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی

سید رضا اسحاقی 
دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران

g :چکیده
افزایـش روزافـزون جمعیـت جهـان و چالش هـای پیـش رو در زمینـه تضمیـن امنیـت غذایی، 
کیفیـت و سـالمت محصـوالت کشـاورزی، ضـرورت توجه هر چه بیش تر به توسـعه منابع انسـانی 
فعـال در ایـن بخـش را نشـان می دهد. در این راسـتا، وزارت جهاد کشـاورزی، همه سـاله نسـبت 
 بـه شناسـایی، انتخـاب و معرفی نمونه هـای بخش کشـاورزی و منابع طبیعی در سـطح ملی اقدام

می نمایـد. ایـن فرآینـد باسـابقه نسـبتاًً طوالنـی 34 سـاله در کشـور، دارای ابعـاد، دسـتاوردها و 
 پیامدهـای فّنی، سیاسـتگذاری، ترویجـی و اجتماعی - فرهنگی منحصربفردی چون گسـتردگی و

جامعیـت، ایفـای نقـش به عنـوان یـک فعالیـت ترویجـی اثربخـش )ماننـد کانون هـای یادگیری(، 
ایجـاد رقابـت در بخـش کشـاورزی و منابع طبیعـی، معرفی بخش کشـاورزی و منابـع طبیعی در 
سـطح جامعه، تجلیل از کشـاورزان پیشـرو، بهبود جایگاه ترویج و آموزش و تحقیقات کشـاورزی، 
تاکیـد و ترویـج سیاسـت های اصلـی و کالن وزارت جهـاد کشـاورزی، بهبود ارتباطـات و تعامالت 
سـطوح سـتادی و عملیاتی وزارتخانه تا سـطح پهنه ها و بهره برداران و احصاء مسـائل و مشکالت و 
 نیازهـای واقعـی بخـش، هم افزایی هر چه بیش تر توان کارشناسـی همکاران مجموعـه وزارتخانه و

کمـک بـه اجـرای هـر چه بهتـر سیاسـت های بخـش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـت کـه توجه 
کافـی بـه ایـن مـوارد می توانـد در سیاسـتگذاری ها و برنامه ریزی هـای بخـش کشـاورزی و منابع 

طبیعی، راهگشـای بخشـی از مشـکالت باشد.
کلیدواژه ها : ترویج کشاورزی، کشاورز نمونه، کشاورز پیشرو، کانون یادگیری. 
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g مقدمه
رونـد افزایشـی جمعیـت جهـان هم چنان تا رسـیدن به 
 نـه میلیارد تن در میانـه قرن حاضر ادامه خواهد یافت توان

خریـد باالتـر مـردم نیز، افزایـش تقاضا بـرای مـواد غذایی 
را تشـدید خواهـد کـرد )گودفـرای و همـکاران، 2010( و 
بایـد تولیـد غـذا تـا آن زمـان در سراسـر جهـان دو برابـر 
تضمیـن  بنابرایـن،   .)2017 بابالـوال،  و  )ایگیهـون  شـود 
 امنیـت غذایـی بـرای چنیـن جمعیتـی همچنـان یکـی از
 چالش هـای مهـم جهانی اسـت که بـا وجود برخـی عوامل
 ماننـد تغییر اقلیم و خشکسـالی، دشـوارتر نیز خواهد شـد

امـروزه کیفیـت و سـالمت  )گـروت، 2014(. همچنیـن، 
 محصوالت کشاورزی نیز به یکی از دغدغه های برنامه ریزان و

سیاسـتگذاران حـوزه غـذا و کشـاورزی عصر حاضـر تبدیل 
 شـده اسـت )یاداو و پاتاک، 2016(. در ایـن فرآیند، نیروی

انسـانی دارای نقشـی محـوری در توسـعه پایـدار بخـش 
کشـاورزی اسـت و بـه تمامـی کارگـزاران ایـن بخـش و 
 تولیدکنندگان آن، به عنـوان توانمندی های بالقوه در عرصه
 امنیت غذایی نگریسـته می شـود که باید در جهت رشـد و

شـکوفایی و تبدیـل آنهـا بـه قابلیت هـای بالفعـل تـالش 
شـود. در ایـن راسـتا، اسـتفاده از کشـاورزان نمونـه، یکـی 
از راهبردهـای ترویج کشـاورزی اسـت. یکـی از اهداف این 
راهبـرد نشـر فناوری ها و شـیوه های نویـن در بین جمعیت 
خرده مالـکان در جهان اسـت )فرانزل و همـکاران، 2013(. 
کشـاورزان نمونه، کشـاورزانی هسـتند که به عنـوان الگوی 
)بنینکاسـا، 2019(.  انتخـاب می شـوند  دیگـر کشـاورزان 
این روش، شـامل شناسـایی کشـاورزانی اسـت که روش ها، 
نگرش هـا و عملکـرد حرفه ای آنها به مراتـب برتر از دیگران 
اسـت، به طوری کـه می تـوان آنهـا را به عنوان الگـو و نمونه 
 برای سـایرین معرفی کرد. مقصود از انتخاب کشاورز نمونه،
 نشـان دادن روش ها و عملیات مناسـب کشاورزی از طریق
 تاکید بر عملکرد کشاورز نمونه در محل، ترغیب ارباب رجوع

بـه پذیـرش روش های بهتر کشـاورزی و ایجـاد یک محیط 
در  فمـی، 1388(.  )شـعبانعلی  اسـت  یادگیـری  مناسـب 
کشـورمان، وزارت جهاد کشـاورزی با هـدف ترغیب فعاالن 
 عرصه کشاورزی و منابع طبیعی در سطح کشور، جلب توجه
 مسئوالن، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور به توانمندی های

بخـش کشـاورزی و منابع طبیعـی، ایجاد زمینه بـرای ارائه 

مسـائل و مشـکالت بهره بـرداران و فعـاالن ایـن بخـش، 
و  کشـاورزی  بخـش  دسـتاوردهای  و  قابلیت هـا  معرفـی 
برترین هـای  معرفـی  جامعـه،  آحـاد  بـه  طبیعـی  منابـع 
بخش و فراهم نمودن بسـتری الگوسـاز برای تأسـی سـایر 
بهره بـرداران، همـه سـاله نسـبت بـه شناسـایی، انتخاب و 
معرفـی نمونه هـای بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی در 
 سـطح ملـی اقـدام می نمایـد. ابعـاد، کارکردهـا و اهـداف
 ایـن برنامـه در ایران، از آن چه در برخی منابع آمده اسـت؛

بسـیار گسـترده تر اسـت. بنابرایـن این نوشـتار قصـد دارد 
به طـور مختصـر بـه تحلیـل ابعـاد، اهـداف، کارکردهـا و 

دسـتاوردهای آن در شـرایط کشـور بپـردازد. 

g  نگاهــی اجمالــی به جایــگاه کشــاورزان
نمونــه در ادبیــات ترویج کشــاورزی 

امـروزه حـوزه فعالیت هـا و کارکردهـای ترویـج بسـیار 
گسـترده شـده اسـت. تعریفـی کـه توسـط کریسـتوپلوس 
و همـکاران )2001( ارائـه شـده اسـت ترویـج کشـاورزی 
را به عنـوان نظامـی توصیـف کـرده اسـت کـه دسترسـی 
 کشـاورزان و دیگـر کنشـگران بـازار بـه دانـش، اطالعات و

فنـاوری را تسـهیل می کنـد؛ تعامـل آنهـا بـا دیگـر شـرکا 
در زمینه هـای تحقیـق، آموزش، تجارت و سـایر موسسـات 
بهبـود  جهـت  در  آنهـا  بـه  و  کـرده  تسـهیل  را  مرتبـط 
مهارت هـا و شـیوه های فنـی، سـازمانی و مدیریتـی خـود 
کمـک می کنـد )آیـل، 2016(. از نظر لوئیـس و ون دن بن 
)1394(، ترویـج مجموعـه ای از اقدامات حرفـه ای ارتباطی 
اسـت و هـدف آن، ایجـاد واکنش هـای مناسـب در افـراد 
اسـت تـا در نهایـت بـه حـل مسـائل آنهـا کمـک کنـد که 
ایـن امـر از طریـق توسـعه یـا القـای شـیوه های نوینـی از 
هماهنگی هـا و سـازگاری ها »بیـن مـردم«، »بیـن مـردم و 
ابزارهـا و دسـتگاه های فنـی« و یا »بین مـردم و پدیده های 
طبیعـی« انجـام می شـود. بـه ایـن ترتیـب، همان طـور که 
ارتباطـات انـواع بسـیار گسـترده ای دارد؛ ترویـج نیـز نـوع 
خاصـی از ارتباطـات اسـت کـه بـه هیچ وجه نمی تـوان آن 
را چنان که در گذشـته مرسـوم بوده اسـت به نشـر نوآوری 
یـا صرفاً آموزش کشـاورزان محـدود کرد. بـه همین دلیل، 
بایـد از روش هـا و راهبردهای گوناگون و متنوعی اسـتفاده 

کـرد تـا بتـوان بـه اهـداف گسـترده ترویج دسـت یافت. 
در ایـن راسـتا، اسـتفاده از کشـاورزان نمونـه، یکـی از 
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ویژگی هـای مشـترک راهبردهای ترویج کشـاورزی اسـت. 
یکـی از اهـداف ایـن راهبـرد نشـر فناوری هـا و شـیوه های 
اسـت  جهـان  در  خرده مالـکان  جمعیـت  بیـن  در  نویـن 
)فرانـزل و همکاران، 2013(. کشـاورزان نمونه، کشـاورزانی 
الگـوی  هسـتند کـه توسـط مؤسسـات محلـی به عنـوان 
دیگـر کشـاورزان انتخـاب می شـوند و می توانند در توسـعه 
کشـاورزی نقش مهمی ایفـا کنند )بنینکاسـا، 2019(. این 
روش، شـامل شناسـایی کشـاورزانی اسـت کـه روش هـا، 
 نگرش هـا و عملکـرد حرفه ای آنها به مراتـب برتر از دیگران
و الگـو  به عنـوان  را  آنهـا  می تـوان  به طوری کـه   اسـت، 

انتخـاب  از  نمونـه بـرای سـایرین معرفـی کـرد. مقصـود 
کشـاورز نمونـه، نشـان دادن روش هـا و عملیـات مناسـب 
کشـاورزی از طریـق تاکیـد بـر عملکـرد کشـاورز نمونه در 
محـل، ترغیـب ارباب رجـوع بـه پذیـرش روش هـای بهتـر 
کشـاورزی و ایجـاد یـک محیـط مناسـب یادگیـری اسـت 

)شـعبانعلی فمـی، 1388(.  
دیرینـه  ویژگی هـای  از  نمونـه  کشـاورزان  از  اسـتفاده 
اقدامـات ترویـج در جهـان بوده اسـت کـه از سـابقه آن در 
بخش هایـی از آمریـکای التیـن و فیلیپیـن بـه دهه 1950 
بـاز می گـردد )سـلنر و همـکاران، 1997(. بـا ایـن حـال، 
گسـترش ایـن امـر در شـبکه های ترویـج در بسـیاری از 
مناطـق آسـیایی و آفریقایـی، تا حـد قابل توجهـی میراثی 
از رهیافـت ترویجـی آمـوزش و دیدار )T&V( اسـت که در 
دهـه 1970 و 1980 توسـط بانـک جهانـی توسـعه یافـت. 
پـس از دوران اوج ایـن رهیافـت نیز اسـتفاده از کشـاورزان 
نمونـه همچنـان ابـزاری مهـم در موفقیـت اسـتراتژی های 
ترویـج به شـمار مـی رود. ایـن مسـاله بـه ایـن دلیل اسـت 
کـه مشـکالتی چـون دسترسـی و ارتبـاط بیـن محققـان 
کشـاورزی، مروجـان و جوامـع روسـتایی کـه بـه خاطـر 
آن رهیافـت آمـوزش و دیـدار طراحی شـده بـود همچنان 
پابرجاسـت. در عیـن حـال، اسـتفاده از نماینـدگان جامعه 
روسـتایی بـرای اجـرای طرح هـا و برنامه هـای ترویجی در 
حـد وسـیع، ابـزاری مقـرون بـه صرفـه بـرای رسـیدن بـه 
مخاطبـان بیش تـر در شـرایط کمبـود منابع مالی به شـمار 

مـی رود )موسـی و همـکاران، 2013(.
رویکرد کشـاورز بـه کشـاورز )Farmer�to�Farmer( که 
در زمینه هـای مختلف ترویج مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 

تـا حـدی میـراث دار کشـاورزان نمونـه در نظـام آموزش و 
دیـدار اسـت که پیـش فرض اصلـی آن این اسـت که کادر 
 مربیـاِن کشـاورزی »توسـط مروجـان آمـوزش می گیرند و
 به نوبه خود دانش و مهارت های خود را با دیگر کشـاورزان

جامعـه بـه اشـتراک می گذارنـد«. در عیـن حـال، رویکـرد 
کشـاورز به کشـاورز، ویژگی های مشـارکتی بسیار بیشتری 
دارنـد. در ایـن رویکـرد، هـدف ایـن اسـت کـه کشـاورزان 
بـه کشـاورزان  از  اطالعاتـی  مجـرای  به عنـوان   نمونـه 

مسـئوالن ترویج درباره حل مسـئله و سـازگاری های محلی 
بـرای ایجاد یک سیسـتم پویاتـر و تقاضا محـور عمل کنند. 
بسـیاری از الگوهای کشـاورز به کشـاورز مدعی هستند که 
جوامـع یـا سـازمان های کشـاورزان باید به جـای مروجان، 

نقـش اصلی را در انتخاب کشـاورز نمونـه ایفا کنند.
آن چـه بیش تـر در منابـع خارجـی دربـاره کشـاورزان 
نمونـه ارائـه شـده اسـت، اغلـب دربـاره کارکرد فـردی این 
کشـاورزان در توسـعه کشـاوری و کمـک بـه فعالیت هـای 
ترویجی اسـت. در این زمینه گفته شـده اسـت؛ کشـاورزان 
نمونـه ممکـن اسـت دو نقـش در توسـعه کشـاورزی ایفـا 
کننـد. نخسـت اینکـه کشـاورزان نمونه بـا به کارگیری یک 
روش یـا فنـاوری جدیـد به صـورت عملـی در سـطح واحد 
 تولیـدی خـود و نمایـش آن، به عنـوان یـک نقطه شـروع و

ورود بـه جامعـه محلـی بـرای اشـاعه وسـیع تر روش یـا 
فنـاوری جدیـد یـاد شـده عمـل می کننـد. زیـرا ایـن امـر 
سـبب می شـود تـا دیگـر بهره بـرداران فعالیت یاد شـده را 
در شـرایط واقعی در سـطح مزرعه مشـاهده کنند و نسبت 
بـه پذیـرش و به کارگیـری آن راغب تـر شـوند. دوم، اینکـه 
می تواننـد اعضای جامعه را در بهره  گیـری از فناوری جدید 
راهنمایـی کننـد و بـه رفع مشـکالت احتمالـی پیش آمده 
در اجـرای روش هـای جدیـد کمـک کننـد. در ایـن حالت، 
 کشـاورزان نمونـه به عنـوان یـک منبـع دانـش در جامعـه 
محلـی بـه ارائـه خدمـت می پردازنـد و در عیـن حـال بـه 
سـازگار کردن نوآوری هـای کشـاورزی در شـرایط محلـی 
نیـز کمـک می کننـد. بـر ایـن اسـاس، کشـاورزان نمونـه 
نقشـی اساسـی در فراینـد انتقـال دانـش ایفـا می کننـد 
 و از طریـق آن، فنـون جدیـد در بیـن طیـف وسـیعی از
 بهره برداران هدف نشر داده می شود )تیلور و بیهاسم، 2018(.

همچنیـن گفته شـده اسـت که کشـاورزان نمونـه به عنوان 
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یـک الگو و پیشـرو در زمینه پذیرش نوآوری کشـاورزی در 
بین سـایر کشـاورزان نگریسـته می شـوند )تیلـور، 2018(. 
جامعـه محلـی اکثـر ایـن افـراد را به دلیـل فعالیت هـای 
اقتصـادی و روابـط اجتماعی مطلوب به خوبی می شناسـند. 
 البتـه الزم به ذکر اسـت که بـدون برخـورداری از جایگاه و

وجهـه اجتماعـی قابـل قبـول، احتمـال الگـو گرفتـن سـایر 
 کشاورزان از کشاورزان نمونه امری بعید است )استون، 2016(.

کشـاورز نمونـه زمانـی به عنوان الگـو پذیرفته می شـود که 
عـالوه بـر برخـورداری از عملکرد فنی مطلـوب، از اخالق و 
جایـگاه اجتماعـی خوبی برخـوردار و مورد احتـرام دیگران 
باشـد تـا بتـوان آنهـا را به تبعیـت داوطلبانـه از وی ترغیب 
کـرد. در دیگر کشـورها نیـز تجربیاتی در ایـن زمینه وجود 
 دارد، به طور مثال در کشـور کره، به این روش توجه خاصی
 می شـود و کشـاورزان نمونـه برگزیـده و تحـت حمایـت و
 تعلیم فشـرده دولت قرار می گیرد تا در آینده نزدیک نقش
 »مـروج کشـاورزی داوطلـب و غیررسـمی« را ایفـا نموده و
موجب تسهیل خدمات ترویجی شوند )شعبانعلی فمی، 1388(. 

بـرای  شـده  پیش بینـی  اصلـی  نقش هـای  از  یکـی 
انتقـال  امـر  نقـش محـوری در  ایفـای  نمونـه،  کشـاورزان 
دانـش و نوآوری های کشـاورزی از بخـش تحقیقات و ترویج 
کشـاورزی به طیف وسـیعی از کشـاورزان اسـت. کشـاورزان 
نمونـه به عنـوان یـک راهـکار موثـر در زمینه حل مشـکالت 
محـدود  اثربخشـی  زمینـه  در  شـده  مطـرح  همیشـگی 
نظام هـای ترویـج مرسـوم و دولتـی به شـمار رود )چمبـرز و 

اسـتون، 2016(.  و  لوئیـس، 2004  همـکاران، 1989؛ 
در فرآینـد انتقال دانـش، برای کشـاورزان نمونه معموالً 
 چهار نقش اصلی در نظر گرفته می شـود. البته ممکن است
 درجـه اهمیت هر یک از آنها متفاوت باشـد: )الف( به عنوان
 مدیـِر »مزرعـه الگویی« که در آن محصول جدید کشـت یا

از فن آوری جدید اسـتفاده می شـود و برای مشـاهده دیگر 
بهره بـرداران در نظـر گرفتـه می شـود؛ )ب( فراهـم آوردن 
یـک محـل گردهمایـی کـه در آن کشـاورزان محلـی برای 
آمـوزش توسـط مروجان به مزرعه کشـاورز نمونـه می آیند 
)ج( نقـش آمـوزش مسـتقیم کـه در آن کشـاورز نمونـه از 
دیگـر  کشـاورزان  مزرعه هـای  در  جدیـد  فن آوری هـای 
فنـاوری  عیب یابـی  مثـال،  به عنـوان  می کنـد.  پشـتیبانی 
 جدید و )د( نقش فشار همتایان که در آن کشاورزان نمونه

بـه صراحـت یـا به طـور ضمنـی یـک اسـتاندارد اجتماعی 
و  کار  کـه  می کننـد  تعییـن  کشـاورزی  عملیـات  بـرای 
عملکـرد دیگـر کشـاورزان بـر اسـاس آن قضاوت می شـود. 
در نهایـت اینکـه ایـن فرآینـد انتقـال دانـش یک سـویه 
 نیسـت، بلکه کشـاورزان نمونه می توانند اطالعات مناسـبی

را در اختیـار محققـان کشـاورزی و یا مروجان قـرار دهند. 
ایـن جریـان معکـوس می تواند به عنـوان منبـع مفیدی در 
خصـوص شناسـایی و انتقـال فرصت هـا و محدودیت هـای 
موجود در عرصه تولید و یا موانع بوم شناسـی و یا فرهنگی 
موجـود در زمینـه عدم پذیرش مناسـب فناوری های جدید 
از سـوی کشـاورزان، به شـمار آینـد. به ویـژه اینکـه برخـی 
از محققـان فعـال در مؤسسـات تحقیقاتـی دولتـی ارتباط 
 کم تـری بـا عرصـه و نیازهـای واقعـی بهره بـرداران دارند و

کشـاورزان نمونـه می تواننـد به عنـوان عنصـر واسـط و یـا 
رابـط بـرای انتقـال اطالعـات از جوامـع محلـی و نیازهـای 
واقعـی بهره بـرداران بـه محققـان عمـل نماینـد. بـا ایـن 
حـال، نقـش کشـاورزان نمونه فراتـر از انتقال صـرف دانش 
فنـی اسـت و عـالوه بـر آن، می تواننـد نقش های سیاسـی، 
به عنـوان  را  بسـیاری  فرهنگـی  و  اجتماعـی  و  اقتصـادی 
عنصـری از شـبکه های ترویـج کشـاورزی بر عهـده گیرند.  

g  خاصــه ای از پیشــینه انتخــاب و تجلیل
ــاورزی و  ــش کش ــی بخ ــای مل از نمونه ه

منابــع طبیعــی در ایــران
بنـا بـه ضـرورت و اهمیـت، فرآینـد انتخـاب و تجلیل از 
نمونه هـای بخـش کشـاورزی در کشـور مـا نیز از پیشـینه 
بـه نسـبت طوالنـی برخوردار اسـت کـه از سـال 1364 در 
 وزارت کشـاورزی وقت در 8 رشـته و با انتخاب 135 نمونه

ملـی آغـار شـد. در نمـودار )1(، تعـداد نمونه هـای ملـی 
ابتـدای  از  منتخـب  منابـع طبیعـی  و  بخـش کشـاورزی 
ایـن فرآینـد یعنـی سـال 1364 تاکنون ارائه شـده اسـت. 
همانطـور کـه در ایـن نمـودار مالحظـه می شـود، فرآینـد 
نمونه هـا طـی سـال های مختلـف،  از  تجلیـل  و  انتخـاب 
 تغییـرات تقریباً زیادی از بعد تعداد منتخبان داشـته اسـت

کـه بررسـی دالیـل آن خـارج از محـدوده موضوعـی ایـن 
 نوشـتار اسـت. سـی و چهارمیـن دوره مراسـم انتخـاب و

معرفـی نمونه های بخش کشـاورزی و منابع طبیعی نیز در 
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سال 1398 با انتخاب 166 نمونه در 155 رشته و با حضور 
 دکتـر حسـن روحانـی رئیـس جمهـور، مهنـدس کشـاورز

سرپرسـت وزارت جهـاد کشـاورزی، نماینـده ولـی فقیه در 
وزارت جهادکشـاورزی، معاونـان وزیـر، جمعـی از رؤسـای 
اسـتانداران، اسـتان ها،  کشـاورزی  جهـاد   سـازمان های 

نمایندگان مجلس شـورای اسالمی، اسـتادان دانشکده های 

 کشـاورزی و نمونه هـای ملـی در زیربخش هـای مختلـف،
سـازمان  کشـاورزی  ترویـج  و  آمـوزش  مؤسسـه  توسـط 
تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در روز سه شـنبه 
24 دی مـاه سـال 1398 در مرکـز همایش هـای بین المللی 
 جمهوری اسـالمی ایران )سـالن اجالس سـران( برگزار شد

)تصویر شماره 2(.

 

نمودار 1: تعداد نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی از ابتدا تاکنون

 

تصویر شماره1: تجلیل از کشاورزان نمونه ملی، سالن اجالس سران، دی ماه 1398

مهم ترین اهدف شناسایی، انتخاب و تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی عبارت اند از:
ارج نهادن به زحمات و تالش روستاییان، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛-  
ارتقای شأن و جایگاه حرفه ای و اجتماعی شغل کشاورزی در سطح جامعه؛-  
ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان شاغالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تشویق آنان به ادامه فعالیت سازنده تولیدی؛-  



37 شماره 157
بهار 1399

بیـن -   در  اعتمـاد  قابـل  و  عملـی  الگـوی  معرفـی   
تولیدکننـدگان، روسـتاییان و عشـایر به منظـور الگوبرداری 

بهره بـرداران؛ و  تولیدکننـدگان  سـایر 
 طرح مسـائل و مشکالت روسـتاییان در سطوح ملی، -  

اسـتانی، شهرسـتانی و محلی با مسئوالن مربوطه؛
 فراهـم نمـودن زمینه مسـاعد برای تبـادل تجربیات -  

بین کشـاورزان نمونـه )معاونت ترویـج، 1395(.
 شناسـایی و انتخـاب نمونه های ملی بخش کشـاورزی و

منابـع طبیعـی در واقـع یک »برنامه فرابخشـی« اسـت که 
 بنابـه ماهیـت و ماموریت آن یک فعالیت ترویجی اسـت که

از ابتـدا، بـا راهبری »ترویج« انجام شـده اسـت به طوری که 
از سـال 1364 این فرآیند در وزارت کشـاورزی سـابق آغاز 
از سـال 1371، وزارت جهـاد سـازندگی ادامـه   شـد، در 

نیـز اقـدام بـه انتخـاب نمونه هـای ملـی می کـرد کـه بـا 
ادغـام دو وزارتخانـه در سـال 1379، این فرآینـد در وزارت 
ادامـه داشـته اسـت. در  امـروز  بـه  تـا  جهـاد کشـاورزی 
حـال حاضـر نیز، ایـن برنامـه، از نظـر جایگاه سـازمانی در 
 سـازمان تحقیقـات، آموزش و ترویج کشـاورزی و مؤسسـه
 آمـوزش و ترویـج کشـاورزی قـرار دارد و تمـام فعالیت هـا،
 طی فرآیندی خاص و با سازمان کار ویژه ای با عنوان »ستاد
 انتخـاب نمونه هـای ملی بخش کشـاورزی و منابع طبیعی«
 در سطوح ملی و استانی نظارت و مدیریت می شود. به منظور
 پشتیبانی از سیاست ها و طرح  های شاخص وزارت جهاد کشاورزی،
 این سـتاد هر سـاله پس از برگزاری مراسم معرفی و تجلیل

از نمونه هـای ملـی، طـی مکاتباتـی بـا کلیـه معاونت هـا، 
 موسسـات و سازمان های ستادی برای برنامه ریزی و تعیین،
 اصالح، حذف و یا تغییرات احتمالی در رشته های مورد نظر
 هر بخش در سال آتی نظرخواهی می کند. بر همین اساس،
 فرم هـای ارزیابـی به صورت کامـاًلً »مشـارکتی« و با حضور
 نمایندگان تام االختیار بخش های مختلف ترویج، مؤسسـات

تحقیقاتـی، معاونت هـای اجرایـی و سـازمان های مربوطـه 
 )بـا ابالغ رسـمی باالترین مقام دسـتگاه مربوطه( طراحی و

از  پـس  کـه  می شـود  ارسـال  اسـتان  ها  بـه  و  اصـالح 
 تکمیـل آن توسـط همکاران پرتالش در سـطوح دهسـتان
 )مراکز جهاد کشاورزی( و بررسی آن در سطوح شهرستان و استان،

شایسـته ترین نامزدهـا بـرای رقابـت در سـطح ملـی بـه 
دبیرخانـه سـتاد انتخـاب نمونه ها، مسـتقر در دفتـر ترویج 

دانـش و فناوری کشـاورزی ارسـال می شـود. پـس از آن، با 
بررسـی فرم هـا و مسـتندات مربوطـه در جلسـات متعـدد 
واحـد  از  میدانـی  بازدید هـای  انجـام  فنـی،  کمیته هـای 
تولیـدی و انجـام مصاحبـه حضـوری بـا تولیدکننـده یـا 
 بهره بـردار، مصاحبـه با مدیران مرتبط در سـطوح اسـتان و

شهرسـتان و مجـدداٌ برگـزاری جلسـات کمیتـه فنـی بـا 
حضـور نماینـدگان معاونت هـا، موسسـات و سـازمان های 
مختلـف، نفـرات برگزیـده انتخاب می شـود و در مراسـمی 
مـورد تجلیـل قـرار می گیرنـد. گفتنـی اسـت، در سـطح 
اسـتان ها نیـز همه سـاله مراسـم مشـابهی بـه  ایـن منظور 

می شـود. برگـزار 

g ابعاد، دستاوردها و پیامدهای انتخاب و تجلیل 
از نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی کشور

 گرچـه شـاید تصور بـر این باشـد که با برگزاری مراسـم
 تجلیـل از نمونه ها این فعالیت خاتمـه می یابد، اما همانطور

کـه پیشـتر نیـز اشـاره شـد، ایـن فرآینـد، یـک فعالیـت 
شـاخص ترویجـی اسـت کـه دارای ابعـاد مختلفـی اسـت 
 کـه توجـه کافـی بـه آنهـا می توانـد در سیاسـتگذاری ها و
 برنامه ریزی های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، راهگشای

بخشـی از مشـکالت باشـد. بـر ایـن اسـاس، در ادامـه، بـه 
ایـن  پیامدهـای شـاخص  و  ابعـاد، دسـتاوردها  از  برخـی 

می شـود: اشـاره  برنامـه 
  اهمیت و ابعاد: انتخاب و تجلیل از نمونه های بخش-  

کشاورزی و منابع طبیعی، رویدادی در »سطح ملی« است. 
 از این نظر، جزء معدود فعالیت های وزارت جهاد کشـاورزی
 است که معموالً باالترین مقام دولتی )رییس جمهور محترم(

نزدیـک  از  آن را  گزارش هـای  و  می یابـد  حضـور  آن  در 
دنبـال می کنـد. در سـال های گذشـته، برنامـه طـی چنـد 
دسـت اندرکاران  ملـی،  نمونه هـای  و  می شـد  برگـزار  روز 
 برنامه و مسـئوالن محترم وزرات جهاد کشـاورزی حتی به

حضـور »مقـام معظم رهبـری« نیز شـرفیاب می شـدند. 
همچنیـن ایـن برنامـه به صـورت زنـده از شـبکه های ملـی 
سـیمای جمهـوری اسـالمی ایران پخـش می شـود و دارای 
پوشـش خبـری و رسـانه ای در سـطح ملـی اسـت. شـایان 
ذکـر اسـت، پـس از برگـزاری برنامـه ملـی، ایـن برنامـه در 
سـطح اسـتان های مختلـف نیز هر سـاله با حضـور مقاالت 

ملـی و اسـتانی برگـزار می شـود تصویـر مشـاره 2(.
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تصویر شماره 2: برگزاری برنامه تجلیل از نمونه  ملی بخش کشاورزی با حضور ریاست محترم جمهور

 گسـتردگی و جامعیت: برنامه انتخـاب و تجلیل از -  
نمونه هـای بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعی جـزء معدود 
برنامه هایـی اسـت که به صـورت جامع تمامـی فعالیت های 
معاونت هـا و سـازمان های سـتادی و همچنیـن اسـتان ها، 
 شهرسـتان ها و دهسـتان ها )پهنه های تولیـدی( را در همه

و  کشـاورزی  بخـش  خدماتـی  و  تولیـدی  زیربخش هـای 
منابع طبیعی و جوامع روسـتایی و عشـایری تحت پوشـش 
خـود قـرار می دهـد و خروجـی آن نمونه هایـی بـا عنـوان 
نمونه های شهرسـتانی، اسـتانی و ملی اسـت. بدین ترتیب، 
این فرآیند، فرصت و محمل بسـیار مناسـبی اسـت تا همه 
زیربخش هـا توانمندی هـای خـود را به مخاطبـان درونی و 

بیرونـی وزرات جهـاد کشـاورزی عرضه کنند. 
 فنـی و تخصصـی بـودن فرآینـد: از آنجایی که -  

نمونه هـای بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعی شـامل کلیه 
تولیدکننـدگان و بهره برداران زیربخش هـای مختلف وزارت 
جهـاد کشـاورزی اسـت، بنابرایـن وجـود سـازوکاری بـرای 
انتخـاب فنـی و کارشناسـی تولیدکننـدگان نمونـه ضروری 
اسـت تـا از این رهگـذر بتوانـد از تضییع حقوق کشـاورزان 
 جلوگیـری کند. به طـور خالصه، این مهم از طریق تشـکیل

کمیته هـای فنـی و بهره گیـری از تـوان علمی کارشناسـان 
 خبره و زبده هر یک از زیربخش های مختلف و با مشـارکت

معاونت هـا و سـازمان های تخصصـی مرتبـط، نماینـدگان 
خبرگان کشـاورزی و پس از طی مراحل گزینش در سـطح 

شهرسـتان و اسـتان انجام می شـود. 
یـک فعالیـت ترویجـی اثربخـش: همانطـور که -  

 گفته شد، انتخاب و تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی و
منابـع طبیعـی در سـطح بین المللـی نیـز به عنـوان یـک 
فعالیـت ترویجـی اثربخـش مـورد توجـه قـرار دارد که این 
امـر در کشـور در حـدود 34 سـال اسـت که به عنـوان یک 
فعالیـت ترویجی به طور مسـتمر پیگیری می شـود و دارای 
پیامدهـای مثبتـی بـوده اسـت. »الگوسـازی از کشـاورزان 
 نمونه« و تشـویق عموم کشـاورزان به بهره گیری از دانش و

فنـون کشـاورزی نوین و البتـه پایدار از جملـه کارکردهای 
ترویجـی ایـن برنامـه اسـت. در ایـن زمینـه گفتنی اسـت، 
سـازوکار مدون و علمی از سـوی مؤسسـه آموزش و ترویج 
کشـاورزی بـرای نهادینـه کردن ایـن الگوسـازی طراحی و 
پیـاده شـده اسـت. بدیـن ترتیـب که بـر اسـاس »رهیافت 
یادگیـری افقـی )Horizontal Learning(« و »مدل ترویج 
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کشـاورز بـه کشـاورز«، تشـکیل »کانون هـای یادگیـری« 
به عنـوان یکـی از راهبردهـای نظـام ترویج برای گسـترش 
نفـوذ دانـش در بخـش با بهره گیـری از ظرفیت کشـاورزان 
نمونـه از سـال 1393 ابـالغ و بـه اجـرا درآمـده اسـت. این 
کانون هـا به طـور خالصـه محلـی بـرای بهره منـدی سـایر 
کشـاورزان از تجربـه و دانش »کشـاورزان نمونـه« زیر نظر 
کارشناسـان، مروجان و محققان هسـتند که از سـال ابالغ 
تاکنـون، حـدود 1938 کانـون یادگیری با ایـن رویکرد در 

کشـور ایجاد شـده است.  
عـالوه بـر ایـن، مستندسـازی فعالیت هـای نمونه هـای 
بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی در قالـب کتابچـه کـه 
هـر سـاله به صـورت فیزیکی و مجازی منتشـر و در سـطح 
 کشـور توزیع می شـود، ضمن ایجاد انگیـزه و رضایت خاطر
 در منتخبان، سـبب تهییج و تشـویق دیگران نیز می شـود.
 ضمـن اینکه در این کتابچـه، عالوه بر معرفی زیربخش های

مختلـف، سیاسـت ها و برنامه هـای مهـم و آمـار و اطالعات 
 بـه روز هـر زیربخـش، مرجعی بـرای معرفی نمونه هـا، ارائه
 شـاخص های موفقیت و اقدامات کلیدی که سـبب انتخاب

آنهـا شـده اسـت نیـز به شـمار مـی رود که ایـن امـر کاماًلً 
 جنبه آموزشـی داشـته و تحلیل های مقایسـه ای ارائه شده،
 عالوه بر بهره برداران، می تواند مورد استفاده کلیه کنشگران

بخـش کشـاورزی قـرار گیـرد و می توانـد نشـانگر عملکرد 
بخش هـای مختلـف و فاصلـه گاه قابل توجـه بین وضعیت 

موجـود و مطلوب نیز باشـد.
  ایجاد رقابت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:-  

برگـزاری هرسـاله برنامـه انتخـاب و تجلیـل از نمونه هـای 
بخش کشـاورزی و منابع طبیعی در سـطح ملی و اسـتانی، 
سـبب ایجـاد رقابتـی سـالم و سـازنده در بیـن کنشـگران 
بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی از جملـه بهره بـرداران، 
و  اسـت  شـده  مختلـف  سـطوح  مدیـران  و  کارشناسـان 
به نوعـی بیـالن کاری هـر اسـتان به شـمار مـی رود. لـذا 
ایـن امـر سـبب ایجـاد نوعـی پویایـی و تحـرک در بخـش 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی کشـور شـده اسـت.
 معرفـی بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعی در -  

سـطح جامعه: با توجه بـه اهمیت ویژه برنامه شناسـایی، 
انتخـاب و تجلیـل از نمونه هـای ملـی بخـش کشـاورزی و 
منابـع طبیعی و پوشـش خبری و رسـانه ای آن، این برنامه 

فرصـت بسـیار مناسـبی اسـت تـا وزارت جهاد کشـاورزی 
عملکـرد مجموعـه وزارتخانـه و زیربخش هـای مختلـف آن 
را در سـطح جامعـه معرفـی و اهمیـت ایـن بخـش را بـه  
نمایـش بگـذارد. در حقیقـت ایـن برنامـه فرصتی اسـت تا 
بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی و ظرفیت هـای آن بـه 
آحـاد افـراد جامعـه و به خصـوص مسـئوالن کشـور معرفی 
شـود. بنابرایـن، ایـن برنامـه می توانـد نـه تنها تصویـر گاه 
نامطلوبـی کـه به دالیـل مختلـف در ذهن برخـی از مردم و 
 مسـئوالن نسـبت بـه بخـش کشـاورزی و کشـاورزان نقش 
 بسته است را بهبود دهد، بلکه کشاورزی را به عنوان بخشی
 دانش بنیـان، قابـل اتـکا و پویـا و یکـی از ارکان اسـتقالل و

خودکفایـی کشـور به تصویر بکشـد. تهیه برنامـه تلویزیونی 
 »قهرمانان تولید« با محوریت کشاورزان نمونه و پخش آن از
 شبکه های ملی صدا و سیمای جمهوری اسالمی از مصداق های

این مهم اسـت. معرفی اصولی و مناسـب بخش کشـاورزی 
به جامعه و از جمله مسـئوالن تصمیم سـاز بلندپایه کشـور، 
زمینـه چانه زنـی مؤثـر در راسـتای احقاق مطالبـات برحق 
ایـن بخـش را در برابـر مراجـع قانونـی و سیاسـتگذاری 
تسـهیل خواهـد کرد. کما اینکه همه سـاله ایـن فعالیت در 
بخش هـای مختلف دیگـر از جمله صنعت و معـدن، وزارت 
 تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، وزارت آمـوزش و پـرورش و

می شـود.  انجـام  منتخبـان،  از  تجلیـل  بـرای  نیـز  غیـره 
بنابرایـن، جـا دارد بـا توجـه بـه مخاطـب چنـد میلیونـی 
بخش کشـاورزی، جامعه روستایی، عشـایری و بهره برداران 
 عرصه هـای منابـع طبیعی و تاثیرات اقتصـادی، اجتماعی و

فرهنگـی بخش هـای یـاد شـده در کشـور، ایـن برنامـه به 
شـکل گسـترده تری نیـز برگـزار شـود.

 تجلیل از کشاورزان پیشرو: یکی دیگر از کارکردهای-  
برنامه هـای نمونـه تجلیـل از کشـاورزان پیشـرو اسـت که 
متاسـفانه در کشـور کم تـر مجالی برای تقدیـر و ارج نهادن 

بـر زحمات آنـان فراهم اسـت )تصویر شـماره 3(.
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تصویر شماره 3: تقدیر ریاست محترم جمهور از کشاورزان نمونه ملی

 بهبـود جایـگاه ترویـج و آمـوزش و تحقیقات -  
کشـاورزان  عمومـاً  نمونـه  کشـاورزان  کشـاورزی: 
 پیشـروی هسـتند کـه به نحـو بـارزی از دانـش بومـی و

و  مروجـان  بـا  مناسـبی  ارتبـاط  و  می گیرنـد  بهـره   نویـن 
اینـان دارنـد.  کشـاورزی  بخـش  محققـان  و   کارشناسـان 
 مصداق های مناسـبی برای مستندسازی موفقیت طرح های

ترویـج و تحقیقـات هسـتند. بدیـن ترتیـب، بـا ارتقـاء و 
 توانمندسـازی ایـن گـروه از کشـاورزان، اهمیـت و جایـگاه،

تحقیـق، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و کارکردهـای ایـن 
و  تیلـور  )م.ش.  می شـود  برجسـته تر  کشـور  در  نهادهـا 

بیهاسـم، 2018(. )تصویـر شـماره 4(.

 

تصویر شماره 4: بازدید ریاست محترم جمهور از دستاوردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  تأکیـد و ترویـج سیاسـت های اصلـی و کان-  
وزارت جهـاد کشـاورزی: ایـن امـر یکـی از تأثیـرات 
 ِضمنـی برنامـه انتخـاب نمونه هـا اسـت کـه عمدتـاً به طور

بخـش  نمونه هـای  ارزیابـی  فرم هـای  طریـق  از  خـاص 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی انجـام می گیـرد. ایـن فرم هـا 

 هـر سـاله بـا بهره گیری از مشـورت بخش هـای تخصصی و
تحقیقاتـی متناظـر بـا هـر رشـته بازبینـی و بروزرسـانی 
می شـوند و یکـی از مـواردی کـه هـر سـال در ایـن فرم ها 
انعکاس می یابد؛ سیاسـت های وقت وزارت جهاد کشـاورزی 
اسـت. ایـن سیاسـت ها، از جملـه عوامـل مهـم و تأثیرگذار 
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در کسـب نمـره و انتخـاب نامزدهـا اسـت. ارسـال فرم های 
ارزیابـی نمونه هـا، تا پایین ترین سـطح عملیاتـی وزارتخانه 
یعنـی دهسـتان ها و پهنه هـای تولیدی باعـث انعکاس این 
سیاسـت ها در فرم هـای ارزیابـی کاندیداهـا، سـبب مـورد 
 توجـه قرار گرفتن آنهـا در برنامه هـای کاری بهره برداران و

دسـت اندرکاران مجموعه وزارت جهاد کشـاورزی می شـود. 
 عـالوه بـر این، تعیین رشـته های جدید مبتنـی بر تغییرات
 علمی و فناوری و سیاست های اصولی وزرات جهاد کشاورزی

از دیگـر ابزارهایـی اسـت کـه در برنامـه انتخـاب نمونه هـا 
امـکان برجسـته کردن ایـن سیاسـت ها را فراهـم می کند. 

تصویر شماره 5: نشست تخصصی معاونان محترم وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان نمونه ملی

  برگزاری نشسـت های تخصصی: هرساله در جنب-  
 مراسـم تجلیل از نمونه های ملی کشـاورزی و منابع طبیعی،

نشسـت های تخصصی با حضور باالترین مقامات مسـئول در 
 زیربخش هـای تخصصی و با حضـور نمونه های آن زیربخش

کـه به نوعـی نماینده گـروه بزرگـی از بهره برداران هسـتند 
 برگـزار می شـود کـه در آن، ضمن بحـث و تبادل نظر فنی و

تخصصـی بیـن حاضـران، مطالبـات، مسـائل و مشـکالت و 
درخواسـت های بهره بـرداران به صـورت کامـاًلً مسـتقیم و 
 بالواسطه مطرح و پیگیری می شود که تقریباً چنین فرصتی

در سایر شرایط کم تر فراهم می شود )تصویر شماره 5(.
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g جمع بندی
 برنامـه انتخـاب و معرفـی نمونه هـای بخش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی کشـور به عنـوان یکـی از برنامه های با سـابقه 
نسـبتاًً طوالنی 34 سـاله دسـتاوردها و پیامدهـای گوناگونی 
 برای بخش کشاورزی و از جمله ترویج کشاورزی داشته است.

به طـور خالصه این برنامـه کارکردهایی مانند »ایجاد رقابت 
در بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی«، »معرفـی بخـش 
 کشـاورزی و منابـع طبیعـی و ظرفیت هـا و دسـتاوردهای

از  »تجلیـل  و سیاسـتگذاران«،  مـردم، مسـئوالن  بـه  آن 
کشـاورزان پیشـرو«، »بهبـود جایـگاه ترویـج و آمـوزش و 
تحقیقـات کشـاورزی«، »ترویج سیاسـت های اصلی و کالن 
وزارت جهـاد کشـاورزی« و ایجـاد »تعامـل مسـتقیم بیـن 
کشاورزان و مسئوالن ارشد وزرات جهاد کشاورزی« از طریق 
 برگـزاری نشسـت های تخصصـی بـه همـراه داشـته اسـت.

فّنـی،  دسـتاوردهای  دارای  برنامـه  ایـن  ترتیـب  بدیـن 
 سیاستگذاری، ترویجی و اجتماعی - فرهنگی منحصربفردی
 در سـطح وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت و می تواند سـبب

ارتبـاط و تعامل هر چه بیش تر سـطوح سـتادی و عملیاتی 
 وزارتخانه تا سـطح پهنه ها و بهره برداران و احصاء مسـائل و
 مشکالت و نیازهای واقعی بخش توسط کارشناسان ستادی

از نزدیک شود. از سوی دیگر، اجرا و پیگیری این فرآیند در 
سـازمان تحقیقـات، آموزش و ترویج کشـاورزی می  تواند به 
 ظرفیت سـازی و ایجاد بسـتری مناسـب برای تعامل هر چه
 بیش تر با کلیه معاونت ها، موسسات و سازمان های ستادی و
 اسـتانی و دیگر کنشگران کمک کند و باعث هم افزایی هر چه
 بیش تر توان کارشناسی همکاران مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و
 اجـرای هـر چـه بهتـر سیاسـت های بخـش کشـاورزی و

منابع طبیعی شود.   
امـا درعیـن حـال، این برنامـه دارای ظرفیت هـای باالی 
دیگـری به ویـژه از ابعـاد ترویجـی و پـس از پایـان برنامـه 
تجلیـل از نمونه هـا اسـت که مغفـول مانده اسـت. به عنوان 
مثـال، از نمونه هـای ملـی می توان به شـکل گسـترده تری 
در ایجـاد کانون هـای یادگیـری بهـره گرفـت و یـا اینکـه 
می تـوان برنامه هـای آموزشـی بیش تـری ماننـد تورهـای 
بین المللـی را به طـور ویـژه بـرای آنـان تـدارک دیـد. نکته 

دارای  فرآینـد  ایـن  اگرچـه  اسـت کـه  ایـن  مهـم دیگـر 
دسـتاوردهای بسـیاری بـوده اسـت، اما شـاید به دلیل عدم 
مستندسـازی کافـی و همچنیـن عـدم انجـام پژوهش های 
سـایر  توانمندسـازی  در  برنامـه  ایـن  اثربخشـی  علمـی، 
تولیدکننـدگان و بهره بـرداران بخـش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی، به خوبی برجسـته نشـده اسـت. این مسـأله، ورود 
پررنگ تـر پژوهشـگران و دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی 
دارای تخصـص در زمینـه ترویـج و آمـوزش کشـاورزی و 
توسـعه روسـتایی را می طلبـد و در ایـن راسـتا می تـوان 
موضوعـات و مسـائل پژوهشـی مناسـبی تعریـف کـرد. در 
پایـان خاطـر نشـان می سـازد، ایـن فرآیند نیـز به مانند هر 
برنامـه اجرایی، خالی از نقص نیسـت که در این راسـتا، هر 
سـاله سـتاد ملـی انتخاب نمونه هـا با همـکاری متخصصان 
و کارشناسـان معاونت هـا و موسسـات مختلـف نسـبت بـه 
اصـالح محتـوا و فرآیندهـا در جهـت بهبـود امـور اقـدام 
نمـوده اسـت. از لحـاظ اجرایـی نیـز در سـال های اخیـر 
اقدامـات مناسـبی برای چابک سـازی ایـن فرآینـد انجام و 
در حـال پیگیـری کـه مـی توان بـه طـرح مکانیـزه کردن 
فراینـد ارسـال فرم هـای ارزیابـی نمونه هـا اشـاره کـرد. بـا 
ایـن حـال چنان کـه تعیین و مستندسـازی دسـتاوردهای 
ایـن برنامـه نیازمنـد پژوهـش و بررسـی اسـت؛ شناسـایی 
نواقـص و نقـاط ضعـف کل فرآینـد نیـز نیازمنـد انجـام 
پژوهش هـای جامـع و تخصصـی اسـت تـا از ایـن رهگـذر 
برگـزار کـرد و بهتـری  بـه شـکل  را  برنامـه  ایـن   بتـوان 

دسـتاوردها و پیامدهـای هـر چـه بیش تـری بـرای بخـش 
کشـاورزی و ترویـج کشـاورزی بـه ارمغـان آورد. 
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منابع طبیعی

خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس

 m.khanhasani@gmail.com:معصومه خان حسنی                             رایانامه
 مربي  پژوهشي بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي ومنابع طبیعي 

کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

یحیی خداکرمی 
مربی پژوهشی بخش تحقیقات منابع طبیعی،مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي 

کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

g چکیده
انســان بــه دلیــل دســت اندازي ها و دخــل و تصرف هایــي کــه در چرخــه طبیعــي 
ــه شــدت  ــع طبیعــي را ب حیــات در کــره زمیــن بوجــود آورده اســت پایــداري مناب
دســتخوش تغییــر کــرده و بلکــه در معــرض زوال و نابــودي قــرار داده اســت. موضــوع 
ــده و ــد بعــدی، پیچی ــدة چن ــک پدی ــوط در جنگل هــای زاگــرس ی  خشــکیدگی بل

ملــی اســت. بیش تریــن و شــدیدترین میــزان خســارت در منطقــه داربلــوط 
 گیالنغــرب دیــده می شــود کــه از طرفــی هــم مــرز عــراق بــا اقلیــم گــرم و خشــک و

از طــرف دیگــر هــم مــرز بــا اســتان ایــالم اســت. و ایــن موضــوع مؤیــد این اســت که 
پدیــده خشــکیدگی بلــوط، در حــال گســترش از منطقــه اولیــه خــود بــه ســایر نقاط 
ــان  ــرل و پیشــگیري خشــکیدگي درخت ــه کنت ــن گام در برنام ــرس اســت. اولی زاگ
جنگلــي، شناســایی مناطــق آلــوده و مطالعــه مــوارد مرتبــط بــا پدیــده خشــکیدگي 
جنــگل اســت. ایجــاد ممنوعیــت بــرای فعالیت هــا و دخالت هــاي انســاني از 
ــب  ــب تخری ــه موج ــرب،  ک ــاي مخ ــري و بهره برداري ه ــر کارب ــواع تغیی ــه: ان جمل
 رویشــگاه هاي جنگلــي در مناطــق آلــوده می شــوند، در کنتــرل خشــکیدگی مهــم و

مؤثر است.

کلیدواژه ها: خشکیدگی بلوط، زاگرس، بیماری ذغالی بلوط

ویراستار ترویجی:
حسام الّدین غالمی
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g مقدمه
 جنگل هاي ایران در پنج منطقه رویشي مستقل پراکنده
 شـده اند که در سـه منطقه از آن شـامل جنگل هاي البرز،
نـام بـه  مشـترکي  گیاهـی  عنصـر  ارسـباران  و   زاگـرس 
 درخـت بلوط )Quercus( حضـور دارد. جامعه هاي مختلف
 بلوط قسـمتي از دامنه ها و ارتفاعات سلسـله جبال زاگرس
 را مي پوشـانند )تصویـر 1( و از آذربایجـان شـرقي و غربي،
 تا جنگل هاي بختیاري و جنوب غربي کشور، امتداد مي یابند و

بـه طـول  تقریبـي  1600 کیلومتـر از شـمال  غربـي  ایـران  
شـروع  و بـه  سـمت  جنـوب  غربي  کشـور خاتمـه  مي یابند. 
 این عرصه تعداد 11 استان  کشور را در برگرفته  و مساحت 

تقریبـي آن  5,561,550 هکتـار برآوردمی شـود. این ناحیه 
 به علـت عـوارض و توپوگرافـي و یـا عوامـل اکولوژیکـی،

از جملـه دخالـت آدمـي مقطـع و بریـده اسـت. قدمـت 
تکویـن ایـن جنـگل ها بنـا بـه پژوهش هاي گرده شناسـي 

بـه بیـش از پنجـاه قـرن مي رسـد.

 

تصویر 1. درخت بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس

  این جنگل ها 53% کل جنگل هاي خشک و نیمه خشک
ایـران را بـه خـود اختصـاص داده انـد و بیشـترین تأثیـر را 
در تأمیـن آب، حفـظ خـاک و تعدیل آب و هـوا دارند. این 
 جنگل ها همچنین نقش برجسـته ای در تعادل اقتصادي و
 اجتماعي  کل کشور ایفا می کنند اما متأسفانه  در طي مدت

 طوالني در معرض بهره کشي و آسیب هاي مختلف قرار داشته اند
کـه سـبب محـو جنـگل در قسـمت هایي از آن و کاهـش 

سـطح در قسـمت هاي دیگـر شـده اسـت.
رایج تریـن تیـپ بلـوط مربـوط بـه تیـپ خالـص بلوط 
 ایرانـی )Quercus brantii( اسـت کـه مسـاحت آن حدود

3,474,300 هکتـار اسـت. جنگل هـاي بلـوط زاگـرس در 
 ارتفاع بین 550 تا 2400 متر در زاگرس جنوبي و 2200 متر

در زاگرس شـمالي دیده مي شـوند و در محـدوده بارندگي 
 300 تا 900 میلي متر و تبخیر 1800 تا 3300 میلي متر و
سـانتي گراد درجـه   22 تـا   8 حـرارت  درجـه   متوسـط 

قـرار دارنـد. این جنگل هـا در طبقه بندي جـزء جنگل هاي 
 نیمه خشـک محسوب می-شوند و اغلب داراي تاج پوشش
 باز هسـتند. رشـد درختان کند و زادآوري طبیعي به دلیل

شـدت تخریـب بسـیار انـدک اسـت. همچنیـن 90 درصد 
از سـطح جنگل هـاي زاگـرس در وضعیـت موجـود داراي 
تاج پوششـي کمتر از 26 درصد اسـت. 320 هـزار کیلومتر 
از ارتفاعات غربی و شـمال غرب در اسـتان کردسـتان، در 
محدوده شهرسـتان های بانـه و مریوان به کوهسـتان هایی 

با پوشـش جنگلـی گونه هـای بلوط اختصـاص دارد.
در حـال حاضـر تنها 7 درصد از جنگل هـاي این منطقه 
رویشـي داراي فرم پرورشـي دانه زاد و 93 درصد آنها داراي 

فرم پرورشـي شـاخه زاد و دانه- شاخه زاد هستند. 

 ایـن جنگل هـا به عنـوان  مهمتریـن  رویشـگاه 
 جنگلـي  بلـوط غـرب  از ۱4800 سـال  قبل  تا
 کنـون  شـاهد تغییرات  فـراوان  بـوده  و حدود
 5500 سـال  پیـش  بـه  جنگل هـاي  عمـده ی  بلوط
 تبدیل  شـدند. متأسفانه این جنگل ها، در طي
دهه هاي  گذشـته  بـه  دلیل  مسـائل  اقتصادي  
-اجتماعـي  و عـدم  مدیریـت  جامـع  تـا حد 
 زیادي  تخریب  شـده  و مي رود تا تـوان  بالقوه 

خود را ازدست  بدهند.
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در  کشـور  آب  منابـع  از  درصـد   45 حـدود  تأمیـن   
قالـب  هفـت  رشـته  رودخانـه  بـا آب  شـیرین، جلوگیري از 
فرسـایش خـاک و نفـوذ هر چـه بیشـتر روان آب بـا توجه 
بـه وضعیـت شـیب زمیـن در این ناحیـه )میـزان نفوذ آب 
در زمین هـاي داراي پوشـش گیاهـی،40 برابـر بیش تـر از 
زمین هـاي فاقـد آن اسـت( یکـی از کارکردهـای مهم این 
 جنگل هاسـت. همچنین حفاظت از تنوع ژنتیکي گیاهي و
 جانوري، جلوگیري از نفوذ ریزگردها و رسوب آن )هر هکتار

جنـگل سـاالنه 68 تـن از ریزگردهـاي معلـق در هـوا را 
 رسـوب مي دهـد(، تعدیل آب و هوا، حفـظ رطوبت و ایجاد

بارندگـي از جملـه ویژگی هـای دیگـر ایـن ناحیه  رویشـی 
ایـران اسـت. متوسـط دمـاي هـوا در طـي 10 سـال اخیر 
1/5 درجـه افزایـش داشـته کـه یکـي از دالیـل اصلـي آن 

کاهـش سـطح جنگل هـا و سـایر فضاهاي سـبز اسـت.
ضـرورت پاسـخگویی به نیازهای مـادی و معنوی جمعیت 
فزاینـده ی کشـور به ویژه طـی دهه های اخیر، لـزوم بازنگری 
در شـیوه های زیسـت و چگونگی بهره برداری از پتانسـیل ها، 
امکانـات و منابـع تولیـدی کشـور را بیـش از پیـش مطـرح 
سـاخته اسـت. در این راسـتا منابع طبیعی تجدید شـونده 
منابـع  مهمتریـن  از  یکـی  به عنـوان  جنگل هـا  ماننـد 
تولیـدی به ویـژه بـه دلیـل تأثیـر عمیـق آن در پایـداری 
توسـعه ی اجتماعـی و اقتصـادی جامعـه از اهمیت ویژه ای 

هسـتند.  برخوردار 
تغییـر زیسـتگاه ها به واسـطه فعالیـت بشـر، مهم تریـن 
تهدیـد بـرای تنـوع و حیـات جانـداران روی زمین اسـت. 
مشـهودترین شـکل تغییر زیسـتگاه، حذف مسـتقیم خود 
 زیستگاه است. در اکوسیستم های خاکی، قطعه قطعه شدن
 با ایجاد فاصله در یکپارچگی سیستم گیاهی شروع می شود.
 برای مدتی این یکپارچگی به صورت پوشش گیاهی طبیعی

باقـی مانـده و ترکیـب گونه هـا ممکن اسـت تأثیـر اندکی 
بپذیرنـد ولی وقتـی که این فواصل بزرگتر و زیادتر شـوند، 
 در نهایت به صورت ماتریکس در می آیند و قابلیت ارتباط و

پیوسـتگی رویـش گیاهـی اصلی از هم پاشـیده می شـود. 
قطعـه قطعه شـدن یـک زیسـتگاه می توانـد در دو حالت؛ 
کاهـش مقـدار کلـی یـک نـوع زیسـتگاه یـا شـاید تمامی 

یـک زیسـتگاه طبیعی، یا تقسـیم شـدن یک زیسـتگاه به 
 زیسـتگاه های کوچک تر و مجـزا از هم رخ دهد. حالت دوم
 به طور معمول بعد از پروسـه جنگل-زدایی یا سـایر عوامل

کاهنده زیستگاه رخ می دهد.
 موضوع خشـکیدگی بلـوط در جنگل هـای زاگرس یک
 پدیدة چند بعدی، پیچیده و ملی اسـت که پس از انتشـار
 گزارش های رسمی و غیر رسمی از مشاهده آن در استان ایالم

در سـال 1389 آغـاز شـد. سـپس گزارش هایـی از بـروز 
ایـن پدیـده در برخـی نقـاط اسـتان کرمانشـاه از جملـه 
خصـوص  بـه  و  آبـاد  اسـالم  کرمانشـاه،  شهرسـتان هاي 
 گیالنغرب دریافت شـد. بازدیدهای میدانی از این مناطق و

مقایسـه بـا مناطق آلوده در اسـتان ایالم، مشـابهت فراوان 
ایـن پدیـده در دو اسـتان را تأییـد کـرد. نکتـه جالب این 
اسـت کـه بیش تریـن و شـدیدترین میـزان خسـارت در 
منطقـه داربلـوط گیالنغـرب دیـده می شـود کـه از طرفی 
 هـم مـرز عـراق بـا اقلیـم گـرم و خشـک و از طـرف دیگر
 هم مرز با اسـتان ایالم اسـت و این موضوع مؤید این اسـت

که پدیده خشـکیدگی بلـوط، در حال گسـترش از منطقه 
 اولیه خود به سایر نقاط  زاگرس است. تصاویر زیر پایه هایی 
 از درختان بلوط را که در جنگل های استان کرمانشاه دچار

معضل خشکیدگی شده اند نشان می دهند )تصویر 2( .

 

تصویر 2. پایه های خشک شده درختان بلوط
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ادامه تصویر 2. پایه های خشک شده درختان بلوط

g نتیجه گیری
دام، چـراي  درختـان،  قطـع  اراضـي،  کاربـري   تغییـر 

آتـش سـوزي هاي عمـدي و غیرعمـدي و تهاجـم آفـات، 
بیماري هـا همـه از عوامـل اصلـي تخریـب در اکوسیسـتم 
زادآوري  دیگرعـدم  سـوي  از  هسـتند.  زاگـرس  جنگلـي 
 درختان، موجب شـده تا این جنگل ها به سـوي جنگل هاي

پیـر سـوق داده شـوند. در چنیـن وضعیتي، کاهـش تراکم 
حجـم تـاج پوشـش، پائیـن آمـدن سـطح تنـوع گونه هاي 
دمـاي افزایـش  سـیالب ها،  وقـوع  جانـوري،  و   گیاهـي 

هـوا، وقـوع پدیـده ریزگردهـا و غبارهـا، کاهـش یافتـن 
ذخیـره نزوالت جـوي که منجر به کاهـش ذخیره آب هاي 
بـا ایـن مناطـق را   زیرزمینـي شـده اسـت، جنگل هـاي 

وضعیـت دشـواري مواجه کـرده و آسـیب پذیری آنها را در 
مواجهـه با تنش هـای محیطـي چندین برابر نموده اسـت.
 شـرایط نامطلوب حاکم بر اکوسیسـتم جنگلي زاگرس،
 جریان شیره گیاهي را در درختان کند کرده و آثار ضعف و

کاهـش عالئم حیـات بر درختان مسـتولي می شـود و این 
مسـائل باعـث جلـب آفـات چوبخـوار و حملـه بیماري هـا 
خواهـد شـد. بـا حملـه ایـن آفـات ضربـه نهایي کـه همانا 
متالشـي سـاختن بافـت و سیسـتم آونـدي درخت اسـت 
فراهم شـده و در نهایت موجب خشـکیدگي آنها می شـود. 
بنابرایـن می تـوان گفت که خشـکیدگی  بلوط جنگل های 
زاگـرس در وحلـه ی اول به علت ضعف مفرط فیزیولوژیکی 
پایه هـای جنگلـی به خصـوص پایه هـای دانه زاد و سـپس 
حملـه آفـات و امراض مختلـف مانند بیمـاری ذغالی بلوط 
 اسـت که در نهایت منجر به مرگ سیسـتم هوایی درخت و

در صـورت اسـتمرار، مـرگ سیسـتم ریشـه ای درخت نیز 
 خواهد شـد. از سـوی دیگر به دلیل هم جـواری جنگل های

زاگـرس بـا اقلیم های خشـک و گـرم در غرب و شـرق آن، 
خطـر هجـوم و توسـعه ی نباتـات مناطق نیمه گرمسـیری 
 کویری و خشک به داخل این اکوسیستم پیش آمده است.
 پدیده خشکیدگی بلوط، اولین بار از استان ایالم گزارش شد و
 در حال حاضر در استان هاي فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری،
 کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان و کرمانشاه نیز مشاهده و
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 طبق آخرین برآوردها سطحي معادل بیش از یک میلیون هکتار
از مجمـوع شـش ملیون هکتـار جنگل های ناحیه رویشـی 

زاگـرس را آلوده کرده اسـت.
عوامل مؤثر بر بروز پدیده خشکیدگي عبارتند از:

1- تغییرات محسوس اقلیمی، به ویژه خشکسالي هاي اخیر؛ 
2- کاهش الشـبرگ و هوموس، کوبیدگی سـطح خاک 
جنـگل و در نتیجـه کاهش نفوذ روانـاب در خاک به دلیل 

شـخم بي رویه و چـراي مفرط دام؛ 
3- فرارسیدن دیرزیستی جنگل های دانه زاد؛ 

4- هجـوم آفات و بیماري هاي گیاهـي چون لورانتوس، 
آفـات چوب خوار و پوسـت خوار و بیمـاري ذغالي بلوط؛

 5- ترسیب هواویزها )ریزگردها( به خصوص برروی برگ
 گونه هـای کـرک دار ماننـد برگهـای گونـه ی بلـوط ایرانی

که منجر به  اختالل در سیستم تنفسی گیاه می شود.
از  قسـمتی  کـه  ماهواره ایسـت  تصویـری   3 شـکل 
جنگل هـای زاگـرس شـمالی در اسـتان کرمانشـاه را کـه 
دچـار معضـل خشـکیدگی شـده اسـت نمایـش می دهـد. 

 

تصویر 3: تصویر ماهواره ای قسمتی از جنگل های زاگرس شمالی در استان کرمانشاه که دچار معضل خشکیدگی شده است. 

شـدت خشـکیدگي در مناطـق جنوبی و جنـوب غربی 
اسـتان کرمانشـاه به سـمت اسـتان ایالم بیشـتر مشـاهده 
 مي شـود. اینهـا مناطقـی هسـتند کـه از نظـر رویشـگاهی

در وضعیـت خوبی نیسـتند و عمدتـاً دارای خاک کم عمق 
و ضعیـف سـطحي هسـتند و معیشـت  مـردم متکـي بـه 
دامـداری و زراعـت دیـم اسـت. ایـن مناطق عمدتـاً دارای 
جهـت شـیب جنوبـی، جنـوب شـرقی و جنـوب غربـی و 
داراي شـیب بیش از 15 درصد هستند که روان آب فرصت 

 نفـوذ کم تـري دارد. پدیـده خشـکیدگي درختـان بلـوط 
هـم در مناطـق بـا ارتفـاع کـم و در مجـاورت زمین هـاي 
زراعـي و هم در ارتفاعات باال مشـاهده شـده اسـت. پدیده 
خشـکیدگي عـالوه بـر درختان بلـوط در برخـي از مناطق 
بـر روي درختـان زالزالـک و بـادام وحشـي نیـز مشـاهده 

است. شـده 
اولیـن گام در برنامـه کنترل و پیشـگیري خشـکیدگي 
درختـان جنگلي، شناسـایی مناطق آلـوده و مطالعه موارد 
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مرتبـط بـا پدیـده خشـکیدگي جنـگل اسـت .ممنوعیـت 
تخریـب  در  مؤثـر  انسـاني  دخالت هـاي  و  فعالیت هـا 
رویشـگاه هاي جنگلـي در مناطـق آلوده شـامل انواع تغییر 
کاربـري و بهره برداري هـاي مخـرب مهـم و مؤثـر اسـت. 
بخـش وسـیعی از جنگل هـای زاگـرس تحـت فعالیت های 
زراعـی قـرار دارد کـه ایـن امـر در صـورت اسـتمرار ایـن 
عرصه هـا را بـه  نابـودی می کشـاند، از سـوی دیگـر قطـع 
زراعـت در زیـر اشـکوب جنـگل موجـب کاهـش درآمـد 
بخش وسـیعی از جمعیت سـاکن خواهد شـد. این مسـئله 
در خصـوص حضـور دههـا میلیـون رأس دام روسـتایی و 
عشـایری در عرصـه ی جنگل هـا و مراتع که عمـاًل تجدید 
حیـات ایـن مناطـق را تـا حـد صفر کاهـش داده اسـت و 
موجب سـیر قهقرایی وضعیت رویشـی آنها شده نیز صدق 
می کنـد. بنابرایـن، بـه دلیـل ناپایدار بـودن اکوسیسـتم و 
تعـدد عوامـل تأثیرگـذار بـر آن هـر نـوع تصمیم گیری در 
خصـوص اعمـال مدیریـت و اجـرای برنامه های توسـعه در 
ایـن بخـش باید بر اسـاس شـناخت همـه عوامـل مؤثر در 
سـیر تکاملـی یـا قهقرایـی منابـع طبیعـی تجدید شـونده 
باشـد. چـرا کـه برخـورد مجـرد و مـوردی بـا پدیده هایی 
 نظیـر جنگل، مرتـع، زراعت و یا اجـرای پروژه های عمرانی

از قبیـل توسـعه ی شـهرها، بهره بـرداری از معـادن، بدون 
شـناخت و در نظـر گرفتـن سـایر فاکتورهـا، در دراز مدت 

موفـق نخواهـد بود.
 جوامـع محلـي و روسـتائیان سـاکن در جنـگل یکي از
  اجزاي اکوسیستم هاي جنگلي آسیب دیده هستند بنابراین
 به منظور مدیریت مناسـب اکوسیستم هاي جنگلي، شایسته

اسـت اقداماتـی در جهـت توانمندسـازي جوامـع محلي و 
تشـکل ها کـه مي توانند به کاهش فشـار در رویشـگاه  هاي 

آسـیب دیـده جنگلي منجر شـوند، ارائـه گردد.
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با مروجان

گفتگو با مروج ملی نمونه 
مصاحبه از: فیروزه سلیمانی امید 

از ایـن پـس در مـروج، بخشـی تحت عنـوان »با مروجـان« خواهیم داشـت. هدف 
ایـن بخش ارتبـاط مؤثر و دوسـویه با مروجان، مددکاران، تسـهیلگران زن روسـتایی 
و دیگـر دسـت اندرکاران خـدوم ترویج اسـت. مروجان و یـا همکاران محتـرم ترویج 
در سراسـر کشـور می تواننـد، تجـارب فـردی یـا سـازمانی و یا افـراد موفـق ترویج 
کشـاورزی را بـرای معرفـی در ایـن بخـش بـه صـورت مصاحبـه بـا افـراد موفق یا 
 گـزارش فعالیت هـای تأثیرگـذار از طریق سـایت مجله ارسـال کنند. در این شـماره، 
گفتگویـی بـا مروج نمونـه و رئیـس مرکز جهاد کشـاورزی کشـوری در سـال ۱3۹7 
 انجـام داده ایم. ایشـان »نمونه ای« از خیل مروجان تاشـگرند کـه علیرغم کمبودها و

مشکات، بار امنیت غذایی کشور عزیزمان را به دوش می کشند.    

رضـا خداوردی در شـهریور 1357 در خانواده ای مذهبی در شهرسـتان 
شـاهرود اسـتان سـمنان متولد شـد. بـه دلیـل عالقمندی به دامپـروری و 
نیـز اقتصـاد ضعیـف خانواده و نیاز به پانسـیون شـبانه روزی به دبیرسـتان 
دامپـروری دامغـان رفـت و از همـان روز اول بـا خـود عهـد بسـت آنقـدر 
تـالش کنـد کـه همـواره در همـه مراحـل زندگی رتبـه اول باشـد. مقطع 
 کاردانی را در رشـته تکنولوژی تولیدات دامی دانشـکده کشـاورزی شـهید 
 رجایی نیشابور در سال 1375 گذراند و در تمام ترم های آموزشی رتبه اول
 دانشگاه بود. در سال 1391 به عنوان کارشناس فنی در یکی از شرکت های خوراک دام

 شـاهرود مشـغول بـه کار شـد. حیـن کار احسـاس کـرد کـه معلومـات 
گذشـته اش خیلـی کم هسـت و باید برای ارتقـای آن کاری انجـام دهد از 
 طرفـی با توجه به مشـکالت زندگی متاهلی مجبور بـود تا در نزدیک ترین

مرکـز علمـی بـه تحصیـل بپـردازد این بود کـه به مرکـز علمـی کاربردی 
رسـول اکرم )ص( دامغان رفت و دوره کارشناسـی را در رشـته پرورش گاو و گاومیش به پایان رسـاند. 
بـا توجـه به عالقمنـدی به کار تحقیق و پژوهش در حوزه ی رشـته تحصیلی، در سـال 1390 
موفق به ارائه اولین مقاله خود در مقطع کارشناسـی کنگره علوم دامی کشـور در دانشـگاه اصفهان 
شـد. همیـن موضـوع باعـث گردید تا از ایشـان  برای عقـد قـرارداد استانداردسـازی کارخانه های 
تولید خوراک دام اسـتان سـمنان دعوت گردد. که این قرارداد مدتی در سـازمان نظام مهندسـی 
 کشـاورزی اسـتان و مدتی هم در اتحادیه دامداران اسـتان منعقد شد. سپس با مطرح شدن جذب
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ناظرین بخش کشـاورزی، جذب سـازمان جهاد کشـاورزی 
گردیـد و در مرکـز جهـاد کشـاورزی بسـطام بـه عنـوان 
مـروج مسـئول پهنه شـماره 6 )مجن( انجـام وظیفه نمود. 
البتـه بیشـتر وقت ایشـان بـه مطالعـه، تحقیـق و پژوهش 
سـپری می شـود بـه طـوری کـه حـدود 8 مقالـه داخلی و 

دو مقالـه بین المللـی چـاپ کرده اسـت. 

یــا  نــکات  کــدام  خودتــان  نظــر  بــه 
ــد  ــه بتوانی ــت ک ــده اس ــث ش ــا باع ویژگی ه
 خــود را بــه عنــوان یــک مــروج در ســطح ملــی

مطرح کنید؟
پشـتکار در هر کاری الزمه موفقیت هسـت. همسـرم به 
 من لقب آدم آهنی داده چون هیچ وقت خسته نمی شوم و

بـه اصطـالح »کـم نمیـاورم«. دوسـتانی که سـوال کردند 
چطـور نمونه شـدی در پاسـخ به ایشـان گفتم: هر کسـی 
7 سـاعت در محل کار و 7 سـاعت در خارج اداره کار کند؛ 
حتمـاً موفـق خواهـد بود. هـر کس هـر هدفـی را انتخاب 
کنـد و بـرای رسـیدن بـه آن هدف بـا این شـدت کار کند 
قطعـاً موفـق خواهـد بود چه مثبـت و چه منفـی. چون به 
نظـر مـن اگر فـردی بخواهـد یـک کار ناهنجار هـم انجام 
بدهد اگر تالش و پشـتکار داشـته باشد بازهم در آن موفق 
خواهـد بـود. خداونـد فرمـوده هر کسـی هـر راهـی را که 
انتخـاب کند تـا انتهـای آن راه کمکش می کنـد. در حالی 
 کـه هسـتند افـرادی که فقـط به فکـر اتمام سـاعت کاری

هسـتند. مـن بـا اتمـام سـاعت کاری تـازه کارم شـروع 
می شـود. البتـه شـرایط ایـده آل باید بـه گونه ای باشـد که 
فرصـت خاص برای خانواده گذاشـته شـود و حـق آنها هم 
 در نظر گرفته شـود ولی گاهی شـرایط اسـتثنائی هسـت و

باید خیلی ایثار کرد. بطور خالصه می توانم بگویم:
 در بدو ورود شرح وظایفم را خواندم.-  
  سـعی کـردم بـا منطقه عملیاتی خودم آشـنا شـوم و-  

بـه قول معـروف تا چنـد وقت پرواز شناسـایی انجـام دادم 
کـه ماحصـل آن طراحـی نقشـه کشـاورزی و همچنیـن 

شناسـنامه کشـاورزی شـهر مجـن بود.
چالش هـا و فرصت ها رو بررسـی کـردم و راهکارهای -  

مختلـف رو مطالعـه کـردم کـه ماحصـل ایـن کار تدویـن 
طـرح عملیاتـی و چشـم انداز 4 سـاله منطقـه مجـن بود.

 بـرای رسـیدن بـه اهـداف تعییـن شـده در منطقـه -  
برنامه هـای مقطعی تنظیـم کردم و بی وقفـه تالش کردم. 

ــی در کار  ــای فن ــا نوآوری ه ــوآوری ی ــه ن از چ
ــد؟ ــتفاده نموده ای ــود اس خ

 در اجرای کارهای خودم از فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار
 بهـره می برم. به طور مثال بـرای جمع آوری اطالعات دام و

دامداری هـای منطقـه از اکسـل آنالیـن اسـتفاده کـردم و 
 در حـال حاضـر بـا تشـکیل انجمن بهبـود تولیـدات دامی

آنالیـن  اکسـل  از  اسـتفاده  بـا  و  عضوگیـری  و  منطقـه 
سـعی دارم تـا اکثـر مراحـل اداری را در قالـب میانبرهای 
و  خـودم  بیـن  مسـیرها  کـردن  کوتاه تـر  و  الکترونیکـی 
بهره بـرداران منطقـه خـودم پیاده سـازی کنـم و بـه ایـن 
بهره بـرداران  بـه  سـریعتر  و  بهتـر  هرچـه  بتوانـم  شـکل 

منطقـه خدمـت رسـانی داشـته باشـم. 
راه اندازی جلسـات هم اندیشـی از دیگر اقداماتی بود که 
انجام شـد. از آنجا که کشـاورزی منطقه چندسـالی هست 
کـه دچار سـرمازدگی می شـود یـک کارگـروه تخصصی از 
ارگانهـای مختلـف تشـکیل دادم و اولیـن نشسـت علمی- 
ترویجـی را در ایـن زمینـه بـرای ارائه راهکارهای مناسـب 
رمـوز  از  یکـی  هم اندیشـی  و  هم فکـری  دادم.  تشـکیل 
موفقیت سـازمانی و نقطه مقابل اسـتبداد مدیریتی اسـت. 
زمانـی کـه مـن بـه عنـوان یـک کارشـناس یـا یـک مدیر 
بتوانـم از نظـرات سـایر دوسـتان دور و نزدیـک اسـتفاده 
مفیـد ببـرم قطعـاً یـک پلـه بـه موفقیـت کاری نزدیک تر 

خواهـم بود. 

 دیدگاه شــما نســبت بــه نیروی انســانی بــه عنوان
از  می تــوان  چطــور  اســت؟  چگونــه  همــکار 
ــتفاده ــن اس ــانی بیش تری ــروی انس ــیل های نی  پتانس

را در جهت بهره وری انجام داد؟
نیـروی انسـانی مهم تریـن عاملـی هسـت کـه در هـر 
فعالیـت و هر مدیریتی در موفقیت و یا شکسـت سـازمانی 
موثـر اسـت. البتـه بایـد بـا علـوم جدیـد مدیریـت منابـع 
انسـانی وارد ایـن مقولـه شـد چراکـه شـیوه های مدیریتی 
کالسـیک دیگـر پاسـخگو نبـوده و ممکـن اسـت تأثیرات 
معکـوس نیـز به همراه داشـته باشـد. مدیر موفـق مدیری 
 اسـت که بتواند رابطه مناسـبی با نیروهایش داشته باشد. و
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بـا چیدمـان مناسـب جایگاه  هـا و حسـب عالقمنـدی و 
تخصـص آنهـا بتوانـد بیش تریـن عملکـرد را ایجـاد کنـد. 
 مسـلماً نیروهای ناراضی عملکرد مناسـبی نخواهند داشت.

بـرای روشـن شـدن موضـوع یـک مثـال عـرض کنـم: در 
یـک دوره مقطعـی میـزان بـروز بیمـاری ورم پسـتان در 
یک گاوداری 500 رأسـی بسـیار شـدت یافت و از جاهای 
مختلـف نیروهـای متخصص بـرای رفع این معضل بسـیج 
شـدند. بنـده هـم بـه عنـوان یـک عضـو کوچـک دعـوت 
شـدم. کاری از پیـش نمیرفـت و تمـام تـالش متخصصان 
 بی ثمـر بـود. سـعی کـردم بـا کارگرهـای دامـداری ارتباط 
دوسـتانه برقـرار کنـم. وقتی بررسـی کـردم متوجه شـدم 
سرپرسـت گاوداری مدتـی اسـت عـوض شـده و جـز عده 
سرپرسـت  مدیریـت  از  همگـی  کارگـران،  از  معـدودی 
جدیـد ناراضـی هسـتند. بـه صاحـب مجموعـه پیشـنهاد 
کـردم اگـر نسـبت به تعویـض سرپرسـت و یـا بازگرداندن 
سرپرسـت قبلـی اقـدام کنـد؛ مسـئله بـه طـور خـودکار 
حـل خواهـد شـد. خوشـبختانه بـا برگشـتن سرپرسـت 
قبلـی ظـرف مـدت کوتاهـی مشـکالت برطـرف شـد و 
آرامـش دوبـاره بـه واحـد برگشـت. در واقـع ایـن نیروهـا 
هسـتند کـه کلیـد اصلـی کار در دسـت آنهاسـت و مدیـر 
بـا درایـت فـردی می توانـد بـه نحـو احسـن از کلیدهـای 
کنونـی  نمایـد. مدیریت هـای  اسـتفاده  اختیـار خـود  در 
 متأسـفانه بیشـتر بـه شـکل کالسـیک عمـل می کننـد و

را درون تنـگ  ندارنـد. ماهی هـا  بازخـورد مطلوبـی هـم 
حاضـر  و  کرده ایـم  محـدود  را  آنهـا  شـنای  و  انداختیـم 
نیسـتیم اقیانوس در اختیارشـان بگذاریم و از تماشـای آن 
لـذت ببریـم. ایـن موضوع شـامل مـن حقیر هم می شـود. 
اگـر رزومه حقیـر را مطالعـه بکنید متوجه می شـوید تمام 
زندگـی ام بـا تحقیقـات و پژوهش گذشـته و در هر زمان با 
هـر کار و مشـغله ای آن را فرامـوش نکـرده ام. در طـی این 
دو سـال هم دربـاره موضوعات مختلف مطالعـه کردم و در 
حـال حاضـر در اوقات شـخصی مشـغول انجـام یک طرح 
تحقیقاتـی البتـه بـا همـکاری دکتـر برنـارد از دپارتمـان 
علـوم دامـی دانشـگاه الوراس برزیل پیرامـون خوراک های 

کامـاًلً مخلـوط دام های نشـخوارکننده هسـتم. 

ــی  ــه مل ــک نمون ــوان ی ــه عن ــما ب ــا ش آی
موفقیــت خــود را مرهــون همــت و اســتعدادهای 
فــردی می دانیــد یــا عوامــل دیگــر را نیــز 

می دانیــد؟ دخیــل 
در اینکـه همـت و همـکاری یـک زنجیره بـزرگ اعم از 
همـکاران مرکـز، شهرسـتان، اسـتان و حتـی وزارتخانـه و 
مسـئولین ارزیابی در شناسـایی فرد نمونه بسیار موثر بوده 
شـکی نیسـت. ولـی زمینه بـرای موفقیت همه دوسـتان و 
همـکاران دیگـر مهیاسـت و شـرایط تقریبـاً بـرای همگی 
یکسـان اسـت. الباقـی شـرایط به خود فـرد بسـتگی دارد 
کـه آیـا حاضـر اسـت کلیـه سـختی ها و دشـواری های راه 
را بـه جـان بخـرد یـا نه. چقـدر حاضر اسـت از خـود برای 
هـدف و مسـیر مایه بگـذارد. اهداف سـازمانی و ملی چقدر 
برایـش اهمیـت دارد و چقـدر برای آن حاضر اسـت هزینه 
بپـردازد. پـس عقیـده مـن این اسـت کـه: همـه می توانند 
اگـر بخواهند. هر فردی رسـیدن به هدف یـا اهداف خاص 
خـودش را موفقیـت می دانـد کـه البتـه ممکن اسـت این 
اهـداف درسـت یـا نادرسـت باشـد. بـه نظـر مـن موفقیت 
یعنـی توفیـق بندگـی خدا و بعیـد میدانم موفقیتـی باالتر 

از ایـن وجود داشـته باشـد. 

به طور کلی دالیل موفقیت خود را چه می دانید؟
 شناسایی دقیق شرایط؛-  
 آشنایی با وظایف؛-  
 آشنایی با اهداف سازمانی؛-  
 مشخص کردن اهداف؛-  
 برنامه ریزی و زمانبندی مناسب و معقول؛-  
همت در جهت رسیدن به اهداف و اجرای مصرانه برنامه ها؛-  
استفاده حداکثری از زمان در اختیار.-  

انگیزه ی شما از این تاشهای و رسیدن به موفقیت 
چه بوده است؟

حـس ِدیـن و مسـئولیت نسـبت بـه خـاک ایـران. باید 
همـه دسـت به دسـت هـم دهند، یک دسـت صدا نـدارد.

همکاری با دیگران و یا دیگر بخش ها و سازمان ها 
چه نقشی در موفقیت شما داشته است؟

هماهنگـی بیـن سـازمانی یکـی از آرزوهـای قلبـی و 
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دغدغه هـای مـن بـوده و هسـت و معتقـدم یکـی از رمـوز 
پیشـرفت و موفقیـت همیـن اسـت. در هر زمینه ای سـعی 
 کردم که از همکاری و حتی مشـاوره ارگان ها، سـازمان ها و

دیگـر کارشناسـان و متخصصـان اسـتفاده کنم. بـه عنوان 
مثـال در هم اندیشـی سـرمازدگی محصـوالت کشـاورزی 
بخـش بسـطام از حضـور کارشناسـان مرکـز، مدیریـت، 
بیمـه، هواشناسـی و مرکـز تحقیقات و آموزش و دانشـگاه 
اسـتفاده کردیـم. یا بـرای آموزش های تخصصی از اسـاتید 
مراکـز تحقیقاتی کشـور در کنار خودمان اسـتفاده کردیم. 
تاثیـر  بررسـی  اجـرای طـرح تحقیقـی در زمینـه  بـرای 
از  دام  تغذیـه  در  کشـاورزی  جانبـی  محصـوالت  برخـی 
حضـور سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی اسـتفاده کردیم. 
بـرای تسـریع در روند کارهـای اداری مثل تشـکیل پرونده 
متقاضیان وام و نیز پروانه کشـاورزی و دامداری از همکاری 
دهیاری هـا اسـتفاده کردیـم. در بحـث آمـوزش و ترویج از 
نیـروی همزمـان ترویـج، مرکز تحقیقات و سـپاه پاسـدارن 
انقالب اسـالمی اسـتفاده کردیـم. انجام کارهـای مطالعاتی 
شـخصی هـم از ایـن مسـأله مسـتثنی نبـوده مثـل برخی 
مطالعـات و پژوهش هایـی که با همکاری برخی اسـاتید در 

سـایر دانشـگاه های داخـل و خـارج انجـام می دهـم.

برای ایجاد اشتغال  در پهنه تحت مسئولیت خود 
چه کارهایی را انجام داده اید و چه پیشنهادی دارید؟

بـرای ایجـاد اشـتغال در بعـد محلـی پتانسـیل موجود 
 در منطقـه و فرصت هـای موجود بررسـی شـد و بر اسـاس

آن اقـدام کردیـم بـه عنـوان مثـال منطقه مجن پتانسـیل 
 مناسبی را برای پروش گیاهان دارویی دارد. لذا کالس های

آموزشـی تئـوری و عملـی در منطقـه برگـزار گردیـد و بـا 
 همـکاری شـهرداری و اداره اوقـاف زمین های اجـاره ای در
 اختیـار نیروهـای متقاضی قرار گرفـت. زمین خالی موجود

در محوطـه شـرکت تعاونـی روسـتایی مجـن نیـز فرصت 
مناسـبی برای کشـت گیاهـان دارویی بود که بررسـی های 
اولیـه و مطالعاتـی آن بـرای کشـت و کار و عرق گیـری 
گیاهـان دارویـی انجـام شـد. افـرادی کـه معتقـد بودنـد 
پرواربنـدی توجیـه اقتصـادی نـدارد بـا اجـرای طرح  هـای 
عملی در فرآوری و غنی سـازی علوفه و تهیه اقالم خوراکی 
 ارزان قیمـت بـه کار ترغیـب شـدند و کمـاکان در حـال

دامـداری هسـتند. همیـن دامداری هـا بـه شـکل الگـو و 
پایلـوت برای ترغیب سـایر دامدارها بکار گرفته می شـوند. 

یک مروج خوب از نظر شما چه ویژگی دارد؟
 تفویض کند و توکل داشته باشد؛-  
 منظم باشد و برنامه ریزی داشته باشد؛-  
 تالش کند و نگذارد که در برنامه اش خلل ایجاد شود؛-  
با تعارف و تسامح قهر باشد و در کار جدی باشد؛-  
 نسبت به خاک سرزمینش تعصب داشته باشد.-  

بـه عنـوان یک مـرّوج مسـئول پهنـه نمونه چه 
توصیه هایـی برای سـایر مروجـان دارید؟

اهـداف منطقـه ای خـود را مشـخص کنند. بـه طور -     
معقـول نـه بـه شـکل فضایی؛

 برنامه ریزی و زمانبندی معقول داشته باشند؛-  
 واقع گرا باشند و به آن سمت حرکت کنند؛-  
 بـه همـکاران احتـرام بگذارنـد و محیطی مناسـب و -  

خالـی از هـر گونه تنش بـرای همکاران خـود فراهم کنند؛
 از فرصت هـای موجـود نهایـت اسـتفاده را کـرده و -  

ارزش زمـان را بداننـد کـه نمی تـوان آن را متوقـف کـرد.
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با مروجان

گفتگو با رئیس مرکز جهاد کشاورزی نمونه ملی
مصاحبه از: فیروزه سلیمانی امید

اکبـر محمـودی دارای مـدرک تحصیلـی کارشناسـی زراعـت و اصالح 
نباتـات و کارشناسـی ارشـد مدیریـت کشـاورزی اسـت. وی فعالیـت خود 
را بـا مجموعـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از سـال 1382، 
 همزمـان بـا شـروع به کار طرح ناظریـن مزرعه آغاز کرد، و تا سـال 1385

به عنـوان ناظـر مزارع گنـدم، جو و ذرت در شهرسـتان مرودشـت فعالیت 
نمـوده اسـت. به مدت سـه سـال تحت عنـوان ناظر معین اسـتان در طرح 
مهندسـین ناظـر مزرعـه بـا مدیریـت هماهنگی ترویـج و معتونـت زراعت 
سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فـارس همکاری داشـته اسـت. سـپس با 
شـروع به کار شـرکت های خدمات فنی مهندسـی کشـاورزی و راه اندازی 
 شرکت پارس گیاهبان در شهرستان مرودشت فعالیت خود را ادامه داده و

بـه اسـتخدام سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس درآمده اسـت. در شهرسـتان مرودشـت در مرکز 
جهـاد کشـاورزی حومـه مسـئولیت های کارشـناس زراعـت، کارشـناس مسـئول پهنـه، مسـئول 
زراعـت و  معاونـت مرکـز را عهـده دار بوده و در حال حاظر مسـئول مرکز جهاد کشـاورزی حومه 
شهرسـتان مرودشـت اسـت. مسـئولیتی کـه به خاطر آن توانسـته اسـت عنـوان نمونه کشـوری 
را کسـب کنـد. در ادامـه مصاحبـه کوتاهـی بـا ایشـان در خصـوص دالیـل و عوامـل زمینه سـاز 

موفقیت ایشـان داشـته ایم:

۱- بــه نظــر خودتــان کــدام نــکات یــا 
ــد  ــه بتوانی ــت ک ــده اس ــث ش ــا باع ویژگی ه
خــود را بــه عنــوان یــک رئیــس مرکــز نمونــه در 

ــد؟ ــرح کنی ــی مط ــطح مل س
 سعی کرده ام در همان جهت برنامه محوری و برنامه ریزی

سـالیانه و اولویت های وزارتخانه ای، سـازمانی و شهرستانی 
خـود عمـل و حرکـت کنـم و در ایـن راسـتا تالشـم در 
جهـت اجـرای کامـل طـرح نظـام نویـن ترویج در سـطح 
مرکـز خدمـات، بوده اسـت. همچنین پهنه محـور بودن در 

سیاسـت گذاری، برنامه ریـزی و اجـرا را مـد نظر داشـته ام. 
کـه در ایـن راه اسـتفاده از دانـش تعالـی سـازمانی بسـیار 

موثـر بوده اسـت.

۲-از چــه نوآوری هــای فنــی در کار خــود 
کرده ایــد؟ اســتفاده 

آسیب شناسـی و نیازسـنجی عرصه هـای تولیدی تحت 
پوشـش مرکـز، سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی محصولـی 
موضوعـی براسـاس ظرفیت هـا و قابلیت هـای منطقـه ای 
اسـاس فعالیت هـای مـا در مرکـز جهـاد کشـاورزی حومه 
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 مرودشت بوده است. در گام بعدی برای نیازها و اولویت های
احصـا شـده، برنامـه کوتاه مـدت، میان مـدت و بلند مدت 
تدویـن کردیـم کـه بـا توجـه بـه نیازهـا و شـرایط منطقه 
مـا، برنامـه اصلی مـا طرح اصالح الگوی کشـت بـا رویکرد 
جایگزینـی کشـت های بـا نیـاز آبـی کـم در محصـوالت 
زراعـی و باغـی بوده اسـت. شـاید از نکات ویژه ایـن برنامه 
 ایـن بـود کـه اولویت هـا و سیاسـت های کالن وزارتخانه با

نیازهای و اولویت های محلی همزمان مورد توجه قرار گرفتند. 
از دیگـر اقدامـات ما ایجـاد کانال ارتباطـی دو طرفه در 
فضـای مجـازی بین کارشـناس مسـئول پهنـه و بهره بردار 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت تَبلت هایـی بـود که سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان فـارس بـرای مروجیـن مسـئول پهنـه 

تهیـه کرده اسـت. 
تیمـی در  کار  بـه  اعتقـاد  فّنـی  نوآوری هـای  درکنـار 
تصمیم سـازی، برنامه ریـزی و اجـرا بـا تأکیـد بـر حضـور 
میدانـی و مزرعـه ای کارشناسـان از دیگـر عومـل موفقیت 

ایـن مرکـز بوده اسـت. 

3- دیــدگاه شــما نســبت بــه نیــروی انســانی 
همــکار چگونــه اســت؟ چطــور می تــوان از 
بیش تریــن  انســانی  نیــروی  پتانســیل های 

ــام داد؟  ــره وری انج ــت به ــتفاده را در جه اس
نیـروی انسـانی بعنـوان سـرمایه طالیـی هـر سـازمان 
نقشـی اساسـی در موفقیت هر مجموعه ای دارد. با شناخت 
صحیح از اسـتعداد، توانایی و عالقمندی نیروی انسـانی در 
 سـایه کار تیمـی، مشـارکت دادن آنهـا در تصمیم سـازی و

برنامه ریـزی و در نهایـت بـا تقسـیم کار و مسـئولیت ها 
پتاسـیل  از  اسـتفاده  در  را  بهـره وری  حداکثـر  می تـوان 

نیـروی انسـانی داشـت.  

ــی  ــه مل ــک نمون ــوان ی ــما بعن ــا ش 4- آی
موفقیــت خــود را مدیــون همــت و اســتعدادهای 
فــردی می دانیــد یــا عوامــل دیگــر را نیــز 

ــد؟ ــی دانی ــل م دخی
همفکـری،  همدلـی،  سـایه  در  تنهـا  نیسـت  شـکی 
همراهـی و هم افزایـی مجموعـه پرسـنل »مرکـز جهـاد 
 کشـاورزی حومـه مرودشـت« این موفقیت حاصل شـده و

هیـچ وقـت توانایـی شـخصی یـک نفـر نمی توانـد ضامـن 
موفقیـت یـک مجموعـه باشـد. البتـه سیاسـت گذاری و 
برنامه ریزی هـای کالن اسـتانی و شهرسـتانی نیـز نقـش 
 زیادی در موفقیت ما داشـته و مسـیر حرکت را مشخص و

هموار کرده است.

5- به طور کلی دلیل موفقیت خود را چه می دانید؟
عالقــه بــه کار، اعتقــاد و اعتمــاد بــه نیــروی انســانی، 
تعامــل بــا مدیریــت شهرســتان و ســازمان اســتان، ادارات 
تابعــه و ادارات وابســته، اســتفاده از ظرفیــت بخــش 
ــتانی از ــای شهرس ــایر ادارات و نهاده ــی و س  خصوص

مهــم تریــن عوامــل موفقیت مرکــز جهاد کشــاورزی حومه 
بــوده اســت. امــا توجــه ویــژه بــه طرح هــا و اولویت هــای 
ــه ــز ب ــزی نی ــد برنامه ری ــتانی در فرآین ــتانی و شهرس  اس

نوعی هدایتگر کل فعالیت های ما بوده است. 
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و  تــاش  بــرای  اصلــی شــما  6-انگیــزه 
موفقیــت چــه بــوده اســت؟

افزایـش  بـرای  وظیفه شناسـی  و  احسـاس مسـئولیت 
بهـره وری در بخـش کشـاورزی )از طریـق مدیریت مصرف 
منابـع، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد کشـاورز(، حرکت 

در مسـیر تعالـی سـازمانی و علمی کردن کشـاورزی.

ــه  ــی چگون ــش خصوص ــای بخ 7- از ظرفیت ه
ــد؟ ــتفاده می کنی اس

قابـل  امـور  انجـام  در  خصوصـی  بخـش  ظرفیـت  از 
واگـذاری از جملـه توزیـع نهادهـا، برگـزاری کالس هـای 
آموزشـی، بازدید هـای آموزشـی، مـزارع نمایشـی و برپایی 
همایش هـا و نمایشـگاه ها تـا حدامـکان بهـره گرفته ایـم.
 در سیاسـت گذاری، برنامه ریزی و اجـرا به کلینیک های

گیاهپزشـکی، شـرکت های خدمات فنی مهندسی کشاورزی، 
صندوق هـای خرد زنان روسـتایی، تسـهیلگران و تعاونی ها 
بعنـوان بازوهـای اجرایـی مرکـز جهـاد کشـاورزی نـگاه 
ویـژه ای داشـته ایم و همـواره تـالش کرده ایـم بـا نظـارت 
بـر کار آنهـا موجبـات هم افزایـی و اسـتفاده حداکثـری 
از ظرفیـت آنهـا بـرای نهادینـه کـردن رویکـرد »ترویـج 

تکثرگـرا« را فراهـم آوریـم.

ــی  ــه اقدامات ــتغال زایی چ ــاد اش ــرای ایج 8-ب
انجــام داده ایــد و چــه پیشــنهادی داریــد؟

توسـعه کشـت گیاهان دارویـی از جمله کشـت زعفران 
و  کوچـک  سـطوح  در  حتـی  اقتصـادی  توجیـه  بدلیـل 
جملـه  از  بـاال  اشـتغال زایی  و  بـاال  اقتصـادی  بهـره وری 
اقداماتـی بوده اسـت کـه ما با تـالش همـکاران در منطقه 
اجرایـی کرده ایـم. از دیگـر برنامه هـای اجـرای شـده مـا، 
اصـالح الگوی کشـت و توسـعه کشـت های با نیـاز آبی کم 
از جملـه آفتابگـردان و خرفـه در اراضی کـه بخاطر بحران 
آب، خشکسـالی پی درپی و شـور شـدن منابـع آب امکان 
کشـت دوم برای آنها میسـر نیسـت بود. همچنین توسـعه 
توسـعه  رویکـرد  بـا  روسـتایی  زنـان  صندوق هـای خـرد 
 روسـتایی و اشـتغال زایی نیـز مـورد توجـه بـوده اسـت و
 در سال 1394 صندوق خرد زنان روستایی کوشک به عنوان صندوق

خردزنان نمونه اسـتانی از منطقه ما انتخاب شـد. در نهایت 
 پیشـنهاد اینجانـب بـرای ایجـاد اشـتغال حمایـت ویژه در

دهکده هـای  گلخانه ایـی،  روسـتاهای  راه انـدازی  جهـت 
اقتصـاد مقاومتـی و صندوق های خرد زنان روسـتایی اسـت.

ــه  ــما چ ــر ش ــوب از نظ ــروج خ ــک م ۹-ی
رد؟ دا یــی  ویژگی ها

عالقمنـدی بـه کار، توانایـی برقـراری ارتبـاط مؤثـر به 
 ویژه با کشـاورزان و روسـتاییان، آشـنا بـه فرهنگ بومی و

ویژگی هـای اجتماعـی منطقـه، آشـنایی بـا اصول توسـعه 
روسـتایی، تـوان فنـی بـاال، و اسـتفاده از ظرفیـت رهبران 
محلـی، کشـاورزان پیشـرو و خبره، آشـنایی به علـم روز و 
فضـای مجـازی و اسـتفاده حداکثری از ایـن ظرفیت ها در 
کنـار »تـاالر ترویـج« و نـرم افزارهای ترویجی بـه نظر من 

از مهم تریـن ویژگـی هـای یـک مروج موفق اسـت. 

ــه  ــز نمون ــئول مرک ــک مس ــوان ی ۱0- به عن
ــد؟  ــز داری ــایر مراک ــرای س ــی ب ــه توصیه های چ
 برنامه محوری و همسویی با سیاست های روز وزارتخانه و

سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان از جمله نظام نوین ترویج 
 کشـاورزی و منابـع طبیعـی می توانـد در تعیـن راهبـرد

کلی مراکز جهاد کشاورزی بسیار مؤثر باشد.  
 شـناخت استعدادها و استفاده حداکثری از توان نیروی 
انسـانی بـا رویکـرد کار تیمی و مشـارکت در مسـئله یابی، 
برنامه ریـزی و اجـرا جـزء جدانشـدنی مدیریـت در مراکـز 
 جهاد کشـاورزی اسـت و اعتقاد به هدف و رسـالت کاری و
 تسـلیم نشدن در برابر مسـائل مشکالت و کمبودها یکی از

اصول اولیه توفیق در هر کار و حرفه ای است. 
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آنچـه در شـرایط فعلـی کشـورمان بـه عنـوان ویژگی محصول سـالم کشـاورزی اهمیـت زیادی 
 دارد، میزان بقایای کود و سـم در محصوالت کشـاورزی اسـت. همان گونه که در مورد آلودگی هوا

در اغلـب شـهرها بـا اسـتانداردهای جهانـی فاصلـه زیـادی داریـم، در مـورد محصـوالت غذایـی و 
کشـاورزی نیـز ایـن شـرایط حاکم اسـت.

g کشاورزان برای تولید حداکثر به همه ابزارها متوسل می شوند
رییـس  مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی آذربایجان  شـرقی اظهار کرد: مشـاهده 
می شـود کشـاورزان بـرای تولیـد حداکثر به همه ابزارها متوسـل می شـوند یعنـی در محصوالتی 
کـه ارزش اقتصـادی باالیـی دارنـد توجهی بـه نیاز واقعـی گیاه و یـا توصیه ها نکـرده و به صورت 

بی رویـه از کودهـا بهره مـی برند. 
احمـد بایبـوردی در گفتگـو بـا مـروج با اشـاره بـه مزیت کنتـرل آفـات و بیماری هـا در زمان 
مناسـب افـزود: در بعضـی مـوارد بـرای کاهش خسـارت آفـات و بیماری هـا به دفعات سمپاشـی 
می کننـد در صورتـی کـه اگـر ایـن کار در زمـان یـا مـکان مناسـب انجـام گیـرد، ضمـن کاهش 

هزینه هـا از کاربـرد بی رویـه سـموم نیـز جلوگیـری خواهد شـد.  
وی ادامـه داد: در کنـار باقـی مانده سـم و کود، کیفیـت نگهداری، فرآوری و... نیـز در رده های 

قـرار می گیرند.    بعدی 
رییـس  مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی آذربایجان  شـرقی یادآور شـد: اگر تولید 
محصـوالت کشـاورزی در کشـور، مسـلح بـه سـالح علـم و دانـش شـود، همـه مشـکالت حـل 

شـد. خواهند 
وی افـزود: ایـن رونـد باید از زمان کاشـت شـروع شـده و تـا زمان مصرف ادامه داشـته باشـد، 

یعنـی تنهـا بـا آزمایش محصـوالت در هنگام مصـرف نمی توان قضـاوت صحیحی انجـام داد.
رییـس  مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی آذربایجـان  شـرقی از ضـرورت کاشـت 
صحیـح و بـه موقـع بـا نظارت هـای علمی گفت و یادآور شـد: کاشـت صحیح، به موقـع و اصولی 
همـراه بـا نظـارت هـای علمی در دوره داشـت و برداشـت بـه موقع و صحیـح، در کنـار انبارداری 
بهداشـتی و بـه دور از نگهدارنده هـای غیربهداشـتی را می تـوان برای تولید محصول سـالم لحاظ 
نمـود و در نهایـت نیـز در صـورت نیـاز با یـک آزمایش پیـش از مصـرف، از عدم وجـود ترکیبات 

سـمی، ماننـد آفالتوکسـین ها، می تـوان اطمینـان یافت. 

گزارش

گزارش از: امیر مسعود طایفه سلطانخانی

چرایی فقدان متولی خاص برای سالمت محصول
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بایبـوردی تاکیـد کـرد: البتـه بایـد در نظـر داشـت که 
 برداشـت میوه یا محصول سـالم منافاتی با مبارزه با آفات و

بیمارهـای گیاهـی و حتی کاربرد سـموم آفت کـش ندارد، 
امـروز وجـود عوامـل کنتـرل بیولوژیـک و آفت کش هـای 
بیولوژیـک، ایـن امـکان را فراهـم می کنـد تـا بـدون هیچ 
گونـه اثـر سـوء روی محصـول، عوامـل خسـارت زا را نیز از 

بیـن ببرد. 
ــول  ــن محص ــی بی ــچ تفاوت ــورمان هی در کش

ــود ــده نمی ش ــالم دی ــالم و ناس س
معـاون پژوهـش و فناوري  مرکز تحقیقات کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی آذربایجان  شـرقی گفت: در کشـور ما هیچ 
تفاوتـی بیـن محصـول سـالم و ناسـالم دیده نمی شـود. از 
طرفـی محصوالت ناسـالم کیفیـت بهتر)حداقـل ظاهری( 

دارنـد از اینـرو در بـازار بـه راحتـی به فروش می رسـند.
بهمن پاسـبان اسالم افزود: مسـئله بازاریابی محصوالت 
سـالم بایـد در کشـورمان حـل شـود کـه البتـه ایـن یـک 

مسـئله فرهنگی اسـت و نیـاز به زمـان دارد.
وی اظهـار کـرد: بـرای مثال در ایران به نـدرت می توان 
کسـی را پیـدا کـرد کـه سـیب کرمـو را بـه سـیب سـالم 

)کرم نـزده( ترجیـح دهد.
پاسـبان اسـالم با اشـاره به فقـدان ابزار سنجشـی برای 
سـالم و ناسـالم بـودن محصـوالت کشـاورزی در کشـور 
ادامـه داد: از سـوی دیگـر ابـزار سنجشـی بـرای سـالم و 
ناسـالم بودن در دسـترس نیسـت و در واقع متولی خاصی 
بـرای تاییـد سـالم یا ناسـالم بودن در کشـور وجـود ندارد.
 معاون پژوهشـی و فناوری مرکز تحقیقات کشـاورزی و

منابـع طبیعـی آذربایجـان شـرقی یـادآور شـد: طبیعـی 
اسـت محصـوالت سـالم در دنیـا خیلی سـریع تر به فروش 

می رسـند و مشـتری های مخصـوص خـود را دارنـد.
وی از توجـه مشـتریان بین المللی به سـالمت محصول 
گفـت و افـزود: امـروزه مشـتریان بین المللـی بـه دلیـل 
اهمیتـی کـه بـرای حیـات بشـر قایل هسـتند و سـالمتی 
مشـتری در اولویـت قـرار دارد از اینرو سـالمت محصوالت 

مـورد معاملـه را قبـل از هـر کار می سـنجند.
فعالیـت تازگـی  بـه  کـرد:  تاکیـد  اسـالم   پاسـبان 
 شـرکت های مختلف در این زمینه در کشـورمان به چشـم

می خورد که جای امیدواری است.
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g چکیده
 امروزه از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی باال برای پایش و مطالعه اراضی کشاورزی و

بررسـی تغییـرات خـاک و گیـاه اسـتفاده می شـود. بـا ایـن وجـود، هزینه هـای بـاال و دسترسـی 
 کـم بـه چنیـن تصاویـری امـکان کاربـرد آنهـا را بـرای مطالعـات کشـاورزی محدود کرده اسـت.

از همیـن رو نیـاز بـه یـک روش جایگزین برای تصویربـرداری از اراضـی و مدیریت موضعی عرصه 
کشـاورزی وجـود دارد. توسـعه پهپادهـا در سـال های اخیر نشـان داده که این سـامانه ها با توجه 
بـه هزینـه کم و قـدرت تفکیک زمانـی و مکانی باال می توانند جایگزین مناسـبی بـرای روش های 
موجـود تصویربـرداری باشـند. از همیـن رو، در سـال های اخیـر پژوهش های متعـددی در زمینه 
سـاخت و توسـعه پرنده هـای بـدون سرنشـین برای مطالعات کشـاورزی انجام شـده اسـت. هدف 
از ایـن مقالـه، معرفـی پهپادها )پرنده بدون سرنشـین( و بررسـی قابلیت هـا و محدودیت های این 
سـامانه ها در انجـام عملیـات مختلف کشـاورزی منطبـق با آخرین دسـتاوردهای علمـی به زبانی 

سـاده است. 

g مقدمه
اطـالع از تغییـرات خـاک و گیاه در یک مزرعه بـرای اخذ تصمیمات مدیریتـی اهمیت فراوانی 
دارد. بـا توسـعه فناوری هـای نویـن و کاربردهـای روزافزون کشـاورزی دقیق1، سـاخت تجهیزات 
کشـاورزی پیچیده تـر در حـال افزایـش اسـت. در حال حاضـر از تصاویر هوایی و ماهـواره ای برای 
پایـش رشـد محصـول در طـول فصـل رشـد اسـتفاده می شـود؛ امـا کاربرد ایـن تصاویر بـه علت 
پاییـن بـودن دقـت محدود شـده اسـت. همچنیـن، هواپیماهـا و بالگردهـای سرنشـین دار نیز به 
علـت پیچیدگـی سیسـتم ها و هزینـه باال کمتـر قابل اسـتفاده اند. از سـوی دیگر، پیشـرفت های 
اخیـر در حـوزه مهندسـی هوا فضا، سـامانه های سـنجش از دور در ارتفـاع کم2 را عنـوان رویکرد 
جدیـدی بـرای تصویربـرداری از سـطح زمیـن مطـرح کـرده اسـت. قـدرت تفکیـک بـاال، هزینه 
عملیاتـی کـم و امـکان تصویربـرداری در زمـان موردنیـاز نشـان می دهد کـه این سـامانه  ها برای 

نقشـه برداری و پایـش اراضی کشـاورزی مناسـبند.  
1. Precision Agriculture
2. Low Altitude Remote Sensing

فنی و مهندسی

کاربرد پهپادها در کشاورزی
ویراستار ترویجی:
حسام الّدین غالمی

 n.bagheri@areeo.ac.ir :نیکروز باقری               رایانامه
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی، کرج، ایران

کلید واژه ها: پرنده  های هدایت پذیر از راه دور، پهپاد، کشاورزی، کشاورزی دقیق.  
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g  کاربرد پهپادها در سنجش از دور کشاورزی
جمـع آوری  دقیـق،  کشـاورزی  کاربـرد  در  قـدم  اولیـن 
و  تصمیم سـازی  مزرعـه،  تغییـرات  از  نقشـه  تهیـه  داده، 
از دور مـی  اعمـال مدیریـت اسـت کـه سـنجش  سـرانجام 
توانـد نقـش مهمـی در ایـن زمینـه ایفـا کنـد.  علم سـنجش 
از دور کشـاورزی بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه تغییـرات 
محصـول و خـاک بـا اسـتفاده از مطالعـه رفتـار طیفـی آنهـا 
قابل تشـخیص اسـت. بر روی سکوهای سـنجش از دور شامل 
 ماهـواره، هواپیمـا، بالـن و بالگردها مجموعـه ای از دوربین ها و

حسـگرهای مریـی، فروسـرخ و رادار نصـب می شـود. امـروزه 
تصاویـر برداشـت شـده با پهپـاد به طـور موفقیت آمیـزی برای 
تهیـه نقشـه پوشـش گیاهـی، مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند. 
کاربـرد سـنجش از دور در کشـاورزی تاکنون شـامل بررسـی 
 ویژگی هـای خاک سـطحی، اندازه گیری زیسـت توده1، تخمین

نقشـه  تهیـه  و  هـرز  علف هـای  پایـش  محصـول،  عملکـرد 
علف هـای هـرز، پهنه بنـدی و پایـش خـواص و ویژگی هـای 
آفـات  مدیریـت  گیاهـی،  گونه هـای  طبقه بنـدی  خـاک، 
محصوالت و بیماری های گیاهی، شناسـایی تنش آبی گیاهی، 
تشـخیص مقـدار نیتـروژن، اندازه گیـری ارتفـاع گیـاه، نقشـه 
 آتش سـوزی جنگل هـا و... اسـت. بیشـتر تصاویـر بـه کار رفته

تصویربـرداری  ابرطیفـی2،  هوایـی  تصویربـرداری  نـوع  از 
ماهـواره ای ابرطیفـی3 یا تصاویر ماهـواره ای چندطیفی4 بودند. 
امـروزه، اغلـب تصاویر برداشـت شـده با روش سـنجش از دور 
بـرای کشـاورزی دقیـق مبتنـی بـر تصاویـر اپتیکـی هسـتند. 
بـا ایـن وجـود، اخیـراً تصاویـر راداری5 قابلیـت خوبـی را برای 
پهنه بنـدی نـوع محصـول، سـطح خـاک ورزی، نقشـه بقایـای 
عملکـرد  پیش بینـی  و  خـاک  رطوبـت  تخمیـن  محصـول، 
نشـان داده انـد. تاکنـون محصـوالت مختلفـی بـا اسـتفاده از 
تصویربـرداری بـه کمـک پهپاد مـورد مطالعـه قـرار گرفته اند.

از میان تصاویر سـنجش از دور، تصاویـر ماهواره ای بیش از 
همـه در دسـترس هسـتند و کاربـرد آنها برای مناطق وسـیع 
مناسب تراسـت. اما برداشـت تصاویـر ماهـواره ای در زمان های 
مشخصی انجام می شود، از همین رو، امکاِن دسترسی به تصویر 
 در زمـان موردنظـر کشـاورز به ویـژه در وضعیت هـای بحرانـی
1. Biomass
2. Hyperspectral Aerial Imaging
3. Hyperspectral Satellite Imaging
4. Multispectral Satellite Imaging
5. Synthetic Aperture Radar (SAR)

مانند شیوع تنش مواد غذایی و بیماری ها تضمین شده نیست. 

g مزایای کاربرد پهپادها در کشاورزی دقیق
همان طـور کـه مطرح شـد، هزینه هـای زیاد و دسترسـی 
ضعیـف تصاویـر ماهـواره ای بـا قـدرت تفکیـک بـاال، کاربرد 
از  می کنـد.  محـدود  کشـاورزی  در  را  ماهـواره ای  تصاویـر 
همیـن رو، پهپادهـا6 )پرنـده هـای هدایـت پذیـر از دور( بـا 
قـدرت تفکیـک مکانـی بـاال می تواننـد جانشـین ارزان تـر و 
در  باشـند.  هواپیماهـا  و  ماهواره هـا  بـرای  کاربردی تـری 
سـال های اخیـر پهپادهای بـا وزن کمتـر از50 کیلوگرم برای 
مطالعـات محیطـی و کشـاورزی بـه بـازار عرضـه شـده اند. 
قـدرت مانـور پهپادهـا در تصویربـرداری و هزینه های بسـیار 
کـم آنهـا باعـث افزایش تقاضـا برای کاربـرد آنهـا در صنعت 
شـده اسـت. تصاویـر برداشـت شـده بـا اسـتفاده از پهپادهـا 
معمـوالً قـدرت تفکیـک مکانـی چندسـانتی متـری دارنـد. 
زمان برداشـت تصویر قابل تنظیم اسـت و تحـت تأثیر میزان 
پوشـش ابـر در آسـمان نیسـت. بنابرایـن تصاویـر برداشـت 
شـده بـا پهپـاد می توانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای تصاویـر 
هوایـی و ماهـواره ای بـا قـدرت تفکیـک مکانـی و زمانـی باال 
باشـد. در شـکل1- نمونه هایی از پهپادهای مورداسـتفاده در 

کشـاورزی نشـان داده شده اسـت. 

شکل1- نمونه هایی از پهپادهای به کار رفته برای تصویربرداری هوایی

6. Unmaaned aerial Vehicles (UAVs)
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ادامه شکل1- نمونه هایی از پهپادهای به کار رفته برای تصویربرداری هوایی

منطقـه ای پهنه بنـدی  مرسـوم  روش هـای  از   خاک هـا، شـامل نمونه بـرداری خـاک )بـرای خصوصیات یکـی 
فیزیکـی و شـیمیایی( براسـاس شـبکه بندی اسـت کـه 
می توانـد برای درون یابی مکانـی داده ها به کار رود. النگ  
 و همـکاران )1995( نشـان داده اند کـه از طریق تجزیه و
را گیـاه  عملکـرد  تـوان  مـی  هوایـی  تصاویـر   تحلیـل 

نسبت به روش های مرسوم دقیق تر برآورد کرد. از طرفی 
 نمونه بـرداری خـاک، پرهزینـه و وقت گیـر اسـت. در این

شـرایط تصاویـر سـنجش از دور بـا قـدرت تفکیـک بـاال 
 می تواند به عنوان جایگزینی برای روش های نمونه برداری

در پایش وضعیت خاک و پوشش گیاهی به کار رود. 

g برداشت برای  استفاده  مورد   دوربین های 
تصویر در پهپادها

- دوربین های فیلمبرداری
- دوربین های دیجیتالی غیرمتریک

- دوربین های دیجیتالی مجهز به باند فروسرخ نزدیک1
- دوربین های چندطیفی2 ساخته شده ویژه پهپادها

 بـرای تهیـه تصاویـر مختصـات دار و موزاییـک کـردن
 تصاویـر، نیـاز به داده هـای جی.پـی.اس3 در بخش هوایی

پهپـاد و ایسـتگاه کنترل زمینی اسـت. تصاویر برداشـت 
شـده می توانـد بـه ایسـتگاه زمینـی انتقـال یابـد یـا در 
حافظـه ذخیـره و پـس از پـرواز بازیابـی شـود. ایسـتگاه 
زمینـی به عنـوان یـک واسـط بـرای برنامه ریـزی پـرواز، 
کنتـرل پـرواز و دریافـت تصاویـر عمـل می کنـد. بـرای 
کنتـرل بهتـر پرنده و تأمیـن پایداری، دریافـت تصاویر با 
 بهتر و بدون اعوجاج نیاز به اسـتفاده از سیسـتم ناوبری4

اسـت. نمونـه ای از تصاویـر برداشـت شـده از پوشـش 
گیاهـی مختلـف در شـکل 2 نشـان داده شـده اسـت.
1. Near Infra-Red
2. Multispectral Imaging
3. Global Positioning Sys tem (GPS)
4. Navigation Sys tem

شکل2- نمونه ای از تصاویر برداشت شده از پوشش گیاهی 
مختلف با استفاده از پهپادها
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g محدودیت های پهپادها در تصویربرداری
تصویربـرداری  در  پهپادهـا  محدودیت هـای  جملـه  از 

عبارت اسـت از:
 آسیب پذیر بودن بدنه پهپاد -  
کمبـود حسـگرها، باتری ها و دوربین ها با مشـخصات -  

موردنیـاز )وزن کـم، دقـت زیـاد، عمـر طوالنی در شـرایط 
گوناگـون آب و هوا(

 حدودیـت وزن محمولـه قابـل حمـل. معمـوالً وزن -  
محمولـه قابـل حمـل پهپادهـا 30-20 درصـد وزن کلـی 
آن اسـت؛ کـه ایـن ویژگـی نصـب انـواع حسـگر و دوربین 
بـر روی سـامانه را محـدود می  کنـد. از همیـن رو، بـرای 
تصویربـرداری بـا پهپادهـا از دوربین هـای غیرمتریـک که 

معمـوالً وزن و قیمـت کمـی دارنـد اسـتفاده می شـود.
دوربین هایـی کـه معموالً بـرای مطالعات کشـاورزی به 
کار می رونـد بایـد دارای باند فرو سـرخ نزدیک باشـند. این 
دوربین هـا معمـوالً گران قیمت و حسـاس هسـتند. هزینه 
 سـاخت یک پرنده با جی.پی.اس، در داخل کشـور بسته به
 مشـخصات فنـی و قابلیت هـای آن از 10 میلیون تومان تا
 100 میلیون تومان )بدون احتسـاب دوربین( متغیر اسـت.

البتـه احتمـال افـت قیمت نسـل آینـده پهپادهـا به علت 
افزایـش رقابـت سـازندگان و افزایش کاربردهـای آن ها در 

حوزه هـای مختلف وجـود دارد. 
تصاویـر برداشـت شـده به وسـیله پهپاد به علـت ارتفاع 
کم تـر پـرواز، معمـوالً در مقایسـه بـا تصاویـر هوایـی یـا 
ماهـواره ای یکنواختـی رادیومتریـک  بیشـتری دارنـد. از 
طرفـی وزن سـبک پهپـاد موجـب ناپایـداری دوربیـن و 
پرنـده می شـود و باعـث تفـاوت در قدرت تفکیـک مکانی 
یـا ایجـاد زاویه هـای تصویربـرداری متفاوت از یـک تصویر 
 بـه تصویر دیگر در مسـیر پـرواز می شـود. همچنین ارتفاع
 کـم پـرواز، باعـث ایجـاد اغتشاشـات هندسـی شـدید و
 افزایش تعداد تصاویر برداشـت شده از یک منطقه مشخص

می شـود. بـرای جبـران ایـن اثـر از تصویربـرداری مجـدد 
اسـتفاده می شـود که ایـن روش نیز موجـب افزایش حجم 

می شـود. داده ها 
 بـا توجه به تعـداد زیاد تصاویر، موزاییک سـازی تصاویر

الزم اسـت کـه انجـام ایـن کار نیـاز بـه تصحیح هندسـی 
دقیـق دارد. کاربـرد ایـن روش بـرای اراضـی بـزرگ کار 

مشـکلی اسـت. 

g  کاربرد پهپادها در کنترل آفات و بیماری های گیاهی
از دیگـر کاربردهـای پهپادهـا در کشـاورزی می تـوان بـه 
 استفاده از آنها در گرده افشانی درختان و همچنین سمپاشی

محصـوالت زراعـی و باغـی اشـاره کـرد. در طول چند سـاله 
گذشـته اسـتفاده از پهپادهـا بـرای سمپاشـی محصـوالت 
 کشاورزی به منظور کنترل آفات و بیماری های گیاهی توسط

شـرکت های مختلـف در داخـل کشـور درحال انجام اسـت. 
نتایـج آزمایش هـا نشـان می دهـد کـه سمپاشـی بـا پهپـاد 
در مقایسـه بـا سـمپاش های رایـج ضمـن کاهش چشـمگیر 
مصرف سـم، موجب نشسـت بهتر سـم روی هدف و کاهش 
زمـان موردنیـاز بـرای سمپاشـی می شـود. از جملـه مزایای 
ایـن پهپادهـا در سمپاشـی به ویـژه در زمان هایـی اسـت که 
امـکان ورود ماشـین یـا کارگر بـه داخل مزرعه یـا باغ وجود 
نـدارد. بـا وجـود مزایـای ایـن سـمپاش ها، در حـال حاضـر 
کاربـرد پهپادهـا در سمپاشـی دارای محدودیت هایی اسـت. 
 از جملـه محدودیت هـای پهپادهـا در سمپاشـی می تـوان به
 پیچیدگی این سیستم ها، باال بودن احتمال خرابی دستگاه و
 افزایـش وقفه درکار و نیاز داشـتن بـه کارور )اپراتور( ماهر و

متخصـص بـرای پرواز اشـاره نمود. در شـکل3- یـک نمونه 
پهپاد سـمپاش نشـان داده شـده است.

 

شکل3- پهپاد سمپاش در حال سمپاشی یک مزرعه

g نتیجه گیری
امـروزه کاربـرد پهپادهـا بـرای پایش و مدیریـت اراضی 
کشـاورزی و منابع طبیعی روز به روز در حال افزایش است. 
نتایـج پژوهش هـای پژوهشـگران داخلـی و خارجی نشـان 
می دهـد کـه ایـن پرنده هـا قابلیـت تصویربـرداری هوایـی 
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 از اراضـی کشـاورزی، جنگل هـا و منابع طبیعـی را دارنـد و
می تواننـد جایگزیـن مناسـبی بـرای روش هـای موجـود 
سـنجش از دور شـوند. همچنیـن ایـن پهپادهـا می توانند 
جایگزیـن خوبـی برای سـمپاش های رایج باشـند. سـرعت 
رشـد فنـاوری و پیشـرفت دوربین هـا و تجهیـزات مختلف 
مـورد نیاز برای سـاخت و کاربرد پهپادهـا و به تبع کاهش 
هزینه ها موجب افزایش اسـتقبال کشـاورزان شـده اسـت. 
در آینـده شـاهد کاربردهـای گسـترده تری از پهپادهـا در 

انجـام عملیات کشـاورزی خواهیـم بود. 
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گزارش

چگونگی افزایش بهره وری تولید با بهره گیری 
از صنایع تبدیلی

گزارش از: امیر مسعود طایفه سلطانخانی

 فّعاالن در زمینه صنایع تبدیلی با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و همچنین واقف شـدن و
آگاهی الزم به فرهنگ صادرات در اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند.

 جلوگیـری از میـزان ضایعـات محصوالت کشـاورزی، با برنامه ریزی صحیح در جهت توسـعه و
حمایـت از صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخش کشـاورزی این محصـوالت را که در طول برداشـت، 
 حمل و نقل، انبارداری و عرضه ضایع می شـود و گاه زیان های جبران ناپذیری را به کشـاورزان و

اقتصـاد کشـور وارد مـی کنـد، مـی تـوان بـه ارزش افـزوده تبدیل کـرد و بـدون تردید بـر ارتقاء 
تولیـد ملّـی کشـور تأثیرگذار خواهـد بود.

g صنایع تبدیلی جایگاه مهمی در بهبود شرایط درآمدی تولیدکنندگان دارد
 استاد گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اظهارکرد: صنایع تبدیلی به عنوان
 حلقه واسـطه اقتصادی مبنی بر کشـاورزی و اقتصاد ُمدرن و صنعتی، دارای نقش و جایگاه مهمی

در افزایـش کیفـی محصـوالت کشـاورزی و میـزان ارزآوری از طریـق صـادرات و بهبـود شـرایط 
درآمـدی تولیدکننـدگان و حـذف واسـطه ها دارد.

 جـواد حصـاری در گفـت و گـو بـا خبرنگار مرّوج، افـزود: توّجه بـه اینکه بخشـی از تولیدات و
 محصـوالت کشـاورزی بـر اثـر عوامـل گوناگـون فیزیکی، شـیمیایی در مراحل کاشـت، داشـت و
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و شـده  ضایـع  برداشـت  از  پـس  همچنیـن  و   برداشـت 
 از بیـن مـی رود مـی تـوان بـا برنامـه ریـزی صحیـح برای

توسـعه و حمایـت از صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخـش 
کشـاورزی، مقادیـر انبوهی از این محصـوالت را در مراحل 
مختلـف که زیـان جبران ناپذیـری به کشـاورزان و اقتصاد 

کشـور وارد مـی کنـد را بـه ارزش افزوده تبدیـل کرد.
 وی بیان کرد: این صنایع از میزان بیکاری های دایمی و

فصلـی در مناطـق روسـتایی می کاهـد و زمینـه مناسـبی 
بـرای توسـعه مناطـق روسـتایی را فراهـم مـی آورد و بـه 
افزایـش تولیـدات روسـتایی و ایجـاد فرصـت های شـغلی 

منجـر خواهد شـد.
 اسـتاد گروه صنایع غذایی دانشکده کشـاورزی دانشگاه
 تبریـز از مزایـای ایجـاد صنایع تبدیلی گفت و یادآور شـد:

کارشناسـان کاهش ریسـک، ایجاد تعادل، تنوع و پایداری 
درآمـد خانـوار روسـتایی را از دیگـر مزایـای ایجـاد صنایع 

تبدیلـی و تکمیلـی عنوان نمـوده اند.
وی افـزود: صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی باعـث افزایـش 
بهـره وری تولیـد شـده و درآمـد خانوارهـای روسـتایی را 
ارتقـاء مـی دهـد و همچنین زمینه سـاز اشـتغال نوین در 

مناطـق روسـتایی می شـود.
حصـاری صنایـع تبدیلـی را عامـل مهمـی در فـرآوری 
 محصوالت کشـاورزی دانسـت و تاکید کرد: صنایع تبدیلی

عامـل مهمـی در فـرآوری محصـوالت کشـاورزی اسـت و 
 بـا تبدیـل و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی ضمـن تولید
 مواد غذایی و سـایر فرآورده های با ارزش افزوده باال، امکان

نگهداری و حمل و نقل آسان محصوالت فراهم می  شود. 

g  سـنتی بـودن کشـاورزی از علـل اصلی
بـروز ضایعات محصوالت کشـاورزي اسـت

اسـتاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشـکده کشـاورزي 
دانشـگاه تبریـز در گفت و گـو با خبرنگار مـرّوج اظهار کرد:

سـنتي بـودن کشـاورزي از مرحلـه تولید تا برداشـت را 
بایـد از علـل اصلـي بـروز ضایعـات محصـوالت کشـاورزي 

عنـوان کرد. 
صدیـف آزادمـرد افزود: وجـود انبارها و سـردخانه ها در 

قطب هـاي تولیـد باعث کاهـش ضایعات خواهـد بود. 
 وي با اشاره به فقدان سیاست هاي هدایتي، تصریح کرد:

نبـود سیاسـت هاي هدایتـي و حمایتـي مناسـب از صنایع 
تبدیلـي و تکمیلـي بخش کشـاورزي، عاملي مهـم در بروز 

ضایعات اسـت. 
آزادمـرد ادامـه داد: بـا فعالیـت کارخانه هـاي فـرآوري 
محصـوالت کشـاورزي در قطب هاي عمـده تولید، ضایعات 

کاهش مي یابـد.
اسـتاد گروه علوم و صنایع غذایي، دانشـکده کشـاورزي 
 دانشگاه تبریز افزود: فرسوده بودن ماشین آالت نگهداري و
 فرآوري محصوالت کشاورزي نقشي مهم در ایجاد ضایعات

کشـاورزي دارد، همچنیـن ناکافـي بـودن نیـروي انسـاني 
 متخصـص بـه ویژه در مدیریت واحدهـاي صنایع تبدیلي و

تکمیلـي از دالیـل تاثیرگذار در ایجـاد ضایعات محصوالت 
 کشاورزي قلمداد مي شود و در این میان نظارت متخصصان

اثـرات  صنایـع تبدیلـي و تکمیلـي در کاهـش ضایعـات 
بسـیاري دارد. 

آزادمـرد تاکیـد کـرد: امنیت غذایـی با توسـعه واحدهای 
 صنایع تبدیلی ضمن افزایش عمر ماندگاری و ارزشمند نمودن

تولیدات کشاورزی در کشور تامین می شود.

براسـاس این گـزارش، گسـترش صنایـع تبدیلی و 
 تکمیلی با ایجاد فرآیندهای فرآوری و بسـته بندی یکی از
 موثرترین گزینه های کاهش حجم ضایعات محصوالت کشاورزی

محسوب می شوند.
 توجـه بـه صنایـع تبدیلـی و تکمیلی بخش کشـاورزی 
ضمـن تاثیـر در توسـعه پایـدار بخـش کشـاورزی باعـث 

شـکوفایی بخـش وسـیعی در اقتصـاد ملّـی خواهـد بود.
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بازار و
تشکل ها

کشاورزی قراردادی: راهنمای تدوین قرارداد

ویراستار ترویجی:
جواد قاسمی

 m_saeey@yahoo.com :مهدیه ساعی               رایانامه
استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و

منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

g چکیده
 در کشــاورزی قراردادی، قرارداد یپیش از آغاز فرآیند تولید، بین کشــاورز و خریدار براي مدتی
 معیــن به صــورت شــفاهی یا کتبی منعقد می شــود و در آن، کشــاورز متعهد می شــود مقادیر توافق شــده
 از یــک محصــول کشــاورزی را بــا رعایت اســتانداردهای کیفی و زمــان مورد نظر خریــدار، تولید و
 عرضــه کنــد. در مقابل، خریدار ضمن خرید محصول با قیمت توافق شــده، تولیدکننده را از طریق
 تأمیــن بخشــی از نهاده هــای کشــاورزی، آماده ســازی زمیــن، ارائــه  توصیه هــای فنــی و
ماننــد مختلــف  به دالیــل  قــراردادی  کشــاورزی  توســعه   می کنــد.  حمایــت   غیــره 
 اشــتغال زایی، افزایــش عملکــرد، تولیــد هدفمنــد، بهبــود فرآینــد بازاریابــی و فــروش و

ــعه یافته و در  ــورهای توس ــتر کش ــام، در بیش ــن نظ ــت. ای ــم اس ــیار مه ــادرات بس ــعه  ص توس
حــال توســعه به عنــوان یــک راهبــرد ملــی در توســعه کشــاورزی، مدیریــت ریســک های بــازار 
ــت و ــود کیفی ــاورزان و بهب ــرای کش ــدی ب ــات درآم ــت و ثب ــاد امنی ــا(، ایج ــژه قیمت ه  )به وی
 اســتاندارد محصــوالت مــورد توجــه قــرار می گیــرد. در حــال حاضــر، فقــدان قوانیــن و
 مقررات ویژه کشــاورزی قراردادی و نیز نبود راهبرد مشــخص در ســطح کالن، ســبب شده است تا
 نتوانــد به صــورت یــک ابــزار مناســب در تنظیم بــازار و نیــز سیاســت های کالن بخش کشــاورزی
 ایفــای نقــش کنــد. در مقالــه  حاضــر ســعی شــده اســت؛ بــرای رفــع ایــن مشــکل، اصــول راهنما

در کشاورزی قراردادی به صورت کاربردی ارائه شود.  

کلیدواژه ها: زنجیره  تولید، کشاورزی قراردادی، تنظیم بازار.
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g مفهوم و اهمیت کشاورزي قراردادي
 تشـکیل زنجیره های تولید در افزایـش بهره وری، تولید 
بـا کیفیـت، حـذف واسـطه ها، کاهـش قیمت تمام شـده، 
 ثبـات قیمت هـا، تعـادل بـازار و غیـره نقش مهمـی دارند.

نظام کشـاورزی قـراردادی را می توان به عنوان سـازوکاری 
 برای مدیریت معامالت و مشـارکت بین بخش های مختلف

زنجیـره  تولیـد محصـوالت کشـاورزی در نظـر گرفـت که 
تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی، مهم تریـن رکـن آن  را 
تشـکیل می دهنـد و سـبب افزایش دسترسـی کشـاورزان 
خرده مالـک بـه بازارهـای فـروش می شـود. در کشـاورزي 
 قراردادي، قراردادي قبل از آغاز فرآیند تولید، بین خریدار و

کشـاورزان بـراي یـک مـدت معیـن به صـورت شـفاهی یا 
کتبـی منعقـد می شـود و در آن، کشـاورز متعهد می شـود 
مقادیـر توافق شـده از یک محصول کشـاورزی را با رعایت 
 اسـتانداردهای کیفی و زمان مورد نظر خریدار، تولید کند.
 در مقابل، خریدار ضمن خرید محصول با قیمت توافق شده،
 تولیدکننده را از طریق تامین بخشی از نهاده های کشاورزی،

آماده سـازی زمیـن، ارائـه  توصیه های فنی و غیـره حمایت 
می کنـد. وجـود نظام هـای قـراردادی، یکـی از مؤثرتریـن 

سـازوکارهای بـازاری بـرای جایگزینـی مداخله گری هـای 
دولـت )ماننـد سیاسـت قیمت گـذاری، خریـد تضمینـی، 
حمایتـی و توافقـی، بیمه هـای یارانـه ای و سـایر ابزارهـای 
غیـر بازاری( در مدیریت بازار محصوالت کشـاورزی اسـت. 
امـا موفقیـت در هـر قـرارداد، بـه تنظیـم مناسـب و 
اصولـی و آگاهـی کامـل دو طرف از مفاد آن بسـتگی دارد. 
اگر شـرایطی کـه در توافق نامه  کشـاورزی قـراردادی بیان 
می شـود، بـه ضـرر هـر یـک از دو طـرف قـرارداد یعنـی 
خریـدار و کشـاورز باشـد، بـه احتمال زیـاد این قـرارداد و 
عملیـات کشـاورزی قـراردادی موفقیت آمیـز نخواهد بود و 
ممکـن اسـت در پـی آن مشـکالت بسـیاری به وجـود آید. 
بنابرایـن، بـرای بهره منـدی کامـل از مزایـای کشـاورزی 
قـراردادی و افزایـش اثرات توسـعه ای اقتصادی و اجتماعی 
آن در بخـش کشـاورزی، در نظـر گرفتـن عوامـل مختلف 
بـرای بـه حداقـل رسـاندن احتمـال درگیـری و تنـش در 
روابط قراردادی، بسـیار مهم اسـت. بر این اسـاس، در این 
مقالـه، بـه اصـول قانونـی که بایـد در طراحـی قراردادهای 

کشـاورزی مـورد توجـه قـرار گیرنـد؛ می پردازیم.

۱ - مسئولیت شرکاء باید به روشنی
در قرارداد مشخص شود.

۲- قرارداد باید بر اساس یک
 موضوع مشخص مانند »فروش یک
 محصول مشخص توسط کشاورز و
خرید توسط خریدار« تنظیم شود.
3- بهتر است قرارداد به صورت

 کتبی تنظیم شود و در آن موارد ی
 چون کیفیت محصوالت توافق شده،
قیمت ها، نحوه پرداخت و تحویل 
کاال و غیره به صورت کامًا شفاف 

ذکر شود.
4- در مواردی که کشاورزان از

 سواد کافی برخوردار نیستند، متن
قرارداد باید با صدای بلند توسط 
شریک سوم بی طرف خوانده شود.
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g :اصول راهنما
۱- داشتن هدف مشترک:

کشـاورزان و خریـداران طـرف قـرارداد در کشـاورزی 
قـراردادی بایـد هـدف مشـترکی داشـته باشـند. قـرارداد 
بایـد از طرفیـن، در مقابـل خطراتـی کـه ممکن اسـت در 
طـول انجـام وظایـف و تعهدات رخ دهد؛ حمایـت و اجرای 
تعهـدات موجـود در آن  را آسـان  کنـد. هـدف از قـرارداد، 
 افزایـش تولیـد محصوالت کشـاورزی با کیفیـت مطلوب و

ایجـاد بـازار مطمئـن بـرای محصـوالت کشـاورزی اسـت 
کـه در نتیجـه  آن، درآمـد کشـاورزان و بـازده حاصـل از 
اصطـالح  )بـه  یابـد  افزایـش  خریـداران  سـرمایه گذاری 

موقعیـت بُـرد - بُـرد(.

۲- پیروی از یک چارچوب قانونی:
از جملـه شـرایط و الزامات اساسـی در انعقـاد قراردادها 
ایـن اسـت کـه شـرکاء بایـد از ظرفیـت و شـرایط قانونـی 
بـرای بسـتن قـرارداد برخـوردار باشـند و رضایـت خـود 
را به صـورت آزادانـه و آگاهانـه اعـالم کننـد. در مـواردی 
کـه یـک گروه/انجمـن طـرف یـک قـرارداد هسـتند، باید 
روشـن شـود کـه مسـئولیت قـرارداد بـر عهـده  اعضـاء یـا 
گـروه اسـت. همچنیـن مسـئولیت شـرکاء باید به روشـنی 
در قـرارداد مشـخص شـود. عـالوه بـر ایـن، قـرارداد بایـد 
بـر اسـاس یـک موضـوع ماننـد »فـروش یـک محصـول 
مشـخص توسـط کشـاورز و خرید توسـط خریدار« تنظیم 
 شـود. سـرانجام، قرارداد بایـد مبتنی بر جزئیـات وظایف و
 مسئولیت های کشاورز و خریدار شامل میزان تولید، قیمت و

روش پرداخت و غیره باشد.

3- شفافیت قرارداد:
بهتـر اسـت بـرای مسـتند کـردن شـرایطی که شـرکاء 
 بـا آن موافقـت کرده انـد، قـرارداد به صـورت کتبـی تهیه و

در آن مـواردی چـون کیفیـت محصـوالت توافـق شـده، 
قیمت هـا، نحـوه پرداخـت و تحویـل کاال و غیـره به صورت 
کاماًل شـفاف ذکر شـود. در مواردی که توافق بین دو طرف 
 به صـورت شـفاهی انجـام می شـود، بهتـر اسـت ایـن کار

در حضـور یـک یا چنـد شـاهد انجام شـود. شـاهدها باید 
به گونـه ای انتخـاب شـوند کـه هیچ گونـه منفعتـی از ایـن 

نبرند.  قـرارداد 

4- واضح و خوانا بودن قرارداد:
قـرارداد بایـد بـه زبـان واضـح و به طور منسـجم و خوانا 
تنظیـم شـود، به طوری کـه توسـط یـک کشـاورز با سـطح 
سـواد متوسـط نیـز قابـل درک باشـد. معموالً عـدم تفاهم 
بیـن دو طـرف زمانـی رخ می دهد که شـرایط توافق شـده 
به طـور واضـح بیـان و درک نشـود. بهتـر اسـت قراردادهـا 
بـه زبانـی نوشـته شـود کـه هـر دو شـریک با آن آشـنایی 
دارنـد. در مواردی که کشـاورزان از سـواد کافـی برخوردار 
نیسـتند، متـن قـرارداد باید با صدای بلند توسـط شـریک 

سـوم بی طـرف خوانده شـود.

 خریـداران باید حق فسـخ قرارداد در یـک دوره معین
را مشخص کنند.

 5- آگاهــی کامــل از شــرایط قــرارداد و مــرور و
توجه کافی به مفاد آن:

خریـداران بایـد به کشـاورزان، بـرای مـرور پیش نویس 
قـرارداد و انجام مشـاوره قانونی یا سـایر مشـاوره های الزم 
قبـل از امضای قـرارداد مهلت کافی بدهنـد. قراردادها باید 
قبل از شـروع یک فصل زراعی بسـته شـوند و کشـاورزان 
 نبایـد بـرای موافقت با مفاد قرارداد تحت فشـار قرار گیرند.
 همچنین، خریداران باید حق فسخ قرارداد در یک دوره  معین

را مشـخص کنند. وقتی قرارداد منعقد شـد خریداران باید 
یـک نسـخه از قـرارداد توافـق شـده را بـه کشـاورزان ارائه 
 دهنـد. کشـاورزان و خریـداران بایـد تمـام اطالعـات الزم
 بـرای انعقـاد قـرارداد را به طور کامل بیان کننـد و در تمام
 معامالت خود شـفاف باشـند. قراردادها باید به طور شـفاف
 میزان محصولی که باید توسط کشاورز طی یک دوره  زمانی
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مشـخص عرضـه شـود، اسـتانداردهای کیفی مـورد نیاز و 
 ابزارهای ارزیابی این موارد را در زمان تحویل، نشان دهند.
 سایر شرایط مانند زمان تحویل محصول توسط کشاورزان،

زمـان جمـع آوری و تحویـل محصول توسـط خریـداران و 
همچنین مسـئولیت حمل و نقل محصول نیز باید توسـط 
خریـدار در قرارداد ذکر شـود. عالوه بر این، شـرایط عرضه  
 نهاده هـای تولیدی به کشـاورزان، معیارهـای تعیین قیمت
 محصول و ابزارهای تأیید آن، همچنین، طول دوره  قرارداد و

شـرایط خاتمـه آن نیـز بایـد به طـور شـفاف در قـرارداد 
مشـخص شـود.

6- شفافیت در تعیین قیمت:
قیمت هـا و روش پرداخـت از عناصـر کلیـدی قراردادها 
 هسـتند. ایـن مـوارد باید به طور شـفاف توسـط کشـاورز و
 خریـدار درک و مـورد پذیرش قرار گیرند. توصیه می شـود

شـرکاء بـرای پذیـرش قیمتی که مـورد رضایـت دو طرف 
 اسـت مذاکـره کننـد و هـر دو طـرف به شـدت به قـرارداد
 احترام بگذارند. زمان و مکان پرداخت  به کشاورزان نیز باید

در قـرارداد تعییـن شـود. قراردادها باید از دسـتور العمل های 
پیچیـده یـا معیارهـای کمی یا کیفی که توسـط کشـاورزان 
قابـل درک نیسـت، به دور باشـند. توصیه می شـود قراردادها 
به طـور شـفاف، هرگونـه هزینـه ای را کـه بـر مقـدار خالـص 
 دریافتی کشاورز اثرگذار است بیان کنند. قراردادها همچنین

بایـد اطالعـات شـفافی دربـاره هزینـه  نهاده هـا و خدمات 
عرضـه شـده ارائـه دهنـد. به موقع بـودن تحویـل محصول 
بندهایـی همچنیـن  قـراردادی،  کشـاورزی  عملیـات   در 

مرتبـط بـا تعیین مسـئولیت برداشـت و تحویـل محصول 
بایـد در قراردادهـا در نظـر گرفتـه شـوند. توصیه می شـود 
 تبصـره ای بـرای قیمت ها در نظر گرفته شـود تا در صورت
 اتفاقات پیش بینی نشده مانند تغییرات شدید در قیمت ها،

قیمت ها، مجدداً مورد مذاکره قرار بگیرند.

7- شفافیت در بندهای مربوط به کیفیت:
در کشـاورزی قـراردادی انتظـار مـی رود که کشـاورزان 
با اسـتفاده از عملیات و روش های مناسـب مانند اسـتفاده 
مناسـب از نهاده هـا به تولیـد محصول با کیفیـت بپردازند. 
این انتظارات باید به شـکل شـفاف در بندهای قرارداد بیان 
 شـوند. توصیـه می شـود کـه قراردادها نه فقط نـوع فرآیند

تولیـد، بلکـه مـوارد مربـوط بـه بعـد از برداشـت محصول 
را نیـز در برگیرنـد و مشـخص کننـد کـه کـدام شـریک، 
محصـول را عرضـه و قیمـت آن را تعییـن خواهـد کـرد. 
 خریـداران بایـد به طور شـفاف و عادالنـه، کیفیت محصول
 تحویلی را مورد ارزیابی قرار دهند. کشـاورزان و نمایندگان

آن هـا بایـد این حق را داشـته باشـند که در زمـان تحویل 
 محصول حاضر باشند و بعد از تحویل محصول، یک گزارش

کتبی از مقادیر تحویلی از سوی خریدار دریافت کنند.

ــه  ــوط ب ــت در بندهــای مرب ــراری عدال 8- برق
ــاده: ــتفاده از نه ــه و اس عرض

یکـی از شـرط های قـرارداد این اسـت که کدام شـریک 
 مسـئول عرضه و کاربـرد نهاده های کشـاورزی خواهد بود. 
 محل عرضه   نهاده ها )کودها، حشـره کش ها، بذور، سـوخت،
 نهاده های دامپزشکی، خوراک و غیره( باید در قرارداد در نظر

گرفته شده باشد. با مشخص کردن محل نیاز کشاورزان به 
 نهاده هـا، خریدار می تواند عرضه آن ها را در زمان مورد نیاز

در نظـر بگیـرد. نهاده هـای معرفـی شـده در قـرارداد بایـد 
اسـتانداردهای کیفی الزم و قیمت عادالنه داشـته باشـند. 
 نهاده ها باید به موقع تحویل داده شـود تا کشاورزان بتوانند
 استفاده مطلوب و بهینه از آن ها داشته باشند. در مواردی که

خریـدار بـه تأمیـن نهاده هـا و دیگـر ابزارهـای مـورد نیـاز 
متعهـد می شـود، کشـاورزان نبایـد از آن هـا بـرای مصارف 
دیگـری به جـز موارد یاد شـده در قـرارداد، اسـتفاده کنند. 
 همچنیـن، بایـد به منظـور حداکثر بهره وری در اسـتفاده از

نهاده هـای عرضـه شـده توسـط خریـدار، بـه توصیه هـای 
ارائـه شـده در ایـن زمینـه جامـه عمل بپوشـانند.

 ۹- عدالت در تســهیم ریســک، شــرایط فــورس ماژور
)وضعیت اضطراری( و انعطاف پذیری قرارداد:

قراردادهـا بایـد امـکان مذاکره مجدد را داشـته باشـند. 
همچنیـن بایـد موضوع تسـهیم ریسـک های تولیـد و بازار 
بین شـرکاء مشـخص باشـد. در مورد خطرات قابل کنترل 
مربـوط بـه آفـات و بیماری هـای گیاهـی و حیوانـی کـه 
ممکن اسـت مانع تحقـق میزان تولید پیش بینی شـده در 
قرارداد شـود، توزیع بار مالی ناشـی از آن باید متناسـب با 
مسـئولیت هر یک از طرفین باشـد. برای مثال، مشـکالت 
به وجـود آمـده ناشـی از کیفیـت یـا کمیـت نهاده هـا یـا 
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توصیـه  فنـی نامناسـب از سـوی خریـدار، نبایـد منتـج به 
زیـان مالـی بـرای کشـاورزان شـود و در مقابل، مشـکالت 
ایجـاد شـده به دلیـل سـوء مدیریت، اسـتفاده نامناسـب از 
نهاده هـا یـا عـدم رعایـت توصیـه  فنی ارائه شـده از سـوی 
خریـدار، نبایـد متوجـه خریـدار شـود. مخاطـرات طبیعی 
)مربـوط به آب و هـوا، بیماری ها یا آفـات غیرقابل کنترل( 
یا خطرات سـاخته دسـت بشـر )جنگ، اغتشاشات و غیره( 
در دسـته فـورس ماژور قـرار می گیرند. اگر شـرایط فورس 
مـاژور باعـث شـود کـه کشـاورزان یـا خریـداران قـادر به 
اجـرای شـرایط قـرارداد نباشـند، هیچ یک از شـرکاء نباید 
مسـئول عـدم اجرای قـرارداد شـوند. در این شـرایط، باید 
در قـرارداد تبصـره ای بـرای مذاکـره  مجدد بر اسـاس اصل 
سـهم برابـر هزینه هـا یـا منافـع ناشـی از این اتفـاق وجود 
داشـته باشـد. همچنیـن، امکان اسـتفاده از بیمـه در برابر 
زیان هـای احتمالـی نیـز بایـد به عنـوان یک ابـزار مدیریت 

ریسـک بررسـی و پیش بینی شـود.

۱0- برقراری عدالت در روابط کشاورز-خریدار:
قـرارداد نبایـد برای کشـاورزان برای مشـارکت با سـایر 
 کشـاورزان در حل مسائل یا مشکالت مربوطه یا مشورت با

شرکای شغلی یا افراد صاحبنظر یا توصیه های قانونی، مالی 
 یا حرفه ای در ارتباط با شـرایط، تعهدات و مسـئولیت های

قـرارداد مانعـی ایجاد کنـد. خریداران نباید بـا هدف اجبار 
کشـاورزان بـه امضای قرارداد، شـرایط قـرارداد را به صورت 
 دیگـری جلـوه دهند. خریداران بایـد از وضعیت هایی مانند

خریـد تبعیض آمیـز )رفتـار نابرابـر در مـورد کشـاورزان(، 
 پرداخـت بـا تأخیر، خدمـات ناکافی، توصیـه  فنی ضعیف و
 حمـل و نقـل نامطمئـن محصـوالت کـه منجـر بـه عـدم
 رضایـت کشـاورزان می شـود پرهیـز کننـد. آن هـا نباید با

تغییـر شـرایط بـازار، به قصـد عـدم خریـد، سـهم تولیـد 
 توافـق شـده را تغییر دهنـد. عالوه بر این، نبایـد از تحویل
 محصوالت در زمانی که کشـاورزان آماده عرضه  آن هستند

خودداری کنند. 

۱۱- وفاداری به شرایط قراداد:
کشـاورزان و خریـداران بایـد به قـرارداد وفادار باشـند. 
اعتمـاد و احتـرام متقابـل، عوامـل اصلی بـرای موفقیت در 
عملیـات کشـاورزی قراردادی هسـتند. به منظـور دوری از 

اختالفـات، خریـداران بایـد تضمیـن کننـد که کشـاورزان 
 تمام اطالعات الزم برای عملیات کاشت، داشت، برداشت و

تحویـل محصـول مـورد نیـاز را دارنـد و ضمانـت کنند که 
طبـق زمان بنـدی انجـام شـده، محصـول را از کشـاورزان 
 خریداری کنند. در مقابل، کشاورزان باید محصول تولیدی
شـده مشـخص  کیفـی  اسـتانداردهای  رعایـت  بـا   را 
تحویـل بـرای  بایـد  آنهـا  کننـد.  عرضـه  قـرارداد   در 

محصـول بـا اسـتفاده از نهاده هـای عرضـه شـده توسـط 
پایبنـد  قـرارداد  در  توافـق  مـورد  تعهـدات  بـه  خریـدار، 
باشـند. در صورتی کـه خریـدار دیگـری قیمـت باالتـری 
 پیشـنهاد کنـد، آن ها نباید تمام یا بخشـی از تولید خود را

به ایشـان بفروشـند )فـروش جنبی(. در مقابـل، خریداران 
نباید شـرایط قرارداد را در زمان تغییر شرایط بازار یا تغییر 
سیاسـت دولـت انـکار کننـد. توصیـه می شـود کـه هنگام 
 جمـع آوری محصـول تولیـدی از سـطح مزرعـه یـا واحـد

تولیـدی و تحویل آن بـه خریدار، کشـاورزان یا نمایندگان 
آن هـا حضـور داشـته باشـند و در صـورت عـدم پذیـرش 
 محصول از طرف خریدار به دلیل عدم رعایت استانداردها و

شـرایط خواسـته شـده، خریـداران بایـد کشـاورزان را از 
دالیـل آن آگاه کننـد و امـکان بررسـی مجـدد آن توسـط 

شـریک سـوم بی طـرف را بـه کشـاورز بدهنـد.

۱۲- گفتگوی باز و آزادانه:
بـرای دوام عملیـات کشـاورزی قـراردادی، گفتگـو بین 
کشـاورزان یـا نمایندگان آ ن هـا و خریداران ضروری اسـت 
زیـرا عـدم ارتباط مناسـب و شـفاف بیـن آنهـا می تواند به 
 سـوء تفاهـم و اختالف منجر شـود. گفتگو بین شـرکاء در

موضوع هایـی مانند شـرایط قـرارداد، نهاده های مـورد نیاز 
 بـرای کشـت یـا پـرورش دام و همچنیـن کمـک بـه حـل
 سـوءتفاهم ها و اختالف ها باید انجام شـود. توصیه می شـود

کـه کشـاورزان و خریداران در شـروع هر فصل بـا یکدیگر 
مالقـات کننـد تا خریـداران بتواننـد برنامـه  مدیریتی خود 
بـه مشـکالت  و  را مشـخص  وظایـف شـرکا  تشـریح،  را 

به وجـود آمـده رسـیدگی کننـد.

۱3- سازوکارهای شفاف برای حل اختافات:
 کشاورزان و خریداران باید در قرارداد، در مورد شریک سوم

بی طـرف در زمـان وقوع اختالف توافق کننـد. زمانی که در 
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خصـوص مفاد و شـرایط قرارداد اختالفـی رخ  دهد، هر دو 
 طرف باید تالش کنند تا این موضوع را به صورت دوسـتانه

حـل و فصـل کننـد. اگـر ایـن تالش هـا بـه نتیجه نرسـید 
توصیـه می شـود قبـل از توسـل بـه اقدام های قضایـی، به 
میانجی گـری یـا داوری روی آورنـد. اگـر خریدار، شـرکت 
تابعـه ای از یـک شـرکت مـادر اسـت، شـرکت مـادر بایـد 
در مـورد هرگونـه بدهـی یـا مطالبـه  نسـبت بـه کشـاورز 
پاسـخگو باشـد. اگر کشـاورزان و خریداران در کشـورهای 
مختلـف باشـند، قـرارداد بایـد مشـخص کنـد در صـورت 

اختـالف، قانـون کـدام کشـور اجرا شـود.

g نتیجه گیری
کشـاورزی قـراردادی به شـکل های سـنتی و روش های 
 مختلفی در کشور در حال گسترش است و یکی از مهم ترین

اسـت.  قانونـی  نظام هـای  وجـود  عـدم  آن،  چالش هـای 
 تدویـن و ابـالغ نظام نامـه و آیین نامه هـای ملـی در زمینـه

از فنـی،  مقـررات، رویه هـا و فرآیندهـای مناسـب )اعـم 
حقوقی، مالی، نظارتی و غیره( یکی از اولویت های اساسـی 
اسـت تا از طریق آن حمایت کافی از طرفین قرارداد انجام 
 گیـرد. در ایـن زمینـه، بـه قواعـدی رسـمی و فراگیـر نیاز

اسـت کـه شـمول تـام داشـته باشـد و اصـول و قانونمنـدی 
 قراردادهای تولیدی کشاورزی منعقد شده بین تولیدکنندگان

محصوالت کشـاورزی یا تشـکل ها و واحدهـای تولیدی به 
اشـخاص حقیقی و حقوقی که محصوالت آنها را خریداری 
 می کننـد را در برگیـرد. اصـول کلـی ارائـه شـده در ایـن

مقالـه کـه در قراردادهـای تجـاری بین المللی نیـز قابلیت 
کاربـرد دارد؛ می توانـد به عنـوان الگویـی مناسـب در ایـن 

زمینـه مـورد توجه قـرار گیرد. 
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عادل پورمحّبت
کارشناس ارشد رشته باغبانی، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، استان اردبیل. معاون مدیر 

باغبانی اردبیل. 

g چکیده
 بیماری لکه سیاه یکی از خطرناک  ترین بیماری های درختان دانه دار به ویژه درخت سیب در چهار قاره
 جهان اسـت. در حالی که قبال گزارشـی درخصوص ابتالی باغ های سـیب کشورمان وجود نداشت، و تا
 اواسط دهه 90 خورشیدی باغ های سیب ایران و سایر کشورهایی آسیایی از این بیماری در امان بودند،
 مشاهدات حاضر در باغ های سیب در استان اردبیل نشان داد این بیماری هم اکنون برخی مناطق کلیدی
 پرورش سـیب کشـور را تهدید می کند. مشـاهدات انجام شـده طی بررسـی های میدانی در اردیبهشت
 سـال 1395، از باغ های متعدد سـیب در روستاهای استان اردبیل و بررسی عالئم خسارت بر برگ ها و
 اندام های چوب پنبه ای شـده و خشـبی شده سـطح پوست میوه ها سیب نشان داد، منطقه ای به وسعت
 بیش از 4000 هکتار از باغ های سـیب منطقه آلوده به این قارچ هسـتند و عالئم بیماری تا نزدیک به
 مناطق پرورش محصول در شـهر اهر در آذربایجان شـرقی گسـترش یافته اسـت. شدت بیماری در این
 منطقه به قدری باالسـت که این منطقه را به خزانه بیماری )hot spot( تبدیل کرده اسـت. بررسـی ها

نشـان داد تـا آن زمـان بیمـاری بـه دو اسـتان آذربایجان غربـی و شـرقی به عنوان قطب اصلـی تولید 
 سـیب کشـور گسـترش نیافته اسـت. با مرور سـوابق روند کنترل آلودگی و چگونگی استفاده از سموم
 قارچ کش توسـط واحد حمایت و حفاظت اسـتان اردبیل و در نظر گرفتن عوامل اصلی زمینه ساز ظهور
 بیماری، اطالعات تکمیلی در خصوص بهبود روش مبارزه ارائه شد. استفاده از جدول میلز، زمان انجام
 سمپاشـی ها را از طریق محاسـبه تعداد سـاعات خیس بودن برگ ها همزمان با درجات دمایی معین،
 امکان پذیـر می کنـد. در این بررسـی عـالوه بر ارائه چرخه زیسـتی قارچ و عالئم ویـژه بیماری به دیگر
 چالش های مختلف مانند مقاومت قارچ به سـموم و سـطح تحمل ارقام سـیب نیز پرداخته شـده است.
 روش پیشنهادی کنترل سه گانه بیماری از طریق 1( سم پاشی متناوب و به موقع با استفاده از جدول

میلز، 2( وارد کردن ارقام تجاری مقاوم و 3( اعمال فنون به باغی برنامه ریزی شده است.

کلیدواژه ها: بیماری لکه سیاه، سیب، درختان دانه دار. 
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g مقدمه
 سیب از نظر اقتصادی مهم ترین محصول باغی مناطق معتدله
 در جهان است. درخت سیب میزبان بیش از هفتاد بیماری
 است که اغلب آنها عامل قارچی دارند ولی در بین بیماری های
 قارچی، لکه سیاه سیب با نام عمومی َجَرب )Scab( مخرب ترین
 بیماری این محصول است. عامل لکه سیاه سیب یک قارچ

 Venturia inaequalis )Cook) Wint آسکومیسـت به نـام
 است که تقریباً در همه مناطقی که سیب به صورت تجاری
 کشـت و کار می شود، دیده می شود. گزارش حاضر به دلیل

مخاطره گسـترش بیماری قارچی لکه سـیاه برای اولین بار 
 به صورت تهدیدآمیزی در برخی از قطب های تولیدی کشور

ارائه شده است. 

g عائم بیماری
 برای ارزیابی تعیین سطح خسارت، وجود عالئم اختصاصی
 بر روی برگ ها، اندام های خشـبی و میوه های سیب بررسی
 می شـود. این بیماری که به طور مسـتقیم برگ ها، میوه ها و
 در نتیجه عملکرد درختان را تحت تأثیر قرار می دهد، در صورت
 وجود شرایط جوی مناسب گسترش می یابد و عدم کنترل آن
 منجر به خسارت صد درصدی می شود. خسارت شدید برگی
 می تواند منجر به ضعف درختان شود و تشکیل جوانه های
 گل را کاهش دهد. اتخاذ روش تلفیقی برای کنترل بیماری
 شامل مکان یابی مناسب در احداث باغ که شرایط محیطی

بـرای ایجـاد بیماری ایجـاد نشـود، انتخاب ارقـام و پایه های 
متحمـل، کاربـرد قارچ کش ها و کنترل بیولوژیـک بیماری از 
 مهم ترین راهکارهای کنترل بیماری اسـت. بیماری لکه سیاه
 سیب به برگ ها، گل ها، میوه ها و گاه به شاخه های کوچک
 نیز خسارت زیادی وارد می کند. عالئم آلودگی روی برگ ها به
 شکل لکه های قهوه ای-زیتونی کم و بیش گرد است که سطح
 لکـه به دلیل تکثیر قارچ نمای مخملی پیدا می کند. بخش
 آسیب دیده پهنک با گذشت زمان خشک می شود و به مرور
 به بخش زیادی از برگ گسترش می یابد به طوری که دچار

ریـزش زودهنگام می شـود. جراحت ها بیشـتر روی برگ ها 
 ایجاد می شـود ولـی لکه های برنزی با پوشـش کرک مانند
 روی صفحه فوقانی پهنک به اندازه حدود 5 تا 8 میلی متر
 ظاهر می شوند که به خوبی قابل مشاهده هستند )شکل 1(.
 پهنک ها در شرایط پیشرفته بیماری به طور کامل سبزینگی
 خود را از دست می دهند و زرد می شوند در حالی که لکه های

سیاه به وضوح در سطح برگ پراکنده هستند )شکل 1-ب(.
 عالئم روی میوه ممکن است در هر مرحله از رشد از فندقه
 تا رشد کامل میوه ظاهر شوند. این لکه ها به طور معمول ابتدا
ً  به شکل لکه های قهوه ای کوچک نمایان می شوند ولی بعدا
 به دلیل تکثیر جنسی قارچ سطح لکه به آرامی نمای مخملی و

چوب پنبه ای می یابند )شکل 1-ج(. 
  

شکل 1- عالئم بیماری و اندام جنسی قارچ عامل لکه سیاه سیب.
الف. وقوع زودهنگام لکه برگی بر روی برگهای سیب که باعث بدشکلی برگ ها شده است.

ب. لکه برگی در مراحل پیشرفته تر که باعث زردی و خشک شدن برگ ها می شود.
ج. لکه های بیماری بر روی میوه به صورت چوب پنبه ای درآمده است.

 د. اندام جنسـی قارچ عامل لکه سـیاه سـیب. اسـپورهای جنسی که عامل شـروع بیماری در بهار هستند، درون کیسه های شفاف موسـوم به آسک دیده می شوند
 اندام جنسی به صورت کوزه ای بوده که بر اثر فشار به صورت توده ی قهوه ای رنگ در شکل دیده می شود. 
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   در شـرایط آلودگی زودهنگام که در اوایل بهار بر روی
گل هـا و میوه هـای تازه تشـکیل شـده روی می دهـد، اگر 
آلودگـی بـه میوه هـای تـازه تشـکیل یافته گسـترش یابد، 
باعث خسـارت به صورت تغییر شـکل یا بدشـکلی شـدید، 
تـرک خوردگـی و گاه ریـزش میوه هـای بیمـار می شـود. 
میوه هـا نیـز از مرحلـه فندقـه بـه بعـد دچـار لکه هـای 
سـیاه منفـرد و یـا بیشـتر مجتمـع بـا پوسـت سـخت و 
در شـرایط حـاد روی پوسـته سـخت لکه هـا شـکاف های 
طولـی بـه وجـود می آیـد. چنانچه حملـه قـارچ در مراحل 
انتهایـی رشـد و نزدیـک به رسـیدگی میـوه اتفـاق بیفتد، 
جراحت هـا خفیف تـر خواهنـد بـود و به شـکل یک سـطح 

چوب پنبـه ای روی پوسـت میوه هـا ظاهـر می شـوند.

یـا طـی تابسـتان نیـز بارندگی رخ می دهد، بسـیار شـیوع 
دارد. آلودگـی میوه هـا و دمـگل مهم تریـن عامل خسـارت 
مسـتقیم ایـن بیمـاری اسـت زیـرا باعـث ریـزش میوه هـا 
می شـود. آلودگـی برگ ها نیز با کاهش سـطح فتوسـنتزی 
 باعث کاهش غیرمسـتقیم بیماری می شـود. این بیماری بر
 روی تمام اندام های سـبز درخت سـیب مشـاهده می شود.
 ایـن امکان وجود دارد که آلودگی میوه ها پس از برداشـت،

طـی دوره انبـاری نیـز ادامـه یابـد و خسـارت بیمـاری را 
دوچنـدان کنـد. از دیگـر عالئم بـارز این بیمـاری می توان 
بـه ریـزش برگ هـا به خصـوص در ارقـام حسـاس، ضعـف 
درختان، افزایش حساسـیت به سـرمای زمسـتانه و کاهش 
محصـول در سـال آینـده اسـت. سمپاشـی بـا قارچ کش ها 
 اگرچه می تواند گسـترش بیماری را کنترل کند ولی باعث

افزایش هزینه های تولید و مخاطرات زیست محیطی می شود.

g زیست شناسی و گسترش آلودگی
 قـارچ عامل به صورت پارازیـت اختیاری زندگی می کند

یعنـی عـالوه بـر حمله بـه بافت های زنـده گیاهـی، می تواند 
بـر روی بافت هـای مـرده هم زندگـی کند. بیمارگـر بر روی 
 برگ های ریخته شده به صورت اندام های سیاه رنگ کوزه ای

 )pseudothecium( موسـوم بـه سودتسـیوم )شـکل 1-د(
زمسـتان گذرانی می کنـد. در اوایـل بهـار با مسـاعد شـدن 
شـرایط محیطـی برای رشـد قارچ، اسـپورهای جنسـی به 
بیرون پرتاب شـده و بر روی برگ های تازه تشـکیل شـده 
 کـه سـطح خیس دارنـد، قـرار می گیرند. رطوبت ناشـی از

تشکیل شبنم نیز می تواند برای این اتفاق کافی باشد. دمای 
 بهینـه برای بلوغ آسکوسـپورها 18-16 درجه سـانتی گراد
 است. این مرحله از زندگی قارچ را مرحله جنسی می نامند

زیـرا در ابتـدای آن عمـل لقـاح بیـن اندام هـای قارچـی 
صـورت می گیرد. مرحله جنسـی فاز اول بیمـاری بوده که 
در آن بیمـاری بـر روی گیـاه مسـتقر می شـود. در فاز دوم 
بـا مسـاعد شـدن شـرایط آب و هوایـی تکثیر غیرجنسـی 
قـارچ آغـاز می شـود کـه در آن کنیدهـای زیـادی تولید و 

بیمـاری گسـترش می یابد. 

الف. شکل جنسی:
فـاز اولیه این بیمـاری به صورت سودتسـیوم های منفرد 
 بـر روی کوتیکـول برگ هـای خزان کرده کف باغ تشـکیل

می شـود و در بهـار سـال بعـد به تدریـج بالـغ می شـوند. 

شکل 2- بروز بیماری به صورت حاد بر روی میوه که منجر به ایجاد 
شکاف روی میوه می شود.

در برخـی سـال ها، عالئـم حملـه قـارچ تنهـا پـس از 
برداشـت و در مرحلـه انبـاری بـه شـکل لکه هـای سـیاه 
سـیاه  لکـه  خسـارت  نـوع  ایـن  می شـوند.  ظاهـر  رنـگ 
انبـاری نامیـده می شـود. بیمـاری روی گل ها کم تـر اتفاق 
می افتـد و یافتـن عالئـم آن نیـز به سـختی ممکـن اسـت. 
 در ایـن صـورت، عالئـم بـه صـورت لکه های قهـوه ای روی 
 گلبرگ ها، کاسبرگ ها و دم میوه مشاهده می شود و موجب
 ریزش آن ها می شـود. عالئم روی شاخه ها به ندرت مشاهده

می شـوند و فقـط شـاخه های علفـی آسـیب خواهنـد دید 
کـه به صـورت لکه هـای زیتونـی رنـگ ظاهـر می شـوند.

سـیب  گونـه  اعضـای  همـه  بـرروی  بیمـاری  عالئـم 
از  لکـه سـیاه سـیب در بخش هایـی  مشـاهده می شـود. 
 مناطـق معتدلـه کـه در بهار هـوا خنک و مرطوب اسـت و
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از پریتسـیوم های دوالیـه  نوعـی  واقـع  سودتسـیوم ها در 
هسـتند کـه بـا جـذب آب متـورم می شـوند و اسـپورهای 
جنسـی درون خـود را بـا فشـار بـه بـاال به سـمت برگ ها 
 پرتـاب می کنند. وضعیت آب و هوایی خاص مانند سـاعات

ابـری زیـاد و باران هـای متوالـی که موجب افزایش سـطح 
 رطوبـت نسـبی هوا می شـوند منجر به خیـس باقی ماندن 
زمـان طوالنـی  مـدت  بـرای  گیاهـی  اندام هـای  سـطوح 
 خواهند شـد. اگر این شـرایط آب و هوایی با درجات دمایی
 مناسـب )دمای 18-16 و رطوبت نسـبی باالی 95 درصد(
 همراه شود، بستر بسیار مناسبی برای جوانه زنی اسپورهای
 جنسـی و نفـوذ هیف های قارچ بـه بافت های گیـاه میزبان
 فراهم می شـود. نور خورشید می تواند آزاد شدن اسپورهای

جنسـی را تسـهیل کنـد و معمـوالً آزادشـدن اسـپورها در 
طی روز انجام می شـود. اسـپورها ممکن اسـت تا مسـافت 

200 متـر توسـط باد جابجا شـوند.  
 به محض قرار گرفتن اسـپورهای جنسی بر روی برگ ها،

در صـورت فراهم بودن شـرایط دمایی و رطوبتی اسـپورها 
جوانـه می زننـد و از طریـق کوتیکـول وارد گیاه می شـوند. 
بیمـاری و  بـه معنـی شـروع  اسـپورها  البتـه جوانه زنـی 
اسـتقرار آن روی گیاه نیسـت. اسـپورها پـس از جوانه زنی 
هیف هـای قارچـی تولیـد می کنند که با ترشـحات سـمی 
خـود قادرنـد کوتیکول برگ را سـوراخ کننـد و یا از طریق 
روزنه هـا وارد مزوفیـل بـرگ شـوند، بـه ایـن ترتیب هیف 
قـارچ در فضاهـای بیـن سـلولی نفـوذ می کنـد و بسـته به 
شـرایط دمایـی محیط بـاغ به مـدت 5 الـی 20 روز درون 
بافـت بـرگ تکثیـر می کنـد و کنیـدی قـارچ تشـکیل و 

باعـث بـروز لکـه برگی می شـود. 

ب. شکل غیرجنسی
  قـارچ V. inaequalis دارای فـرم غیرجنسـی بـه نـام

Spilocea pomi اسـت که نقش مهمی در انتشـار بیماری 

 دارد. ایـن فـاز از زندگی قارچ مسـئول آلودگی هـای ثانویه
 این بیماری اسـت. ساختارهای غیرجنسی از کونیدیوفور های

اسـتوانه ای قهـوه ای رنـگ تشـکیل شـده اند و هـر یک در 
رأس خـود یـک کنیدیـوم را کـه عامل شـیوع و گسـترش 
آلودگی هـای ثانویـه متوالی اسـت با خود حمـل می کنند. 

 آلودگی های متوالی و مکرر تا فصل پاییز ادامه پیدا می کند.
 کنیدی ها نیز همانند اسپورهای جنسی در هوای مرطوب و

خنـک بهتـر رشـد می کننـد و چندین بـار چرخـه زندگی 
قـارچ را تکـرار می کنند. کنیـدی و کنیدیوفورها به سـطح 
بـرگ ظاهـری مخملـی می دهنـد. آلودگی هـای دیرهنگام 
)مرحلـه ای کـه میوه هـا از مرحلـه فندقه عبـور می کنند( 
ممکـن اسـت به خوبـی قابـل تشـخیص نباشـند ولـی در 
شـرایط انبار خـود را نشـان می دهند. براسـاس توضیحات 
قبلـی، اندام هـای جنسـی به عنوان شـکل اصلی ایـن قارچ 
پـس از خـزان برگ هـا در کف باغ در شـرایط نهفته به سـر 

خواهنـد برد. 

g وضعیت بیماری لکه سیاه دراستان اردبیل
 طی بررسـی های میدانی که در اردیبهشـت سال 1395
 از باغات سیب در روستاهای مختلف استان اردبیل انجام شد،

حاکی از شـیوع گسـترده ایـن بیماری در سـطحی معادل 
4000 هکتار بود. شـدت آلودگی بـه حدی باال بود که این 
مناطـق را بـه خزانـه بیماری تبدیـل کرده اسـت. بنابراین 
طـی هشـدارهای متعدد بـه کشـاورزان دسـتورالعمل های 
مختلفـی بـرای کنتـرل بیماری ارائه شـده اسـت. با وجود 
هشـدارهای مکـرر در خصوص اقدامات پیشـگیرانه شـبکه 
اسـتان،  نباتـات  واحـد حفـظ  آگاهـی  پیـش  و  مراقبـت 
آخریـن مشـاهدات میدانـی نگارنده در اردیبهشـت 1395 
ناظـر بـر آلودگـی گسـترده برگ هـای درختـان سـیب از 
سـطح متوسـط تـا شـدید در سـطح وسـیعی از باغ هـای 

سـیب منطقـه بود. 

روش های کنترل بیماری 
 همه روش های کنترل بیماری بر تخریب چرخه زندگی

بیمارگـر متمرکـز هسـتند. چرخـه بیمـاری در سـه نقطه 
هدف گـذاری شـده اسـت. اول، در مرحلـه تولیـد آلودگـی 
اولیـه توسـط اسـپورهای جنسـی. دوم، پراکنـش نژادهای 
مختلـف قـارچ عامل بـرای تکثیر جنسـی و سـوم، ترکیب 
سـازگار قارچ-میزبـان که منجر به ایجاد بیماری می شـود. 
روش هـای مختلـف کنتـرل را می تـوان بـه دو دسـته کلی 
روش هـای پیشـگیری و روش هـای دفاعـی تقسـیم کـرد. 
 مهم ترین روش های پیشـگیرانه شـامل کاهش مقدار اولیه
 اسپورهای جنسی در فاز اول بیماری با دفن برگ های آلوده
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 پای درخت و استفاده از ارقام مقاوم است. در روش های دفاعی
از سمپاشی برای حفاظت از درختان استفاده می شود. 

 استفاده همزمان از سموم قارچ کش و گزینش ارقام سیب
متحمـل بـه بیمـاری مهم تریـن راهـکار کنتـرل بیمـاری 
اسـت. ولـی دو چالش اصلـی در این زمینه وجـود دارد که 
عبارتنـد از بـروز مقاومـت قـارچ عامل بیماری بـه برخی از 
قارچکش هـا و نیـز شکسـته شـدن مقاومت ارقـام مختلف 
سـیب بـه قارچ عامل اسـت. چـون جایگزین کـردن رقم و 
احـداث باغـات جدیـد و اسـتفاده از ارقام مقاوم نسـبت به 
مبـارزه شـیمیایی زمان بـر و طوالنی تـر اسـت، اولین روش 
مبارزه در باغ های تجاری سـیب، اسـتفاده از سـموم است. 
از سـوی دیگـر، تجربه نشـان داده اسـت که کاربـرد مکرر 
قارچ کش هـای سیسـتمیک در بلنـد مـدت موجـب ایجاد 
جمعیت هایـی از قـارچ لکـه سـیاه می شـود کـه در برابـر 
سـموم مقامـت نشـان می دهنـد. گاهـی شـرایط محیطی 
ارگانیـک  باغـات  در  به قـدری حـاد می شـود کـه حتـی 
نیـز مجبـور بـه اسـتفاده از سـموم هسـتیم. در عین حال، 
تکیـه بـه احـداث بـاغ با ارقـام متحمـل و سـهل انگاری در 
اسـتفاده از دیگـر فنون مدیریتی باعث بروز دوباره مشـکل 
 خواهنـد شـد. بـا توجـه بـه مقاومـت نژادهـای قارچـی به
روش تنهـا  جدیـد  مقـاوم  ارقـام  از  اسـتفاده  سـموم،   انـواع 

سـالم، مطمئـن و سـازگار بـا محیـط زیسـت بـرای کنترل 
موثـر و دائمی بیماریگر قارچی لکه سـیاه در سیسـتم های 

مختلف پرورش سـیب اسـت.

کنترل شیمیائی 
اسـتفاده از سـموم مسـی اولین راهکار مبارزه شیمیائی 
 بـود کـه در اواخـر قرن 19 مورد اسـتفاده قـرار گرفت ولی
 مصرف سـموم مسی در برخی کشورها ممنوع شده است و
 بـه جای آن سـمومی با پایه گوگرد جایگزین شـده اسـت.
 البته این سـموم نیز عوارض خاص خود را ایجاد می کردند.
 اخیرا سموم معدنی مثل سموم گوگردی برای کنترل بیماری
 توسـعه یافته اند. پودر گوگرد، سـولفور الیم و سـموم مسی
 در باغ های ارگانیک سیب استفاده می شوند تا از استقرار بیماری

جلوگیری شود.
 حسـاس ترین مرحلـه بـرای کنترل شـیمیائی مرحله ای
 اسـت که اسپورهای جنسی آزاد شده و قادر به آلوده سازی

 برگ های سیب هستند. استفاده از چندین مرحله سمپاشی
بر روی ارقام حسـاس امـری اجتناب ناپذیر اسـت. بنابراین 
اسـتفاده از ارقـام مقـاوم مهمتریـن راهـکار بـرای کنتـرل 
بیمـاری اسـت. کاربـرد متوالـی قـارچ کش هـا عـالوه بـر 
تحمیـل هزینه هـای اضافـی بـه باغـداران، باعـث ایجـاد 
نژادهـای قارچـی مقـاوم شـده اسـت. راهـکار اصلـی برای 
 پرهیـز از ایجـاد مقاومـت به قارچ کش عدم اسـتفاده مداوم
 از یک گروه خاص از قارچ کش ها و مخلوط کردن قارچ کش های

مختلف و یا جایگزین کردن آنها با یکدیگر است. 
 مبـارزه علیـه لکه سـیاه، از ابتدای تورم جوانه ها توسـط
 ترکیبات مسی و یا همزمان با برخاستن اولین آسکوسپورها

آغـاز می شـود و در اواسـط تیرمـاه کـه مصـادف بـا پایـان 
 پراکنش آسکوسـپورها اسـت پایان می یابد. تشخیص زمان
 برخاستن اولین آسکوسپورها در محیط از طریق به کارگیری

تله های جمع آوری اسـپور امکان پذیر اسـت. چنانچه عالئم 
 شیوع بیماری روی برگ ها و میوه ها ادامه یابد، بهترین روش

جلوگیـری از آلودگی هـای ثانـوی ادامـه مبارزه شـیمیایی 
تا زمان برداشـت اسـت.

 مبـارزه بر علیـه آلودگی های اولیه می تواند به دو شـکل
»دور ثابـت« و یـا »دور بیولوژیـک« پیـاده شـود. انتخـاب 

یکـی از دو روش مبـارزه بـه عوامـل زیـر بسـتگی دارد:
1( سطح حساسیت رقم؛
2( مرحله رشدی درخت؛

3( شدت آلودگی در منطقه مورد نظر؛
4( توانایی فنی و مدیریتی پرورش دهندگان سیب.

 روش مبارزه با دور ثابت: مبارزه بر علیه آلودگی های
اولیـه می توانـد بـا »دور ثابـت« و به صورت سم پاشـی های 
هـر 6 - 7 روز یـک بـار انجـام شـود یـا اینکه سم پاشـی ها 
 بر اسـاس مـدت زمـان بارش هـای آلوده  کننده و براسـاس 
جـدول میلـز برنامه ریزی  شـوند )جـدول 1(. در این روش 
اخیـر مبـارزه پس از هر بارندگی که آلوده سـاز تلقی شـود 
 )مطابق جدول میلز(، انجام یک سم پاشی در محدوده زمانی

کوتاه تـر از طـول دوره درمانـی سـم قارچ کـش انتخابـی 
ضـروری اسـت. 
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 (Ziems, 2009) جدول 1. قارچ کش های موثر برای کنترل لکه سیاه سیب

قابلیت استفاده روی سیب خوراکی*نام تجارینام ترکیب شیمیایی

Azoxys trobinHeritage
(Syngenta Crop Protection)خیر

BoscalidPris tine (BASF Corporation)بله

CaptanCaptanبله

ChlorothalonilProsolutions thalonil 6L
(Agriliance LLC)خیر

Copper hydroxideDupont Kocide (E I DuPont)بله

Kresoxim-methylSovran (BASF Corporation)بله

MancozebDithane (Dow Agro Sciences)بله

Mancozeb+MyclobutanilClevis (Prokoz Inc.)بله

ManebManeb 75DF
United Phosphorous Inc.)بله

ManganesePenncozeb
United Phosphorous Inc.)بله

MyclobutanilNova 40W (Dow Agro Sciences)بله

Potassium saltsRally 40 WSP
(Dow Agro Sciences)بله

PropiconazoleBanner Maxx
(Syngenta Crop Protection)خیر

SulfurThiolux Jet
(Syngenta Crop Protection)بله

Thiophanate-methylTopsin (United Phosphorous Inc.)بله

TriflumizoleProcure 480SC
(Chemtura Corporation)بله

*برخی از سموم قابل استفاده بر روی سیب های خوراکی نیستند و تنها برای استفاده روی سیب های زینتی تولید شده اند.

 پـس از پایـان سم پاشـی ها، اوال باتوجـه بـه مانـدگاری
سـم قارچ کـش مـورد اسـتفاده و ثانیـاً شـدت بارش هـای 
شـیمیایی ترکیبـات  از  بهره گیـری  بـا   شستشـوکننده 

 پوششـی، درختـان بـرای چنـد روز در برابـر آلودگی هـای
جدیـد حفاظـت خواهنـد شـد. حساسـیت رقـم، مرحلـه 
 رشدی درخت، رسـیدگی میوه ها، آزادشـدن آسکوسپورها
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)اسـپورهای جنسـی( و عوامل محیطی مثـل دما، رطوبت، 
 نـور و مـدت زمـان خیـس مانـدن برگ هـا از مهم تریـن

عوامل گسترش بیماری هستند. مقاومت میزبان به بیماری، 
 بـا حضـور نژادهـای جدیـد شکسـته می شـوند. هم اکنـون

بیمارگـر  از  متعـددی  نژادهـای  کـه  آمریـکا  و  ژاپـن  در 
 گـزارش شـده اند، فرآینـد معرفـی ارقـام مقـاوم بـا چالش
 جدی روبروست. مثال بارز آن رقم بسیار رایج گلدن دلیشز

اسـت کـه در اوایل دهه 90 میـالدی به عنوان  رقم نسـبتاًً 
مقـاوم معرفـی شـد ولـی هم اکنـون به عنـوان رقمـی خیلی 

حسـاس رده بندی می شـود. 

g انواع روش های سم پاشی
۱- تکنیـک سم پاشـی تکـی: ایـن روش بـه نـام 
تکنیـک سم پاشـی تکـی، تنهـا بـر پایـه یک سم پاشـی بنا 
نهـاده شـده اسـت کـه در مرحلـه رشـدی تـورم جوانـه و 
بـا غلظت هـای بسـیار بـاال توسـط قارچ کش هایـی دارای 
مانـدگاری زیـاد انجـام می شـود. البتـه، ایـن روش مبارزه 

بـرای مناطقـی بـا ریسـک پایین و سـطح آلودگـی ضعیف 
است. مناسـب 

۲- روش مبتنـی بر مراحل رشـد و نموی درخت: 
سمپاشـی اول در مرحلـه ی نـوک نقـره ای )جوانه هـا تـازه 
 شـکفته و نـوک برگ هـای اولیـه بـه رنـگ سـفید نقره ای
 نمایان می  شـود( انجام می گیرد. سمپاشی های محافظتی و
 پیشگیری کننده بعد از ریزش گل ها در مرحله نوک سبزی
 )اندام های رویشـی و جوانه ها به یک سـانتی متر می رسند(

بـه محـض فراهـم شـدن شـرایط آب و هوایـی کـه بـرای 
 اسـتقرار بیماری مناسب اسـت )جدول2(، شروع می شود و

هـر دو هفتـه یکبـار بـا مسـاعد بـودن شـرایط محیطی تا 
3-2 هفتـه مانـده به برداشـت ادامه می یابد. حسـاس ترین 
مرحلـه آلودگی از دوره ای اسـت که جوانه ها رشـد کرده تا 
مرحلـه ای کـه میوه هـای جـوان بـه انـدازه 12 میلی متری 
می رسـند. در ایـن دوره الزم اسـت بـا سـموم حفاظتـی 

سمپاشـی انجام شـود. 

جدول 2. رابطه بین مدت زمان خیس ماندن برگها با دما که برای ایجاد آلودگی الزم است.

23/925-1516-12/813/9-8/9101112/2دما )سانتی گراد(

حداقل زمان خیس ماندن برگ ها که 
121198768برای ایجاد آلودگی الزم است )ساعت(

g روش های بهداشتی و به باغی
ایـن روش هـا در کاهـش زادمایـه )inoculum( اولیـه 
ایجادکننده بیماری در باغات سیب نقش مهمی دارند. دفن 
 برگ های آلوده ریخته شـده در پـای درخت در فصل پاییز،
 کاربرد محلول اوره 5 درصد روی برگ های آلوده کف باغ و
 برگردانـدن خـاک پای درختان با تیلرهـای باغی می توانند

تـا 90 درصـد از وقـوع ایـن بیمـاری جلوگیـری کننـد. 
کاشـت درختـان سـیب زینتـی در اطـراف باغـات سـیب 
می توانـد منبعـی برای آلوده سـازی درختان سـیب باشـد. 
 هـرس معمـول درختان سـیب بـرای نفوذ نور خورشـید و

جریـان هـوا درون تـاج در کاهـش بیمـاری موثـر اسـت. 
انتخـاب مکان هـای مناسـب کاشـت درختـان سـیب کـه 
 حداقل 6 ساعت در روز نور خورشید دارند و در نظر گرفتن

فاصلـه مناسـب کاشـت درختان هـم می تواننـد در کاهش 
وقـوع بیماری موثر باشـند. 

g  استفاده از مقاومت ارقام
 نیاز به اسـتفاده از مقاومت ارقام جهت کاهش سم پاشی
 درختان سیب از سالهای نخست قرن بیستم احساس می شد.
)crabapple(منابـع مقاومـت به بیماری در سـیب های زینتـی 
 طی تالقی های متعددی به سـیب های خوراکی منتقل شده و
 ژن های مربوطه با نام های Vf نامگذاری شـدند. هم اکنون

ژن هـای غالـب مقاومـت بـه بیمـاری کـه در ژنـوم سـیب 
وجـود دارنـد در مـکان ژنـی Vf قـرار دارنـد. به  هرحـال 
مهم تریـن چالش اسـتفاده از مقاومت ارقام، بُـروز نژادهای 
بیمـاری زای جدید قارچ و شکسـته شـدن مقاومت اسـت. 
 رقم رایج گلدن دلیشـز که در ابتدای قرن بیسـتم به عنوان

رقمی نسـبتاًً مقاوم شـناخته می شـد اکنـون رقمی خیلی 
حسـاس اسـت. بنابرایـن هنـگام معرفـی ارقام مقـاوم باید 
نژاد بیمارگر مشـخص باشـد تـا نوع مقاومت معرفی شـده 

معین شـود. 
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ژن های مسـئول مقاومت به بیمـاری در رقم مقاوم، این 
ویژگـی را دارنـد که نه تنها قادر به شناسـایی و تشـخیص 
آغـاز حملـه بیماریگـر هسـتند بلکـه دارای توانایـی ایجاد 
 زمینـه بـرای شـروع سـاز و کار دفاعـی علیـه ورود هیف و

گسـترش میسـلیوم قارچـی در فضاهای بین سـلولی برگ 
 درختان هسـتند. درگذشته تعداد زیادی از ژن های گیاهی

g نتایج و بحث
 قدرت آلوده کنندگی قارچ بیمارگر لکه سـیاه همبستگی
 مسـتقیم بـا وضعیت منطقـه از نظر ارتفاع از سـطح دریا و
 در نتیجه شرایط آب و هوایی غالب بویژه در فصل بهار دارد.

باغ های سـیب احداث شـده در مناطقی مانند مشکین شهر 
سـینوپتیک هواشناسـی  ایسـتگاه  داده  هـای  اسـاس   بـر 
 اسـتان دارای بهارهای پرباران و دائمی، ساعات ابری زیاد و
 در نتیجه رطوبت نسـبی باال هسـتند. بنابراین این مناطق

در منطقـه جغرافیایـی آسـیب پذیر قرار گرفته انـد. موضوع 
مکان یابـی در خصـوص عوامـل موثـر بـر تولیـد محصـول 
بـا عملکـرد و کیفیـت بـاال ماننـد ارتفـاع از سـطح دریـا، 
 نوسـان دمایـی روز و شـب و تاثیـر منفـی رطوبـت باال در

دوره گلدهـی در کتـاب کشـت و پرورش سـیب بـا تاکید بر 
 دستاوردهای پژوهشی بحث شده است )حاج نجاری، 1395(.

عـالوه بـر وقـوع زمسـتان های سـخت در اسـتان اردبیـل 
طـی چنددهـه گذشـته، تغییـرات اخیـر آب و هوایـی در 
سـطح جهانـی نیـز موجـب شـده اسـت کـه گروهـی از 
تنش هـای زنـده نظیـر بیماری هایـی قارچی لکه سـیاه در 
 کنـار تنش هـای غیرزنده مانند سـرمای انجماد زمسـتانه و
 سـرمای دیررس بهاره تولید محصول سیب را با هزینه های

سنگین و خسارت های زیاد مواجه کنند )شکل 3(. 

 مسئول مقاومت، شناسایی شده اند و بسته به سطح مقاومت
 رقم به دسـت آمده از برنامه های به نژادی در باغ های مادری

تکثیر شـده و در کشـورهای مختلف رواج یافته اند. گروهی 
از ایـن ارقـام تجـاری از دیربـاز همـواره در برنامـه تکثیـر 
تولیدکننـدگان نهـال و مـورد اسـتفاده پرورش دهنـدگان 
محصـول سـیب این کشـورها قـرار گرفته اند )جـدول 3(.

(Jamar, 2011; Ziems, 2009; Shane, 2016) جدول 3. واکنش ارقام مهم سیب به بیماری لکه سیاه

واکنشرقم سیبواکنشرقم سیبواکنشرقم سیب
MurrayحساسJonamacحساسWealthyحساس

Mutsu (Crispin)خیلی حساسJonathanحساسWellingtonحساس
Northern SpyحساسMcIntoshخیلی حساسGolden Deliciousخیلی حساس

Nova SpyمقاومMelroseخیلی حساسGranny Smithحساس
Pink Ladyخیلی حساسMoiraمقاومGravens teinحساس
Winesapخیلی حساسVikingحساسGrimes Goldenمقاوم
Zes tarنسبتاً حساسWayneحساسHaralsonنسبتاً مقاوم

Honey Crispنسبتاً مقاومEmpireخیلی حساسBeaconحساس
IdaredحساسEnterpriseخیلی مقاومPrimaخیلی مقاوم

JonagoldحساسFujiحساسRome Beautyخیلی حساس
Suncrispنسبتاً حساسGalaخیلی حساسS tark Bountyحساس

Summer redحساسGinger Goldخیلی حساسBaldwinحساس
Delicious (Red)حساسScarlet O’Haraخیلی مقاومAkaneمقاوم

Daytonخیلی مقاومAmbrosiaخیلی حساسS tark Splendorحساس
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 شکل 3. بررسی نوسانات ساالنه تولید سیب در استان اردبیل )آمارنامه کشاورزی، 1394(

 ضرورت دارد مسـئولین و تصمیم گیران استان اردبیل با
 فعال کردن کمیته بحران زمینه و بستر الزم، اقدامات جدی
 پیشـگیرانه در خصـوص مقابلـه با خسـارت های فـوق را به
 صورت راهبردی برای 30 ساله آینده میوه کاری آن منطقه
 ترسـیم کنند. آمار خسارت های چندساله اخیر لکه سیاه و

چنددهه گذشته سرمای بهاره به محصوالت باغی و به ویژه 
 سـیب ضـرورت بازبینی و خط مشـی در برنامـه پهنه بندی

جدیـد را بسـیار ملموس و ضروری سـاخته اسـت. هرچند 
زیسـتگاه بهینـه سـیب در ارتفاعـات بـاالی 1500 متـر از 
سـطح دریـا تعریـف می شـود ولـی انعطاف پذیـری بـاالی 
ژنتیـک ایـن گونه شـرایط را بـرای انتخاب ارقـام مقاوم به 
 انواع تنش ها از جمله لکه سـیاه امکان پذیر سـاخته اسـت.
 برنامه شناسایی ارقام تجاری متحمل و مقاوم، انتخاب ارقام

مناسـب، انجـام آزمایش های سـازگاری در یک بـازه زمانی 
 نه چندان طوالنی و حتی 5 سـاله در قالب باغ های الگویی

کوچـک در قطب هـای تولیـد اقدامـی ضـروری اسـت. بـه 
ایـن شـکل، پرورش دهنـدگان سـیب قـادر خواهنـد بـود 
قـدرت رشـد درختـان، عملکرد، رنـگ و اندازه میـوه را در 
زمان هـای مختلـف رسـیدن از نزدیک در باغ هـای نزدیک 
 مشـاهده کننـد. بیمـاری لکه سـیاه معضلی جهانی اسـت،

 پژوهشگران آمریکایی در سال 2010 میالدی گزارش کردند
 که در تمام منطقه پنسیلوانیا که رقم رم بیوتی غالبا کاشت

می شـود، حتـی یک بـاغ سـالم سـیب مشـاهده نکرده اند. 
 حتی با اسـتفاده از انواع سم موجود در بازار آمریکا، کنترل

بیمـاری میسـر نشـد و بـه دلیل حساسـیت ژنتیکـی رقم 
یادشـده بـه بیمـاری لکه سـیاه این باغـات از بیـن رفتند.

g توصیه های ترویجی
 در کوتـاه مـدت جمـع آوری برگ هـا از سـطح بـاغ در
 فصل پاییز و سوزاندن آن ها و ایجاد تناوب در نوع سم طی

سـال های مختلـف می توانـد مؤثـر باشـد. هم زمـان باید به 
باغـداران در خصـوص سم پاشـی بـه موقع در زمـان ایجاد 
شـرایط بحرانـی از نظـر دمـا و رطوبت نسـبی مورد اشـاره 
 در جـدول میلـز اطـالع رسـانی شـود. چـون اسـتفاده از
 جدول میلز برای باغداران می تواند مشکل باشد توصیه می شود

از اطالعـات  جهـت تعییـن دقیـق زمان هـای سمپاشـی 
 موجود در نشریه فنی »مدیریت و کنترل لکه سیاه سیب«
 نوشـته دسـتجردی و حاج نجاري )1395( اسـتفاده شود و

یـا بـه کارشناسـان ترویـج و باغبانی اسـتان مراجعه شـود 
.)1395 )حاج نجـاری. 
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مهم تریـن نـکات ترویجـی کـه می تـوان بـه مـوارد باال 
افـزود عبارتند از: 

 1( در برنامه های گسترش سطح زیر کشت )باغ های جدید( و
جایگزینـی ارقـام، مکان یابـی در ارتفـاع بـاالی 1500 متر 
از سـطح دریـا و انتخـاب ارقام مقـاوم در نظر گرفته شـود.
 2( فهرسـت ارقام معرفی شده جدید سیب، ژنوتیپ های
 امیدبخش پرمحصول سـیب و ارقام وارداتی سـازگار سیب
 به صورت برخط )آن الین( در تارنمای پژوهشکده میوه های
 معتدله موسسه تحقیقات علوم باغبانی در دسترس بهره برداران
 قرار دارد )حاج نجاری، 1395(؛ که بهره برداران و کارشناسان

می توانند به آن مراجعه کنند.
3( واردات ارقـام متحمـل بـه لکه سـیاه سـیب توسـط 
موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانـی و جایگزینـی بـا ارقـام 
حسـاس در باغ هـای مسـن در بخشـی از باغ و یـا از طریق 
پیونـد سرشـاخه به صورت تدریجی و سـاالنه مـورد توجه 

قـرار گیرد.
4( سم پاشـی در شـرایط پیش بینـی شـده دمایـی در 
تلفیـق بـا رطوبـت نسـبی و سـاعت های ابـری و بارانـی 

گیرد. انجـام 
5( سـموم قارچ کـش بـه صورت سـالیانه یا هر دو سـال 

یک بـار به روز شـوند.
6( هـرس زمسـتانه درختـان بـه منظـور تهویـه بهینـه 
 تـاج و نیـز دفـن برگ هـای ریختـه شـده در کـف بـاغ در

پایان فصل رویشی اکیدا توصیه می شود.
7( احـداث باغ هـای الگویـی ترویجـی و سـازگاری بـا 
اسـتفاده از ارقـام جدید و مقـاوم از دیگـر توصیه های قابل 

ذکر هسـتند.
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بوی گندم

شعر از: بهرام سیاره متخلص به پریش شهرضایی
 برگرفتــه از کتــاب شــعر ســبز )مجموعــه اشــعار کشــاورزی و روســتا( گــردآوری محمــد امیری اردکانی و

منصور شاه ولی منتشر شده در سال 1381. ناشر: منصور شاه ولی و محمد امیری اردکانی.

انتخاب شعر: زینب اهلل مرادی

ــت ــن اس ــی گلخ ــت زندگان ــی معیش ب
ــروری ــی پ ــه را م ــدم خوش ــه گن ای ک
ســفره وقتــی بــوی عطــر نــان دهــد
ــدری ــت ان ــه زحم ــرا ب ــو در صح ــا ت ت
می کنــد جوانــی  احســاس  خــود  در 
گــر چــه مــا را دســت بوســیدن خطاســت
ــواه ــش مخ ــش و کوش ــنه جوش از گرس
ــب ــه ش ــد آن ک ــی توان ــادت م ــی عب ک
اندیشــه اش شــود  اهورایــی  کــی 
اشــتها گاه  کــه  ملــت  آن  مــرده 
آســمان چشــم  تشــنه  کویــر  در 
کنــد بارانــش  آب  از  اگــر  پــر 

ــالن گلشــن اســت ــد طف ــا لبخن ــه ب خان
ــت ــردن اس ــر گ ــوام ب ــت از ت ــق من ح
ــه زادان روشــن اســت ــمع چشــم خان ش
این ســمن رخســار و آن ســیمین تن است
ــت ــن اس ــی ایم ــوف قحط ــز خ ــی ک ملت
دســت دهقــان قابــل بوســیدن اســت
اســت خرمــن  وجــود  از  آبــاد  قریــه 
ــت ــیون اس ــی ش ــی غذای ــش از ب در دل
آنکــه جوعــش دیــو و فقــر اهریمــن اســت
چشــم امیــدش بــه دســت دشــمن اســت

تنگتــر از چشــم تنــگ ســوزن اســت                    
ــت ــزن* اس ــون پروی ــاره چ ــه بیچ کاس

*پرویزن: به معنای الک و غربال است
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معرفی کتاب
کتاب "ارتباطات برای نوآوری روستایی بازاندیشی در ترویج کشاورزی"

کتـاب "ارتباطات برای نوآوری روسـتایی بازاندیشـی در 
ترویـج کشـاورزی" ویرایش سـوم کتاب کالسـیک "ترویج 
کشـاورزی" نوشـته ون دن بـن و هاوکیننـز می باشـد که 
بـا شـمارگان 35 هـزار نسـخه و بـه ده زبـان مختلـف بـه 
چـاپ رسـیده اسـت. ایـن کتـاب در سـال 2004 توسـط   
سـیز لوئیـس با همـکاری آن ون دن بن به چاپ رسـیده و 
در سـال 1394 توسـط آقایـان دکتر عبدالمطلـب رضایی، 
مهنـدس احسـان قلی فـر، و مهندس حسـام الدین غالمی 
ترجمـه و بـه وسـیله انتشـارات جهاد دانشـگاهی منتشـر 
 شـده اسـت. کتاب قصد دارد نگاهی نو در اندیشـه و عمل
 ترویج کشـاورزی ایجاد نماید. مؤلف کتاب افراد تسهیل گر،

کارکنـان بخـش ارتباطات و روابط عمومـی، مدیران علمی 
 بخش های دانش و پژوهش، مأموران آموزش و مشاورین، و

 نهایتـاً مدیـران و کارکنـان ترویـج در سـطوح مختلـف را 
مخاطبیـن کتـاب می دانـد. مترجمـان نیز کتـاب را منبعی 
 تخصصی برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی

ارشـد ترویج کشـاورزی و نیز منبعی علمـی برای محققان 
 و کارشناسـان ترویج کشـاورزی معرفی می کنند. کتاب در
 6 بخش و بیسـت فصل سـاماندهی شده اسـت. بخش اول
بـا فصـل   4 شـامل  ترویـج"  در  "بازاندیشـی  عنـوان   بـا 

عناویـن : "مقدمـه"؛ "از ترویج تا ارتباطـات برای نوآوری"؛ 
 "اخالقیات و سیاسـت های ارتباطی در راستای نوآوری"؛ و
 "نقش مداخله ارتباطی در برنامه ریزی سیاسـی" است. در

 بخـش دوم بـا عنـوان "روابط بین فعالیت انسـانی، دانش و
ارتبـاط"، ایـن فصـول گنجانده شـده اسـت: "درک اعمال 
انسـانی: مثـال کشـاورزی"؛ "دانـش و ادراک" و "ارتباط و 
 ساخت معنی" ."نوآوری به عنوان یک فرآیند شبکه سازی،

یادگیـری اجتماعـی و مذاکـره" عنـوان بخش سـوم کتاب 
 اسـت کـه دربردارنـده 4 فصـل بـه ایـن شـرح می باشـد:
 "دیدگاه های متغیر درباره نوآوری"؛ "یادگیری اجتماعی و

فـردی"؛ "مذاکـره در فرآیندهـای تعاملـی"؛ و "نقش افراد 
بیرونی و رویکردهای مختلف مداخله". عنوان بخش چهارم 
 عبـارت اسـت از: "رسـانه، روش ها و مدیریـت فرآیند" که
 حاوی 4 فصل با عناوین "پتانسـیل انواع اصلی ارتباطات و
 رسـانه ها"؛ ارتباطـات برای روش های نـوآوری"؛ "مدیریت

فرآیندهـای نوآوری تعاملـی"؛ و "برنامه ریزی فعالیت های 
فـردی" می باشـد. در بخـش پنجـم "مسـائل سـازمانی و 
 بین سـازمانی" مورد توجه قرار گرفته اسـت و مشـتمل بر
 چهار فصل است: "مدیریت سازمانی، آموزش و تحقیقات"؛
 "نظام های دانش و اطالعات کشاورزی"؛ "خصوصی سازی و

ظهـور بازارهـای دانـش"؛ و "همـکاری در بین رشـته های 
علمـی و جوامـع شـناخت گرا". و نهایتا در بخـش پایانی با 
 عنـوان "سـخن آخـر" یـک فصل با عنـوان "رهیافـت ها و

موضوعاتـی بـرای انجـام تحقیقـات مفهومـی بیش تـر" به 
چشـم می خـورد. 

عباس نوروزی استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی،
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 






