
1 شماره  156
بهار   1398



شماره  2156
بهار  1398



1 شماره  156
بهار   1398

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

صاحب امتیاز:
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

مدیر مسئول: دکتر علی اکبر مؤیدی
سردبیر: مهندس مسعود پیرو شعبانی

مدیر داخلی: ناهید خان احمدی، حسام الدین غالمی
مدیر هنری: شیوا پارسانیک

هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(:
دکتر بهمن امیری الریجانی، دکتر حسین دهقانی، 

دکتر فرهاد رجالی، دکتر مرتضی رضایی، 
دکتر علیمراد سرافرازی، دکتر محمدرضا شاه پسند، 

دکتر فریبرز عباسی، دکتر حسین فرازمند،
 دکتر علی اکبر قنبری، دکتر صابر گلکاری

همکاران این شماره:
مهندس حسین پیری، مهندس محمد شریفی مقدم، 
مهندس غالمرضا ضیایی، مهندس علی اصغر پالوچ

نشانی:
تهران، خیابان آزادی، بین رودکی و نواب، شماره 205 

ساختمان دکتر حسابی، طبقه یازدهم 
تلفن: 9- 66940777 داخلی 2368

نمابر: 66430445
سامانه مدیریت نشریات علمی کشاورزی

journals.areo.ir
)راه ارتباطی بین مجله، نویسندگان و داوران علمی(

سایت ترویج کشاورزی و منابع طبیعی:
www.dtarvij.areo.ir 

شمارگان: 2000 نسخه

فهرست مطالب
2 سخن مدیر مسئول

گزارش 
4  نگاهی به برخی از اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت مخاطرات سیالب در استان لرستان

14  جایگاه ایران در جهان کشاورزی ارگانیک / محمد رشیفی مقدم

16  کاشت گیاهان دارویی در خانه و بهره مندی بیش تر از خواص آن ها / مروج

18  نگاهی به محصول راهربدی بادام و نقش های اقتصادی آن/ مروج

زراعت و باغبانی
20 کاشت نخود پاییزه، فن آوری خالقانه برای مبارزه با  تنش خشکی و عملکرد باالتر/پیام پزشکپور

27 کشت مخلوط لوبیا - ذرت و ارزش اقتصادی آن/علی اکرب قنربی

35   ویروس وای سیب زمینی چالش مهم مزارع سیب زمینی و اسرتاتژی های موفق کنرتل ان در ایران/کربی مسلم خانی، فرشید حسنی

41  مالحظات ترویجی زراعت یونجه در استان خوزستان/ عبداالمیر راهنام، غالم رضا عبادوز

48  نقش محیط، حاصلخیزی خاک و ژنوتیپ بر عملکرد و کیفیت چای سیاه/ کوروش مجد سلیمی

آب، خاک و صنایع
54  ترمیم تراکتور ها،  ادوات و تجهیزات زراعی – باغی آسیب دیده از سیل/ احمد صادقی، هادی حسینی

64  مدیریت توسعه ریشه پسته و نقش آن در کاهش تنش های شوری و خشکی/ عبدالحمید رشافتی

69  مدیریت منابع  آب و مقابله با خشکی در کشاورزی/  هادی تاتاری

دام و آبزیان
75  بیامری مرگ و میر زود رس میگو و روش های پیشگیری/  بهروز قره وی، سعید یلقی

78  ویژگی ها و معیارهای انتخاب قوج گله / نادر پاپی

84  آشنایی با بیامری بلدرچین در پرندگان/ نارص برزگرپور

87  کاهش تنش گرمایی در جوجه های گوشتی با استفاده از الکرتولیت های محلول در آب/ سیروس نوروزی

93  مسمومیت دام ها با اسید پروسیک موجود در علوفه و روش های پیشگیری از آن/ مهدی امیرصادقی، حسین غالمی

منابع طبیعی و محیط زیست
100  شناخت مراتع، الزمه تعامل با بخش های زراعی و دامی /علی اصغر پالوچ

105  کدو طبی را بهرت بشناسیم/مهناز رنجرب

107  مدیریت پسامندهای کشاورزی، نگاه ها/ و راهکارها / حشمت الله سیاهی، مهران نظری

ترویج و توسعه
111  راهربدهای عملیاتی توسعه کشاورزی پایدار در رشایط کشاورزی ایران /محمد رشیفی مقدم

 گوناگون 
117 استویا، به عنوان جایگزین قندهای مصنوعی/ سمر خیامی، حمید نوشاد

124  من یک مروج کشاورزی هستم

127   معرفی کتاب: بازنگری جریان اصالحات ارضی در دهه چهل خورشیدی

ویژه مروجان، مددکاران و کشاورزان پیشرو
فصلنامه ترویجی- اطالع رسانی
شماره  156
بهار  1398



شماره  2156
بهار  1398

سخن 
مدیر مسئول

ــهریور 1394  ــاورزی در ش ــج کش ــن تروی ــام نوی نظ
ــهریور  ــت در ش ــوت و در نهای ــتان های پایل ــطح اس در س
بــه صــورت سراســری توســط وزیــر محتــرم   1395
جهــاد کشــاورزی ابــاغ شــد. مجموعــه خانــواده بــزرگ 
ــترده  ــای گس ــا تاش ه ــاورزی ب ــج کش ــوزش و تروی آم
توانســتند درگام نخســت این نظام را مســتقر کننــد. در این 
گام شــاید بیش تــر بــر وجــوه ســخت افــزاری ایــن نظــام 
متمرکــز بودیــم. در ایــن راســتا مراکــز جهــاد کشــاورزی 
در حــد امکانــات و اعتبــارات موجــود تجهیــز شــدند؛ هــر 
چنــد در ایــن زمینــه نیــز هنــوز راه زیــادی در پیــش داریــم. 
ــن  ــزاری ای ــاً در گام دّوم بیــش از پیــش وجــوه نرم  اف یقین
ــع  ــورت مناب ــن ص ــت. در ای ــد داش ــت خواه ــام اهمی نظ
ــی  ــه یک ــئول پهن ــان مس ــژه مرّوج ــج و به وی ــانی تروی انس
ــطح  ــای س ــتند. ارتق ــن هس ــام نوی ــن ارکان نظ از مهم تری
ــان از  ــه ای مرّوج ــعه حرف ــی و توس ــارت فن ــش و مه دان
ابعــاد مهــم نظــام نویــن اســت. امیــد اســت انتشــار مجــدد 
ــش از  ــه بی ــن زمین ــد در ای ــرّوج بتوان ــابقه م ــا س ــه ب مجل
ــاوه  ــرّوج ع ــه م ــتا مجلّ ــن راس ــردارد. در ای ــش گام ب پی
ــات  ــرد؛ خدم ــد ک ــاش خواه ــی ت ــش فنّ ــال دان ــر انتق ب
ــان  ــژه مرّوج ــه وی ــج ب ــوزش و تروی ــت  اندرکاران آم دس
مســئول پهنــه را منعکــس کنــد و در ارتباطــی دو ســویه تــا 
حــد ممکــن زبــان گویــای ایــن عزیــزان باشــد. رســیدن به 

ایــن مهــم نیازمنــد مشــارکت و همــکاری کلیــه همــکاران 
یعنــی صاحبــان اصلــی »مــرّوج« در سراســر کشــور اســت. 
ســالیان  کــه  درحالــی  و  ناگهانــی  حادثــه ای  در 
ــب  ــه اغل ــم و دغدغ ــالی بودی ــر خشکس ــادی درگی متم
دســت  اندرکاران بخــش کشــاورزی مقابلــه بــا ایــن پدیــده 
ــی از  ــدید برخ ــای ش ــی از بارندگی ه ــیاب ناش ــود؛ س ب
اســتان های کشــور را فراگرفــت. اینجانــب و همکارانــم در 
مؤسســه آموزش و ترویج کشــاورزی، همدردی صمیمانه 
خــود را بــا کلیــه هــم میهنــان عزیــز کــه بــه نوعــی در ایــن 
ــن از  ــم. همچنی ــراز می  کنی ــد اب ــه دیده ان ــوادث صدم ح
ــج در  ــوزش و تروی ــدوم آم ــدرکاران خ ــت ان ــه دس کلی
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ــژه در اســتان ها و مناطــق ســیل زده  سراســر کشــور و به وی
کــه بــه هــر نحــو بــرای کاهــش آالم مــردم و کشــاورزان 
ســیل زده نقشــی ایفــا کردنــد؛ صمیمانــه سپاســگزارم. بــه 
همیــن مناســبت علیرغــم نهایــی شــدن مطالــب این شــماره 
در زمســتان 1397، ســعی کردیــم، مطالبــی فراخــور پدیده 
ــی  ــم. آمادگ ــه درج کنی ــماره از مجل ــن ش ــیاب در ای س
ــه وزارت  ــه مجموع ــازمانی و از جمل ــای س ــه واحده هم
جهــاد کشــاورزی و آمــوزش و ترویــج بــرای مواجــه 
ــی  ــد برخ ــی نیازمن ــای طبیع ــه بای ــا و از جمل ــا بحران ه ب
الزامــات اســت کــه شــاید بتــوان آن را در ســه کلیــد واژه 
ــت  ــردی« و »مدیری ــت راهب ــی«، »مدیری ــت چابک »مدیری

آینده   پژوهشــی« به طــور عــام و آینده نــگاری به طــور 
ــزرگ  ــواده ب ــت در خان ــد اس ــرد. امی ــه ک ــاص خاص خ
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی هــر چــه ســریع تر بــه ایــن 
الزامــات دســت یابیــم و بتوانیــم به  صــورت به هنــگام 
ــش  ــه پی ــه ارائ ــیل در زمین ــد س ــی مانن ــش از پدید های پی
ــه  ــا ارائ ــه و پــس از آن ب آگاهــی، در هنــگام وقــوع حادث
توصیه هــای فنـّـی الزم  در کاهــش اثــرات مخــرب آن بــر 
مــزارع و واحدهــای کشــاورزی و حتــی االمــکان افزایــش 

ــم.  ــاش کنی ــردارن ت ــی بهره ب ــاب آوری اجتماع ت
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نگاهی به برخی از اقدامات انجام شده 
در زمینه مدیریت مخاطرات سیالب در 

استان لرستان
مدیریت هماهنگی ترویج استان لرستان

گزارش

مشــارکت ترویــج در مرحلــه آمادگــی بــرای بالیــای طبیعــی و مرحلــه بازتوانــی پــس از آن مزایــای زیــادی بــرای 
ــر تحقیقــات،  ــی ب ــه راهکارهــای مبتن ــی، دسترســی ب ــع جغرافیای ــچ نهــادی توزی جامعــه روســتایی دارد چــون هی
ــس از  ــه نیازهــای گســترده جامعــه روســتایی پ ــن ب ــِت پرداخت ــت و مأموری ــی، ظرفی برخــورداری از اعتمــاد محل
ــدی نقشــی  ــد حیطــه  کلی ــد در چن ــج می توان ــای طبیعــی، تروی ــورد بالی ــن، در م ــدارد. بنابرای ــن وقایعــی را ن چنی
ــزی  ــورا های برنامه ری ــان در ش ــارکت مروج ــور و مش ــه حض ــل از حادث ــال، قب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــا کن ــی ایف حیات
اضطــراری محلــی می توانــد بســیار مثمــر ثمــر باشــد و یــا ممکــن اســت مــواد آموزشــی وب محــور و نوشــتاری 
ــی  ــرای حــوادث آمادگ ــهروندان ب ــا ش ــود ت ــه ش ــج تهی ــتایی توســط تروی ــی و روس ــه محل ــرای اعضــای جامع ب
ــت  ــود حمای ــان خ ــاب رجوع ــد از ارب ــج می توانن ــت اندرکاران تروی ــه دس ــن حادث ــد. در حی ــدا کنن ــتری پی بیش
کننــد و آنهــا را بــرای کمــک بیش تــر بــه مراجــع مرتبــط ارجــاع دهنــد. همچنیــن بســیاری از پرســنل ترویــج در 
ــی پــس  ــد؛ کــه ایــن موضــوع در دوران بازتوان ــه تخصــص و تجــارب مناســبی دارن ــه مدیریــت کار داوطلبان زمین
از فاجعــه می توانــد ارزشــمند باشــد. متأســفانه بخــش گســترده ای از کشــور بــا مســأله ســیل مواجــه شــده اســت. 
اســتان لرســتان یکــی از اســتان هایی بــود کــه ســیالب تأثیــر قابــل توجهــی بــر آن گذاشــت. گــزارش زیــر بخشــی 
از مهم تریــن اقدامــات انجــام گرفتــه توســط مدیریــت هماهنگــی ترویــج اســتان لرســتان بــرای مدیریــت خطــرات 
ســیالب در بخــش کشــاورزی تــا تاریــخ 1398/02/16 اســت. امیدواریــم ایــن گــزارش زمینه ســاز انتقــال بخشــی 

ــج در دیگــر نقــاط کشــور باشــد.  ــه دســت اندرکاران تروی از تجــارب اســتان لرســتان ب

ــام  ــال پی ــامانه های ارس ــدازی س 1- طراحــی و راه ان
ــاد  ــز جه ــای مراک ــان، رؤس ــران، کارشناس ــرای مدی ب
مــددکاران  پهنــه،  مســؤل  کارشناســان  کشــاورزی، 
ــدگان و  ــتایی و تولیدکنن ــهیلگران زن روس ــج، تس تروی
ــر: ــزای زی ــامل اج ــاورزی ش ــش کش ــرداران بخ بهره ب
الــف- ســامانه پیام رســان ترویــج کشــاورزی 

ــا  ــواع پیام ه ــال ان ــامانه ارس ــا س ــوان تنه ــاپتاک( بعن )س
بخــش  در  و...(  فیلــم  تصویــر،  متنــی،  )فایل هــای 
کشــاورزی ایــران، مســتقر در مدیریــت هماهنگــی 
ــی  ــای عموم ــال پیام ه ــرای ارس ــاورزی ب ــج کش تروی
و توصیه هــای کلــی بــه تمامــی مخاطبــان بخــش 

کشــاورزی )تصویــر شــماره 1(.
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ــه مراکــز جهــاد کشــاورزی  ب- مجهــز نمــودن کلی
اســتان بــه ســامانه ارســال پیامــک بــرای تولیــد و انتشــار 
ــی و  ــرایط زمان ــا ش ــق ب ــی و منطب ــای تخصص پیام ه
ــوزه  ــدگان ح ــرداران و تولیدکنن ــان بهره ب ــی در می مکان

عمــل خــود.  
2- تشــکیل و آغــاز بــکار کمیتــه پیش آگاهــی 
مخاطــرات کشــاورزی از 97/12/1 بــرای اســتخراج 
بــرای  آنهــا  ارســال  و  کارشناســی  توصیه هــای 
ــن  ــاورزی: ای ــش کش ــرداران بخ ــدگان و بهره ب تولیدکنن
ــور مســتمر  ــه ط ــون ب ــا کن ــخ تشــکیل ت ــه از تاری کمیت
در روزهــای شــنبه هــر هفتــه بــا حضــور کارشناســان و 
ــود  ــکیل می ش ــف تش ــای مختل ــان زیربخش ه متخصص

شکل 1: نمایی از سامانه پیام رسان ترویج کشاورزی) ساپتاک(

ــورد بررســی  ــت بخــش کشــاورزی م ــن وضعی و آخری
ــن  ــای ای ــرد. توصیه ه ــرار می گی ــل ق ــه و تحلی و تجزی
ــار مدیریــت  ــژه در اختی ــرم وی ــب یــک ف ــه در قال کمیت
هماهنگــی ترویــج کشــاورزی قــرار گرفتــه و بــا اســتفاده 
از ســامانه های در اختیــار و ســایر روش هــا )بخصــوص 
کارشناســان،  مدیــران،  بــرای  رادیویــی(  پیام هــای 
رؤســای مراکــز جهــاد کشــاورزی، کارشناســان مســؤل 
پهنــه، مــددکاران ترویجــی و عمــوم تولیدکننــدگان 
و بهره بــرداران بخــش کشــاورزی ارســال می شــود 

)جدول هــای شــماره 1 و 2(.
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جدول 1: تعداد جلسات برگزار شده کمیته پیش آگاهی مخاطرات کشاورزی و پیام های استخراج شده از این جلسات

10تعداد کمیته ها  تشکیل شده

100تعداد پیام استخراج شده

جدول 2: تعداد پیام های ارسال شده به بهره برداران از طریق سامانه های مختلف در اختیار

بر این اساس از تاریخ راه اندازی این سامانه ها تا کنون بیش از 13/1 میلیون 
پارت پیام برای افراد مختلف ارسال شده است.

پارت پیامنام سامانه ارسال پیامردیف
7560سامانه جامع پهنه بندی1
110000سهندسامانه2
13000000ساپتاک3

3- برگزاری جلسه هماهنگی در مورخه 97/12/26 با  
اداره کل هواشناسی استان لرستان برای بررسی چگونگی 
داده های  با  هواشناسی  فیزیکی  اطالعات  و  داده ها  تلفیق 
احتمالی  مخاطرات  با  مقابله  برای  کشاورزی  و  زیستی 
به  مذکور  تاریخ  از  و....(.  سرمازدگی، خشکسالی  )سیل، 
بعد و بطور کاماًل منظم تمامی اطالعیه ها و اخطاریه های 
و  دریافت  مذکور  کل  اداره  از  مستقیم  بطور  هواشناسی 
برای مدیران، کارشناسان، رؤسای مراکز جهاد کشاورزی، 
عموم  و  ترویجی  مددکاران  پهنه،  مسؤل  کارشناسان 
تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی ارسال می شود 

)تصویر شماره 2(.   
ــز  ــو مرک ــن و مدع ــن معی ــازماندهی محققی 4- س
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان 
لرســتان و اعــزام آنــان بــه 57 مرکــز جهــاد کشــاورزی 
ــرای تشــکیل کمیته هــای  تابعــه شهرســتان های اســتان ب
ــارات  ــت خس ــن وضعی ــی آخری ــز، بررس ــی در مراک فن
وارده از ســیالب بــه مــزارع، باغــات، واحدهــای دامــی و 
... و ارائــه راهکارهــای عملیاتــی بــه رؤســا، کارشناســان 
و کارشناســان مســؤل پهنه هــای تولیــدی شــاغل در 

ایــن مراکــز بــرای انتقــال بــه بهره بــرداران حــوزه عمــل.
5- تشــکیل تیــم تخصصــی ارائــه خدمــات بهداشــت 
ــیالب در  ــده از س ــارت دی ــردارن خس ــه بهره ب روان ب
بخــش معمــوالن شهرســتان پلدختــر )بحرانی تریــن 
کانــون آســیب دیــده از ســیالب در اســتان لرســتان( بــا 
ــن  ــر ای همــکاری اداره کل بهزیســتی اســتان لرســتان. ب
اســاس و مطابــق بــا آمــار دریافتــی از اداره کل مذکــور 
ــه  ــدگان منطق ــاورزان و تولیدکنن ــراز کش ــه 3942 نف ب
خدمــات مشــاوره ای بهداشــت روان ارائــه شــده اســت. 
6- اعـزام تیم هـای متخصصـان موضوعـی متشـکل 
از محققیـن برجسـته علـوم باغبانـی، آب، خـاک، تغذیـه 
و آفـات و بیماری هـای اسـتان بـرای بررسـی وضعیـت 
خسـارت وارده بـه باغـات انجیـر در شهرسـتان پلدختـر 
بـا  تنـگ سـیاب شهرسـتان کوهدشـت  انـار  باغـات  و 
همـکاری مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع 
طبیعی اسـتان لرسـتان. گـروه اعزامی علیرغـم قطع بودن 
کلیـه راه هـای ارتباطی منطقه از مسـیرهای صعـب العبور 
خـود را بـه منطقه رسـاندند و گـزارش دقیقـی از اوضاع 

ایـن کانون هـای بـزرگ تولیـد تهیـه و ارائـه کردند.
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تصویر 2: برگزاری جلسات منظم هماهنگی با  اداره کل هواشناسی استان لرستان برای بررسی نحوه تلفیق داده ها و
 اطالعات فیزیکی هواشناسی با داده های زیستی و کشاورزی برای مقابله با مخاطرات احتمالی

تصویر شماره 3: سازماندهی و اعزام محققین معین و مدعو مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان به
 57 مرکز جهاد کشاورزی
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پژوهشــگر-مروجان  تیــم  حضــور  تقاضــای   -7
ــرای  ــاورزی ب ــج کش ــوزش و تروی ــه آم ــد مؤسس ارش
ــه 98/2/2 در  ــم در مورخ ــن تی ــتان. ای ــور در اس حض
ــات،  ــزارع و باغ ــت م ــد. و وضعی ــور یافتن ــتان حض اس
ــاژ و  ــتگاه های پمپ ــیالتی، ایس ــی ، ش ــای دام و واحده
... را از نزدیــک مــورد ارزیابــی و تجزیــه و تحلیــل 
)تصاویــر 6 و 7(. ســپس در جلســه  دادنــد  قــرار 
ــدی،  ــر مؤی ــای دکت ــاب آق ــور جن ــا حض ــترکی ب مش

تصاویر 4 و 5: اعزام تیم های متخصص موضوعی برای بررسی وضعیت خسارت وارده به باغات انار )شهرستان کوهدشت(
و انجیر )شهرستان پلدختر(. 

معــاون محتــرم ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 
کشــاورزی )تــات( و رئیــس موسســه آمــوزش و ترویــج 
ــز  ــن مراک ــن معی ــج بررســی های محققی کشــاورزي نتای
جهــاد کشــاورزی، متخصصــان موضوعــی و پژوهشــگر 
مروجــان ارشــد اعزامــی بــه اســتان بــه تجزیــه و تحلیــل 
ــدی  ــد و جمع بن ــی پرداختن ــاهدات میدان ــن مش آخری

ــماره 8(. ــر ش ــد )تصوی ــام ش ــی انج نهای

تصاویر 6 و 7: حضور تیم پژوهشگر-مروجان ارشد مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی برای حضور در منطقه به
 درخواست مدیریت هماهنگی ترویج استان
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تصویر 8: جمع بندی نتایج بررسی های محققین معین مراکز جهاد کشاورزی، تیم های متخصصان موضوعی و پژوهشگر مروجان ارشد
 با حضور دکتر مویدی رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزي

8- برگــزاری نشســت تخصصِی  بررســی راهکارهای 
احیــا و بازســازی مــزارع ، باغــات و واحدهــای تولیــدی 
و  پلدختــر  شهرســتان  در  معمــوالن  انجیرســتان  در 
ــت، در  ــتان کوهدش ــیاب در شهرس ــگ س ــتان تن انارس
روز چهارشــنبه مورخــه 98/2/4 بــا حضــور جنــاب 
ــات  ــازمان ت ــرم س ــاون محت ــدی مع ــر موی ــای دکت آق
و رییــس موسســه آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، 
پژوهشــگر مروجــان ارشــد،  مدیران کل بحــران و پدافند 
ــتادی  ــران س ــان، مدی ــس، معاون ــتان، ریی ــل اس غیرعام
ســازمان جهــاد کشــاورزی و مدیــران جهــاد کشــاورزی 
شهرســتان های تابعــه، مدیــران ادارات، شــرکت ها و 
ــن مرکــز تحقیقــات  مؤسســات تابعــه، رییــس و محققی

و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان در محــل 
ــاورزی. ــاد کش ــازمان جه ــات س ــالن جلس س

پوســتر  عنــوان   6 انتشــار  و  تولیــد  تهیــه،   -9  
ترویجــی، صدهــا دقیقــه برنامــه رادیویــی و تلویزیونــی 
در خصــوص مدیریــت خطــرات ســیالب )تصویــر 

شــماره 9، جــدول 3(.
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جدول 3: تهیه، تولید و انتشار رسانه های ترویجی درباره مدیریت خطرات سیالب

حجم عملکردواحد عملکردعنوان فعالیتردیف

60 دقیقهدقیقهبرنامه تلویزیونی1

465دقیقهبرنامه رادیویی2

90دقیقهپیام رادیویی3

6عنوان پوستر4

تصویر 9: نمونه ای از پوسترهای ترویجی تولید شده درباره مدیریت خطرات سیالب
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ــتان  ــات انجیرس ــی نج ــش مردم ــکیل پوی 10- تش
ــت  ــط مدیری ــیاب توس ــگ س ــتان تن ــوالن و انارس معم
هماهنگــی ترویــج کشــاورزی بــا همــکاری زیــر 
ــر  ــاد کشــاورزی، دفت ــف ســازمان جه بخش هــای مختل
ــیج  ــتان، بس ــوی در آس ــدس رض ــتان ق ــی آس نمایندگ
ــردم  ــازمان های م ــتان، س ــه لرس ــپاه ناحی ــازندگی س س
ــع  ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــاد، س نه
طبیعــی اســتان، مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی و دیگــر کنشــگران بــرای جلــب 
ســازمان های  مردمــی،  مشــارکت های  و  حمایت هــا 
دولتــی و غیــر دولتــی جهــت پاکســازی باغــات انجیــر 

تصویر 10: فراخوان پویش مردمی 
نجات انجیرستان معموالن و انارستان 
تنگ سیاب 

در شهرســتان پلدختــر و باغــات انــار در شهرســتان 
کوهدشــت )تصویــر شــماره 10(. ایــن پویــش به عنــوان 
ــای  ــوزه فعالیت ه ــارکتی در ح ــن مش ــت نوی ــک رهیاف ی
ترویــج کشــاورزی بــرای کمــک بــه بهبــود ســریع اوضــاع 
ــاورزی  ــش کش ــی در بخ ــای طبیع ــروز بالی ــگام ب در هن
ــتاوردهای آن  ــات و دس ــه اقدام ــه نتیج ــت ک ــرح اس مط
ــا 15(.  ــر شــماره 11 ت ــالم می شــود )تصاوی ــه زودی اع ب
اســتان  ترویــج  هماهنگــی  مدیریــت  هدف گــذاری 
لرســتان بــرای پاکســازی انارســتان، 50 هکتــار و بــرای 

ــت.  ــوده اس ــار ب ــتان 100 هکت ــازی انجیرس پاکس
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تصاویر 11 تا 15: گوشه ای از فعالیت های انجام شده در قالب پویش مردمی نجات انجیرستان معموالن و 
انارستان تنگ سیاب
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جایگاه ایران 
در جهان کشاورزی ارگانیک

محمد شریفی مقدم1 

  بررســی آخریــن آمارهــای رســمی دربــاره وضعیــت کشــاورزی ارگانیــک در دنیــا، نشــان می دهــد کــه 172 
کشــور دارای فعالیــت در زمینــه کشــاورزی ارگانیــک هســتند. در ایــن بیــن قــاره آمریــکای شــمالی دارای 3/1  اروپــا 
11/6 آمریــکای التیــن 6/8 آفریقــا 1/3 و اقیانوســیه دارای 17/3 میلیــون هکتــار اراضــی کشــاورزی ارگانیــک هســتند. 
تجــارت ارگانیــک در ســال 2016 میــالدی معــادل 80 میلیــارد دالر و تعــداد کشــورهای دارای مقــررات ارگانیــک 87 
کشــور بــوده اســت. ســطح کل اراضــی تحــت پوشــش ارگانیــک در دنیــا معــادل 43.7 میلیــون هکتــار معــادل 0/99 
درصــد کل اراضــی کشــاورزی دنیــا اســت. کشــور اســترالیا بــا 17/2، آرژانتیــن 
بــا 3/1، آمریــکا بــا2/2، چیــن بــا 1/9، اســپانیا بــا 1/7، ایتالیــا بــا 1/4، اروگوئــه 
ــار، 10  ــون هکت ــا 0/9 میلی ــادا ب ــا یــک و کان ــا 1/1، آلمــان ب ــا 1/3، فرانســه ب ب
کشــور نخســت دنیــا در زمینــه کشــاورزی ارگانیــک در دنیــا هســتند.  در ســال 
2016، کشــور ایــران از منظــر ســطوح اراضــی کشــاورزی ارگانیــک )بــا در نظــر 
گرفتــن مــزارع در حــال گــذار( بــا ســطحی معــادل 11 هــزار و 601 هکتــار، در 
رتبــه 85 دنیــا، پایین تــر از کشــورهای تاجیکســتان، گواتمــاال و پانامــا و باالتــر 

از کشــورهای ایســلند، کامبــوج، ژاپــن، صربســتان، نپــال و... قــرار دارد.
 رتبـه کشـور ایـران، از نظـر تـالش بـرای تبدیـل اراضی کشـاورزی بـه نظام 
ارگانیـک که شـاخصی مهم برای مقایسـه کشـور در برنامه ریـزی و فعالیت مدون 
در توسـعه کشـاورزی ارگانیـک اسـت، بسـیار پایین بـوده و با عـدد 0/02درصد 
)نسـبت اراضـی ارگانیـک بـه کل اراضـی( در ردیـف 143 دنیا قـرار دارد. در این 
رتبه بندی، بعد از کشـور ایران، 28 کشـور دیگر مانند عربسـتان، آفریقای جنوبی، 
کنیـا، مالـزی، نیجریـه، جاماییـکا، کامـرون، زیمبـاوه، عمان و عـراق قـرار دارند. 
ایـن در حالـی اسـت که کشـور ایـران از نظر پتانسـیل تبدیـل اراضی کشـاورزی 
بـه ارگانیـک، به دلیـل ویژگی هـا و مزایـای ناشـی از نظـام کشـاورزی مبتنـی بـر 
تولیـدات روسـتایی، دیم، عشـایری و همچنین تنـوع اقلیمی و محصولـی )دامی،  

1- مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار

گزارش
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زراعـی، باغی، آبزیـان و...(، قابلیت تبدیل حداقل 
۱۰ درصـد از اراضـی کشـاورزی بـه ارگانیـک را دارد و 
در ایـن بـاره می توانـد جزو ۱۲ کشـورهای برتـر دنیا قرار 

گیـرد. ایـن پتانسـیل در بیش تر اسـتان های کشـور 
فــارس،  لرســتان،  خراســان،  کرمــان،  جملــه  از 
و  چهارمحــال  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  خوزســتان، 
بختیــاری، قزویــن و... در طیــف وســیعی از محصــوالت 
ــا وجــود  ــت و ب ــن ظرفی ــا وجــود ای ــا ب وجــود دارد، ام
ــردی  ــند راهب ــتین س ــن نخس ــدون و تدوی ــه راه م نقش
ــال  ــعه و فع ــرای توس ــک ب ــاورزی ارگانی ــعه کش توس
ســازی  نظــام کشــاورزی ارگانیــک  درکشــور،  به دلیــل 
ــرای  ــاد و مرجــع مشــخص ب ــدان نه ــوازی کاری و فق م
توســعه کشــاورزی ارگانیــک، عــدم اســتقرار کامــل نظــام 
ملــی گواهــی ارگانیــک، فقدان ســاز و کار مشــخص برای 
ــگاه  ــه ن ــت و غلب ــک، دخال ــوالت ارگانی ــه محص عرض
ــراف  ــک ، انح ــش ارگانی ــاری در بخ ــودجویانه و تج س
در رســالت و اهــداف حقیقــی ارگانیــک، دخالــت عناصر 
ــدان شــجاعت  ــاره، فق ــن ب ــط در ای ــای غیرمرتب و نهاده
ــش  ــف بین ــل ضع ــتگزاران به دلی ــری سیاس در تصمیم گی
در مبانــی توســعه کشــاورزی ارگانیــک و تبلیغــات منفــی 
طرفــداران کشــاورزی صنعتــی از ایــن ســرمایه و فرصــت  
بالقــوه در کشــاورزی کشــور اســتفاده مناســبی صــورت 
ــورهای  ــیاری از کش ــه بس ــی ک ــت. در حال ــه اس نگرفت
ــد  ــادل ۷۹ درص ــیا مع ــور در آس ــامل ۳۷ کش ــه، ش منطق
ازکل تعــداد کشــورهای آســیایی در ســال های اخیــر 
ــک  ــرمایه گذاری در بخــش ارگانی ــعه و س در حــال توس
ــون  ــا ۱/۹ میلی ــن ب ــال کشــور چی ــوان مث هســتتند. به عن
ــیا و در  ــده در آس ــن کشــور تولیدکننن ــار بزرگ تری هکت
ــا برخــی کشــورهای  ــی اســت ی ــارم جهان ــف چه ردی
منطقــه ماننــد هنــد و روســیه بیشــترین درصــد توســعه 
رشــد ارگانیــک در ســال های اخیــر را نســبت بــه ســال 
ــا ۳۰۰  ــن رشــد ت ــم ای ــه رق ــد ک ــا را دارن ۲۰۱۱ در دنی
ــی  ــن در حال ــه ســال ۲۰۱۱ اســت. ای درصــد نســبت ب
ــران  ــک ای ــه بررســی رشــد کشــاورزی ارگانی اســت ک
ــر شــده، دچــار  ــل ذک ــه دالی ــا ب ــر بن در ســال های اخی

ــی منفــی شــده اســت.  ــوده و حت نوســان ب

ــا  ــایر بخش ه ــک در س ــار ارگانی ــال، آم ــن س در ای
)به  جــز  زراعــت و باغباتــی(  در دنیــا عبــارت اســت از :

-  بخش اراضی طبیعی و بکر ۴۴/۳۷ میلیون هکتار
-  بخش آبزی پروری ۴۳ هزار و ۲۲۲ هکتار 

-  بخش جنگل ۶۲ هزار و ۵۸۹ هکتار 
-  بخـش اراضـی قـرق غیرکشـاورزی هشـت  هزار و 

هکتار  ۱۱۲
-  سایر فرایندها یک هزار و ۵۰۷ هکتار است 

ــن  ــه ای ــردن اراضــی کشــاورزی ب ــه ک ــا اضاف ــه ب ک
آمــار در مجمــوع ۸۱ میلیــون و ۲۲۰ هــزار و ۱۷۲ 
ــا تحــت پوشــش نظــام ارگانیــک  ــار از ارضــی دنی هکت
ــزار و ۸۵۰  ــبه ۲۲ ه ــا محاس ــز ب ــران نی ــتند. در ای هس
ــی  ــل اراض ــل از تبدی ــک حاص ــی ارگانی ــار اراض هکت
طبیعی)وحشــی( و ۱۱ هــزار و ۶۰۱ هکتــار اراضــی 
کشــاورزی ارگانیــک، در مجمــوع دارای ۳۴ هــزار و 
ــه  ــی رتب ــک اســت و بررس ــی ارگانی ــار اراض ۴۵۱ هکت
ــران در مجمــوع اراضــی ارگانیــک هــم در رتبه هــای  ای

ــرد. ــرار می گی ــا ق ــا ۹۰ دنی ۸۰ ت

 رتبه کشور ایران، از نظر تالش برای 
تبدیل اراضی کشاورزی به نظام ارگانیک 
که شاخصی مهم برای مقایسه کشور در 
برنامه ریزی و فعالیت مدون در توسعه 
کشاورزی ارگانیک است، بسیار پایین 
بوده و با عدد 0/02درصد )نسبت اراضی 
ارگانیک به کل اراضی( در ردیف ۱۴۳ 
دنیا قرار دارد.
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ــار،  ــه به ــه، همیش ــد بابون ــی مانن ــان داروی گیاه
ــه  ــد ک ــادی دارن ــواص زی ــن خ ــب و آویش گل غاص
ــه  ــازل ب ــا در من ــت آن ه ــج کاش ــا تروی ــوان ب می ت
عنــوان یــک فرهنــگ، خانواده هــا را از خــواص آن هــا 
ــر  ــا دکت ــزارش ایرن ــه گ ــرد. ب ــد ک ــر بهره من بیش ت
محمدباقــر رضایــی در زمینــه گیاهــان دارویــی و نقــش 
آن در خانــه و خانــواده گفــت: ایــن گیاهــان عــالوه بــر 
زیبایــی و نشــاط بخــش بــودن، دارای خــواص متعــدد 
دارویــی هســتند کــه خانــواده هــا پــس از دوره رشــد و 
نمــو آن هــا می تواننــد از آن خــواص دارویــی بهره منــد 
شــوند. وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر برخــی از 
ــا  ــه ی ــی در باغچ ــاه داروی ــت گی ــه کاش ــا ب خانواده ه
گلــدان روی آورده انــد و بهتــر اســت ایــن موضــوع در 
همــه خانواده هــا نهادینــه شــود. رئیــس انجمــن گیاهان 
دارویــی ادامــه داد: برخــی بــه دلیــل آشــنایی نداشــتن 
بــا گیاهــان دارویــی، از کاشــت آن هــا در باغچــه منازل 
خــودداری کــرده یــا آن هــا را بــه عنــوان علــف هــرز 
ــزوم توســعه کاشــت  ــر ل ــی ب ــد. رضای ــن می برن از بی

ــز  ــا نی ــهرها و پارک ه ــن ش ــی در میادی ــان داروی گیاه
تأکیــد کــرد و افــزود: در میادیــن و پارک هــای شــهرها 
ــت  ــه کاش ــا، ب ــایر گل ه ــار س ــوان در کن ــم می ت ه
گیاهــان دارویــی پرداخــت. وی بیــان کــرد: در برخــی 
از میادیــن و پارک هــای شــهرها گونه هایــی از گیاهــان 
دارویــی کاشــته می شــود امــا ایــن رونــد بایــد تغییــر 
کنــد تــا شــاهد کاشــت هدفمنــد و بیشــتری از گیاهــان 

دارویــی در ایــن مناطــق باشــیم.

رضایــی افزایــش آگاهــی مــردم از خــواص گیاهــان 
ــه نقــش  ــا اشــاره ب ــی را ضــروری دانســت و ب داروی
ــت  ــگ کاش ــج فرهن ــه تروی ــانه ها در زمین ــر رس موث
گیاهــان دارویــی در منــازل گفــت: رســانه ها بــا اطــالع 

رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی طرح کرد:

کاشت گیاهان دارویی در خانه و 
بهره مندی بیش تر از خواص آن ها

گزارش

گیاه دارویی گل قاصدک بهترین
 آرام بخش است که در مکان های 
طبیعی در مدت کوتاهی رشد می کند و 
می توان این گیاه را در میادین و پارک ها 
کاشت و از اثرات دارویی آن استفاده کرد.
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رســانی صحیــح و بــه موقــع می تواننــد نقــش بســزایی 
ــی داشــته  ــان داروی ــگ کاشــت گیاه ــج فرهن در تروی
ــان  ــوان گیاه ــه می ت ــرد ک ــان ک ــی بی ــند. رضای باش
ــرار  ــوزان ق ــش آم ــار دان ــی را در اختی ــی گلدان داروی
ــه  ــان، زمین ــن گیاه ــوزش کشــت ای ــا ضمــن آم داد ت
ترویــج کاشــت آن هــا در منــازل فراهــم شــود. رئیــس 
ــن  ــا تعیی ــت: ب ــی گف ــان داروی ــی گیاه ــن علم انجم
ــوع در  ــن موض ــم ای ــعی کردی ــب س ــای مناس الگوه
جامعــه نهادینــه شــود و تــالش شــده اســت تــا از توان 
ــوزش و  ــد وزارت آم ــی مانن ــت مجموعه های و ظرفی
پــرورش بــرای تحقــق ایــن امــر اســتفاده شــود. وی در 
خصــوص خــواص برخــی گیاهــان دارویــی و معطــر 
گفــت: گیــاه دارویــی گل قاصــدک بهتریــن آرام بخش 
ــدت کوتاهــی  ــه در مکان هــای طبیعــی در م اســت ک
ــن و  ــاه را در میادی ــن گی ــوان ای ــد و می ت ــد می کن رش
پارک هــا کاشــت و از اثــرات دارویــی آن اســتفاده کــرد.
رضایــی، بابونــه را به عنــوان یکــی دیگــر از گیاهــان 
ــی  ــاه داروی ــن گی ــزود: ای ــرد و اف ــی ک ــی، معرف داروی

ــبز و در اواســط  ــی سرس ــای طبیع ــوالً در مکان ه معم
ــوان آن را در  ــد و می ت ــد می کن ــاه رش ــت م اردیبهش
مناطــق شــهری کاشــت و عالوه بــر زیبایــی، از خواص 
دارویــی آن اســتفاده کــرد. وی ادامــه داد: گیاهــان 
ــت  ــان، خاصی ــان و درخت ــایر گیاه ــد س ــی مانن داروی
کاهــش آلودگــی داشــته و در پاکــی هــوا نقــش موثری 
دارنــد؛ همچنیــن در تابســتان در تلطیــف هــوا و ایجــاد 

ــد. ــا می کنن ــراد نقــش بســزایی ایف شــادابی در اف

می توان گیاهان دارویی گلدانی را در 
اختیار دانش آموزان قرار داد تا ضمن 
آموزش کشت این گیاهان، زمینه ترویج 
کاشت آن ها در منازل فراهم شود.
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گزارش

در مصاحبه با رئیس و معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طرح شد:

نگاهی به محصول راهبردی بادام و 
نقش های اقتصادی آن

 بــادام یکــی از قدیمی تریــن درختانــی اســت کــه در مناطــق سردســیری و نیمــه سردســیری ایــران کشــت 
ــرمای  ــاهد س ــه ش ــال هایی ک ــوص در س ــداران دارد و بخص ــد باغ ــده در درآم ــن کنن ــی تعیی ــادام نقش ــود. ب می ش
دیــررس بهــاره نباشــیم، محصــول خوبــی تولیــد خواهــد شــد. شــرایط مناســب کاشــت بــادام در نقــاط مختلــف ایــران 
و عمــر نســبتاً زیــاد ایــن درخــت، امــکان توســعه بیش تــر ایــن محصــول را بــه وجــود آورده اســت. درخــت بــادام 

ــزان آب،  ــل می ــا حداق ــتقرار، ب ــس از اس ــی دارد و پ ــی کم ــاز آب نی
ســازگاری دارد؛ بنابرایــن در مناطــق خشــک و نیمه خشــک بیش تــر 
ــتدار  ــت دوس ــی اس ــادام درخت ــد. ب ــدام می کنن ــت آن اق ــه کاش ب
اراضــی خشــک بــا زهکشــی خــوب زیــرا در مناطــق مرطــوب کــه 

ــد. ــن می رون ــادام از بی ــان ب ــاال باشــد درخت آب ســطح االرض ب
آقــای دکتــر حســین لطفعلــی زاده رئیــس مرکز تحقیقــات 
ــاط  ــن ارتب ــرقی در همی ــان  ش ــی آذربایج ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
بــه خبرنــگار مــروج گفــت: بــا توجــه بــه ارزش اقتصــادی، غذایــی، 
ــا توجــه بــه تحمــل ایــن  ــادام و ب مصــارف تازه خــوری و آجیلــی ب
ــادام در  ــای ب ــعه باغ ه ــرایط ســخت محیطــی، توس محصــول در ش
ــد  ــده می توان ــالح ش ــام اص ــتفاده از ارق ــا اس ــب و ب ــرایط مناس ش
نقــش ســازنده ای در اقتصــاد کشــور داشــته باشــد. وی افــزود: روش 
معمــول آبیــاری درختــان بــادام، آبیــاری ســطحی و آبیــاری قطــره ای 
اســت و بــه علــت حساســیت برگ هــای بــادام بــه نمــک، از آبیــاری 
ــادام تشــریح  ــام ب ــه ارق ــا اشــاره ب ــی اســتفاده نمی شــود. وی ب باران
ــس و  ــام آذر، ســهند، شــکوفه، آ200، اســکندر، آراز، فرانی ــرد: ارق ک
یلــدا قابــل توصیــه بــه باغــداران یــرای تولیــد اســت. لطفعلــی زاده 
ضمــن اشــاره بــه آفــات بــادام ادامــه داد: از آفــات مهــم درختــان بادام 
می تــوان بــه زنبــور مغزخــوار بــادام، شــته ســبز هلــو، شــته خالــدار 
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ــه ای، چوبخــوار  ــه دونقطــه ای، پوســتخوار مدیتران ــرم ســفید ریشــه، کن ــادام، ک ــو، شپشــک نخــودی ب هل
درختــان میــوه، سوســک طوقه خــوار و کــرم سرشــاخه خــوار هلــو اشــاره کــرد. رئیــس مرکز تحقیقــات کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی آذربایجــان  شــرقی یــادآور شــد: بــاال بــودن ارزش اقتصــادی، غذایــی، مصــارف تازه خــوری و آجیلــی 
بــادام و اســتفاده در تولیــد لــوازم بهداشــتی و آرایشــی را بایــد نمــادی از ارزش ایــن ریــز میــوه بدانیــم. وی افــزود: 
کوددهــی در بــادام براســاس آزمــون و تجزیــه خــاک انجــام می گیــرد و عناصــر پرمصــرف مــورد نیــاز بــادام شــامل 
ازت، فســفر، پتــاس و از عناصــر ریزمغــذی منیزیــم، روی، بـُـر، آهــن، منگنــز، مــس اســت و بهتریــن روش کوددهــی 
روش چالکــود اســت. لطفعلــی زاده بــا ارائــه راهکارهایــی بــرای کاهــش ضایعــات بــادام تأکیــد کــرد: برداشــت بموقع 

و حــذف پوســته ســبز بالفاصلــه پــس از برداشــت، در کاهــش ضایعــات بــادام نقــش چشــمگیری دارد.
همچنیــن حمیــد رهنمــون معــاون پژوهــش و فنــاوری مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی آذربایجــان 
 شــرقی در همیــن زمینــه بــه خبرنــگار مــروج گفــت: باغــداران بــا مدیریــت مناســب از همــان ابتــدای احــداث بــاغ 
بــادام، تغذیــه و آبیــاری بموقــع، محصولــی بــا هزینــه پاییــن و درآمــد بــاال به دســت می آورنــد. وی افــزود: بــادام در 
درآمــد باغــداران نقشــی تعییــن کننــده دارد و بخصــوص در ســال هایی کــه شــاهد ســرمای دیــررس بهــاره نباشــیم، 
محصــول خوبــی تولیــد خواهــد شــد. وی از مناســب ترین زمــان بــرای برداشــت بــادام یــاد کــرد و اظهــار داشــت: 
زمــان برداشــت محصــول بــادام نســبت بــه ارقــام کاشــته شــده از دهــه ســوم مــرداد مــاه شــروع و تــا اواخــر شــهریور 
ــادام تغییــر رنــگ می دهــد و پــس از پژمــرده شــدن،  ــوه، پوســت ســبز ب ــد و در زمــان رســیدن می مــاه ادامــه می یاب
ــن 20-15  ــع برداشــت بی ــادام در موق ــت ب ــدار رطوب ــه مق ــی اســت ک ــی ایجــاد می شــود. گفتن در آن شــکاف طول
درصــد اســت. رهنمــون بــا اشــاره بــه بیماری هــای مهــم بــادام ادامــه داد: بیمــاری پ  ژمردگــی ورتیســلیومی، شــانکر 
ــادام، بیمــاری  ــوز ب ــی، بیمــاری آنتراکن ــادام، بیمــاری غربال ــه ب ــادام، گال طوق ــی ب ــادام، شــانکر باکتریای ــود ب کــف آل
ــاری  ــادام، بیم ــد ب ــاری نمات ــرگ، بیم ــوختگی ب ــاری س ــگ، بیم زن
پوســیدگی فیتوفتــرای طوقــه و ریشــه، بیمــاری پوســیدگی آرمیالیــی 
ــم  ــای مه ــوان از بیماری ه ــرگ را می ت ــت ب ــاری بالی ــه و بیم ریش
ــوان  ــی به عن ــودن ارزش صادرات ــاال ب ــزود: ب ــمرد. وی اف ــادام برش ب
محصولــی راهبــردی در دنیــا و همچنیــن بــاال بــودن عمــر انبارمانــی 
بــادام بــرای نگهــداری و  صــدور بــه کشــورهای دوردســت بیانگــر 
ارزش فــراوان بــادام بــه عنــوان یــک محصــول باغــی اســت. آقــای 
رهنمــون از راهکارهــای کاهــش ضایعــات در زمــان برداشــت بــادام 
ــذف  ــس از ح ــه پ ــودن بالفاصل ــک نم ــرد: خش ــد ک ــت و تأکی گف
پوســته ســبز در هــوای بــاز، نگهــداری در جــای خشــک و ســرد از 
جملــه مــواردی هســتند کــه از ضایعــات ایــن محصــول جلوگیــری 
می نمایــد. براســاس ایــن گــزارش، کشــت بــادام بــا نیــاز آبــی کــم و 
توســعه باغــات بــادام به منظــور جلوگیــری از پســروی آب دریاچــه 
ــه اســت  ــداران قابل توصی ــه باغ ــن دریاچــه ب ــیه ای ــه در حاش ارومی
ــود  ــم ش ــادرات فراه ــکل گیری ص ــای ش ــه زمینه ه و در صورتی ک
ارزآوری بســیار باالیــی از محــل تولیــد بــادام عاید کشــورخواهد شــد. 

تهیه و تنظیم گزارش: 
مهندس طایفه سلطانخانی
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کاشت نخود پاییزه 

فن آوری خالقانه برای مبارزه با 
تنش خشکی و عملکرد باالتر

پیام پزشکپور1

مقدمه 
نخـود به خاطر اسـتفاده هـای گوناگـون و مصارف 
متنـوع و همچنین توانایی این گیاه برای رشـد و نمو در 
نظام های زراعی با نهاده کم و تحت شـرایط نامناسـب 
از نظـر خـاک و محیط هـای خشـک ، نسـبت به سـایر 
گیاهـان زراعـی ، به عنـوان جـزء مهمـی از نظام هـای 

زراعـی کشـاورزی معیشـتی در آمـده اسـت. همچنین 
بـه خاطـر نقـش آن در حاصلخیـزی، نقـش مهمـی در 
سیسـتم های کشـاورزی نواحـی دیـم دارد، کـه ایـن به 
دلیل تثبیت زیسـتی نیتـروژن، افزایش درآمـد و اهمیت 
تغذیـه ای آن اسـت. نخـود منبع مهم پروتئیـن )29/6 – 
9/ 14درصد( می باشـد. کاشـت نخود باعث حاصلخیز 

زراعت و 
باغبانی

چکیده 
ــتان  ــته در اس ــال گذش ــول 18 س ــزه در ط ــده در انتخــاب کاشــت نخــود پایی ــام ش پیشــرفت های انج

لرســتان نشــان می دهــد کــه میانگیــن عملکــرد دانــه در کاشــت پاییــزه  نخــود، 1354  کیلوگــرم در هکتــار و 
در کاشــت بهــاره، 626 کیلوگــرم در هکتــار بــوده و بــه طــور میانگیــن 116 درصــد افزایــش عملکــرد را نشــان 
داده اســت. عــالوه بــر ایــن، کاشــت پاییــزه  در حــدود 25 تــا 45 روز زود تــر از کاشــت بهــاره بــه رســیدگی 
فیزیولوژیکــی رســیده کــه بســتگی بــه تاریــخ کاشــت و رقــم دارد. بــه هــر حــال پتانســیل  ژنتیکــی نخــود بــه 
مقــدار زیــادی بســتگی بــه محیــط دارد و کاشــت پاییــزه نخــود باعــث افزایــش راندمــان مصــرف آب، فــرار از 
خشــکي، افزایــش پایــداري تولیــد کشــاورزان خرده پــا، ایجــاد محصــول پابلنــد و امــکان برداشــت مکانیــزه ، 
افزایــش میــزان پروتئیــن برداشــت شــده در کاشــت پائیــزه در مقایســه بــا کاشــت بهــاره، افزایــش نیتــروژن 
تثبیــت شــده، تغییــر در سیســتم آیــش، افزایــش عملکــرد محصــول بعــدي در تنــاوب )ماننــد غــالت دیــم(، 
افزایــش ســودمندي اقتصــادي، افزایــش درصــد جوانــه زدن بــذور و کاهــش بیمــاري پژمردگــي فوزاریومــي و 
کاهــش خســارت آفــت کــرم پیلــه خــوار می شــود. در ایــن مقالــه مســائل و مشــکالت کاشــت نخــود پاییــزه 

و اولویت هــای تحقیقاتــی آن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 

1- اســتادیار پژوهــش و عضــو هیــأت علمــی، بخــش تحقیقــات اصــالح و تهیــه نهــال و بــذر، مرکــز تحقیقــات وآمــوزش کشــاورزی و منابع طبیعی لرســتان، 
ســازمان تحقیقات،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، خــرم آبــاد، ایران
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نمـودن خـاک ، کاهش مصرف کودهای شـیمیایی و در 
نتیجه آلودگی زیسـت محیطی می شود. همچنین باعث 
امنیت غذایی، معیشـت، پایداری تولید و تغذیه و امنیت 
اکوسیسـتم اسـت و در تنـاوب با غـالت باعث کاهش 
آفـات و بیماری هـای غالت در اثر سیسـتم تک کشـتی 
می شـود. عـالوه بر آن کاشـت نخود باعـث بهبود تنوع 
زیسـتی خـاک، افزایش زیسـت توده میکروبـی خاک و 
بهبود فعالیت آن ها در خاک می شـود. نخود در کشـت 
مخلـوط می توانـد مورد اسـتفاده قرار گیرد کـه نیتروژن 
حاصـل از  تثبیـت بیولوژیک آن برای خـود گیاه نخود،  
بـرای گیاه همراه در کشـت مخلوط و هـم برای گیاهان 
بعـدی کـه در تنـاوب قـرار می گیرنـد مـورد اسـتفاده  
قـرار می گیـرد. کاه و کلـش نخـود بـا توجـه بـه ارزش 
غذایـی بـاالی آن بـه صـورت مخلـوط بـا کاه و کلـش 
غالت می تواند مورد اسـتفاده دام ها قرار گیرد. کاشـت 
نخـود بـا بـرآورده کردن نیازهـای پروتئینی انسـان و در 
نتیجه کاهش فشـار بـر چراگاه های طبیعـی برای تولید 
پروتئیـن حیوانی، نقـش غیر قابل انـکاری در حفظ بوم 
نظام هـای طبیعـی دارد. بـا جایگزینـی نخـود بـه جای 
آیـش در سیسـتم زراعی گندم – آیـش به موفقیت های 
بسـیار مطلوبی در پایداری تولید می توان دسـت یافت. 
نخود توانسـته طیف گسـترده ای از کنج های اکولوژیک 
را بـه خـود اختصـاص دهـد. نخود بـا شـرایط اقلیمی 
خشـک ایران بسـیار سازگار اسـت و در صنایع مختلف 
داروسـازی ، آرایشـی  مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. 
نخـود دارای شـاخص گالیسـمیک پاییـن می باشـد و 
مصـرف آن  باعـث  تغییرات اندکـی در میزان قند خون 
و میـزان ترشـح انسـولین می شـود و همچنیـن نخـود 
دارای الیـاف )فیبـر( باالیـی اسـت کـه باعـث کاهـش 
گلوکز)قنـد( و کلسـترول خون و مانع  از سـرطان روده 
بزرگ می شـود. پروتئین نخود، خون انسـان را اسـیدی 
نمی کنـد و موجـب پوکـی اسـتخوان نمی شـود. نخود 
حاوی فیتو اسـتروژن اسـت که نسـخه ضعیـف گیاهی 
اسـتروژن زنانـه )هورمـون زنانـه ( واقعـی اسـت کـه 
باعث متعادل شـدن ترشح هورمون اسـتروژن و کاهش 
ریسـک سـرطان سـینه و پوکـی اسـتخوان و عـوارض 
ناشـی از یائسـگی در زنـان، کاهـش چربـی، کاهـش 

کلسـترول خون و مانـع از بیماری دیابت می شـود. اگر 
چه عملکرد نخود پایین اسـت، ولـی از لحاظ اقتصادی 
می توانـد نقـش مهمـی در مناطـق دیم خیز ایجـاد کند. 
انجام کشـت بهاره نخود بخاطر شـرایط آب و هوایی و 
خسـارت عوامل بیماری زا )مانند بیماری برق زدگی( و 
رشـد علف های هرز اسـت. در حقیقت تنش خشـکی 
و درجـه حـرارت باال در انتهای فصل رشـد در کاشـت 
بهـاره  باعـث کاهـش عملکـرد در گونه هـای مختلف 
نخـود شـده اسـت. در نواحی دیم خیز اسـتان لرسـتان 
در پایـان دوره رشـد گیـاه، تقاضا بـرای رطوبت از آنچه 
کـه موجـود هسـت، بیش تر اسـت. در فصل خشـک، 
تنظیـم و کارکـرد روزنه هـا بـه خوبـی انجام نمی شـود 
و بـه مقـدار زیادی کارکـرد آن ها تحت تـأ ثیر رطوبت 

شکل 2- روش مبارزه مکانیکی با علف های هرز در کاشت پائیزه نخود

شکل1  -مقایسه کشت پائیزه )سمت چپ( با کشت بهاره)سمت راست(
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ذخیـره شـده در خـاک قرار می گیـرد. در کاشـت پاییزه 
کارایـی مصـرف آب )راندمـان مصـرف آب( بخاطـر 
کاهش تبخیر و تعرق در طول دوره رشـد رویشـی گیاه 
بـاال مـی رود. اولیـن آزمایشـات مقایسـه کاشـت پاییزه 
بـا کاشـت بهـاره نخود در اسـتان لرسـتان توسـط مرکز 
تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منایع طبیعی لرسـتان 
در سـال 1379 بـه اجـرا در آمـد. مناسـب ترین تاریـخ 
کاشـت 15 آبـان مـاه تـا 30 آذر مـاه در نواحـی معتـدل 
سـرد، معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسـیری استان است 
کـه شـرایط اکولوژیکـی جدیدی در مقایسـه با کاشـت 
بهـاره برای رشـد گیاه نخـود به وجود می آیـد. رطوبت 
نسـبی بـاال در طـول فصـل زمسـتان شـرایط مناسـبی 
برای توسـعه و گسـترش بیمـاری برق زدگـی به وجود 
مـی آورد. از ایـن رو بـا توجـه بـه خطر درجـه حرارت 
پاییـن و تنش سـرما الزم اسـت ارقامـی سـازگار با این 
شـرایط در نظـر گرفتـه شـوند. معرفـی ارقام مقـاوم به 
سـرما و بیماری برق زدگی از ضروریات کاشـت پاییزه 
نخود اسـت. در خصوص سـرما و بیمـاری برق زدگی، 

تنـوع ژنتیکی در نخود نشـان داده شـده اسـت.
پتانسیل  نخود پاییزه 

ــاره نخــود در  ــزه و به ــج مقایســه کاشــت پایی نتای
ــه  ــورت خالص ــه ص ــتان ب ــت لرس ــه کوهدش منطق
ــان  ــج نش ــن نتای ــت. ای ــده اس ــر ش ــدول1 ذک درج
می دهــد کــه عملکــرد نخــود پاییــزه، 2841 کیلوگــرم 
در هکتــار اســت، در صورتــی کــه عملکــرد دانــه نخود 
ــار اســت   ــرم در هکت ــگام، 1232 کیلوگ ــاره زود هن به
ــت.  ــته اس ــش داش ــد افزای ــع 130 درص ــه در واق ک
همچنیــن طــول دوره رشــد رویشــی در کاشــت پاییــزه 
تقریبــا 2/5 برابــر طول دوره رشــد رویشــی در کاشــت 
بهــاره اســت. عملکــرد مــاده خشــک در کاشــت پاییزه 
7166 کیلوگــرم در هکتــار و عملکــرد مــاده خشــک در 
کاشــت بهــاره 3781 کیلوگــرم در هکتــار  بــه دســت 
آمــد کــه 190 درصــد افزایــش داشــته اســت و ضمــن 
ــش  ــث افزای ــام، باع ــه احش ــرای تغذی ــودن ب ــد ب مفی
درآمــد اقتصــادی کشــاورزان می شــود. پتانســیل 
ژنتیکــی ارقــام در کاشــت پاییــزه بســتگی بــه شــرایط 

ــیار  ــود بس ــرای نخ ــت ب ــخ کاش ــی دارد. تاری اقلیم
ــاوم  ــام اصــالح شــده مق ــزه ارق اســت و کاشــت پایی
بــه بیمــاری  بــرق زدگــی )هاشــم، آرمــان، آزاد، عــادل، 
ــه  ــا و ســارال( باعــث دســتیابی ب منصــور، ســعید، آن

ــود.  ــه می ش ــرد دان ــر عملک حداکث
مزایای کاشت پاییزه  نخود 

 کاشــت پاییــزه نخــود در مقایســه بــا کاشــت بهاره 
دارای مزایــای زیــر اســت:

1- افزایش عملکرد دانه بیش از 100 درصد 
2- برداشــت 25 تــا 45 روز زودتــر نخــود بــر 
ــف  ــای مختل ــت ه ــخ کاش ــق و تاری ــاس مناط اس

ــای   ــول ماه ه ــی در ط ــر از بارندگ ــتفاده بهت 3- اس
زمســتان بخاطــر کاهــش تبخیــر و تعــرق 

4- امکان کاشت بیش تر نخود در نواحی خشک 
ــرای  ــود ب ــت نخ ــد از برداش ــه بع ــخم اولی 5- ش

ــود.  ــام ش ــد انج ــالت، می توان ــزه غ ــت پایی کاش
امتیازات کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره در 

گیاه نخود 
1- افزایـش پایـداري تولیـد کشـاورزان خـرده پـا 
و ایجـاد فرصت هـاي شـغلي بـراي کشـاورزان فقیر و 

بهبـود اسـتانداردهای غذایـی. 
2- افزایـش راندمان مصرف آب بیش از 100 درصد 
نسـبت به کاشـت بهاره که به خاطر توسـعه سـطح سبز 
محصـول و کاهـش تبخیـر و تعـرق و همچنیـن رشـد 

رویشـی طوالنی تر اسـت.
3- رشـد بیش تـر گیـاه، ارتفـاع بلندتـر و امـکان 
برداشـت مکانیـزه نخـود بـا کمبایـن را فراهـم می کند. 
در کاشـت پاییـزه نخـود، ارتفـاع بوتـه بـه 45 تا 75 
سـانتی متر می رسـد در صورتی کـه در کاشـت بهـاره 
بوتـه بیـن 25 تـا 35 سـانتی متر ارتفـاع دارد. بنابر این با 
تغییـر هد کمبایـن غالت و تنظیم سـرعت بـاد و فاصله 
سـیلندرهای کمباین و یا اسـتفاده از هد برداشـت نخود 
می تـوان نخـود را به صـورت مکانیـزه برداشـت نمود.  
4- بیش تــر بــودن میــزان پروتئیــن برداشــت شــده 

نســبت به کشــت بهــاره 
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5- افزایـش تثبیـت نیتروژن  از طریق همزیسـتي با 
باکتـري ریزوبیـوم: در کاشـت پاییزه، ریشـه گیاه نخود 
بـه خاطر دسترسـی به رطوبـت کافی، به مقـدار زیادی 
یافتـه و دارای غده هـای فعـال بیش تـری  گسـترش 
نسـبت بـه کاشـت بهـاره اسـت و تشـکیل گره هـا به 

تنـش خشـکی و گرمـا برخـورد نمی کند.
6- افزایـش تولیـد محصـول بعـدي کـه  در تناوب 
بـا نخـود قـرار مـی گیرد: در کاشـت بهـاره نخـود 5 تا 
20 کیلوگـرم در هکتـار تثبیـت نیتـروژن وجـود دارد  
ولـی در کاشـت پاییـزه 80 تـا 100 کیلوگـرم در هکتار 
تثبیت نیتـروژن وجـود دارد که می تواند مورد اسـتفاده 

محصـول بعـدی)در  تنـاوب با نخـود( قـرار گیرد.    
7- باعـث فـرار از خشـکي و گرمـا مي شـود. گیاه 
نخـود قبـل از وقـوع خشـکی و تنش گرما، رسـیدگی 
فیزیولوژیکـی خـود را به پایان رسـانده و حدود سـه تا  
شـش هفتـه زودتـر نسـبت به کاشـت بهاره می رسـد. 

8- باعث تغییر در سیستم آیش مي شود.

9- افزایـش مقاومت ارقام نسـبت به خسـارت کرم 
غـالف خـوار  در اثر خشـبی شـدن بافت های گیاه 

10- باعــث کاهــش بیمــاري پژمردگــي فوزاریومي 
مي شــود: در کاشــت پاییــزه شــرایط رطوبتــی و 
حرارتــی بــرای گســترش بیمــاری فوزاریومــی  مهیــا 
نشــده و در نتیجــه ایــن بیمــاری نســبت بــه کاشــت 

بهــاره کاهــش پیــدا کــرده اســت.
عوامل محدود کننده کاشت پاییزه 

   در ســال های قبــل نبــود  ارقــام مقــاوم بــه ســرما  
در مناطــق ســرد و وجــود علف هــای هــرز و افزایــش 
ــد   ــرق زدگــی در ارقامــی کــه مقــاوم نبودن بیمــاری ب
باعــث عــدم گســترش این نوع کاشــت شــده ولــی در 
حــال حاضــر بــا معرفــی ارقــام اصــالح شــده از جمله 
ــرای مناطــق ســرد( و دیگــر  ــا )ب ســارال، ســعید و آن
ارقــام اصــالح شــده مقــاوم بــه بیمــاری برق زدگــی و 
نیــز اســتفاده از روش هــای مکانیکی)شــکل 2(  کنترل 
علف هــای هــرز )اســتفاده از کولتیواتــور و تراکتــور 

شکل 3 - مقاومت رقم آزاد به بیماري برق زدگي در مقایسه با حساسیت توده نخود محلي
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چــرخ باریــک( همچنین اســتفاده از ســموم شــیمیایی 
ماننــد لنتاگــران و ســوپر گاالنــت و رعایــت تنــاوب 
ــترش  ــود گس ــزه نخ ــت پایی ــی، کاش ــح زراع صحی

یافتــه اســت. 
مقاومت به بیماری برق زدگی 

   خســارت بیمــاری بــرق زدگــی در کاشــت 
ــش  ــد افزای ــاره می توان ــه کاشــت به ــزه نســبت ب پایی
یابــد؛ از ایــن رو اســتفاده از ارقــام مقــاوم بــه بیمــاری 
برق زدگــی)از جملــه ارقــام هاشــم ،آرمــان ،آزاد ،عادل، 
ــا و ســارال کــه( ضــروری اســت. منصــور، ســعید، آن

ــدار  ــت پای ــا مقاوم ــام ب ــه ارق ــتیابی ب ــرای دس ب
ــی  ــه تحقیقات ــک برنام ــی، ی ــرق زدگ ــاری ب ــه بیم ب
منســجم توســط موسســه دیــم بــا همــکاری مؤسســه 
ــور از دو  ــگاه های کش ــن دانش ــکی و همچنی گیاه پزش
ــی در  ــرفت های مهم ــده و پیش ــروع ش ــل ش ــه قب ده
شناســایی ارقــام مقــاوم و حســاس از جملــه معرفــی 
ــور،  ــان، منص ــادل، آرم ــت آزاد، ع ــه درش ــام دان ارق
ــاری  ــن بیم ــه ای ــاوم ب ــه مق ــا ک ــارال و آن ــعید،  س س

ــدول2و 3(.   ــت )ج ــده اس ــت آم ــتند به دس هس
ــت  ــل مقاوم ــی، دو عام ــرق زدگ ــاری ب ــرای بیم ب

عملکرد دانه )کیلوگرم در هکتار (ماده خشک )کیلوگرم در هکتار(ارقام نخود

میانگین بهارهپاییزهمیانگینبهارهپاییزه

ILC4826925/273883/335404/32904/91229/572117/24

7269/273427/675361/972580/48871/591726/04هاشم

317864/813966/665915/743195/511313/842254/37-12-60 کرج

6574/033845/555209/792681/331411/772046/55توده محلی گریت

7165/093780/82840/551231/69میانگین 

جدول1- میزان تولید ماده خشک و عملکرد ارقام مختلف نخود  در کاشت های پاییزه و بهاره

شکل 4- کاشت پاییزه نخود ارقام اصالح شده
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ژنتیکــی و کنتــرل شــیمیایی در نظــر گرفتــه می شــود. 
ــعاعی  ــد ش ــرل رش ــموم در کنت ــر س ــن تأثی بیش تری
ریســه های قــارچ در شــرایط آزمایشــگاه متعلــق 
بــه قارچ کــش کاربندازیــم بــود. در بررســی های 
ــرام  ــین  تی ــم و کربوکس ــموم کاربندازی ــه ای، س مزرع
نســبت بــه ســایر ســموم برتــری معنــی داری در 
کنتــرل آلودگــی اولیــه بیمــاری بــه روش ضــد عفونــی 
ــیون  ــورف )امولس ــم تریدم ــد. س ــان دادن ــذور نش ب
ــاه ســوزی روی جوانه زنــی و  75درصــد( تأثیــرات گی
رشــد گیاهچــه داشــت. بــرای کنتــرل آلودگــی ثانویــه 
بیمــاری، سمپاشــی بوتــه بــا ســم کلروتالونیــل نســبت 
بــه ســایر قارچ کش هــا مؤثرتــر بــود. عــالوه بــر ایــن 
کشــت مخلــوط ارقــام مختلــف بــرای کاهــش بیماری 
ــر  ــود و اگ ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــی می توان برق زدگ
60 درصــد ارقــام مقــاوم باشــد باعــث تأخیــر در ظهور 

بیمــاری و باعــث محافظــت از عامــل بیماری می شــود 
کــه ایــن عکس العمــل بســتگی بــه ژنتیــک و فنوتیــپ 

ــوط دارد. ــاه در کشــت مخل گی

سایر آفات و بیماری ها 
ــث  ــز باع ــه پایی ــار ب ــت از به ــخ کاش ــر تاری  تغیی
ــه مقــدار بســیار زیــادی  کاهــش بیمــاری فوزاریــوم ب
ــاره بخاطــر  ــه در کاشــت به ــی ک می شــود. در صورت
ــن  ــی ای ــی و حرارت ــاعد رطوبت ــرایط مس ــود ش وج
ــد  ــا 100 درص ــارت ت ــش خس ــث افزای ــاری باع بیم
می شــود، ولــی در کاشــت پاییــزه کمتریــن خســارت 
بــه گیــاه وارد می شــود. خســارت کــرم پیلــه خــوار و 
اگروتیــس در کاشــت پاییــزه بــه میــزان بســیار زیــادی 
ــل  ــر  عام ــه خاط ــن ب ــه ای ــد ک ــدا می کن ــش پی کاه
ســینکرونایز،  عــدم هــم زمانــی حملــه آفــت بــا میزبان 

جدول 2- درجه خسارت ژنوتیپ های مقاوم در مقابل شش پاتوتیپ بیماری برق زدگی در شرایط مزرعه و گلخانه

منشاءتیپ بذرگلخانهمزرعهشماره نمونه

MCC5423قائن- خراساندسی
MCC52333دسیICARDA-ILC72

MCC49622کالت - خراسانکابلی
MCC31123مشهد- خراسانکابلی
MCC13323نامعلومکابلی
MCC14233نامعلومکابلی
MCC29933کابلیICARDAFLIP85-9C

MCC52933نامعلومکابلی

جدول 3- فراوانی، میانگین، انحراف معیار و درجات خسارت بیماری برق زدگی در مراحل رشدی مختلف

مراحل رشدی
درجه خسارت بیماری 

انحراف معیار میانگین
2345

655202/940/35گیاهچه ای
2592030/25گلدهی

184773/950/55غالف دهی
5949883/70/61مزرعه 
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ــت.  ــدن بوته هاس ــبی ش و خش

انتخاب ژنتیکی ارقام 
ــدار  ــد پای ــا تولی ــده ب ــالح ش ــام اص ــاب ارق انتخ
بــرای کاشــت پاییــزه می توانــد در آینــده باعــث 
ــام انتخــاب شــده  ــد نخــود شــود و ارق ــش تولی افزای
ــازگار  ــی س ــرات آب و هوای ــه تغیی ــبت ب ــد نس بای
باشــند و راهبردهــای اصالحــی  جدیــد بــر روی مــواد 
ژنتیکــی موجــود برای گســترش ســازگاری آن هــا الزم 

ــت.  ــروری اس و ض
جنبه های زراعی 

  مدیریــت زراعــی از جمله  عمق کاشــت مناســب، 
تراکــم مطلــوب و تعییــن میــزان عناصــر غذایــی مــورد 
نیــاز و غیــره  بــا توجــه بــه دوره رشــد رویشــی آن باید 

مدنظــر قــرار گیرد.
علف های هرز 

در طـول دوره رشـد نخـود، علف هـای هـرز باعث 
ایجـاد رقابـت بـا گیـاه بـرای جـذب نـور، رطوبـت و 
عناصـر غذایـی می شـوند. از این رو وجیـن علف های 
هـرز باعـث افزایـش کارایـی مصـرف آب در نواحـی 
خشـک و نیمـه خشـک می شـود. بـر خـالف غـالت، 
نخـود در برابـر رقابـت علف هـای هرز ضعیف اسـت. 
کنترل شـیمیایی علف های هرز امکان کاشـت مکانیکی 
در ردیف هـای نزدیک تـر را مهیـا می کنـد. همچنیـن 
اسـتفاده از روش های کنترل مکانیکی )از جمله اسـتفاده 
از کولتیواتـور( و رعایـت تنـاوب زراعـی باعث کاهش 

علف هـای هـرز در کاشـت پاییـزه نخود می شـود.
تغذیه گیاهی و افزایش کارایی و ذخیره رطوبت 

کاشــت پاییــزه بــا توجــه بــه دوره رشــد طوالنــی 
ــرو  ــه عناصــر ماک ــاز ب ــری نی ــدار بیش ت ــه مق ــاه ب گی
ــح ریزوبیومــی  ــن، تلقی ــر ای و میکــرو دارد و عــالوه ب
حتمــا بایــد در مناطقــی کــه قبــال کشــت نخــود انجــام 
نگرفتــه، مــد نظــر قــرار گیــرد. کــه بــرای غــالت در 
ــا  ــاوب ب ــه در تن ــه خشــک ک نواحــی خشــک و نیم
نخــود قــرار می گیرنــد، بســیار مهــم اســت و همچنین 
اســتفاده از روش هایــی  کــه کاهــش شــخم و  کم ترین 
تخریــب پروفیــل خــاک را بــه منظــور ذخیــره رطوبت 
بیش تــر در خــاک داشــته باشــد، بایــد مــد نظــر قــرار 
گیــرد. عــالوه بــر ایــن اســتفاده از کاه و کلــش در حــد 
مطلــوب بــرای کاهــش تبخیــر رطوبت از ســطح خاک 

بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.  
نتیجه گیری 

ــق  ــه موف ــن آوری خالقان ــک ف ــزه ی ــت پایی کاش
تحقیقاتــی بــرای مبــارزه بــا تنــش خشــکی و دســتیابی 
بــه عملکــرد باالتــر گیــاه نخــود اســت کــه هنــوز بــه 
طــور وســیعی در ســطح دیمزارهــای کشــور گســترش 
ــورت  ــر روی آن ص ــذاری الزم ب ــرمایه گ ــه و س نیافت
ــای اقتصــادی و زراعــی کاشــت  ــه اســت. مزای نگرفت
ــای  ــن رو جنبه ه ــت، از ای ــح اس ــال واض ــزه کام پایی
آن  بایــد در سیســتم های زراعــی مــورد بررســی قــرار 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــای تحقیقات ــرد و برنامه ه گی

ــه شــود. ــد آن در نظــر گرفت ــا و فوای ــر مزای حداکث

انتخاب ارقام اصالح شده با تولید پایدار 
برای کاشت پاییزه می تواند در آینده باعث 
افزایش تولید نخود شود

 تغییر تاریخ کاشت از بهار به 
پاییز باعث کاهش بیماری فوزاریوم 
به مقدار بسیار زیادی می شود. در 
صورتی که در کاشت بهاره بخاطر 
وجود شرایط مساعد رطوبتی و 
حرارتی این بیماری باعث افزایش 
خسارت تا ۱00 درصد می شود.
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کشت مخلوط لوبیا ـ ذرت و
 ارزش اقتصادي آن

علي اکبر قنبري1

زراعت و 
باغبانی

استادیار، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و - 1
ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده
ــک  ــاه زراعــي در ی ــد گی ــان چن ــوط، کاشــت هم زم کشــت مخل
ــه  ــدازه تاریخچ ــوط به  ان ــت مخل ــت کش ــت. قدم ــن اس ــه زمی قطع
کشــاورزي اســت، زیــرا انســان همــواره از جوامــع گیاهــي وحشــي 
ــي  ــه و ترکیب ــن گون ــع داراي چندی ــن جوام ــه ای ــته، ک ــو برداش الگ
ــعه،  ــال توس ــع در ح ــک جوام ــزارع کوچ ــت. در م از ژنوتیپ هاس
ــتوار اســت. کشــت  ــوط اس ــه سیســتم هاي مخل ــر پای ــذا ب ــد غ تولی
مخلــوط مزایــای زیــادی دارد کــه در ایــن مقالــه بــه بررســی اجمالــی 
ــر در کشــت  ــداري بیش ت ــا پرداخته شــده اســت. پای برخــی از آن ه
ــت؛  ــي اس ــان زراع ــن گیاه ــي بی ــرات جبران ــر اث ــوط به  خاط مخل
حضــور آفــات و بیماري هــا در اثــر تنــوع گیاهــي بیش تــر، کاهــش 
ــر  ــه خاط ــاک ب ــر خ ــریع تر و کامل ت ــش س ــد؛ و پوش ــدا مي کن پی
ــوط، حضــور علف هــاي هــرز را  ــوع مراحــل رشــد اجــزای مخل تن
ــات  ــداد دفع ــوط، تع ــت مخل ــاي کش ــد. در نظام ه ــش مي ده کاه
ــن  ــت، بنابرای ــر اس ــي بیش ت ــوالت غذای ــي از محص ــت برخ برداش
تنــوع غذایــي و درآمدزایــي آن بیش تــر از برداشــت یــک محصــول 
ــات و  ــیوع آف ــت ش ــن اس ــوط ممک ــت مخل ــن، کش ــت. همچنی اس
بیماري هــا، یــا اپیدمي هــاي رایــج در سیســتم هاي تک کشــتي را 
کاهــش دهــد. به  عــالوه، در زمین هــاي کــم نهــاده، تولیــد و کارایــي 

ــت. ــر اس ــوط بیش ت ــت مخل ــري در کش ــروي کارگ نی
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2- قدمت کشت مخلوط
ــان  ــق جه ــیاري از مناط ــوط در بس ــت مخل کش
ــکا رواج  ــا و امری ــیا، افریق ــورهاي آس ــژه کش به  وی
داشــته و زارعــان بــه دالیــل متعــدد از جملــه کاهــش 
بیماري هــا،  آفــات،  )شــیوع  احتمالــي  خطــرات 
علف هــاي هــرز، خشــکي(، حداکثــر اســتفاده از 
منابــع موجــود، حفاظــت و حاصلخیزي خــاک، باقي-
مانــدن بقایــاي گیاهــي بیش تــر در خــاک، حفاظــت 
ــرز، حفاظــت  ــاي ه ــرل علف ه ــرما، کنت ــاد و س از ب
ــم(، کاهــش مصــرف ســموم  ــوان قی فیزیکــي )به  عن
ــد و  ــداري تولی ــش پای ــیمیایي، افزای ــاي ش و کوده
افزایــش مقــدار تولیــد و درآمــد در واحــد ســطح، آن 

ــد. ــح مي دهن ــتي ترجی ــه تک کش را ب
ــاي  کشــاورزان کوچــک به  طــور معمــول نظام ه
مخلــوط را بــه  کار بــرده و دانــش خــود را نســل بــه 
نســل منتقــل کرده انــد. ارقــام مــورد اســتفاده در ایــن 
ــي  ــل طبیع ــال  ها تکام ــه س ــوالً نتیج ــا معم نظام ه

ــا  ــرای بق ــق توســط کشــاورز ب ــز انتخــاب دقی و نی
ــي  ــاي خوب ــام اغلــب رقب ــن ارق ــر اســت. ای و تکثی
ــاي زراعــي  ــرز و ســایر گونه ه ــاي ه ــراي علف ه ب
همــراه بــوده و تنــوع زیــادي دارنــد. در قــاره آفریقا، 
ــي  ــد محصــوالت صادرات ــه تولی ــي ک ــز مناطق به ج
ــادي دارد، کشــت مخلــوط بســیار معمــول  رواج زی
اســت. به  عنــوان مثــال، در کنیــا 94 درصــد کشــت 

ــت. ــوط اس ــورت مخل ــا به  ص لوبی

3- انواع کشت مخلوط
3-1- کشــت مخلــوط تأخیــري: عبــارت از 
کاشــت گیــاه زراعــي فرعــي بیــن مراحــل گل دهــي 
ــاه زراعــي اصلــي اســت. در برخــي  و برداشــت گی
ــامل  ــوده و ش ــده ب ــت پیچی ــوع کش ــن ن ــوارد، ای م
ــي،  ــد: ســیب زمین ــي مانن ــان زراع ــدادي از گیاه تع
ذرت و لوبیــا، یــا کاســاوا، لوبیــا، ذرت و پي جن پــي 
اســت. شــاید رقابــت در کشــت تأخیــري گیاهانــي 

مقدمه
در گذشــته، متخصصــان گیاهــان زراعــي تــالش خــود را بــر بهبــود تکنولــوژي زراعــت تک کشــتي یــا 
ــور  ــا به  ط ــزان نهاده ه ــش می ــاورزي و افزای ــوژي کش ــود تکنول ــد. بهب ــرده بودن ــوف ک ــي معط تک رقم
ــتي  ــت تک کش ــود، زراع ــن وج ــا ای ــود. ب ــش داده ب ــي را افزای ــان زراع ــرد گیاه ــگفت انگیزی عملک ش
ــان  ــر نش ــات اخی ــت و تحقیق ــک نیس ــاورزان کوچ ــیاري از کش ــرش بس ــورد پذی ــوده و م ــودمند نب س
ــد  ــر و مجمــوع تولی ــع بیش ت ــرداري از کل مناب ــي بهره ب ــد کــه در سیســتم هاي چند کشــتي کارای مي دهن
ــت  ــن اس ــالوه، ممک ــود. به  ع ــرف ش ــادي مص ــاي زی ــر نهاده ه ــي اگ ــت، حت ــتي اس ــش از تک کش بی
عملکــرد هــر یــک از اجــزای مخلــوط را کاهــش دهــد، امــا پایــداري کلــي را افزایــش داده و درنتیجــه 
ــداري  ــود. پای ــتي مي ش ــت تک کش ــه زراع ــرد نســبت ب ــاس کل و عملک ــرات بیوم ــش تغیی ــث کاه باع
ــات و  ــي اســت، حضــور آف ــان زراع ــن گیاه ــي بی ــرات جبران ــر اث ــوط به  خاط ــر در کشــت مخل بیش ت
ــر خــاک  ــد و پوشــش ســریع تر و کامل ت ــدا مي کن ــر، کاهــش پی ــوع گیاهــي بیش ت ــر تن بیماري هــا در اث
ــد. در  ــش مي ده ــرز را کاه ــاي ه ــور علف ه ــوط، حض ــزای مخل ــد اج ــل رش ــوع مراح ــر تن به  خاط
ــر اســت،  ــي بیش ت سیســتم هاي کشــت مخلــوط، تعــداد دفعــات برداشــت برخــي از محصــوالت غذای
بنابرایــن تنــوع غذایــي و درآمدزایــي آن بیش تــر از برداشــت یــک محصــول اســت. همچنیــن، کشــت 
ــتي  ــاي تک کش ــج در نظام ه ــاي رای ــا اپیدمي ه ــا، ی ــات و بیماري ه ــیوع آف ــت ش ــن اس ــوط ممک مخل
ــت  ــري در کش ــروي کارگ ــي نی ــد و کارای ــاده، تولی ــم نه ــاي ک ــالوه، در زمین ه ــد. به  ع ــش ده را کاه

ــت. ــر اس ــوط بیش ت مخل
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ــت  ــون رقاب ــد. چ ــز باش ــا ناچی ــد ذرت و لوبی مانن
ــي در  ــا آب کــم اســت، ول ــراي مــواد غذایــي و ی ب
ــا  ــه لوبی ــاقه هاي ذرت ک ــي س ــور فیزیک ــر حض اث
ــي  ــد، اندک ــتفاده مي کن ــم اس ــوان قیّ ــا به  عن از آن ه

ــود دارد. ــت وج رقاب
3-2- کشــت مخلــوط نــواري: ایــن نــوع کشــت 
شــامل دو یــا چنــد گیــاه زراعــي در نوارهــاي 
مختلــف اســت کــه به  منظــور کشــت مســتقل، 
ــر  ــي به  خاط ــند ول ــض مي باش ــي عری ــدازه کاف به ان
ســودمندي دوجانبــه گیاهــان زراعــي، به  انــدازه 

ــتند. ــک هس ــي باری کاف
3-3- کشــت مخلــوط ردیفــي: عبــارت از کشــت 
ــزا و  ــاي مج ــي در ردیف ه ــان زراع ــان گیاه هم زم

در یــک زمیــن مشــخص اســت. بســته بــه نزدیکــي 
ــاه  ــر گی ــتقل ه ــت مس ــدودي مدیری ــان، تاح گیاه

ــت. ــر اس ــي امکان  پذی زراع
3-4- کشــت مخلــوط درهــم: عبــارت از کشــت 
هم زمــان گیاهــان زراعــي بــا فاصلــه بســیار نزدیــک 
بــه هــم و در روي یــک ردیــف اســت. بــذور ممکن 
ــا هــم در روي کپه هــا  ــا ب اســت پراکنــده شــده و ی
کاشــته شــوند. در کشــت کپــه اي بیش تریــن رقابــت 
وجــود دارد و در آن مدیریــت زراعــي گیاهــان 

ــت. ــن اس ــزا غیرممک ــورت مج به ص
ــواع  ــه ان ــر ب ــوط منحص ــت مخل ــاي کش نظام ه
ــوط  ــت مخل ــي از کش ــب ترکیب ــوده و اغل ــوق نب ف
ردیفــي، کپــه اي و درهــم نیــز در یــک زمیــن 

مشــخص اعمــال مي شــود.

شکل2- الگوي کاشت ردیفی )2:2( ذرت و لوبیاشکل1- الگوي کاشت ردیفی )1:1( ذرت و لوبیا

شکل4- الگوي کاشت نواري ذرت و لوبیاشکل3- الگوي کاشت نواري ذرت و لوبیا
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4- عوامل مهم در کشت مخلوط
ــت و ســودمندي  ــر ماهی ــر ب ــي مؤث ــل اصل عوام

ــد از: ــوط عبارتن ــت مخل ــتم هاي کش سیس
4-1- عوامل اقتصادي ـ اجتماعی

4-2- شدت رقابت بین اجزای گیاه زراعي
4-1- عوامل اقتصادي ـ اجتماعي

منابــع  خــود  مــزارع  در  کــه  کشــاورزاني 
ــه  ــاي خــود را ب ــد، معمــوالً زمین ه محــدودي دارن
ــر  ــا در اث ــد ت ــاص مي دهن ــوط اختص ــت مخل کش
ــد  ــانند؛ درآم ــل برس ــه حداق ــرات را ب ــوع، خط تن
ــش  ــان افزای ــیدگي گیاه ــوع رس ــر تن ــود را در اث خ
دهنــد؛ و خــوراک متعادل تــري فراهــم آورنــد. 
ــد  ــز مي توان ــي نی ــر اجتماع ــوط از نظ ــت مخل کش
پایــدار باشــد، زیــرا در تمــام شــرایط قــدرت تولیــد 
ــود. ــتفاده ش ــد اس ــاورزان مي توان ــوژي کش و تکنول
بــرای پذیــرش نظام هــاي کشــت مخلوط توســط 
ــاوت از آن  ــد متف ــن درآم ــد چندی ــاورزان، بای کش
ــار  ــال، کشــاورزان انتظ ــوان مث حاصــل شــود. به  عن
دارنــد کــه از گیــاه اصلــي عملکــرد کامــل و از گیــاه 
ــن  ــد. ای ــت آورن ــرد به دس ــداري عملک ــي مق فرع
ــا به دســت  هــدف معمــوالً در مخلــوط ذرت و لوبی
مي آیــد. در اینجــا اغلــب ذرت به  عنــوان گیــاه 
اصلــي و لوبیــا گیــاه فرعــي اســت. در ســایر مــوارد، 

عملکــرد حاصــل از کشــت مخلــوط ممکــن اســت 
ــه  ــاه ب ــرد دو گی ــوع عملک ــر از مجم ــیار بیش ت بس
تنهایــي باشــد. به  عنــوان مثــال، در مخلــوط ذرت و 
لوبیــا، عملکــرد پائین تــر هــر دو گیــاه ذرت و لوبیــا 
ــوع  ــه مجم ــر این ک ــروط ب ــت مش ــول اس ــل قب قاب
عملکــرد، بیش تــر از کشــت خالــص آن هــا باشــد. 
در افریقــا، 98 درصــد تولیــد لوبیــا چشــم بلبلــي و 
83 درصــد تولیــد لوبیــا از کشــت مخلــوط آن هــا بــا 

ــد. ــي بدســت مي آی ــایر محصــوالت غذای س
4-2- شدت رقابت بین گیاهان زراعي

رقابــت، حالتــي اســت کــه یــک گیــاه منبعــي را 
از محیــط تخلیــه مي کنــد تــا بــه گیــاه مجــاور زیــان 
برســاند. نقطــه مقابــل آن، حالــت مکملــي اســت. دو 
ــور، آب و مــواد غذایــي  ــراي ن ــه در مخلــوط ب گون
ــودن  ــا مکمــل ب رقابــت مي کننــد. شــدت رقابــت ی

ــر تعییــن مي شــود: توســط عوامــل زی
الف- خصوصیات مورفولوژیکي و فیزیولوژیکي ارقام

ب- مدیریت زراعي آن ها.
4-2-1- رقابت براي نور: 

به  طورکلـي، در کشـت مخلوط به  خاطـر تنوع در 
تاریـخ کاشـت یـا رسـیدگي گیاهـان، کارایـي زماني 
اسـتفاده از نـور بیش تـر اسـت. در حـال حاضـر، در 
مـورد قابلیـت بیش تـر کشـت مخلـوط نسـبت بـه 
کشـت خالـص در کارایـي مکانـي اسـتفاده از نـور، 

شکل6- کشت خالص ذرتشکل5- کشت خالص لوبیا
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مـدارک کمـي وجـود دارد ولي تنـوع زیـاد ترکیبات 
گیاهـان؛ تفـاوت در انـدازه، شـکل یا زاویـه برگ؛ یا 
شـاید، گیاهـان C3 و C4، ممکن اسـت از نور موجود 
به طـور مؤثرتري از کشـت خالص بهره بـرداري کند.

4-2-2- رقابت براي مواد غذایي:
رقابــت بــراي مــواد غذایــي در کشــت مخلــوط 
ــي  ــواد غذای ــت م ــت. رقاب ــل اس ــد عام داراي چن
زمانــي اتفــاق مي افتــد کــه مناطــق جــذب دو 
ــن  ــند. ای ــته باش ــاني داش ــاه هم پوش ــد گی ــا چن ی
ــت  ــه رقاب ــي ک ــوده و زمان ــایع تر ب ــاني ش هم پوش
مي افتــد  اتفــاق  متحــرک  مــواد غذایــي  بــراي 

ســریع تر اســت؛ چــون انتقــال ایــن 
ــوده و  عناصــر در خــاک آســان تر ب

ــوند. ــذب مي ش ــاني ج ــه آس ب
دو  بیــن  رقابــت  عمــل،  در 
گونــه به  صــورت کاهــش رشــد 
ــر  ــد جلوه گ ــوان تولی ــي و ت رویش
مي شــود. غلظــت مــاده غذایــي 
ــز ممکــن اســت  ــاه نی ــت گی در باف
ــرد.  ــرار گی ــت ق ــر رقاب ــت تأثی تح
عملکــرد،  اندازه گیــري  بنابرایــن 
واکنــش بــه مصــرف مــواد غذایــي، 
و تجزیــه مســتقیم بافــت، ابــزار 
ــن  ــي و تعیی ــراي ارزیاب ــدي ب مفی
ــوان  ــتند. به  عن ــت هس ــزان رقاب می
ــاز  ــا نی ــه لوبی ــال، ذرت نســبت ب مث
بیشــتري بــه نیتــروژن داشــته و 
ــفر  ــه فس ــري ب ــاز بیش ت ــا نی لوبی

ــا ترکیــب توصیه هــاي کــودي ایــن دو مــاده  دارد. ب
ــدار  ــک مق ــوان ی ــا مي ت ــراي ذرت و لوبی ــي ب غذای

ــرد. ــکار ب ــود ب ــي از ک کاف
4-2-3- رقابت براي آب:

ماننـد مـواد غذایي، رقابت بـراي آب به طور عمده 
تحـت تأثیـر رشـد و نمو نسـبي ریشـه قـرار مي گیرد. 
براسـاس شـواهد موجـود، در برخي ترکیبـات گیاهان 

زراعـي، کارایي اسـتفاده از آب بیش تر اسـت.

5- مدیریت زراعي
ــا  ــت ی ــزان رقاب ــر می ــر ب ــي مؤث ــل زراع عوام
خاصیــت مکملــي عبارتنــد از: تراکــم بوتــه، الگــوي 
ــود.  ــرف ک ــت و مص ــبي کاش ــان نس ــت، زم کاش
کشــت مخلــوط زمانــي افزایــش عملکــرد دارد کــه 
ــم  ــر از تراک ــوب بیش ت ــه مطل ــم بوت ــوع تراک مجم
ــد.  ــص باش ــت خال ــان در کش ــک از گیاه ــر ی ه
اغلــب اظهــار شــده اســت کــه لگوم هــا عملکــردي 
ــد،  ــد مي کنن ــه تولی ــادي غل ــرد ع ــر عملک ــه ب اضاف
بنابرایــن غلــه در کشــت خالــص در تراکــم مطلــوب 
ــه  ــه غل ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ــته مي شــود. ف کاش
و لگــوم قــادر بــه بهره بــرداري 
خــاک  مختلــف  قســمت هاي  از 
محیــط هســتند. غله مانــع از دریافت 
نــور توســط لگــوم نمي شــود، و 
ریشــه ها طبقــات مختلــف خــاک را 
ــد.  ــرار مي دهن ــرداري ق ــورد بهره ب م
منابــع  بــه  بســتگي  کل  تراکــم 
محیطــي دارد. در شــرایط تنــش، 
ــر باشــد. در  ــد کم ت ــه بای ــم بوت تراک
انــواع بوتــه اي لوبیــا، تراکــم مطلــوب 
کشــت، در کشــت خالــص و کشــت 
مخلــوط مشــابه اســت. در انــواع 
نیمــه باالرونــده و باالرونــده، تراکــم 
ــوط  ــت مخل ــه در کش ــوب بوت مطل
تراکــم  چــون  مي یابــد.  کاهــش 
ــد باعــث  ــا مي توان ــاد لوبی بســیار زی

ورس ذرت شــود.

6- اثرات کشت مخلوط بر آفات، بیماری  ها 
و علف  های هرز

نظام هـاي کشـت مخلـوط، نظام هـاي بیولوژیکي 
مناسـبي بـراي کاهـش خسـارت آفـات و بیماري ها، 
جلوگیـري از رشـد علف هاي هـرز و حفاظت خاک 

هستند. آب  و 

برای پذیرش نظام هاي 
کشت مخلوط توسط 

کشاورزان، باید چندین 
درآمد متفاوت از آن 
حاصل شود. به  عنوان 
مثال، کشاورزان انتظار 
دارند که از گیاه اصلي 
عملکرد کامل و از گیاه 
فرعي مقداري عملکرد 

به دست آورند. این 
هدف معموالً در مخلوط 
ذرت و لوبیا به دست 

مي آید. در اینجا اغلب 
ذرت به  عنوان گیاه اصلي 

و لوبیا گیاه فرعي است.
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6-1- شیوع آفات و بیماري ها
شــیوع اپیدمــي آفــات و بیماری  هــا در اثــر 
یکنواختــي مورفولوژیکــي و ژنتیکــي گیاهــان زراعي 
کــه در ســطوح وســیعي از زمیــن کشــت مي شــوند، 
ــوأم  ــل، کشــت ت بیشــتر مشــاهده می  شــود. در مقاب
ــک  ــد )در ی ــي دارن ــالف ژنتیک ــه اخت ــي ک گیاهان
ــات را فراهــم  ــاز آف ــورد نی ــواد مشــابه م ــن(، م زمی
ــري  ــا جلوگی ــیوع اپیدمي ه ــرده و درنتیجــه از ش نک
بیماري هــا  و  آفــات  شــیوع  بنابرایــن  مي کنــد. 
ممکــن اســت در کشــت مخلــوط نســبت بــه کشــت 
خالــص کاهــش یابــد، ولــي ایــن حالــت ثابــت نبوده 
و بســتگي زیــادي بــه عواملــي ماننــد دامنــه میزبانــي 
ــخ  ــوط، تاری ــزای مرب ــاي بیماری  ــرات، گونه ه حش
ــان موجــود  ــي گیاه ــع فضای نســبي کاشــت و توزی
ــا  ــگ لوبی ــوط دارد. پراکنــش اســپورهاي زن در مخل
ــاي  ــد؛ بیماري ه ــش مي یاب ــوط کاه ــت مخل در کش
باکتریایــي لوبیــا نیــز معمــوالً در کشــت مخلــوط بــا 
ــري  ــدت کم ت ــص ش ــه کشــت خال ذرت نســبت ب
ــد و شــیوع بیماري هــاي ویروســي معمــوالً در  دارن
کشــت مخلــوط لوبیــا بــا ذرت کم تــر اســت، زیــرا 
ــر اســت. ــا کم ت ــا تحــرک آن ه ــن ی ــت ناقلی جمعی

اثــرات مخلــوط روي آفــات متغیــر اســت. 

 Spodoptera( تعــداد الروهــاي کــرم برگخــوار
لوبیــا  و  ذرت  مخلــوط  کشــت  در   )frugiperda
کم تــر از کشــت خالــص اســت؛ ایجــاد ســایه یکــي 
ــره در  ــت زنج ــش جمعی ــر در کاه ــل مؤث از عوام

ــود. ــا و ذرت ب ــوط لوبی ــت مخل کش

6-2- کنترل علف هاي هرز
شـاید کنتـرل علف هـاي هـرز مهم تریـن عامـل 
مؤثـر بـر پذیرش کشـت مخلوط توسـط کشـاورزان 
باشـد، مخصوصـاً این کـه کنتـرل شـیمیایي علف هاي 
هرز به  طور گسـترده قابل اسـتفاده نیسـت. به عبارت 
دیگـر، حـذف علف هـاي هـرز در کشـت مخلـوط 
مي توانـد زمـان بیش تري به  طـول انجامـد و مصرف 
علف کـش به  دلیـل انتخـاب علف کش هایـي کـه بـه 
غلـه یـا لگـوم خسـارت وارد نکننـد، ممکـن اسـت 
کارایـي کم تـري داشـته باشـد. علف کش هـا چندین 
سـال و به  طـور موفـق در کشـت مخلـوط ذرت و 
لوبیـا مـورد اسـتفاده قرار گرفته انـد. ایـن علف کش ها 
عبارتنـد از: لینـورون، فـن متالیـن، لینورون+آالکلـر، 
لینورون+فلورودیفـن، EPTC+نگهدارنـده، کـه همـه 
آن هـا قبـل از کاشـت اسـتفاده مي شـوند؛ و بنتـازون، 

پـس از کاشـت مصـرف مي شـود.

پارامتر ارزیابيبیماری
افزایش یا کاهش نسبت به تک کشتي 

)%(

32-شدت، شاخص بیماري %آنتراکنوز لوبیا

33-شدت در گل دهيزنگ لوبیا

19+شدت در گل دهيلکه زاویه  ای لوبیا

37+شدت، شاخص بیماري %لکه زاویه  ای لوبیا

25-شدت، شاخص بیماري %سوختگی هاله  ای لوبیا

47-شدت، تعداد متوسط 5-0سوختگی هاله  ای لوبیا

25-شدت، تعداد متوسط 5-0سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا

جدول1- تأثیر کشت مخلوط لوبیا و ذرت روي بیماري هاي لوبیا
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7- حفاظت خاك و آب
ــر  ــش بیش ت ــل پوش ــوط، به  دلی ــت مخل در کش
شــاخ و بــرگ در واحــد زمــان، حفاظت خــاک و آب 
ــن  ــد. ای ــص افزایــش مي یاب ــه کشــت خال نســبت ب

ــت  ــیب دار اهمی ــق ش ــر در مناط ام
زیــادي داشــته و معمــوالً در کشــت 
مخلــوط ذرت و لوبیــا در آمریــکا و 

ــود. ــتفاده مي ش ــا اس آفریق

8- ارزش اقتصادي 
در مقایســه نظام هــاي کشــت 
اختالفــات  ارزیابــي  مخلــوط، 

موجــود در قــدرت تولیــد برحســب ارزش و بهــاي 
فــروش، فوایــد متعــددي دارد. زیــرا:

ــف  ــتاده هاي مختل ــردن س ــکان جمع  ک ــف- ام ال
محصــول و نهاده هــاي مختلــف بــا اســتفاده از یــک 

واحــد مشــترک اندازه گیــري وجــود دارد؛
ب- اختالفات کیفي در نظر گرفته مي شود؛

ج- محقــق مي توانــد جنبه هــاي مختلــف را 
ــد. ــي نمای ــاورز ارزیاب ــق کش مطاب

بنابرایــن ارزیابــي اقتصــادي نشــان مي دهــد کــه 
ــه  ــي را ک ــي، نظام ــاي زراع ــن نظام ه ــاورز بی کش
ــد.  ــاب مي کن ــري دارد انتخ ــص بیش ت ــد خال درآم

ســتاده هاي  ارزش  از  عبــارت  خالــص  درآمــد 
ــد  ــه تولی ــوط ب ــاي مرب ــاي هزینه ه ــول منه محص
ــن  ــاب بی ــص، در انتخ ــد خال ــن درآم ــت. تعیی اس
ــژه  ــت، به  وی ــر اس ــف مؤث ــي مختل ــاي زراع نظام ه

ــه: ــي ک زمان
الــف- بیــن گیاهــان در مخلــوط 
رقابــت وجــود دارد و درنتیجــه 
باعــث افزایــش عملکــرد نســبي 
ــر  ــاه دیگ ــر گی ــاه در براب ــک گی ی

مي شــود یــا برعکــس؛
در  زیــادي  اختالفــات  ب- 
در  درنتیجــه  و  نهاده هــا  ســطح 
ــود دارد؛ و ــد وج ــاي تولی هزینه ه
بیــن  ج- در ارزش نســبي گیاهــان زراعــي، 
نواحــي مختلــف تفــاوت وجــود دارد، کــه ممکــن 
ــد. ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــودمندي آن را تح ــت س اس

9- کشت مخلوط و اجزای گیاهی
ــراي  ــت ب ــده، رقاب ــات انجام  ش ــاس مطالع براس
ــاط  ــاد ارتب ــث ایج ــي و آب باع ــواد غذای ــور، م ن
ــا  ــود. ب ــا مي ش ــرد ذرت و لوبی ــن عملک ــي بی منف
ــش  ــرد ذرت کاه ــا، عملک ــرد لوبی ــش عملک افزای
ــد کل سیســتم  ــوان تولی ــا ت ــد و برعکــس. ام مي یاب

جدول2- تأثیر کشت مخلوط لوبیا و ذرت روي آفات لوبیا

پارامتر ارزیابيآفت
افزایش یا کاهش نسبت به 

تک کشتي )%(

26-تعداد بالغ روي80 بوته لوبیا، 70 روز پس از کاشتزنجره

29+نمره متوسط خسارت، 5-0سوسک لوبیا

45-تعداد بالغ روي80 بوته لوبیا، 50 روز پس از کاشتسوسک دیاپروتیکا

تعداد بالغ روي20 گرم بیوماس لوبیا، 61 روز پس از سوسک دیاپروتیکا
64-کاشت

در کشت مخلوط،
 به  دلیل پوشش بیش تر 
شاخ و برگ در واحد 
زمان، حفاظت خاک 

و آب نسبت به کشت 
خالص افزایش مي یابد. 
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ــک از اجــزاء اســت.  ــر ی ــد ه ــوان تولی ــر از ت مهم ت
در بررســی  های انجام  شــده، در کشــت مخلــوط 
لوبیــا بــا دوره رشــد 85 روز و ذرت بــا دوره رشــد 
ــتي  ــه تک کش ــبت ب ــول نس ــه محص 120 روز، اضاف
ــوط  ــت مخل ــي کش ــت. بررس ــوده اس ــد ب 38 درص
ذرت و لوبیــا در اردبیــل نشــان داد کــه عملکــرد دانه 
ــرد  ــي عملک ــش، ول ــوط افزای ــت مخل ذرت در کش
لوبیــا کاهــش پیــدا کــرد. بــا ایــن وجــود،  از 
لحــاظ درآمــد حاصلــه اختــالف معنــي داري بیــن 
کشــت خالــص و کشــت مخلــوط وجــود داشــت.

10- نتیجه  گیری
10-1- گیاه لوبیا

ــوط،  ــت مخل ــاي کش در تیماره
لوبیــا  بوتــه  در  غــالف  تعــداد 
ــت.  ــص اس ــت خال ــر از کش کم ت
ــداد  ــا، تع ــص لوبی ــت خال در کش
دانــه بیش تــري در هــر غــالف 
ــا  ــه لوبی ــود. وزن دان تشــکیل مي ش
در کشــت خالــص بیش تــر اســت. 
در کشــت مخلــوط، عملکــرد یکــي 

ــر  ــاه دیگــر بیش ت ــر و عملکــرد گی ــان کم ت از گیاه
مي شــود  و در ارتبــاط بــا ذرت و لوبیــا نیــز، تأثیــر 
کشــت مخلــوط بــر کاهــش عملکــرد لوبیــا مشــهود 
ــه  ــم بوت ــت و تراک ــوي کش ــر الگ ــه اث ــت. البت اس

ــت. ــده گرف ــد نادی ــا را نبای لوبی

10-2- گیاه ذرت
ــه در  ــف دان ــداد ردی ــوط، تع ــت مخل  در کش
ــن  ــت. ای ــر اس ــتی کم ت ــه تک  کش ــبت ب ــالل نس ب
ــا متفــاوت  ــه رقــم مــورد اســتفاده لوبی امــر بســته ب
خواهــد بــود. بررســی  ها حاکــي از برتــري تشــکیل 
ــوط  ــالل، در کشــت مخل ــه در ب ــف دان ــداد ردی تع
ذرت بــا ارقــام ایســتاده لوبیــا اســت. کشــت خالــص 
ذرت و کشــت نــواري ذرت و لوبیــا باعــث کاهــش 
ــود. در  ــالل می  ش ــف ب ــر ردی ــه در ه ــداد دان تع

ــث  ــوط باع ــت مخل ــده، کش ــي هاي انجام  ش بررس
می  شــود. کشــت  دانه هــای ذرت  وزن  افزایــش 
ــه  ــبت ب ــالل نس ــول ب ــش ط ــث افزای ــوط باع مخل
مخلــوط  کشــت  در  می  شــود.  نیــز  تک کشــتي 
ذرت و لوبیــا، عملکــرد دانــه ذرت کم تــر از کشــت 

ــت. ــص ذرت اس خال

11- جمع بنــدي بررســي هاي زراعــي و 
ارزش اقتصــادي و پیشــنهادها

بـا توجـه بـه نتایـج کلـي و نیـز مزایـاي فـراوان 
کشـت مخلـوط نسـبت بـه کشـت خالـص، کشـت 
مخلـوط ذرت و لوبیا بـرای افزایش 
تولیـد و درآمـد توصیه مي شـود. در 
کشـت مخلـوط، از عوامـل محیطي 
اسـتفاده بهتـري مي شـود. همچنیـن 
به  عمـل  بهینـه  اسـتفاده  مـکان،  از 
آمـده و درنتیجـه سـطح بیش تـري 
از خـاک توسـط اندام هـاي هوایي و 
ریشـه اي گیاهـان پوشـیده مي شـود. 
ایـن عوامـل باعـث افزایـش کارایی 
تولیـد در کشـت مخلـوط مي شـود. 
بـا توجـه بـه برخـي محدودیت هاي کشـت مخلوط، 
کشـت 1:1 یـا 2:2 ارقـام رونـده لوبیـا بـا ذرت در 
مـزارع کوچـک و کشـت نـواري ایـن دو گیـاه در 

مـزارع بزرگ تـر پیشـنهاد مي شـود.
ــه و تحلیل  هــای اقتصــادي،  ــه تجزی ــا توجــه ب ب
از  بیش تــر  کل  درآمــد  داراي  مخلــوط  کشــت 
کشــت خالــص اســت. ایــن امــر در ارقــام ایســتاده 
ــن،  ــاز دارد. همچنی ــر نی ــی بیش ت ــه بررس ــا ب لوبی
نســبت منفعــت بــه هزینــه کشــت مخلــوط، اغلــب 
بیش تــر از واحــد بــوده و ایــن امــر نشــان مي دهــد 

ــن روش کشــت، اقتصــادي اســت. ــه ای ک

با توجه به برخي 
محدودیت هاي کشت 
مخلوط، کشت ۱:۱ یا 

2:2 ارقام رونده لوبیا با 
ذرت در مزارع کوچک و 
کشت نواري این دو گیاه 
در مزارع بزرگ تر پیشنهاد 

مي شود.
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زراعت و 
باغبانی

مقدمه

ــش  ــیب زمینی در کاه ــی س ــای ویروس بیماری ه
ــه  ــه ب ــت عرض ــول، جه ــت محص ــت و کمی کیفی
ــیب زمینی  ــروس وای س ــتند. وی ــذار هس ــازار اثرگ ب
ــای شــناخته  ــن ویروس ه )PVY( یکــی از مهم تری
شــده در مــزارع ســیب زمینــی سراســر دنیــا گــزارش 
ــه  ــی ب ــیب زمین ــه س ــی ک ــت. از آنجای ــده اس ش
طریــق رویشــی تکثیــر می یابــد بنابرایــن اســتفاده از 
غده هــای مــادری آلــوده باعــث گســترش آلودگــی به 
ــود.  ــدی می ش ــل های بع ــری و نس ــای دخت غده ه
ــرل  ــرای کنت ــب ب ــت مناس ــه مدیری ــی ک در صورت
ایــن بیمــاری بــه کار گرفتــه نشــود، وقــوع آلودگــی 
ــد  ــس از چن ــی پ ــیب زمین ــذری س ــای ب در توده ه
ــه 100 درصــد  ــی ممکــن اســت ب دوره کشــت پیاپ
نیــز برســد. آلودگــی تدریجــی غده هــای بــذری بــه 
ویروس هــا طــی چنــد ســال کشــت متوالــی، از طریق 
حملــه ناقلیــن آلــوده بــه بوته هــای ســالم، منجــر بــه 
افزایــش ســرعت زوال غده هــا در نســل های بعــدی 
ــوده  ــای آل ــه بوته ه ــن در صورتی ک می شــود، بنابرای
بــه ویــروس از مزرعــه حــذف نشــوند، یــک مزرعــه 
بــذری پــاک و غیــر آلــوده بعــد از چنــد نســل درصد 
باالیــی از آلودگی هــای ویروســی را خواهــد داشــت. 
توســعه آلودگــی PVY در مــزارع ســیب زمینــی تــا 
کاهــش 60 درصــدی محصــول را بــه همــراه داشــته 
اســت و در صــورت کاشــت غده هــای بــذری 
آلــوده، کاهــش 80 درصــدی محصــول نیــز گــزارش 
ــی  ــروس وای ســیب زمین شــده اســت. آلودگــی وی
ــرل  ــه کنت ــراه دارد ک ــه هم ــی ب ــای خاص ویژگی ه
ــای ویروســی ســیب  ــایر بیماری ه ــش از س آن را بی
ــه  ــر ب ــر منج ــن ام ــازد و همی ــوار می س ــی دش زمین
بقــاء و پراکنــش جهانــی ایــن بیمــاری شــده اســت 
ــا  ــن ویژگی ه ــه برخــی از ای ــن حاضــر ب ــه در مت ک
و راهکارهــای کنتــرل مؤثــر ایــن بیمــاری ویروســی 

ویروس وای سیب زمینی 
چالش مهم مزارع سیب زمینی و 

استراتژی های موفق 
کنترل آن در ایران

کبری مسلم خانی و فرشید حسنی
اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، 

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران ، ایران.

چکیده
بیش تریــن  زمینــی  ســیب  وای  ویــروس 
پراکنــش و درصــد وقــوع آلودگــی را در توده هــای 
بــذری کشــور دارد. ایــن ویــروس از طریــق ایجــاد 
ــا  ــاوت ی ــم متف ــور عالئ ــد و ظه اســترین های جدی
عــدم ظهــور عالئــم بیمــاری باعــث ایجــاد اختــالل 
در سیســتم گواهــی بــذر می شــود. اســتفاده از 
ــرای  ــی ب ــیار مهم ــده روش بس ــی ش ــذور گواه ب
کنتــرل ایــن بیمــاری و بیماری هــای ویروســی 
ــام  ــود تم ــا وج ــا ب ــی رود، ام ــمار م ــه ش ــابه ب مش
روش هــای کنترلــی مؤثــر، ایــن ویــروس همچنــان 
ــذری ســیب زمینــی  مهم تریــن دلیــل رد مــزارع ب
ــذر در بســیاری از کشــورهای  در فراینــد گواهــی ب
تولیــد کننــده شــناخته شــده اســت. تخمیــن 
ــی  ــرات آلودگ ــاری و درک تأثی ــیوع بیم ــق ش دقی
ــژه ای  ــت وی ــد اهمی ــزان تولی ــروس در می ــن وی ای
در توســعه اســتراتژی های دفاعــی در برابــر آن 

ــت. ــد داش خواه
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ــود. ــاره می ش ــم اش مه
ــت در  ــده موفقی ــدود کنن ــل  مح عوام

ســیب زمینی  وای  ویــروس  کنتــرل 

1- انتقــال ناپایــا ویــروس وای ســیب زمینی بــه 
ــه روی  ــته هایی ک ــذرا و ش ــته های گ ــیله ش وس

ــد. ــع می یابن ــیب زمینی تجم ــاه س گی
بیــش از 50 گونــه شــته بــه صــورت ناپایــا قــادر 
ــه  ــتند ک ــیب زمینی هس ــروس وای س ــال وی ــه انتق ب
ــع روی  ــت تجم ــا قابلی ــی از آن ه ــداد اندک ــا تع تنه
ــای  ــه ه ــر گون ــد و اکث ــیب زمینی را دارن ــاه س گی
ــه صــورت گــذرا از مــزارع ســیب  شــناخته شــده ب
زمینــی بــا هــدف یافتــن میزبــان مناســب )از طریــق 
فــرو بــردن نیــش در بافــت گیــاه و تغذیــه جزئــی( 
عبــور می کننــد. در ایــن نــوع انتقــال ویــروس 

در فراینــد تغذیــه بــه الیه هــای خارجــی نیــش 
ــا  ــوده تنه ــته های آل ــود و ش ــل می ش ــته ها متص ش
طــی چنــد ثانیــه در فراینــدی مشــابه قــادر بــه انتقــال 
ویــروس بــه گیــاه ســالم اســت کــه همیــن امــر یکی 
ــن  ــرل ای ــموم در کنت ــت س ــدم موفقی ــل ع از دالی
ــرا اســتفاده از حشــره کش هــای  بیمــاری اســت. زی
سیســتمیک و غیــر سیســتمیک، ســرعت کافــی بــرای 
از بیــن بــردن شــته قبــل از انتقــال ویروس هــا 
ــدارد.  ــد( را ن ــه رخ ده ــد ثانی ــی چن ــا ط ــه تنه )ک
ــازی  ــذب و آلوده س ــه ج ــی ک ــن از آن جای همچنی
ــال  ــرای انتق ــن ب ــد، ناقلی ــریع رخ می ده ــیار س بس
ویــروس نیــازی بــه تجمــع روی گیــاه ســیب زمینی 
ندارنــد، بنابرایــن شــته های عامــل پراکنــش ویــروس 
ــوالت،  ــایر محص ــد از س ــیب زمینی می توانن وای س
ــراف  ــرز اط ــای ه ــا و علف ه ــا، بوته ه درختچه ه

شکل 1: ظهور عالئم مختلف در گیاه سیب زمینی ناشی از آلودگی ویروس وای سیب زمینی . A و D: عالئم  موزائیک و کلروز با شدت های 
مختلف، B و C: نکروز آوندی
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ــی شــوند. مزرعــه مجــدداً وارد مزرعــه ســیب زمین

2- وجــود اســترین های متعــدد ویــروس 
ــهود  ــم مش ــور عالئ ــدم ظه ــیب زمینی و ع وای س

ــام  ــی ارق ــاری در برخ بیم

ــم را  ــی از عالئ ــیب زمینی طیف ــروس وای س وی
ــن  ــور ای ــه ظه ــد ک ــوده ایجــاد می کن ــان آل در گیاه
عالئــم بســته بــه ارقــام متفــاوت اســت، اگرچــه در 
برخــی از ارقــام عالئــم بســیارخفیف بــوده یــا اصــاًل 
ــن  ــان(. معمــوالً ای ــد )آلودگــی پنه ظاهــر نمی گردن
ــه صــورت پنهــان در خــود  ــام کــه بیمــاری را ب ارق
ــم در  ــای مه ــوان حامل ه ــه عن ــد ب ــی کنن ــظ م حف
ــش  ــای نق ــیب زمینی ایف ــروس وای س ــش وی پراکن
ســیب زمینی  وای  ویــروس  ژنــوم  می نماینــد. 
ــی را دارد  ــری ژنتیک ــر پذی ــادی از تغیی ــات زی درج
ــادی از  ــات زی ــث وجــود گزارش ــر باع ــن ام و همی
تغییرپذیــری ژنتیکــی و ظهــور اســترین های جدیــد 

ــت. ــروس شده اس ــن وی در ای
ــروس  ــن وی ــد ای ــترین های جدی ــی از اس برخ
ــث  ــاه باع ــی را در گی ــیار خفیف ــم بس ــور عالئ ظه
می شــوند کــه کار تشــخیص بازرســین مــزارع 
ــازد  ــراه می س ــکال هم ــروز اش ــختی و ب ــا س را ب
ــه  ــر چ ــترش ه ــل گس ــی از عوام ــوان یک و به عن
بیش تــر بیمــاری در توده هــای بــذری شــناخته 
ــمی  ــخیص چش ــا در تش ــروز خط ــت. ب ــده اس ش
آلودگــی دقــت را در فراینــد گواهــی دچــار اختــالل 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــاورزان ب ــن کش ــد. همچنی می نمای
ــه حــذف  ــادر ب ــالم ق ــوده از س ــان آل ــک گیاه تفکی
بوته هــای آلــوده نخواهنــد بــود و ســطح آلودگــی در 
ــد. ــش می یاب ــرعت افزای ــه س ــدی ب ــل های بع نس
نکتــه بســیار حائــز اهمیــت در بازدید هــای 
ــم  ــت عالئ ــن اس ــه ممک ــت ک ــن اس ــمی ای چش
ــانتی گراد  ــه س ــر 10 درج ــای زی ــک در دم موزایی
ــرایط  ــز ش ــراد و نی ــانتی گ ــه س ــاالی 25 درج ــا ب ی
ــی  ــین فن ــده و بازرس ــو ش ــاب مح ــدید آفت ــور ش ن

ــم و حــذف  ــه تشــخیص عالئ ــادر ب و کشــاورزان ق
بوته هــای آلــوده نباشــند.

3- دامنه وسیع میزبانی

میزبانــی  دامنــه  ســیب زمینی  وای  ویــروس 
وســیعی دارد و تقریبــاً 120 گونــه گیاهــی در شــرایط 
ــن  ــه ای ــی ب ــال مکانیک ــق انتق ــگاهی از طری آزمایش
ــر  ــی نظی ــن گیاهان ــده اند. همچنی ــوده ش ــروس آل وی
گوجــه فرنگــی، توتــون، فلفــل، بادمجــان و علف هــای 
ــروس  ــن وی ــط ای ــه توس ــواده سوالناس ــرز از خان ه
آلــوده می شــود. وجــود گیاهــان میزبــان ایــن ویــروس 
در اطــراف مــزارع  بــذری احتمــال شــیوع آلودگــی را 

افزایــش می دهــد.

ــروس وای  ــرل وی ــق کنت ــای موف راهکاره
ســیب زمینی در مــزارع بــذری

1- مدیریــت ویــروس وای ســیب زمینی از 
ــده  ــی ش ــذر گواه ــد ب ــتم تولی ــق سیس طری

ــام  ــتاندارد از ارق ــالم و اس ــذری س ــده ب ــن غ تأمی
ــای  ــری از شــیوع و ورود بیماری ه مناســب و جلوگی
خســارت زای بــذرزاد بــه ســایر مناطــق تولیــد 
ســیب زمینی از برنامه هــای مهــم مّلــی در بخــش 
ــان محســوب  کشــاورزی بســیاری از کشــورهای جه
ــروس وای  ــت وی ــزار مدیری ــن اب ــود. مهم تری می ش
ــت  ــالم اس ــذری س ــای ب ــت غده ه ــیب زمینی کش س
ــا توجــه به اینکــه منشــاء شــروع آلودگــی از خــارج  ب
مزرعــه ضعیف تــر اســت و شــته هایی کــه وارد مزرعه 
می شــوند عمدتــاً حامــل ویــروس نیســتند، لــذا مــزارع 
ــطوح  ــالم س ــذری س ــای ب ــت غده ه ــل از کش حاص
آلودگــی کم تــری نســبت بــه مــزارع حاصــل از کشــت 
بــذر آلــوده نشــان می دهنــد. در راســتای دســتیابی بــه 
منابــع اولیــه عــاری از آلودگی هــای ویروســی در 
ــام تجــاری  ــا، ارق ــران و بســیاری از کشــورهای دنی ای
ــی  ــت، از آلودگ ــت باف ــرایط کش ــیب زمینی در ش س
ویروســی عــاری ســازی و ســپس مســتقر می شــوند 
ــتم های  ــروس در سیس ــاری از وی ــای ع و گیاهچه ه
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ــوا  ــت، ه ــه ای )آب کش ــده گلخان ــف کنترل ش مختل
کشــت یــا کشــت در بســتر هــای مختلــف( به منظــور 
تولیــد هســته های اولیــه منتقــل می شــوند )شــکل 2 (.

شکل 2: تکثیر گیاهچه های عاری از ویروس با استفاده از سیستم های 
هوا کشت ) دو تصویر باال( و آب کشت )دو تصویر پایین(.

 اســتفاده از سیســتم ریــز ازدیــادی تحــت شــرایط 
کنتــرل شــده منجــر بــه تولیــد غده هایــی بــا کم تریــن 
ریســک پراکنــش بیمــاری می گردنــد. غده هــای 
ــا  ــال تنه ــد س ــدت چن ــه م ــد ب ــن فراین حاصــل از ای
ــورد  ــذری م ــده ب ــورت غ ــه ص ــت و ب ــرای کش ب
اســتفاده قــرار می گیرنــد و پــس از چنــد دوره کشــت 
پیاپــی، محصــول نهایــی جهــت اســتفاده تــازه خــوری 
ــذری  ــای ب ــد غده ه ــر و تولی ــود. تکثی ــر می ش تکثی
گواهــی شــده در مزارعــی بــا رعایــت شــرایط مناســب 
ایزوالســیون از منابــع آلــوده کننــده، طــی چندین مرحله 
بازرســی در مزرعــه و نیــز ارزیابی هــای آزمایشــگاهی 
ــت و  ــات ثب تحــت نظــارت مســتقیم مؤسســه تحقیق

ــود )شــکل 3(. ــال انجــام می ش ــذر و نه ــی ب گواه

شکل 3: گواهی غده های بذری سیب زمینی تحت نظارت
 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال

ــوده از مزرعــه و  ــان آل ــل گیاه 2- حــذف کام
ــراف آن فضــای اط

آلـوده  بوته هـای  حـذف  و  مزرعـه  در  حرکـت 
مشـاهده شده، راهکار بسـیار کارآمدی در کنترل توسعه 
ایـن بیمـاری و کاهـش سـطح منابـع آلودگی به شـمار 
مـی رود. هرچـه بوته هـای آلـوده سـریع تر از مزرعـه 
حـذف شـوند میـزان پراکنـش بیمـاری کم تـر خواهـد 
بـود. همچنیـن نکته حائز اهمیت دیگر اینکـه با افزایش 
جمعیـت علف هـای هرز میزبـان آلوده یا سـایر گیاهان 
میزبـان ایـن ویـروس در اطـراف مزرعه احتمال شـیوع 
آلودگـی نیـز افزایش می یابـد، لذا قویاً توصیه می شـود 
ایـن نـوع گیاهان میزبان )علـف هرز یا  گیاهـان زراعی 

هـم خانـواده( از اطـراف مزارع حذف شـوند.
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ــیون از  ــب ایزوالس ــه مناس ــت فاصل 3- رعای
ــده ــوده کنن ــع آل مناب

یکــی از ابزارهــای کاهنده شــیوع آلودگی ویروســی 
رعایــت فاصلــه ایزوالســیون مناســب از منابــع آلــوده 
کننــده و میزبان هــای مهــم شــته های ناقــل می باشــد. 
ــر،  ــورد نظ ــذری م ــه ب ــه طبق ــه ب ــا توج ــران ب در ای
ــیب زمینی  ــذری س ــده ب ــد غ ــزارع تولی ــاورت م مج
ــا کشــتزارهای یونجــه، صیفی جــات، ســیب زمینــی  ب
خوراکــی و درختــان میــوه هســته دار در فواصــل 

ــود. ــع می ش ــری من ــل 100 مت ــر و حداق 400 مت

4- اســتفاده از تکنیــک هــای تشــخیص ســریع 
در مزرعــه 

همان طـور کـه گفتـه شـد اسـترین های مختلـف 
ویـروس وای سـیب زمینـی طیـف متعـددی از عالئـم 

متفـاوت خفیـف تـا شـدید را نشـان می دهنـد و حتی 
گزارشـاتی از وقـوع آلودگـی بـدون ظهـور عالئـم نیـز 
وجود دارد، لذا وجود یک سیسـتم خود ارزیابی سـریع 
در مزرعـه بدون نیاز به امکانات آزمایشـگاهی می تواند 
کشـاورزان را در اطمینان از تشـخیص و حذف صحیح 
منابـع آلـوده کننـده کمـک نمایـد. اسـتفاده از فلـش 
کیت هـای تشـخیصی سـریع شـرکت هـای تجـاری 
تولید کننده آنتی بادی )شـکل 3( راهکار بسـیار موثری 
اسـت که اسـتفاده از آن برای شناسـایی بیماری و کنترل 

آلودگـی ایـن ویـروس توصیه می شـود.

5- تله گذاری و اسـتفاده از سیستم مانیتورینگ و 
کنتـرل به موقع شـته ها

ــق  ــرل موف ــره کش ها در کنت ــرد حش ــه کارب اگرچ
ویــروس وای ســیب زمینی کارایــی کافــی ندارنــد، امــا 
تعییــن زمــان حداکثــر فعالیــت ناقلیــن ایــن امــکان را 

شکل 3 : استفاده از روش Agristrip برای ردیابی ویروس وای سیب زمینی در مزارع بذری سیب زمینی. وجود آلودگی به صورت یک باند در 
پایین دست باند کنترل مشخص می  شود. دو باند موجود در نمونه  آلوده مربوط به باند کنترل و باند آلودگی ویروس است )سمت چپ(. در 

نمونه سالم تنها یک باند کنترل روی نوار وجود دارد )سمت راست(.
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بــرای کشــاورزان فراهــم مــی کنــد تــا بــا اســتفاده بــه 
موقــع از ســموم بازدارنــده به صــورت مؤثــری فعالیــت 
کارآمــد شــته های ناقــل را مختــل نمایــد و تــا حــدی 

شــیوع بیمــاری را کاهــش دهنــد.  
6- سرزنی به موقع بوته های سیب زمینی 

ســرزنی به موقــع میــزان انتقــال آلودگی هــای 
ــه  ــی ب ــای هوای ــمت ه ــد را از قس ــی جدی ویروس
ــروس  ــال وی ــوالً انتق ــد. معم ــش می ده ــا کاه غده ه
ــده  ــه غ ــوان ب ــیار ج ــاه بس ــیب زمینی از گی وای س
ــغ  ــان مســن و بال ــور متوســط 14 روز و در گیاه به ط
26 روز طــول می کشــد. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 
ــوز  ــاه هن ــه گی ــگام در صورتی ک ــرزنی زودهن ــه س ک
ــد  ــت می توان ــد اس ــال رش ــال در ح ــورت فع ــه ص ب
ــل  ــا در مقاب ــود، ام ــول ش ــش محص ــه کاه ــر ب منج
کاهــش میــزان آلودگــی بــه ویــروس وای ســیب زمینی 

ــد. ــران نمای ــول جب ــش محص ــن کاه ــد ای می توان
7- کشــت گیاهــان زراعــی غیــر هــم خانــواده 

ــه ــان تل ــوان گیاه به عن
کشـت گیاهانی نظیر سـورگوم و ذرت در مجاورت 
مـزارع بـذری سـیب زمینـی بـه عنـوان گیاهان تلـه در 
مـواردی کـه امـکان برقـراری کامـل فاصلـه مناسـب 
ایزوالسـیون وجود ندارد، از دیگر روش هایی اسـت که 
می توانـد مـورد توجه قـرار گیرد، خصوصـاً در مواردی 
کـه آلودگـی با منشـاء داخلـی در مزرعه وجود نداشـته 
باشـد، اسـتفاده از این روش موفقیت هـای بیش تری به 

همـراه خواهد داشـت.

نتیجه
در مجمــوع بــه حداقــل رســاندن میــزان پراکنــش 
مهــم  راهکارهــای  و  اصــول  از  یکــی  ویــروس 
ــه  ــف از جمل ــی مختل ــای ویروس ــرل بیماری ه کنت
ــرای  ــی اســت. ب ــزارع ســیب زمین ــروس وای در م وی
رســیدن بــه ایــن مهــم، دســتیابی بــه اطالعاتــی نظیــر 
ــع  ــزارع، مناب ــب م ــیون مناس ــه ایزوالس ــزان فاصل می
آلودگــی، تعییــن جمعیــت و زمــان پــرواز ناقلیــن بــه 

ــت  ــا اهمی ــب آن ه ــای غال ــایی گونه ه ــراه شناس هم
ــا دارد  ــی ویروس ه ــرل تلفیق ــادی در کنت ــیار زی بس
ــی  ــت و گواه ــات ثب ــه تحقیق ــون مؤسس ــا کن ــه ت ک
ــری در راســتای دســتیابی  ــات مؤث ــال اقدام ــذر و نه ب
بــه ایــن اطالعــات در مناطــق مختلــف کشــت ســیب 
زمینــی در کشــور  انجــام داده اســت و زمینه هــای الزم 
بــرای بــه حداقــل رســیدن میــزان آلودگــی ویروســی 
ــران فراهــم  ــی در ای ــذری ســیب زمین در توده هــای ب

شده اســت.
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زراعت و 
باغبانی

چکیده 
ــران در  ــار و متوســط ســطح زیرکشــت آن در  ای ــون هکت ــا حــدود 32 میلی ســطح زیرکشــت یونجــه در دنی

ــه  ــرر شــده اســت ک ــه ششــم توســعه مق ــوده اســت. طــی برنام ــار ب ــزار هکت ــته در حــدود650 ه ده ســال گذش
ــد  ــزان تولی ــا می ــه ام ــار کاهــش یافت ــزار هکت ــه 600 ه ــی ب ــار فعل ــزار هکت ــر کشــت یونجــه از 650 ه ســطح زی
ــه 6/7   ــاال، از 6/2 ب ــرد ب ــا عملک ــای مناســب ب ــام و توده ه ــتفاده از ارق ــی و اس ــه زراع ــای ب ــج توصیه ه ــا تروی ب
میلیــون تــن افزایــش یابــد. یونجــه بومــی کشــور ایــران، قــدرت ســازگاری زیــادی دارد و در اغلــب اســتان های 
ــا 30 درجــه ســانتی گراد  ــر عملکــرد، دمــای 15 ت ــرای تولیــد حداکث ــا ب کشــور کشــت می شــود. مناســب ترین دم
ــق  ــای عمی ــرای کشــت یونجــه، خاک ه ــاک ب ــه دهی، مناســب ترین خ ــوی ریش ــتم ق ــه سیس ــه ب ــا توج اســت. ب
ــروژن در  ــت نیت ــه تثبی ــادر ب ــتقرار، ق ــس از اس ــیدی اســت. یونجــه پ ــز و غیر اس ــا زهکشــی مناســب، حاصلخی ب
خــاک اســت. بنابرایــن کاربــرد کــود پــس از چیــن بــرداری ضرورتــی نــدارد ولــی الزم اســت قبــل از کشــت بــرای 
تقویــت اولیــه خــاک 30 الــی 40 تــن در هکتارکــود دامــی پوســیده عــاری از علــف هــرز بــه خــاک اضافــه شــود. 
مناســب ترین رقــم یــا تــوده بــرای کشــت در مناطــق گرمســیر شــامل مساسرســا، بغــدادی، نیــک شــهری یــزدی، 
بمــی و یونجه امیــد )جمعیــت اصــالح شــده یونجــه مخصــوص کشــت در مناطــق گرمســیری( اســت. در مناطــق 
گرمســیر، یونجــه را می تــوان در دو زمــان )اوایــل بهــار یــا اوایــل پائیــز( کشــت کــرد. بــرای مزرعــه تولیــد علوفــه 
توصیــه می شــود یونجــه بــه صــورت ردیفــی بــا حداقــل فاصلــه 10 تــا 15 ســانتی متر وکاربــرد 20 تــا 25 کیلوگــرم 
بــذر در هکتــار کشــت شــود. طــول پشــته ها بســته بــه شــیب زمیــن بــه نحــوی انتخــاب شــود تــا هنــگام آبیــاری، 
حالــت غرقابــی در مزرعــه ایجــاد نشــود. میــزان بــذر توصیــه شــده بــرای مزرعــه تولیــد بــذر 7 تــا 10 کیلوگــرم 
ــب  ــان مناس ــت زم ــورت رعای ــت. در ص ــن ردیف هاس ــه بی ــانتی متر فاصل ــل 50 س ــت حداق ــا رعای ــار ب در هکت
ــن رشــد  ــاقه در دو فصــل اول ســال و در نظــر گرفت ــی س ــر رشــد طول ــن حداکث ــی در نظــر گرفت برداشــت، یعن
جوانه هــای جدیــد روی طوقــه در دو فصــل آخــر ســال، یونجــه در مناطــق گرمســیر قابلیــت تولیــد 15 تــا 20 تــن 

ــرداری در ســال را دارد. ــه چین ب ــا 12  مرحل ــه خشــک  طــی 9 ت ــار علوف در هکت
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مقدمه
ــیع  ــه وس ــطه دامن ــه واس ــه ب ــت ک ــوز اس ــواده لگومین ــه ای خان ــان علوف ــن گیاه ــی از قدیمی تری ــه یک یونج
ســازگاری، سرشــار بــودن از مــواد غذایــی، قابلیــت هضــم بــاال و ظرفیــت بــاالی تولیــد در اغلــب نقــاط کشــور 
به صــورت خالــص، مخلــوط بــا برخــی گیاهــان زراعــی و یــا میانــه کاری بــا درختــان میــوه از جملــه مرکبــات و 
نخــل خرمــا کشــت می شــود. کشــت خالــص یونجــه بواســطه تثبیــت مقادیــر بــاالی نیتــروژن در خــاک، کشــت 
مخلــوط بــه ســبب تفــاوت سیســتم ریشــه ای یونجــه بــا ســایر گیاهــان زراعــی و نهایتــًا میانــه کاری فواصــل بیــن 
درختــان بــا یونجــه در نتیجــه تعدیــل شــرایط رطوبتــی و دمــا، اثــرات مثبتــی در خــاک، کنتــرل علف هــای هــرز، 
ــوط و مجــاور داشــته و ســبب افزایــش بهــره وری از واحــد  ــات، بیماری هــا و افزایــش عملکــرد گیاهــان مخل آف
ــز  ــه اجرایــی شــدن طــرح مقــام معظــم رهبــری درخصــوص توســعه و تجهی ــا توجــه ب ســطح زمیــن می شــود. ب
اراضــی آبــی خوزســتان در ســال های اخیــر و گســترش واحدهــای دامــداری صنعتــی، توجــه بــه کشــت گیاهــان 

ــادی دارد.  علوفــه ای باالخــص یونجــه، ضــرورت زی

آب، هوا و خاك مناسب کشت یونجه 
ــای  ــه اقلیم ه ــادی ب ــازگاری زی ــدرت س ــه ق یونج
ــت  ــا کش ــاط دنی ــب نق ــن در اغل ــف دارد، بنابرای مختل
می شــود. مناســب ترین دمــا بــرای تولیــد حداکثــر 
ســانتی گراد  درجــه   30 تــا   15 دمــای  عملکــرد، 
ــر اســاس متوســط آمــار هواشناســی 30 ســال  اســت. ب
اخیــر، میانگیــن درجــه حــرارت اســتان خوزســتان 
ــن  ــه از ای ــت ک ــانتی گراد اس ــه س ــدود 25 درج در ح
نظــر شــرایط بســیار مطلوبــی بــرای کاشــت یونجــه در 
ــودن شــرایط  اســتان خوزســتان وجــود دارد. مناســب ب
اقلیمــی می توانــد خوزســتان را بــه قطبــی بــرای تولیــد 
ــر  ــر تأثی ــالوه ب ــئله ع ــن مس ــد؛ ای ــل نمای ــه تبدی علوف
ــاورزان  ــد کش ــر درآم ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــه ب ــی ک مثبت
یونجــه کار دارد، از نظــر تنــاوب زراعــی و حاصلخیــزی 
ــه در  ــت. یونج ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــز بس ــاک نی خ
ــز و  ــوب، حاصلخی ــش خ ــا زهک ــق ب ــای عمی خاک ه
ــه  ــرا نســبت ب ــن رشــد را دارد، زی ــی بهتری کمــی قلیای
ــاه  ــن گی ــای اســیدی بســیار حســاس اســت. ای خاک ه
ــن  ــی اســت؛ بنابرای ــی عمیق ــه دوان ــتم ریش دارای سیس
نیســت.  آن  رشــد  مناســب  کم عمــق،  خاک هــای 
یونجــه پــس از اســتقرار در مزرعــه در صــورت داشــت 
ــی  ــدت طوالن ــه م ــع، ب ــرداری به موق ــوب و چین ب خ
ــن مزرعــه ای  ــرد، بنابرای ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب م
ــد  ــود بای ــه کشــت یونجــه اختصــاص داده می ش ــه ب ک

ــه،  ــرغ، حلف ــد م ــرز ســمج مانن ــای ه ــاری از علف ه ع
ــن  ــد؛ همچنی ــس باش ــد س ــی مانن ــا انگل های ــک ی پیچ
بــا توجــه بــه اهمیــت انجــام آبیــاری صحیــح و پرهیــز 
ــه  ــه بواســطه حساســیت طوق ــودن مزرع ــاب نم از غرق
ــزار  ــه در ه ــیب س ــت ش ــیدگی، رعای ــه پوس ــه ب یونج
مزرعــه اهمیــت زیــادی دارد. مناســب ترین خــاک 
ــی  ــوم رس ــاک ل ــا خ ــی ی ــاک لوم ــه، خ ــرای یونج ب
ــرای ریشــه  ــودن شــرایط ب ــا ضمــن مناســب ب اســت ت
دوانــی، از اســتحکام الزم بــرای اســتقرار ریشــه و طوقــه 
ــی  ــدت طوالن ــرای م ــرا یونجــه ب برخــوردار باشــد، زی
مــورد چین برداری هــای متعــدد یــا احیانــًا چــرای 
ــد از  ــتر بای ــن بس ــرد؛ بنابرای ــرار می گی ــتقیم دام ق مس
ــوردار  ــه برخ ــداری ریش ــرای نگه ــی ب ــت کاف مقاوم
ــی  ــا ریشــه اصل باشــد. خــاک شــنی ســبب می شــود ت
یونجــه بســیار ضعیــف و ریشــه های فرعــی کمــی 
ــر تاثیــر منفــی کــه در  تولیــد شــود؛ ایــن امــر عــالوه ب
ــای یونجــه از  ــا بوته ه عملکــرد دارد باعــث می شــود ت
اســتحکام کافــی بــرای چین بــرداری متعــدد برخــوردار 
نباشــد. خاک هــای رســی بواســطه ســله بســتن و قطــع 
ــدن در  ــاوم ش ــخت و مق ــی، س ــه های فرع ــداوم ریش م
ــاک  ــت خ ــش مقاوم ــرداری و افزای ــدت بهره ب ــول م ط
ــه  ــت یونج ــب کش ــز مناس ــی نی ــه دوان ــل ریش در مقاب
نیســت. بــذر یونجــه بســیار ریــز و هــزار دانــه آن بیــن 
2 تــا 2/5 گــرم وزن دارد. نظــر بــه کوچــک بــودن بــذر 
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ــدت  ــس از کشــت به م ــا توجــه به اینکــه یونجــه پ و ب
ــن در  ــر ای ــد، بناب ــی می مان ــه باق ــال در مزرع ــد س چن
تهیــه بســتر کشــت بایــد نهایــت دقــت را داشــت. انجــام 
عملیــات تســطیح اساســی از جملــه مــواردی اســت کــه 
ــه آن توجــه داشــت. تســطیح  ــد ب ــژه بای به صــورت وی
ــا  ــاری ب ــات آبی ــا عملی مناســب خــاک ســبب می شــود ت
ســهولت و هزینــه کم تــری انجــام شــود و خســارت ناشــی 

از پوســیدگی طوقــه، بــه حداقــل ممکــن کاهــش یابــد.

کودپاشی 
ــه  ــا توج ــت و ب ــاله اس ــد س ــی چن ــه گیاه    یونج
ــی خوزســتان و  ــودن شــرایط آب و هوای ــه مناســب ب ب
چین برداری هــای متوالــی و متعــدد در طــول دوره 
داشــت، مقادیــر باالیــی از مــواد غذایــی از خــاک 
ــت  ــل از کش ــت قب ــن الزم اس ــود. بنابرای ــارج می ش خ
بــا کاربــرد 30 الــی 40 تــن کــود دامــی پوســیده عــاری 
ــرد.  ــدام ک ــاک اق ــت خ ــه تقوی ــبت ب ــرز نس از علف ه
کاربــرد کــود دامــی عــالوه بــر تقویــت و تغذیه مناســب 
ــاری و  خــاک، ســبب نفوذ پذیــری بهتــر آب هنــگام آبی
ــود  ــاک می ش ــه در خ ــب تر یونج ــی مناس ــه دوان ریش
و ایــن دو عامــل بــه نوبــه خــود ضمــن افزایــش طــول 
ــد  ــه خواه ــر یونج ــد باالت ــاز تولی ــاه، زمینه س ــر گی عم
شــد. غنــی بــودن خــاک از نظــر پتاســیم کلیــد اساســی 
بــرای افزایــش مقاومــت یونجــه در برابــر ســرمای 
زمســتان و افزایــش مقاومــت در مقابــل نوســانات 
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــاک اس ــوری آب و خ ش

ــد مصــرف شــود. ــون خــاک بای آزم
ــی  ــط 300 ال ــور متوس ــد به ط ــتان بای     در خوزس
400 کیلوگــرم در هکتــار فســفات آمونیــم قبــل از شــخم 
در ســطح مزرعــه بــه صــورت یکنواخــت پخــش کــرد 
ــاک و در  ــب خ ــق مناس ــخم زدن، در عم ــگام ش ــا هن ت
ــت  ــورت رعای ــرد. در ص ــرار گی ــه ق ــاورت ریش مج
نــکات فــوق، بــر خــالف چیــزی کــه در برخــی مناطــق 
ــرداری  ــر چین ب ــد از ه مرســوم اســت، الزم نیســت بع
مقــداری کــود نیتــروژن بــه مزرعــه اضافــه کنیــم؛ زیــرا 
یونجــه گیاهــی اســت کــه نیتــروژن مــورد نیــاز خــود را 
ــه  ــا ریش ــت ب ــای همزیس ــطه باکتری ه ــد بواس می توان

ــد از  ــروژن دار بع ــای نیت ــرف کوده ــد. مص ــن نمای تأمی
ایــن باکتری هــا  چین بــرداری ســبب ضعیف شــدن 
ــرای تأمیــن  و از دســت رفتــن ظرفیــت بالقــوه ای کــه ب

ــروژن وجــود دارد خواهــد شــد.  نیت

ارقام مناسب 
ــوع  ــا تن ــه ب ــی از یونج ــای فراوان ــام و توده ه ارق
ــرد  ــوژی و عملک ــپ، مرفول ــر فنوتی ــاد از نظ ــیار زی بس
ــت  ــوص کاش ــام مخص ــب ترین ارق ــود دارد. مناس وج
ــف  ــا طی ــب شــامل مساسرســا ب ــه ترتی در خوزســتان ب
ســازگاری وســیع، بغــدادی، نیــک شــهری و بمــی 
ــالش در  ــق و ت ــس از ســال ها تحقی ــن پ اســت. همچنی
مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
خوزســتان، اخیــراً جمعیــت امیــد بخــش خــاص مناطــق 
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــتان معرف ــه خوزس ــرم از جمل گ
پــس از تکثیــر بــذر در اختیــار کشــاورزان قــرار خواهــد 
گرفــت. در حــال حاضــر نتایــج تحقیقــات انجــام شــده 
نشــان داده کــه جمعیــت امیــد بخــش یونجــه گرمســیری 
بــا مجمــوع عملکــرد مــاده خشــک 19/3 تــن در هکتــار 
ــیری  ــای گرمس ــام و توده ه ــرد و ارق ــن عملک بیش تری
مساسرســا، بمــی، بغــدادی، یــزدی و نیــک شــهری بــه 

تصویر 1- مزرعه آزمایشی یونجه بدون کاربرد کود نیتروژن

مناسب ترین خاک برای یونجه، خاک 
لومی یا خاک لوم رسی است تا ضمن 

مناسب بودن شرایط برای ریشه دوانی، 
از استحکام الزم برای استقرار ریشه و 

طوقه برخوردار باشد.
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ترتیــب  بــا عملکــرد معــادل 17/8، 17/6، 16/8، 15/6، و 
ــد.  ــدی قرار گرفتن ــای بع ــار در رده ه ــن در هکت 14/9 ت
ــه  ــت ک ــن جمعی ــک ای ــه خش ــن علوف حداکثرپروتتئی
ــه  ــت تغذی ــی جه ــت و خوش خوراک ــاخصی از کیفی ش
ــدت  ــول م ــود. در ط ــد ب ــادل 23 درص ــت،  مع دام اس
ــای  ــه بیماری ه ــت ب ــن جمعی ــیت ای ــش، حساس آزمای
رایــج در منطقــه ماننــد زنــگ یونجــه، لکــه آجــری و لکــه 
قهــوه ای مشــاهده نشــد. نتایــج طــرح تحقیقــی، ترویجــی 
اجــرا شــده در ســال 1390 نیــز 22 درصــد برتــری 
عملکــرد علوفــه خشــک جمعیــت امیــد بخــش را نســبت 

ــه نشــان داد.  ــه شــاهد منطق ب

زمان مناسب کاشت
   در خوزســتان یونجــه را در دو زمــان اوایــل بهــار 
ــرای کشــت  ــوان کشــت نمــود. ب ــز می ت ــل پایی ــا اوای ی
ــروع  ــفندماه ش ــر اس ــد از اواخ ــن بای ــه زمی ــاره تهی به
شــود تــا بتــوان حداکثــر اواســط فروردیــن مــاه و قبــل 
از گــرم شــدن هــوا کشــت انجــام شــود. انجــام به موقــع 
عملیــات آبیــاری، پرهیــز از خشــک شــدن کامــل ســطح 
خــاک و جلوگیــری از تجمــع نمــک و امــالح در 
ــراف ریشــه های جــوان  ــای ســطحی خــاک و اط الیه ه
در ایــن تاریــخ کاشــت اهمیــت فــوق العــاده ای دارد. در 
ــاری به صــورت ســبک  ــه می شــود کــه آبی اینجــا توصی
ــا  ــود ت ــام ش ــب انج ــًا در ش ــاه و ترجیح ــا دور کوت ب

ــای جــوان ناشــی از خشــک و شــور  ــات گیاهچه ه تلف
شــدن ســطح خــاک بــه حداقــل ممکــن کاهــش یابــد. 
عملیــات تهیه بســتر در کشــت پاییزه از اواســط شــهریور 
مــاه آغــاز و کشــت در نیمــه دوم مهرمــاه و قبــل از ســرد 
شــدن هــوا انجــام می پذیــرد. ســرد شــدن هــوا، تأخیــر 
ــد  ــی خواه ــذور را در پ ــدن ب ــبز ش ــی و س در جوانه زن
ــه  ــرای حمل ــبی ب ــرایط مناس ــی ش ــن عامل داشــت. چنی
عوامــل بیمــاری زای موجــود در خــاک، فراهــم می کنــد 
و بــه ایــن ترتیــب تعــداد زیــادی از گیاهچه هــای جــوان 
از بیــن خواهــد رفــت. عــالوه بــر ایــن، بــه ســبب کندی 
ــدن  ــب ش ــر غال ــزه، خط ــت پایی ــه در کش ــد یونج رش
علف هــای هــرز و از بیــن رفتــن کامــل مزرعــه وجــود 
دارد؛ بنابرایــن کنتــرل کامــل علف هــای هــرز در اوایــل 
رشــد یونجــه تــا زمــان اســتقرار و پوشــش کامــل ســطح 
ــاوب  ــه تن ــه ب ــا توج ــادی دارد. ب ــت زی ــه اهمی مزرع
ــه  ــرای تهی ــی ب ــت کاف ــتن فرص ــه، داش ــی منطق زراع
ــس از  ــی پ ــودن شــرایط آب و هوای بســتر و مناســب ب
کاشــت بــه شــرط کنتــرل علف هــای هــرز، در مجمــوع 

ــه کشــت بهــاره ارجحیــت دارد.  کشــت پاییــزه ب

آبیاری 
ــی  ــاز آب ــم نی ــه به رغ ــت ک ــی اس ــه گیاه     یونج
ــد  ــی بســیار حســاس اســت و اگــر چن ــه غرقاب ــاال، ب ب
ــرد دچــار پوســیدگی  ــی قرار گی ــت مانداب روزی در حال
ــد.  ــی می بین ــیب فراوان ــود و آس ــه می ش ــه و ریش طوق
ــر ایــن، غرقابــی باعــث می شــود باکتری هــای  عــالوه ب
همزیســت بــا ریشــه در نتیجــه کمبــود اکســیژن از 
ــز  ــرداری نی ــس از چین ب ــاری پ ــن آبی ــرود. اولی ــن ب بی
بایــد بــه نحــوی انجــام شــود تــا آب، ســطح طوقــه را 
ــس  ــرد. مرطــوب نگــه داشــتن ســطح مزرعــه پ فرا نگی
از کاشــت، ســبب ســبز شــدن یکنواخــت بــذور خواهــد 
ــا  ــاز ب ــه نی ــته ب ــدی بس ــای بع ــل آبیاری ه ــد. فواص ش
ــه  ــن مرحل ــا در نظــر گرفت ــه فصــل رشــد و ب توجــه ب
ــت  ــن هف ــوال بی ــود و معم ــن می ش ــاه تعیی ــدی گی رش
ــل توجــه،  ــه قاب ــر اســت. نکت ــار متغی ــا 15 روز یک ب ت
ــکی  ــه خش ــبت ب ــه نس ــاالی یونج ــیار ب ــت بس مقاوم
اســت. تحقیقــات انجــام شــده در ایــن خصــوص نشــان 

تصویر 2- یونجه "امید" جمعیت اصاح شده مخصوص 
کشت در مناطق گرمسیری 
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داده اســت کــه یونجــه پــس از اســتقرار در مزرعــه قــادر 
ــی در  ــدت خشــکی را حت ــی م اســت دوره هــای طوالن
ــرداد  ــر، م ــرداد، تی ــی خ ــال یعن ــای س ــن ماه ه گرم تری
ــع  ــورت قط ــد. در ص ــل نمای ــی تحم ــهریور بخوب و ش
آبیــاری مزرعــه، رشــد گیــاه و تولیــد علوفــه آن متوقــف 
ــواب  ــا خ ــون ی ــت کم ــه در حال ــد، یونج ــد ش خواه
قرار می گیــرد و بــا حداقــل رطوبــت موجــود در اعمــاق 
خــاک، حالــت زنــده مانــی خــود را حفــظ می نمایــد. در 
ــا  ــت کمــون ی ــاری مجــدد، یونجــه از حال صــورت آبی
نهفتــه خــارج شــده و بــا ســرعتی بیــش از قبــل تولیــد 
علوفــه را آغــاز می کنــد. ایــن مســئله بخصــوص بــرای 
ــا  ــتان ب ــد تابس ــول مانن ــی از فص ــه در برخ ــی ک مناطق
کمبــود آب مواجــه هســتند، بســیار حائــز اهمیت اســت؛ 
ــه  ــوان آب مزرع ــی می ت ــت  به راحت ــن حال ــرا در ای زی
ــبت  ــی آب نس ــب و فراهم ــان مناس ــع و در زم را قط
ــی،  ــن ویژگ ــری از ای ــود. بهره گی ــدام نم ــاری اق ــه آبی ب
ــد  ــار قرار می ده ــت اختی ــه کار را در حال ــاورز یونج کش
تــا بــا صرفــه جویــی یــا تخصیــص آب به ســایر مــزارع و 
در نظــر گرفتــن اقتصــاد تولیــد، تصمیــم گیــری صحیحی 
ــه  ــدی مزرع ــه تولی ــود علوف ــه می ش ــد. اضاف ــاذ کن اتخ
ــی خشــکی  ــودن دوره طوالن ــس از ســپری نم یونجــه پ
ــه ســبب کنتــرل علف هــای هــرز از کمیــت و کیفیــت  ب

بســیار باالیــی برخــوردار اســت. 

چین برداری
بـر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده اگـر یونجه پـس از 
کاشـت در زمان مناسـب و به روش صحیح برداشـت شود، 
ظرفیـت تولیـد حـدود 10 تـا 12 چیـن در سـال را دارد. بر 
همین اسـاس و با توجه به شـرایط آب و هوایی خوزستان، 
اولین برداشـت کشـت بهـاره حدود 50 الـی 60 روز پس از 
کاشـت و در کشـت پاییزه در حدود 70 الی 80 روز پس از 
کاشـت خواهـد بـود. چین برداری های بعـدی در طول بهار 
و تابسـتان با متوسـط فاصلـه زمانی 30 الـی 35 روز یک بار 
و در طـول پاییـز و زمسـتان بـا فاصلـه زمانـی 40 الـی 50 
روز یک بـار انجام می شـود. بایـد یادآوری شـود بر خالف 
آنچه که در برخی منابع بدان اشـاره شـده اسـت، شـاخص 
25 درصـد گلدهـی، مـالک مناسـبی بـرای چین بـرداری 
یونجـه در خوزسـتان نیسـت؛ زیرا گلدهی یونجـه در طول 
بهـار و تابسـتان بسـیار سـریع و در طـول پاییز و زمسـتان، 
یونجـه گلدهـی نـدارد. بنابراین بهترین شـاخص برداشـت 
یونجـه در دو فصـل اول سـال در نظر گرفتن حداکثر رشـد 
طولـی سـاقه و در دو فصـل آخـر سـال رشـد جوانه هـای 
جدیـد روی طوقـه اسـت کـه می توانـد بـه عنـوان معیاری 
برای برداشـت یونجه در نظر گرفته شـود. هنگام برداشـت 
باید دقت نمود که تیغه ماشـین برداشـت یـا داس در روش 
دسـتی به نحـوی تنظیم شـود کـه حداقـل ده سـانتی متر از 
سـاقه های یونجـه روی طوقـه باقـی بمانـد. این مسـئله دو 

تصویر 4- نمونه ای از پوسیدگی طوقه  و تنک شده مزرعه تصویر 3- آبیاری به روش جوی و پشته در مزرعه تولید بذر 
یونجه ناشی از آبیاری نامناسب
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حسـن در پی دارد: اول اینکه هنگام آبیاری، باقیمانده سـاقه 
مانـع از ورود آب و عوامـل بیماری زا به قسـمت های برش 
دیـده می شـود و از پوسـیدگی طوقـه جلوگیـری می شـود، 
همچنیـن باقـی گذاشـتن حداقـل ده سـانتی متر از سـاقه 
سـبب می شـود تا بـه جوانه هـای رویـش شـده روی طوقه 
کم تریـن آسـیب وارد آیـد، بنابرایـن ضمـن حفـظ ذخایـر 
طوقه، رشـد مجـدد یونجه با سـرعت بیش تری آغاز شـده 
و طـول عمر بهره  بـرداری از مزرعه یونجـه افزایش می یابد. 
توصیـه می شـود علوفـه یونجـه پس از برداشـت، بسـته به 
شـرایط آب و هوایـی از نظـر رطوبـت و دمـا یـک الـی دو 
روز در سـطح مزرعـه باقی بمانـد و پـس از از دسـت دادن 
رطوبـت، توسـط بیلـر یا دسـت جمـع آوری و بسـته بندی 
شـود. خشـک شـدن بیـش از اندازه علوفه سـبب می شـود 
تـا برگ هـای یونجـه کـه دارای ارزش غذایی بسـیار باالیی 
نیـز هسـتند هنگام بسـته بندی یا حمـل و نقل، ریـزش پیدا 
کـرده و از دسـترس خـارج شـود. بایـد توجـه داشـت اگر 
یونجـه بـا رطوبـت باال جمـع آوری و بسـته بندی شـود، به 
سـبب وجـود مـواد غذایـی بـاال در بـرگ و سـاقه یونجه و 
تنفـس، شـرایط مناسـبی از نظـر دمـا و رطوبت برای رشـد 
و تکثیـر قارچ هـای سـاپروفیت فراهم شـده و بـه اصطالح 
یونجـه کپـک زده و ارزش غذایـی آن فـوق العـاده پایین و 
برخـی مواقع مسـمومیت زا می شـود. برگ هـای علوفه تازه 
یونجـه حـاوی مقادیـر باالی سـاپونین اسـت. تغذیـه دام با 
چنیـن علوفـه ای حباب هـای فراوانـی در دسـتگاه گوارش 
دام ایجـاد می نمایـد، ورم دسـتگاه گوارش به شـش های دام 
فشـار وارد نموده و ممکن اسـت دام بر اثر کمبود اکسـیژن 
و تنگـی نفـس دچار خفگی و تلف شـود. هـوا دادن علوفه 
پـس از برداشـت با هـدف کاهش رطوبت، سـبب بر طرف 
شـدن ایـن مسـمومیت مـی شـود. بنابراین چرای مسـتقیم 
مزرعـه یونجـه توسـط دام باالخـص در فصـول پاییـز و 

زمسـتان بـه هیچ وجـه توصیه نمی شـود. 

مراقبت یونجه از عوامل خسارت زا در 
زمان داشت

یونجـه ماننـد هـر گیـاه زراعـی دیگـر دارای آفـات، 
بیماری هـا و علف هـای هـرز خـاص خـود اسـت. نکتـه 
قابـل توجـه اینکـه کاربـرد سـموم شـیمیایی در گیاهـان 

می رسـد  دام  بـه مصـرف  کـه  یونجـه  ماننـد  علوفـه ای 
بسـیار حسـاس و حیاتـی و بایـد با دقـت فـراوان و در 
حداقـل ممکـن بـه کار برده شـود. خوشـبختانه بسـیاری 
چین برداری هـای  بـا  یونجـه  خسـارت زای  عوامـل  از 
متعـدد خـود بـه خـود کنتـرل و نیازی بـه کاربرد سـموم 
شـیمیایی ندارنـد، بـه عنـوان مثـال توصیه می شـود آفت 
تولیـد  مـزارع  در  برگ خوارهـا  سـایر  و  سـرخرطومی 
علوفـه بـا چین بـرداری و در مـزارع بذرگیری به وسـیله 
طعمـه پاشـی بـا سـم متاالنجـی کنتـرل شـود.  مـوش 
صحرایـی یکـی دیگـر از آفاتـی اسـت کـه در صـورت 
شـیوع در مزرعـه خسـارت فراوانـی بـه ریشـه اصلـی 

تصویر5-نمایی از مزرعه یونجه علوفه ای پس از برداشت در 
خوزستان و رشد مجدد

تصویر 6- نمایی از مزرعه تولید بذر یونجه در خوزستان
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تصویر 7- مزرعه تولید بذر یونجه " امید"   در زمان رسیدگی

توصیه می شود علوفه یونجه پس از 
برداشت، بسته به شرایط آب و هوایی از 
نظر رطوبت و دما یک الی دو روز در سطح 
مزرعه باقی بماند و پس از از دست دادن 
رطوبت، توسط بیلر یا دست جمع آوری 
و بسته بندی شود. خشک شدن بیش از 
اندازه علوفه سبب می شود تا برگ های 
یونجه که دارای ارزش غذایی بسیار باالیی 
نیز هستند هنگام بسته بندی یا حمل و نقل، 
ریزش پیدا کرده و از دسترس خارج شود.

بوته هـای یونجه وارد سـاخته و سـبب تنـک و غیر 
اقتصـادی شـدن مزرعه یونجه می شـود. اسـتفاده از 
طعمـه مسـموم و النـه کوبـی، یکـی از شـیوه های 
مبـارزه بـا این آفـت خطرناک اسـت. عوامل قارچی 
بیمـاری زای  عوامـل  مهم تریـن  جـز  ویروسـی  و 
یونجه در اسـتان خوزستان اسـت. در این خصوص 
نیـز بـه منظـور جلوگیـری از مسـمومیت علوفـه و 
حفـظ حشـرات مفیـد در مزرعـه، کاربرد سـموم و 
بلکـه چین بـرداری  نمی شـود؛  توصیـه  قارچ کـش 
زود هنگام، مناسـب ترین شـیوه کنترل بیماری ها در 
مـزارع تولیـد علوفه یونجه اسـت. یونجه بـه عنوان 

یـک گیـاه پوششـی، در صـورت رعایـت مسـائل 
کنتـرل  بـه خوبـی  را  هـرز  علف هـای  به زراعـی، 
می نمایـد. در عیـن حال در برخـی مواقع علف های 
هـرز از دیگـر عوامـل خسـارت زای مـزارع یونجـه 
به شـمار می رونـد. علف های هـرز در مـزارع تولید 
علوفـه به راحتـی بـه وسـیله روش هـای به زراعی و 
در  و  کنتـرل می شـود  هنـگام  زود  بـرداری  چیـن 
مجمـوع کاربـرد هیچ علف کشـی توصیه نمی شـود. 
در مـزارع تولیـد بـذر بـا توجـه بـه وجـود فضـای 
کافـی، کولتیـوار زدن بیـن ردیف هـا پـس از چیـن 
بـرداری، علف هـای هـرز را بخوبی کنتـرل می کند. 
در مراحـل بعدی، یونجه با پوشـش سـطح خاک از 
رشـد علـف هـرز جلوگیـری می نماید. یکـی دیگر 

از توصیه هـا تمیـز نمـودن کانال هـای انتقـال آب بـرای 
جلوگیـری از ورود بـذر علـف هـرز همـراه بـا آبیـاری 
اسـت. یکـی از خطرناک تریـن علف هـای هـرز مـزارع 
بـذری و علوفـه ای یونجـه، علـف هـرز یـا انـگل سـس 
اسـت. رنـگ رشـته های ایـن علـف هـرز، نارنجـی مایل 
بـه زرد اسـت که نـه تنها طعم یونجـه را نامطلـوب بلکه 
آن را تـا حـدی نیـز سـمی می نمایـد و در صـورت عدم 
کنتـرل، عملکـرد کمـی و کیفـی را کاهـش می دهـد. باید 
دقـت نمـود که پراکنده شـدن قطعات این انگل در سـطح 
مزرعـه سـبب آلودگـی علوفـه و کاهـش کیفیـت آن می 
بـرای مبـارزه با ایـن انگل توصیه می شـود قطعـات آلوده 

از سـطح زمیـن، ایـن اسـت کـه یونجه هـا کـف بـر و به 
وسـیله ای بـا دقـت و بدون ریخـت و پـاش، علوفه برش 
دیـده آلـوده را از مزرعه خارج کنیم و بوسـیله آتش زدن، 
آن هـا را از بیـن ببریـم. در صـورت دسترسـی بـه شـعله 
افکن هـای دسـتی می تـوان قطعـات آلوده را بـدون برش 
در محـل اصلـی سـوزانده و بدین وسـیله سـس را کنترل 
کنیـم. سـوزندن سـطحی، آسـیب جـدی بـه طوقـه وارد 
نمـی آورد و انجـام آبیـاری سـبب رشـد مجـدد جوانه ها 
روی طوقـه خواهـد شـد. در صورت از بیـن رفتن برخی 
از بوته هـا، توصیـه می شـود نسـبت بـه واکاری خطـوط 
آسـیب دیده یـا ترمیم بوسـیله انتقال بوته از قسـمت های 

پـر پشـت مزرعـه اقـدام نمود. 
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نقش محیط، حاصل خیزی خاک و 
ژنوتیپ بر عملکرد و کیفیت چای سیاه  

کوروش مجد  سلیمی1

1- عضو هیات علمی پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، الهیجان، ایران

زراعت و 
باغبانی

مقدمه 
چــای محصــول اقتصــادی مهمــی اســت کــه در برخــی از کشــور ها بــرای تولیــد انــواع نوشــابه  چــای، 
ــه ســرعت در حــال افزایــش اســت کــه باعــث عرضــه  ــد چــای در جهــان ب ــرورش داده می شــود. تولی پ
ــالش  ــدگان چــای ت ــن، تولید کنن ــا کاهــش قیمــت آن شده اســت. بنابرای ــود ی ــر کاال و در نتیجــه رک بیش ت
ــره وری و  ــای به ــث ارتق ــی باع ــات باغ ــاورزی و عملی ــای کش ــازی نهاده ه ــق بهینه س ــا از طری ــد ت می کنن
منافــع تولیــد چــای شــوند تــا دســتیابی بــه حداکثــر تولیــد در واحــد ســطح و بهتریــن کیفیــت بــا کم تریــن 

ــر شــود.  ــد، امکان پذی ــه تولی هزین

ــاد را دارد )شــکل های 1 و 2(.  ــی زی ــرات اقلیم ــا تغیی ــای ب ــا محیط ه ــازگاری ب ــت س ــاه قابلی ــن گی ای
تغییــرات در محیــط و شــرایط رشــد، باعــث ایجــاد تفاوت هــای زیــادی در عملکــرد و کیفیــت چــای ســیاه 
می شــود امــا بــا وجــود ایــن تغییــرات، بــه طــور معمــول ذی نفعــان چــای )بویــژه چــای کاران( تمایــل بــه 
وارد کــردن و اســتفاده از مــواد ژنتیکــی و روش هــای تولیــد از نواحــی دیگــر بــه مناطــق چــای کاری خــود 
ــوب  ــی مطل ــف و تحــت شــرایط مدیریت ــد. اســتفاده از ژنوتیپ هــای مناســب در محیط هــای مختل را دارن
ــا  ــه بهتریــن کیفیــت چــای ســیاه  شــود. ب ــا عملکــرد اقتصــادی  و دســتیابی ب ــه تولیــد ب می توانــد منجــر ب
ــاد شــرایط محیطــی در مناطــق چــای کاری کــه باعــث ایجــاد تفاوت هــا در عملکــرد  ــرات زی وجــود تغیی
ــق  ــیاری از مناط ــان در بس ــور یکس ــاورزی به ط ــای کش ــات و توصیه ه ــم عملی ــود، بازه ــت می ش و کیفی
چــای کاری اســتفاده می شــود. در ایــن مقالــه، نتایــج کلــی تحقیقــات در زمینــه نقــش محیــط، حاصل خیــزی 
و ژنوتیــپ بــر عملکــرد و کیفیــت چــای ســیاه در مناطــق چــای کاری دنیــا و ایــران گــزارش شــده اســت.   
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اثر نوع خاك بر عملکرد و کیفیت چای سیاه 
محیــط، عامــل اصلــی تأثیرگــذار روی عملکــرد 
ــی از  ــز یک ــاک نی ــت. خ ــیاه اس ــت چای س و کیفی
عوامــل محیطــی اصلــی مؤثــر بــر رشــد چای اســت. 
بافــت متوســط خــاک بهتریــن شــرایط را برای رشــد 
ــه دارای رس  ــی ک ــد. خاک های ــم می کن ــای فراه چ
ــش  ــث کاه ــنگین( باع ــای س ــند )خاک ه ــاد باش زی
ــای  ــن بوته ه ــن رفت ــی از بی ــرد و حت ــدید عملک ش
ــران  ــای در ای ــای چ ــر باغ ه ــود. بیش ت ــای می ش چ
ــی  ــتند. ویژگ ــب هس ــت مناس ــا باف ــاک ب دارای خ
مهــم دیگــر خــاک در باغ هــای چــای، اســیدی 
بــودن آن اســت. بوته هــای چــای بــه خــاک اســیدی 
ــد. قابلیــت  ــاز دارن ــا 5/5 نی ــا اســیدیته بیــن 4/5 ت ب
ــای  ــت ژنوتیپ ه ــای و کیفی ــره وری( چ ــد )به تولی
مشــابهی از چــای کــه در خاک هــای مختلــف 
ــن  ــزان کافئی ــت. می ــاوت اس ــد، متف ــد می کنن رش
ــی  ــاء جغرافیای ــا منش ــز ب ــای نی ــای چ و پلی فنل ه

ــد.  ــر می کن ــاک، تغیی ــوع خ ــرگ و ن ب
چــای  عملکــرد  از  متفاوتــی  پاســخ های 
در کشــورهای چیــن، هنــد، اوگانــدا و ایــران 
گــزارش شــده اســت کــه علــت آن شــرایط 

شکل 2. چای کاری در اراضی مسطحشکل1. چای کاری در اراضی مرتفع

ـ  کشــاورزی  و خصوصیــات  معمولــی اکولوژیکی 
چــای کاری  مناطــق  خــاک   منحصــر  به فــرد 
اســت. به هرحــال، حتــی در مناطــق کوچکــی 
ــا  ــی در آن ه ــدت طوالن ــه م ــای ب ــت چ ــه کش ک
ــاق  ــاک، اتف ــی خ ــا قهقرای ــده، زوال ی ــام ش انج
ــر در مناطقــی کــه تخلیــه عناصــر  می افتــد. ایــن اث
قابــل  بیش تــر  باشــد،  داده  رخ  آن  در  غذایــی 
ــا  ــود ی ــه رک ــر ب ــد منج ــت و می توان ــاهده اس مش
ــال،  ــوان مث ــود. به عن ــرد ش ــدید عملک ــش ش کاه
ــژه کــود  ــه کودهــای شــیمیایی بوی مصــرف بی روی
ــال های  ــران در س ــای ای ــای چ ــی در باغ ه نیتروژن
گذشــته باعــث شــده تــا بــه مــرور زمــان اســیدیته 
از  مناطــق چــای کاری، کم تــر  بیش تــر  خــاک 
چهــار شــود. کم تریــن پیامــد ایــن مســئله کاهــش 
عملکــرد و کیفیــت محصــول چــای اســت. بــه نظــر 
ــوع  ــن موض ــان ای ــرب و پنه ــرات مخ ــد اث می رس
بــر محیــط زیســت و تخریــب یــا تبدیــل باغ هــای 
چــای بــه دلیــل هزینه هــای زیــاد احیــای آن هــا از 
ــان  ــه ذی نفع ــت ک ــی اس ــیار مهم ــای بس چالش ه
ــا آن  ــای کار ب ــاورزان چ ــوص کش ــه خص ــای ب چ

ــود.  ــد ب ــه خواهن مواج



شماره  50156
بهار  1398

ارتفاع
تولیــد اقتصــادی موفــق چــای در دنیــا از ســطح 
دریــا تــا ارتفــاع 2700 متــری، گــزارش شــده اســت. 
در ایــران نیــز چــای از چنــد متــر پایین تــر از ســطح 
دریــا تــا حــدود 800 متر باالتر از ســطح دریا کشــت 
ــاع باعــث ایجــاد تفاوت هــای  ــر ارتف می شــود. تغیی
زیــادی در درجه حــرارت و در  نتیجــه تغییــر الگــو و 
ــا  ــود. ب ــای می ش ــاره های چ ــد شاخس ــرعت رش س
ــن درجه حــرارت  ــش میانگی ــاع و افزای کاهــش ارتف
ــود  ــر می ش ــاره کم ت ــت شاخس ــم جمعی ــوا، تراک ه
امــا میانگیــن وزن خشــک شاخســاره های قابــل 
ــش  ــا افزای ــن ب ــد. بنابرای ــش می یاب ــت، افزای برداش
ــد. گــزارش  ــاع، عملکــرد چــای کاهــش می  یاب ارتف
ــش  ــر افزای ــر 100 مت ــه ازای ه ــه ب ــت ک ــده اس ش
ــک کیلوگــرم  ــزان ی ــه می ــاع، عملکــرد چــای ب ارتف

ــد. ــش می یاب کاه
اگرچــه پاســخ بــه محیــط در ژنوتیپ هــای 
ــای در  ــای چ ــا بوته ه ــت ام ــاوت  اس ــف، متف مختل
ــیب  ــاک، آس ــود آب در خ ــع از کمب ــق مرتف مناط
ــرد  ــد عملک ــی، تولی ــه  طور  کل ــد. ب ــری می بینن کم ت
ــا و  ــای در مکان ه ــای چ ــاده خشــک ژنوتیپ ه و م
ارتفاعــات مختلــف )بــا مدیریــت یکســان(، متفاوت 
اســت. ایــن نشــان می دهــد کــه ژنوتیپ هــای 
مختلــف چــای بــرای دســتیابی بــه عملکــرد و 
ــت  ــه مدیری ــاز ب ــوب، نی ــیاه مطل ــای س ــت چ کیفی

ــد. ــی دارن ــت متفاوت ــت و برداش داش
ــزای  ــه اج ــد ک ــان می ده ــادی نش ــات زی مطالع
ــا  ــیاه ب ــای س ــم( چ ــر و طع ــّرار )عط ــات ف ترکیب
ارتفــاع،  افزایــش  بــا  می کنــد.  تغییــر  ارتفــاع، 
ــش  ــد. افزای ــش می یاب ــیاه افزای ــای س ــت چ کیفی
کافئیــن و شــاخص طعــم چــای بــا ارتفــاع، برتــری 
ــه مناطــق  کیفــی چــای در مناطــق مرتفــع نســبت ب
ــر  ــت بهت ــل کیفی ــد. دلی ــد می کن ــاع را تأیی کم ارتف
ــته  ــد آهس ــرعت رش ــع، س ــق مرتف ــای در مناط چ
ــوا در  ــک ه ــای خن ــه دم ــه ب ــا توج ــاره ها ب شاخس
ایــن مناطــق اعــالم شــده اســت. ایــن نتایــج ثابــت 

می کنــد کــه افزایــش ارتفــاع بویــژه در ژنوتیپ هــای 
یکســان باعــث بهبــود کیفیــت چــای ســیاه می شــود. 
ــرات  ــن تغیی ــزان ای ــپ در می ــوع ژنوتی ــن، ن هم چنی
مؤثــر اســت. بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت 
ــاع، منجــر  ــق کم ارتف ــد چــای در مناط اگرچــه تولی
ــر می شــود )در صــورت وجــود  ــه عملکــرد بیش ت ب
درجه حــرارت و رطوبــت خــاک مناســب و توزیــع 
یکنواخــت آن( امــا بــرای دســتیابی بــه چــای ســیاه 
بــا کیفیــت بــاال بویــژه چــای ســیاه معطــر، کشــت و 
پــرورش بوته هــای چــای در نقــاط مرتفــع  اهمیــت 

ــادی دارد.  زی
ــش  ــه بی ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ذک
از 80 درصــد باغ هــای چــای در شــمال کشــور 
ــن  ــالن و شهرســتان های رامســر و تنکاب )اســتان گی
کوهپایه هــا  و  مرتفــع  مناطــق  در  مازنــدران(  در 
ــا  ــود ت ــث می ش ــئله باع ــن مس ــد و ای ــرار دارن ق
ایــن مناطــق بهتریــن شــرایط را بــرای کشــت ایــن 

ــند. ــته باش ــول داش محص

موقعیت جغرافیایی و تغییرات فصلی
ــر  ــی تحــت تأثی ــی و آب و هوای نوســانات فصل
ــت  ــی، درجه حــرارت، رطوب ــد بارندگ ــی مانن عوامل
نســبی و کمبــود آب در خــاک قــرار می گیرنــد 
ــزان عملکــرد و کیفیــت  ــع و می ــر توزی کــه خــود ب
ــدار  ــتند. مق ــذار  هس ــاالنه، تأثیر گ ــیاه س ــای س چ
ــداد شاخســاره،  ــق تع ــاه چــای از طری ــرد گی عملک
وزن شاخســاره و دوره جایگزینــی شاخســاره تعییــن 
ــرد  ــزای عملک ــرات اج ــکل 3(. تغیی ــود )ش می ش
ــه محیــط، حاصل خیــزی خــاک و ژنوتیــپ  چــای ب

وابســته اســت.
عملکـرد تولیـد و در نتیجـه محصول چـای بیش تر 
تحـت تأثیـر درجه حـرارت، کمبـود فشـار بخـار آب 
اشـباع هـوا )کمبـود رطوبت نسـبی(، میـزان بارندگی و 
تبخیر ـ تعـرق قـرار می گیـرد که ایـن عوامل بسـتگی به 
شـرایط منطقـه و فصل دارند. به طور معمـول در فصول 
خیلی سـرد یا خشـک، عملکرد کم تری ایجاد می شـود.
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گیـاه چـای در مناطـق اسـتوایی تـا نیمه اسـتوایی 
)ممکـن اسـت دارای تغییـرات فصلـی زیادی باشـند(، 
رشـد می کنـد. میـزان عملکـرد چـای بـا فصـل، تغییر 
می کنـد و کمترین میزان عملکـرد در مناطق چای کاری 
دنیـا در فصـل خشـک، گـزارش شـده اسـت. در دوره 
رشـد چـای در باغ های دیـم ایـران )فروردین تـا آبان( 
حـدود 80 درصـد محصـول در فصـول بهـار و پاییـز 
برداشـت می شـود زیرا عملکـرد باغ های دیـم در فصل 
تابسـتان بـه دلیـل کم آبـی و دمای بـاالی هـوا و کمبود 
رطوبـت نسـبی بـه شـدت کاهـش می یابد )شـکل 4(. 

شکل3. تاثیر شرایط آب و هوایی مناسب بر افزایش تعداد، وزن و 
سرعت رشد شاخساره های چای

شکل4. تاثیر کمبود رطوبت خاک و رطوبت نسبی هوا و درجه 
حرارت باال بر از بین رفتن شاخساره های چای

تغییــرات فصلــی درجه حــرارت در نزدیکــی اســتوا 
)ماننــد ســریالنکا(، حداقــل و توزیع محصــول ماهانه، 
ــول  ــا ط ــق ب ــا در مناط ــت ام ــت اس ــبتاً یکنواخ نس
جغرافیایــی بیش تــر )ماننــد ایــران(، توزیــع محصــول 
می توانــد بســیار غیــر یکنواخــت باشــد زیــرا وجــود 
دمــای پاییــن و یــا خشــکی، رشــد طولی شاخســاره را 
ــد. دور از اســتوا،  در بخشــی از ســال، محــدود می کن
ــا  ــر عملکــرد، اغلــب پــس از فصــل خنــک ی حداکث
ــل  ــروع فص ــا ش ــا ب ــد، ام ــود می آی ــک، به وج خش
ــن،  ــران و ژاپ ــد ای ــورها مانن ــی از کش ــرما در برخ س
بوته هــا به خــواب می رونــد. ژنوتیپ هــا از نظــر 
ســرعت رشــد و درجه حــرارت پایــه مــورد نیــاز بــرای 
ــه  ــتند؛ به طوری ک ــاوت هس ــاره ها، متف ــد شاخس رش

روی  فصلــی  تغییــرات 
کلون هــای  از  برخــی 
کم تــری  تأثیــر  چــای 
کلون هــای  بــه  نســبت 
دیگــر می گــذارد. در ایــران 
بــا شــروع کاهــش کاهــش 
حــدود  از  )کم تــر  دمــا 
ســانتی گراد(  درجــه   14
ــده  ــد ش ــا کن ــد بوته ه رش
خــواب  بــه  بتدریــج  و 
ــا افزایــش دمــا  ــد. ب می رون
در بهــار بوته هــا از خــواب 
رشــد  و  شــده  بیــدار 

می شــود. آغــاز  شاخســاره ها  و  جوانه هــا 
کمبــود بارندگــی در برخــی از فصــول طــی 
ــه  ــی اســت ک ــای از مشــکالت مهم ــد چ دوره رش
ــا آن مواجــه هســتند.  بیش تــر مناطــق چــای کاری ب
اثــرات مخــرب خشــکی را تــا حــدودی می تــوان بــا 
ــاری،  ــا انجــام آبی ــایه انداز ی ــان س ــتفاده از درخت اس
ــاری در  ــه آبی کاهــش داد. پاســخ عملکــرد چــای ب
ــاد باشــد.  ــد بســیار زی آب وهــوای خشــک می توان
در ایــران گــزارش شــده اســت کــه آبیــاری تکمیلــی 
می توانــد  مــرداد(  و  )تیــر  کم آبــی  ماه هــای  در 
حداقــل 200 درصــد باعــث افزایــش عملکــرد 
ــم شــود )شــکل 5(.  ــه شــرایط دی چــای نســبت ب

در دوره رشد چای 
در باغ های دیم ایران 

)فروردین تا آبان( حدود 
80 درصد محصول در 

فصول بهار و پاییز برداشت 
می شود زیرا عملکرد 
باغ های دیم در فصل 

تابستان به دلیل کم آبی و 
دمای باالی هوا و کمبود 
رطوبت نسبی به شدت 

کاهش می یابد

جمعیت زیاد شاخساره های در حال رشد چای
در شرایط آب و هوایی مناسب



شماره  52156
بهار  1398

در مــورد اثــر تغییــرات فصلــی می تــوان گفــت کــه 
تغییــرات کیفــی ژنوتیپ هــای مختلــف چــای )شــامل 
چــای بــذری و کلونــی(، در فصــول مختلــف )حتــی 
ــه اســتوا( وجــود داشــته و اجــزا و ســطح  ــک ب نزدی
ترکیبــات معطــر فــرار بــا توجــه بــه موقعیــت منطقه و 
نــوع فصــل، تغییــر می کننــد. این تغییــرات در شــرایط 

ــر اســت.  ــدل، بیش ت ــا معت نیمه گرمســیری ی
فصــول خنــک و خشــک باعــث کاهــش ســرعت 
رشــد شاخســاره و در نتیجــه افزایــش کیفیت چای ســیاه 
می شــوند، در حالی کــه فصل مرطــوب بویــژه دوره بارانی 
منجــر بــه رشــد ســریع شاخســاره های چــای می شــود 

کــه باعــث کاهــش کیفیــت چــای ســیاه می شــود. 
ــود  ــاک وج ــی در خ ــت کاف ــه رطوب در صورتی ک
ــریع  ــد س ــه رش ــاال ب ــرارت ب ــد، درجه ح ــته باش داش
شاخســاره ها کمــک می کنــد، درنتیجــه عملکــرد 
ــش  ــیاه، کاه ــای س ــت چ ــا کیفی ــه ام ــش یافت افزای
ــول  ــم در فص ــرارت ک ــس، درجه ح ــد. برعک می یاب
ــش  ــاره و کاه ــته شاخس ــد آهس ــب رش ــرد موج س
عملکــرد و بهبــود کیفیــت چای ســیاه می شــود. رشــد 
ــا شــب های خنــک  چــای در آب و هــوای خشــک ب
)و بادهــای خشــک( بــه تشــکیل ترکیبــات طعــم چای 
ــیاه  ــای س ــد چ ــه تولی ــر ب ــه منج ــد ک ــک می کن کم

ــود.  ــم می ش ــوش طع خ

شکل5. تأثیر آبیاری تکمیلی بارانی بر افرایش عملکرد و کیفیت چای

ژنوتیپ
تولیـد  زمینـه  در  توجهـی  قابـل  دسـتاوردهای 
ژنوتیپ هـای مختلـف چـای در کشـورهای چای خیز 
دنیـا به دسـت آمده کـه سـبب دسـتیابی بـه عملکـرد 
سـاالنه ای معـادل 10995 کیلوگـرم در هکتـار چـای 
ساخته شـده از برخـی از ژنوتیپ هـای انتخابـی شـده 
واحـد  در  بیش تریـن عملکـرد  مقـدار  ایـن  اسـت.  
سـطح در تولیـد تجـاری چای اسـت. کشـاورزان برای 

دسـتیابی بـه حداکثـر منافـع 
همیشـه  چـای،  رشـد  از 
خواهـان چنیـن ژنوتیپ های 
بـا عملکـرد بـاال و کیفیـت 
اگرچـه  هسـتند.  مطلـوب 
تولیدکننـدگان چای معتقدند 
کـه ارقـام بـا عملکـرد بـاال 
در هـر منطقـه ای که کشـت 
شـوند قادر بـه تولید و حفظ 
عملکـرد باالیـی هسـتند اما 
تحقیقات، تغییرات زیادی را 

در نتایـج عملکـرد، رشـد، تراکم جمعیت شاخسـاره و 
تقسـیم مـاده خشـک ژنوتیپ های چـای در محیط های 
مختلـف، نشـان می دهـد. تغییـرات ذکر شـده ناشـی از 
چنـد عامـل شـامل تنـش آبـی، درجه حـرارت هـوا و 
ارتفـاع اسـت. چنیـن تغییراتـی حتـی در ژنوتیپ هـای 
یکسـانی کـه در مناطق مختلف کشـت می شـوند، قابل 

است. مشـاهده 
از نظـر کیفیـت چـای سـیاه، تغییـرات در ترکیبات 
شـیمیایی و کیفیت ژنوتیپ های یکسـان چـای به علت 
موقعیـت جغرافیایـی به اثبات رسـیده اسـت اما ممکن 
اسـت که مدیریت متفاوت ارقام، مقایسـه  را با مشـکل 

مواجه سـازد.

هنگامی کـه ژنوتیپ هـای یکسـان در موقعیت هـای 
مختلف، تحت شـرایط مدیریتی یکسان قرار می گیرند، 
تغییـرات در عملکـرد و کیفیـت چـای سـیاه حتـی در 
منطقـه ای به شـعاع 10 کیلومتر، مشـاهده می شـود. این 

رشد چای در آب 
و هوای خشک با 
شب های خنک )و 
بادهای خشک( به 

تشکیل ترکیبات طعم 
چای کمک می کند که 

منجر به تولید
 چای سیاه خوش طعم 

و مزه می شود.

استفاده از سیستم های آبیاری کالسیک در ماه های 
کم آبی در مناطق چایکاری بسیار حائز اهمیت است.



53 شماره  156
بهار   1398

نتایـج نشـان می دهـد کـه در شـرایط متغیـر محیطـی، 
عملکـرد و کیفیـت ژنوتیپ هـا با هم اختـالف خواهند 
داشـت. البتـه ژنوتیپ هایی وجـود دارند که سـازگاری 
زیـادی در مناطـق مختلـف از خـود نشـان می دهنـد. 
بنابرایـن، ژنوتیپ هـای جدید وارد  شـده به یک منطقه، 
بایـد از نظـر عملکرد و کیفیـت در منطقـه جدید مورد 
ارزیابـی قـرار گیرند. ذکـر این نکته ضروری اسـت که 
بوته هـای چـای در ایـران بـه خاطـر دگرگشـن بـودن 
همچنیـن تکثیـر از طریـق بذر کـه به صورت مرسـوم 
انجـام می شـد متشـکل از بوته هـای هیبریـد بـا تنـوع 

کمـی و کیفی زیاد اسـت.

مدیریت کود و مواد غذایی
کشـاورزی  نهاده هـای  گران تریـن  از  یکـی  کـود 
در مناطـق چـای کاری اسـت؛ امـا اسـتفاده از آن بـرای 
تولیـد اقتصـادی چای، بسـیار ضـروری اسـت. کودها 
بـا افزایـش سـرعت رشـد و تراکم جمعیت شاخسـاره 
در  می شـوند.  چـای  عملکـرد  افزایـش  موجـب 
کشـورهای چای خیـز مقادیـر و منابـع کـودی مـورد 
اسـتفاده در عملیـات باغـی بـا یکدیگر متفاوت اسـت. 
در کشـورهای مختلـف چای خیـز، حداقل مقـدار کود 
نیتروژنی توصیه شـده در شـرایط دیم مناطق چای کاری 
100 کیلوگـرم نیتـروژن در هکتـار و حداکثـر مصـرف 
آن بـرای کلون هـای با عملکـرد بـاال، 800 کیلوگرم در 
هکتار گزارش شـده اسـت. در ایـران، مصرف میانگین 
150 و 200 کیلوگـرم نیتروژن در هکتـار )از منبع اوره( 
به ترتیـب بـرای اراضی چای کاری دیـم و فاریاب منجر 
بـه تولیـد بیش ترین میـزان عملکرد و کیفیت می شـود.

بـا افزایش مصـرف کود نیتروژنـی در ارقام مختلف 
چـای، تغییراتـی در عملکـرد و کیفیـت چـای سـیاه، 
به وجـود می آیـد. اسـتفاده بیـش از انـدازه از کودهـای 
نیتروژنـی، کیفیت چای سـیاه را کاهـش می دهد. رنگ 
کل چـای سـیاه نیز بـا افزایـش مقـدار کـود نیتروژنی، 
افزایـش مقـدار کـود  بـا  کاهـش می یابـد. همچنیـن 
نیتروژنـی، میـزان کافئیـن افزایـش و شـاخص طعـم 
چـای، کاهـش می یابد. پاسـخ های متفـاوت عملکرد و 

کیفیـت چـای سـیاه بـه افزایش مقـدار کـود نیتروژنی، 
نشـان  دهنـده اهمیت بهینه سـازی ایـن دو ویژگی برای 

تولیـد اقتصادی چای اسـت. 
از کودهـای مـورد نیـاز دیگـر در باغ هـای چـای، 
کود پتاسـیم اسـت. نیـاز بوته های چای به کود پتاسـیم 
)سـولفات پتاسـیم( باید از طریق آزمون خاک و تجزیه 
برگـی مشـخص شـود. در  حالی کـه عملکرد چـای به 
کاربـرد پتاسـیم در هنـد و برخـی از مناطـق چای کاری 
ایـران واکنش مثبت نشـان می دهد، پاسـخی بـه کاربرد 
پتاسـیم در برخـی از کشـورها ماننـد کنیـا مشـاهده 
نشده اسـت. نتایـج نشـان داد کـه پاسـخ کیفیـت چای 
بـه کود پتاسـیم با محیـط و نوع ژنوتیـپ تغییر می کند. 
گزار ش هـای متفاوتـی از تأثیـر کود فسـفر )سـوپر 
فسـفات تریپـل( روی چای گزارش شـده اسـت. تأثیر 
مثبـت کـود فسـفر بـر افزایـش عملکـرد بیش تـر در 
نهال های جوان چای مشـاهده شـده اسـت. در بیش تر 
تحقیقـات انجام گرفتـه کاربـرد کود فسـفات بر کیفیت 

چای سـیاه تاثیری نداشـت. 

نتیجه گیری
محیـط، عوامـل مؤثـر در حاصل خیـزی خـاک و 
ژنوتیـپ چـای باعث تغییر در عملکـرد و کیفیت چای 
سـیاه در مناطـق مختلـف چـای کاری می شـوند. بـرای 
دسـتیابی بـه عملکـرد و کیفیـت بـاالی چای سـیاه در 
ژنوتیپ هـای مختلـف الزم اسـت تـا روش هـای تولید 
چـای در محیط هـای متفاوت، بهینه سـازی شـود. برای 
کشـاورزان چـای کار، توسـعه ژنوتیپ هـا و روش های 
خـاص منطقـه ای، راهـی مطمئـن بـرای دسـتیابی بـه 
منافـع بیش تـر در کشـت چـای اسـت. در مدیریـت 
سـرمایه گذاری و تشـکیالت اقتصـادی چـای باید نوع 
خـاک، ارتفـاع منطقـه، شـرایط آب و هوایـی، فصول و 
ارقـام چـای بـه طـور کامـل مـورد توجـه قـرار گیرند. 
در ایـن بیـن، تأثیـر عوامـل ذکر شـده روی برخـی از 
عملیـات کشـاورزی مانند برگ چینی و مصـرف کود و 

روش هـای فـرآوری، بیش تـر حائـز اهمیت اسـت. 
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آب ، خاک 
و صنایع

ترمیم تراکتور ها،  ادوات و تجهیزات 
زراعی – باغی آسیب دیده از سیل

چکیده

چگونگـــی ترمیـــم و اســـتفاده مجـــدد از تراکتور هـــا، ادوات و تجهیـــزات زراعـــی و باغـــی آســـیب 
ـــت.  ـــی اس ـــش فن ـــد دان ـــیل نیازمن ـــت پساس ـــه در مدیری ـــت ک ـــی اس ـــوارد مهم ـــه م ـــیل از جمل ـــده از س دی
راه انـــدازی به موقـــع و ایمـــن ادوات کشـــاورزی نقـــش بســـزایی در امـــکان احیـــای ســـریع و بازســـازی 
ـــیل  ـــا خســـارت های س ـــط ب ـــی مرتب ـــکات فن ـــه ن ـــه ب ـــدم توج ـــات دارد و درصـــورت ع ـــزارع و باغ مجـــدد م
ـــب  ـــان مناس ـــن زم ـــت رفت ـــا از دس ـــود و ب ـــم نش ـــزات فراه ـــن تجهی ـــدد از ای ـــتفاده مج ـــکان اس ـــا ام ـــه بس چ
ـــرو و در  ـــاورزان روب ـــرای کش ـــترده ب ـــان گس ـــرر و زی ـــا ض ـــد و ی ـــش تولی ـــا کاه ـــاورزی ب ـــای کش فعالیت ه
ـــه  ـــه ب ـــن مقال ـــویم. در ای ـــه ش ـــور مواج ـــی کش ـــواد غذای ـــن م ـــده ای در تامی ـــکالت عم ـــا مش ـــی ب ـــطح مل س
ـــی آســـیب  ـــی و باغ ـــزات زراع ـــا، ادوات و تجهی ـــم تراکتور ه ـــرای ترمی ـــی و ترویجـــی الزم ب ـــکات فن ـــه ن ارائ
ـــوق  ـــین های ف ـــم ماش ـــرای ترمی ـــاز ب ـــورد نی ـــات م ـــن جزئی ـــت. همچنی ـــده اس ـــه ش ـــیل پرداخت ـــده از س دی
ـــارت  ـــطوح خس ـــاس س ـــر اس ـــزا )ب ـــایر اج ـــدرت و س ـــال ق ـــور، انتق ـــمت های موت ـــرای قس ـــک ب ـــه تفکی ب

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــیل( ارائ ـــی س احتمال

کلمات کلیدی: سیل زدگی، تراکتورهای خسارت دیده، ادوات و تجهیزات خسارت دیده
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مقدمه
تراکتورهایــی کــه در معــرض ســیالب قــرار 
داشــته اند اگــر قبــل از اســتفاده تمیــز و ترمیم نشــوند 
ممکــن اســت متحمــل خســارت های جــدی شــوند. 
ــرض  ــه در مع ــوری ک ــتارت زدن تراکت ــد از اس بای
ســیل قرار گرفتــه اســت خــودداری شــود مگــر 
اینکــه ســرویس و نگهــداری و تمیــز کــردن اجــزای 
ــور  ــه موت ــد. گرچ ــده باش ــتی انجــام ش ــه درس آن ب
ــور ممکــن اســت اســتارت بخــورد و روشــن  تراکت
شــود و فکــر کنیــم کــه تراکتــور نیــاز بــه ســرویس 
ــل  ــور متحم ــور تراکت ــه کار، موت ــا ادام ــا ب ــدارد ام ن
آســیب جــدی خواهــد شــد. متاســفانه امــکان ورود 
ــود دارد و  ــور وج ــان موت ــه یاتاق آب و گل و الی ب
ــا  ــایش یاتاقان ه ــریع در فرس ــورت، تس ــن ص در ای
ــاعت  ــن س ــی چندی ــارت واقع ــت. خس ــی اس حتم
پــس از اســتفاده از تراکتــور بــروز می کنــد. تــا 

جایــی کــه ممکــن اســت از یــدک کشــیدن تراکتــور 
)بــرای فواصــل طوالنــی( تــا قبــل از انجــام عملیــات 
مربــوط بــه تمیــز کــردن و ســرویس و نگهــداری آن 
خــودداری کنیــد. زیــرا انجــام ایــن عمــل در صورتــی 
ــده وارد  ــه دن ــل جعب ــه داخ ــه آب و گل و الی ب ک
شــده باشــد ســبب خوردگــی آن خواهــد شــد. ایــن 
کــه چــه ســطحی از اقدامــات تعمیــری یــا ســرویس 
ــزان  ــه می ــت ب ــور الزم اس ــم تراکت ــور ترمی ــه منظ ب
ــدگاری آن  ــان مان ــیالب و زم ــدن آن در س ــرق ش غ
در معــرض آب و گل و الی بســتگی دارد )شــکل 1(. 
ــور  ــه تراکت در صــورت وارد شــدن آســیب جــدی ب
ــور  ــه ای تراکت ــرکاران حرف ــات تعمی ــه خدم ــاید ب ش
نیــاز داشــته باشــید. در صورتــی کــه نیــاز بــه خدمات 
حرفــه ای نباشــد بــا پیــروی از دســتورالعمل های زیــر 
می تــوان میــزان صدمــات تراکتــور ناشــی از ســیل را 

بــه حداقــل رســاند.

شکل 1. تراکتورهای در معرض سیالب )سطح آب پایین تر از سطح موتور(
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تمــام قســمت های بیرونــی تراکتــور کــه آغشــته 
بــه روغــن، گیریــس یــا گل و الی شــده را بــه طــور 
کامــل تمیــز کنیــد. ایــن امــر بــه جلوگیــری از ورود 
گل و الی بــه قســمت های داخلــی موتــور و سیســتم 
انتقــال قــدرت هنــگام اســتفاده و بکارگیــری بعــدی 
تراکتــور کمــک خواهــد کــرد. اگــر بــرای شستشــو 
ــاط  ــود احتی ــتفاده می ش ــار اس ــان آب پرفش از جری
کنیــد تــا خســارتی بــه محافظ هــای اطــراف یاتاقــان 

وارد نشــود.
ــط  ــده توس ــاد ش ــطح آب ایج ــه س در صورتی ک
ســیل از قســمت پاییــن موتــور و یــا سیســتم انتقــال 
قــدرت باالتــر نــرود احتمــال آســیب دیدگــی جزیــی 
اســت. در تراکتورهــای دو چــرخ محــرک صدمــات 
معمــوالً بــه توپــی چرخ هــای جلــو، شــاه پیچ، 

ــا و  ــایر پین ه ــت و س ــور َسگَدس ــیبک روی مح س
بوش هــای روی اکســل محــدود می شــود.

بــرای دسترســی بــه یاتاقان هــای چــرخ جلــو ابتدا 
تراکتــور را در دنــده قــرار دهیــد و چرخ هــای عقــب 
را مهــار کــرده و ســپس یکــی از چرخ هــای جلــو را 
بــا جــک بلنــد کنیــد. چــرخ و توپــی را از گل و الی 
تمیــز کــرده، کاســه توپــی را بــاز کنیــد. ایــن کاســه 
یــا خــودش بصــورت پیچــی اســت یــا توســط ســه 
پیــچ متصــل اســت. کاســه را بــا دقــت بــاز کنیــد تــا 
واشــر زیــر آن خــراب نشــود. اشــپیل و مهــره تنظیــم 
را خــارج کنیــد. واشــر خــاردار و یاتاقــان مخروطــی 
بیرونــی را خــارج کنیــد. چــرخ را از روی ســر 
مخروطــی بیــرون آورده و یاتاقــان مخروطــی توپی را 
بــا دســت و یــا بــه کمــک تقــه دربیاورید )شــکل 2(. 

شکل 2. مراحل ترمیم توپی چرخ جلو )سرویس و گریس کاری یاتاقان ها(
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حــاّلل  مایــع  توســط  را  یاتاقا  ن هــا  ســپس 
ــد.  ــز کنی ــل تمی ــور کام ــه ط ــت( ب ــا نف ــل ی )گازویی
یاتاقان هــا را بــا فشــار بــاد و پارچــه ای تمیــز خشــک 
ــا  ــد یاتاقان ه ــاهده نمودی ــاییدگی مش ــر س ــد. اگ کنی
را تعویــض کنیــد. کاســه نمــد را وارســی کنیــد و در 
صــورت خرابــی عــوض کنیــد. یاتاقان هــا را مجــدداً 
گریــس کاری کــرده و در جــای خود بگذارید. ســپس 
رولبرینــگ و توپــی را بــر روی ســر مخروطــی ســوار 
ــی چــرخ،  ــر مخروط ــردن س ــرای ســفت ک ــد. ب کنی
ــر اســاس دفترچــه ســرویس و  گشــتاور مناســب )ب
ــاه پیچ  ــرای ش ــد. ب ــال کنی ــور( اعم ــداری تراکت نگه
ــازه  ــس ت ــط گری ــش ها، توس ــن و پوش ــایر پی و س
بــه انــدازه مناســب پــر نمــوده تــا هــر نــوع گریــس 
آلــوده )کهنــه(، آب و مــواد کثیــف )گل و الی( از آن 
ــه را  ــس اضاف ــت گری ــود، در نهای ــارج ش ــال خ کام

پــاک کنیــد.
در تراکتورهــای دیفرانســیل جلــو، محــور محــرک 
چــرخ جلویــی، محور چرخ، سگدســت و چهارشــاخ 
ــا  ــز شــدن، بازرســی و احیان ــه تمی ــاج ب گاردان احتی
ــی دارای  ــه محــور جلوی ــی ک ــم دارد. در صورت ترمی
منفــذ باشــد احتمــال دارد آب بــه داخــل محــور ورود 
کنــد بنابرایــن محــور را خــارج کــرده و داخــل آن را 
تــا حــد امــکان به طــور کامــل تمیــز و دوباره توســط 
مــواد روانســاز از جملــه گریــس یــا واســکازین پــر 
ــود و  ــز ش ــاخ گاردان تمی ــد از آن چهارش ــد. بع کنی
توســط گریــس تــازه پــر شــود. ممکــن اســت شــما 
ــا  ــود ت ــکاری ش ــاالت روان ــی اتص ــد تمام بخواهی
گریس هــای آلــوده شــده بــه آب از آن خــارج شــود. 
ــی  اگــر آببندهــا و کاســه نمدهــا ســالم باشــند تمام
ــی از ورود آب و گل و  ــات ناش ــمت ها از صدم قس

ــوذ آب و گل و  ــال نف ــود. احتم ــت می ش الی حفاظ
ــه  ــده  ای ک ــدی ش ــراف قســمت های آب بن الی از اط
ــود دارد.  ــته وج ــتی داش ــیالب نش ــوع س ــل از وق قب
ــه  ــو ب ــای جل ــور چرخ ه ــی مح ــمت های خارج قس
ــه کثیفــی کــه  ــا هــر گون ــز شــود ت طــور کامــل تمی
ــورت  ــه ص ــده را ب ــدی ش ــمت های آب بن روی قس
ــه  ــرود. توج ــن ب ــت از بی ــه اس ــش در برگرفت پوش
شــود در حیــن شستشــو از اســپری کــردن مســتقیم 
آب بــا فشــار زیــاد بــه قســمت های آب بنــدی شــده 
ــه  ــات ب ــوذ کثاف ــکان نف ــه ام خــودداری شــود چراک

ــود دارد.   ــور وج ــمت های مذک قس
اگــر ســطح آب ناشــی از ســیل از قســمت میانــی 
ــر رود  ــدرت باالت ــال ق ــتم انتق ــا سیس ــور و ی موت
احتمــال آســیب دیدگی تراکتــور بیش تــر اســت 
)شــکل 3(. گرچــه موتــور و گیربکــس و ســایر 
اجــزای انتقــال قــدرت بوســیله انــواع واشــر، آب بنــد 
ــه هــر  ــی ب و کاســه نمــد درزبنــدی شــده اســت ول
ــه داخــل  ــا گل و الی ب ــال نشــت آب ی ــال احتم ح
ــوص  ــدرت )به خص ــال ق ــتم انتق ــا سیس ــور ی موت
اگــر از قبــل متوجــه نشــتی روغــن بــر روی ســطح 
ــدرت  ــال ق ــتم انتق ــزای سیس ــایر اج ــا س ــور ی موت
ــور  ــن روغــن موت شــده باشــید( وجــود دارد. بنابرای
و گیربکــس را خالــی کــرده و عالئــم وجــود آب را 
در آن بررســی کنیــد. در صورتــی کــه آب در روغــن 
ــتی در  ــدم نش ــی از ع ــد حاک ــته باش ــود نداش وج
ــت  ــت. در نهای ــوان اس ــال ت ــتم انتق ــور و سیس موت
ــا  ــور و گیربکــس را ب پــس از بررســی مذکــور، موت
روغــن مناســب پــر کــرده و تمامــی فیلترهــا تعویض 
کنیــد. اگــر در حیــن بررســی روغــن قبلــی متوجــه 
وجــود آب شــدید ابتــدا درپــوش روغــن را برداشــته 
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ســپس محفظــه کارتــر موتــور و یــا حوضچه سیســتم 
انتقــال تــوان را بــه طــور کامــل تمیــز کنیــد. فیلترهای 
روغــن  را بــاز و تعویــض کنیــد. مجــددا اجــزای فوق 
ــپس  ــد. س ــر کنی ــازه پ ــن ت ــط روغ ــوار و توس را س
ــده  ــض ش ــن تعوی ــتفاده از روغ ــس از اس ــی پ مدت
ــن  ــده و همچنی ــه دن ــور و جعب ــن موت ــدداً روغ مج
فیلترهــای روغــن را تعویــض کنیــد. در صورتــی کــه 
ــه صــورت کامــل در آب غوطــه ور شــده  ــور ب تراکت
باشــد احتمــال آســیب بســیار بــاال اســت )شــکل 4(. 
ــور و  ــه داخــل موت ــوی آب ب ــیار ق ــال بس ــه احتم ب
ــن  ــت، بنابرای ــرده اس ــوان ورود ک ــال ت ــتم انتق سیس
تراکتــور بــه تعمیــرات کامــاًل دقیقــی احتیــاج دارد تــا 

ــد. ــاق نیافت ــری اتف ــات بیش ت صدم
اختیـار  در  کارگاهـی  تجهیـزات  صورتی کـه  در 
داریـد و امـکان انجام ایـن تعمیرات را شـخصاً دارید 
توصیه هـا و دسـتورالعمل های زیـر را به منظور کاهش 

ریسـک ناشـی از خسـارت دنبال کنید: 

شکل 3 تراکتور واژگون شده در اثر سیل )سطح آب باالتر از سطح موتور(

موتور
ــور . 1 ــی موت ــمت بیرون ــل قس ــور کام ــه ط ب

بایــد شست و شــو شــود. بــه همیــن منظــور موتــور 
بــا اســتفاده از حوضچــه آب، اســپری پرفشــار آب و 
ــود.  ــو می ش ــو شست و ش ــا بخارش ــوینده ی ــواد ش م
تمیــز کــردن هــر نــوع گریــس ته نشــین شــده توســط 

ــود. ــام می ش ــور انج ــب موت ــای مناس تمیزکننده ه
ــری . 2 ــری قطــع و بات اتصــاالت دو قطــب بات

ــه  ــاج ب ــری احتی ــت بات ــن اس ــود. ممک ــته ش برداش
ــد. ــته باش ــض داش تعوی

ــور، . 3 ــتم آلترنات ــه سیس ــوط ب ــاالت مرب اتص
ــه ســیم  ــد. هرگون ــور و اســتارت را قطــع کنی ژنرات
کشــی بــرق و یــا ســایر اجزایــی کــه بــا موتــور در 
اتصــال هســتند جــدا شــود. در موتورهــای بنزینــی 
دلکــو جــدا شــود. تمامــی ســیم ها را عالمتگــذاری 
و جــدا کنیــد. نحــوه اتصــال دوبــاره آن هــا را 

به خاطــر بســپارید. 
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ــور را . 4 ــور و ژنرات ــتارت، آلترنات ــتم اس سیس
بــه صــورت کامــل از داخــل و خــارج تمیــز کنیــد. 
تمامــی اجــزای شســته شــده را پیــاده ســپس به طــور 
ــرق خــودرو و  ــرکاران ب ــد. تعمی کامــل خشــک کنی
ــه  ــن زمین ــد در ای ــی می توانن باطــری ســازهای محل
کمــک کننــد و یــا قــادر بــه انجــام ســرویس بــرای 
شــما باشــند. مجــدداً قطعــات پــس از خشــک شــدن 
ــور  ــم ســوار شــوند. سیســم دلکــو، رگوالت روی ه
و هــر نــوع اجــزای قابــل ســرویس دیگــر پیــاده و 

تمیــز شــوند.
ــور قطــع . 5 ــه موت ــال ســوخت ب خطــوط انتق

ــه  ــرون آورده و دور انداخت ــر ســوخت بی شــود. فیلت
شــود. تمامــی ســوخت داخــل بــاک خــارج و 
به طــور صحیــح دفــع شــود. داخــل بــاک بنزیــن بــا 
ســوخت تــازه یــا نفــت ســفید شســته شــده و نفــت 
ــاک را آبکشــی  ــا آن داخــل ب ــا گازوییلــی را کــه ب ی
کرده ایــد خــارج و بــاک را خشــک کنیــد. هنــگام کار 

بــا ســوخت و سیســتم  سوخت رســانی احتیــاط الزم 
ــروز حــوادث آتــش ســوزی  ــا از ب ــد ت ــه عمــل آی ب

ــری شــود.   جلوگی
پر ه  هــای رادیاتــور را تمیــز کنیــد. اگــر . 6

سیســتم خنــک کننــده پلمــپ اســت، آب رادیاتــور را 
تخلیــه و توســط آب داخــل آن رادیاتــور را بشــویید. 
مجــدداً رادیاتــور را بــا مخلــوط آب و مایــع ضدیــخ 

پــر کنیــد.
ــدار . 7 ــور را از م ــا انژکت ــی ی ــتم جرقه زن سیس

ــد  ــر هــوا، محفظــه هــوا و منیفول ــد. فیلت خــارج کنی
ــور  ــی کاربرات ــای بنزین ــود. در موتوره ــته ش برداش
برداشــته شــود. منیفولــد خروجــی دود و منبــع اگزوز 

برداشــته شــود.
کارتــر موتــور را بــاز و روغــن موتــور . 8

ــع  ــط مای ــپس توس ــارج و س ــن را خ ــر روغ و فیلت
شست و شــوی موتــور، گازوییــل و یــا نفــت ســفید 

ــد.   ــز کنی آن را تمی

شکل 4. نمونه ای از تراکتور خسارت دیده در اثر سیل
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داخــل ســیلندر را از نظــر وجود آب بررســی . 9
کنیــد. توســط بروســکوپ کــه بــه عنــوان یــک ابــزار 
ــمت  ــت قس ــی اس ــاختمان داخل ــی س ــرای بررس ب
درونــی ســیلندر را بررســی کنیــد. بــه آرامــی موتــور 
ــه آب در داخــل سیســتم  ــر گون ــا ه ــد ت را بچرخانی
جرقه زنــی و یــا ســوراخ های انژکتــور خــارج شــود. 
ــد و  ــیلندر را برداری ــود سرس ــت الزم ش ــن اس ممک
داخــل بلــوک ســیلندر را بــه طــور کامــل تمیــز کنیــد.

هـر . 10 و  موتـور  یاتاقـان  سـیلندر،  دیوارهـای 
سـطح صـاف دیگـری کـه در معرض آسـیب هسـت 
توسـط یـک الیـه نـازک از روغن پوشـش داده شـود، 
اجـازه دهیـد بـه مدت چنـد دقیقـه بماند سـپس میل 
لنـگ را بـه آرامـی بـرای چنـد دقیقـه بچرخانیـد این 
کار سـبب می شـود روغـن بـه طـور کامـل در سـطح 
دیـواره بلـوک سـیلندر و یاتاقـان پخـش شـود و بـه 
خـارج شـدن هر نـوع کثیفی از داخل محفظه سـیلندر 
کمـک شـود. اجـازه دهیـد این روغـن خارج شـود و 
در صـورت نیـاز بـرای تمیز شـدن دیوار سـیلندر این 

کار را دوبـاره انجـام دهیـد.
موتــور را روشــن کنیــد و اجــازه دهیــد . 11

ــاال  ــد ســپس ســرعت را ب ــی کار کن ــه آرام ــی ب مدت
ببریــد. بعــد از چندیــن ســاعت روشــن بــودن 
ــور و فیلترهــای روغــن  ــاره روغــن موت ــور، دوب موت

ــد.  ــض کنی را تعوی
موتـور را سـوار کنیـد و مجـدداً محفظـه آن . 12

را بـا روغـن پـر و فیلترهـای روغـن را تعویـض کنید. 
در هنـگام سـوار کـردن مجـدد تمامـی درزبندهـا و 
قسـمت های مهر و موم شـده را تعویـض کنید. به طور 
کامـل موتور را بررسـی کـرده و از انجام تمامـی موارد 
الزم بـرای سـرویس و ترمیـم موتـور اطمینـان حاصل 

. کنید

سیسـتم انتقال )کالچ، دیفرانسـیل، کاهنده 
نهایـی و هیدرولیک(

ســطوح خارجــی سیســتم انتقــال را بــه . 1
ــو  ــلنگ آب، شست وش ــط ش ــل توس ــورت کام ص
دهنــده پــر فشــار و بخــار شــو تمیــز کنیــد. هــر نــوع 
گریــس تــه نشــین شــده را توســط یــک تمیزکننــده 

ــد.  ــن ببری مناســب از بی
ــم . 2 ــال را خــارج و عالئ روغــن سیســتم انتق

ــد.  ــی کنی ــی را در آن بررس ــا کثیف ــود آب و ی وج
ــد. ــدوم کنی ــرون آورده و مع ــن را بی ــای روغ فیلتره

درپـوش یـا حفـاظ مربـوط به سیسـتم انتقال . 3
را بیـرون آورده و داخـل محفظه سیسـتم انتقـال را به 
صـورت کامـل تمیـز کنیـد. در صورتی کـه تجهیزات 
مناسـب در اختیـار داریـد بـرای دسترسـی بهتر محور 
)اکسـل( را خـارج کنیـد. در صورتی کـه از تجهیزات 
و امکانـات مناسـب برخـوردار نیسـتید از مبـادرت به 

انجام ایـن کار پرهیـز کنید. 
صفحه دسترســی به صفحــه کالچ را بردارید . 4

و ســپس کالچ را بررســی نماییــد. در صــورت لــزوم 
بــه دقــت آن را تمییــز کنیــد. اکثــر تراکتورهــا دارای 
کالچ خشــک هســتند دقــت داشــته باشــید کــه روغن 
و یــا گریــس بــر روی آن ریختــه نشــود. در بعضــی 
ــد  ــه کالچ بای ــی ب ــور دسترس ــه منظ ــا ب از تراکتوره
موتــور را از سیســتم انتقــال جــدا کــرد. در صــورت 
نداشــتن تجهیــزات مناســب و یــا آموزش هــای کافــی 
ایــن کار را انجــام ندهیــد و از یــک فــرد متخصــص 

در ایــن زمینــه کمــک بگیریــد.
مجدداً سیسـتم انتقال قدرت را سـوار کنید و . 5

محفظه مربوطه را توسـط روغن روانساز )واسکازین( 



61 شماره  156
بهار   1398

پـر و فیلترهای مربوطـه را تعویض کنید. 
بعــد از اینکــه سیســتم انتقــال چنــد ســاعت . 6

کار کــرد، دوبــاره روغــن آن را تخلیــه کنیــد و پــس از 
تعویــض فیلترهــای مربوطــه مجــدداً داخــل محفظــه  

را توســط روغــن روانســاز پــر کنیــد. 

سایر موارد
ــا . 1 ــام یاتاقان ه ــه و تم ــور رفت ــر روی تراکت ب

را روغنــکاری یــا گریــس کاری کنیــد. برخــی از 
ــدا  ــت در ابت ــن اس ــا ممک ــا و گریس خوره یاتاقان ه
ــای  ــند. یاتاقان ه ــته باش ــدن داش ــز ش ــه تمی ــاز ب نی
آب بنــدی شــده اگــر در شــرایط خوبــی باقــی مانــده 

ــد.   ــز کــردن ندارن ــه تمی باشــند احتیاجــی ب
هرگونـه روکش و یا لـوازم جانبی را از داخل . 2

کابیـن و یـا صندلی بیرون آورید سـپس بـه طور کامل 
شستشـو دهید و اجازه دهید خشـک شود.

ــن 3.  ــل کابی ــن دار( داخ ــای کابی )در تراکتوره
ــون شستشــو دهیــد و  تراکتــور را توســط آب و صاب
درهــای کابیــن را بــاز بگذاریــد تــا بــه طــور کامــل 

خشــک شــود. 
ــاز . 4 ــورت نی ــوند در ص ــی ش ــا بررس ترمزه

لنت هــای ترمــز تعویــض شــوند. 
میــزان نــرم بــودن اتصــاالت فرمــان بررســی . 5
شــود. 
لوالهــا، . 6 )شــامل  متحــرک  قســمت های 

ــات  ــایر قطع ــا س ــپرهای متحــرک و ی اتصــاالت، س
زنگ زدگــی  لحــاظ  از  را  پوششــی(  و  متحــرک 

ــد. ــی کنی بررس
ــر . 7 ــدار را از نظ ــر م ــته و ه ــا را برداش فیوزه

نداشــتن اتصــال کوتــاه بررســی کنیــد. اجــازه دهیــد 

ــورت  ــوند. در ص ــک ش ــی خش ــیم های الکتریک س
ــض  ــا را تعوی ــیدگی آنه ــا پوس ــی و ی ــیب دیدگ آس
ــی  ــال خوردگ ــه احتم ــی ک ــن نقاط ــد. همچنی کنی
ــب  ــواد مناس ــط م ــد توس ــود دارد بای ــا وج در آن ه

ــود.  ــش داده ش پوش
ــزات،  ــر تجهی ــرویس و تعمی ــم، س ــس از ترمی پ
ــا دقــت  ــده ب ــاه آین ــد م عملکــرد آن هــا را طــی چن
ــی  ــر عالئم ــد. اگ ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــتری م بیش
از عملکــرد ضعیــف در تراکتــور وجــود داشــت 

ــد.  ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــه آن را م بالفاصل
دســتورالعمل های ارائــه شــده در ایــن مقالــه 
ــارات  ــانی و خس ــات انس ــش صدم ــور کاه به منظ
احتمالــی بــه تجهیزات اســت. در عین حــال، ضمانتی 
بــرای حــل تمــام مشــکالت احتمالــی بــا بکارگیــری 
ــدارد. اگــر  روش هــای توصیــه شــده فــوق وجــود ن
دچــار تردیــد در خصــوص ایمــن و مطمئــن بــودن 
روش هــای توصیــه شــده بــرای برخــی از تجهیــزات 
آســیب دیــده از ســیل هســتید بــه دنبــال یــک فــرد 
ماهــر و آمــوزش دیــده یــا نماینــده خدمــات پــس از 

فــروش ســازنده تراکتــور باشــید.

ترمیـم ادوات و تجهیـزات زراعی - باغی 
خسـارت دیده از سیل

ماشــین ها و تجهیــزات زراعــی - باغــی کــه 
توســط ســیل در آب فــرو رفتــه  و صدمــه دیــده قبــل 
ــه  ــاز ب ــرای انجــام کار( نی ــه مزرعــه )ب از بازگشــت ب
ترمیــم دارد. عــدم اقدامــات مناســب ترمیمــی و ایمنــی 
می توانــد باعــث شــود افــرادی کــه بــا تجهیــزات کار 
می کننــد و یــا افــرادی کــه در اطــراف ادوات در حــال 
کار هســتند آســیب ببینند. پیــروی از دســتورالعمل های 
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توصیــه ای زیــر به مشــخص نمــودن اقدامات مناســب 
ــد.   ترمیمــی و اصالحــی کمــک می نمای

ارزیابی وضعیت
گرچــه اقدامــات فــوری، کلیــد موفقیــت در 
ــا گذشــت  ــزات اســت و ب ــم و بازســازی تجهی ترمی
ــزات  ــه تجهی ــارت ب ــی از خس ــرات ناش ــان خط زم
ــروری  ــود، ض ــن وج ــا ای ــی ب ــد ول ــش می یاب افزای
اســت عملیــات مربــوط بــه ترمیــم و بازســازی را بــه 
صــورت ایمــن انجــام دهیــد و هرگــز نبایــد عملیــات 
نجــات ماشــین ها و تجهیــزات گرفتــار شــده در 
ســیالب در شــرایط ناایمــن صــورت گیــرد. بنابرایــن 
ــک  ــطح آب ریس ــش س ــا کاه ــا ب ــوید ت ــر ش منتظ

ــد. ــش یاب ــات کاه صدم
تعــداد ماشــین های زیــر آب رفتــه را تعییــن 
ــدی  ــه ح ــا چ ــزات ت ــد تجهی ــخص کنی ــد. مش کنی
توســط ســیل در زیــر آب فــرو رفتــه  اســت. تعییــن 
کنیــد چــه ســطحی از کار ترمیــم و بازســازی بــرای 
ــه  ــود. ب ــد ب ــاز خواه ــورد نی ــزات م ادوات و تجهی
عنــوان مثــال در خصــوص تجهیزاتــی کــه موتــوردار 
ــور و غــرق  ــن آب از ســطح موت ــر رفت هســتند باالت
شــدن موتــور از مــوارد بســیار مهــم اســت. بــه همین 
ــدرت، اکســل ها و  ــال ق ــای انتق ــب از مکانیزم ه ترتی
ســایر اجــزای زیــر آب رفته یادداشــت بــرداری کنید. 
ــن  ــا گرفت ــین ها را ب ــت ماش ــکان دارد وضعی ــر ام اگ

تصویــر و ثبــت یادداشــت مستندســازی کنیــد.

بازسازی تجهیزات 
ــردن  ــز ک ــور تمی ــه منظ ــی را ب ــزات زراع تجهی
بیشــتر بــه مــکان ایمــن منتقــل کنیــد. اگــر قــادر بــه 

انجــام ایمــن عملیــات بــه منظــور ترمیــم و بازســازی 
ــه در ســیالب نیســتید از انجــام  ــرو رفت ــزات ف تجهی
آن خــودداری کنیــد. اگــر ســطح ســیالب بــه بــاالی 
ســطح موتــورِ ادوات یــا تجهیــزات رســیده اســت از 
روشــن کــردن  آن خــودداری کنیــد. در صورتــی کــه 
سیســتم انتقــال قــدرت توســط ســیالب در آب فــرو 
رفتــه اســت از تالش بــرای راندن ماشــین خــودداری 
کنیــد. همچنیــن از بکســل کــردن این تجهیــزات برای 
ــا را  ــد و آن ه ــودداری کنی ــی خ ــافت های طوالن مس
ــد. ادوات  ــال دهی ــر )کشــنده( انتق ــک تریل توســط ی
ــرای  ــن ب ــای ایم ــه مکان ه ــوری را ب ــت تراکت پش

ترمیــم و بازســازی انتقــال دهیــد. 

تمیز کردن سطوح خارجی 
ســطوح خارجــی تجهیــزات را بــه صــورت کامــل 
ــت  ــم اس ــیار مه ــد. بس ــز کنی ــد و تمی ــو دهی شستش
کــه قســمت هایی از ادوات کــه گل والی بــر روی 
ــود گل و الی روی  ــود. وج ــز ش ــود دارد تمی آن وج
تجهیــزات باعــث نگــه  داشــتن رطوبــت و زنگ زدگــی 
/ خوردگــی آن هــا خواهــد شــد. اگــر ســیالب توســط 
ــوده شــده باشــد ممکــن  ــد آل ــواد زائ ــا م پســاب و ی
اســت احتیــاج بــه اضافــه کــردن مــواد ضــد عفونــی 
ــردن ســطوح  ــز ک ــگام تمی ــه شــوینده در هن ــده ب کنن
خارجــی تجهیــزات باشــد. گرچــه باکتری هــا و 
پاتوژن هــا بــه تجهیــزات آســیبی وارد نمی کننــد ولــی 
بــرای افــرادی کــه حیــن تعمیــر تجهیــزات با آن هــا در 

تمــاس هســتند مضــر خواهــد بــود.

بازرسی سطوح داخلی 
بــرای مشــاهده آســیبب ها و خســارت ها ، بازدیــد 
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ــه در  ــی ک ــی تجهیزات ــمت های داخل ــک از قس نزدی
ــد ضــروری  ــا خســارت بوده ان معــرض ســیالب و ی
اســت. بــرای بررســی دقیــق قطعــات داخلــی شــاید 
برداشــتن بعضــی از اجــزای ماشــین ضــروری باشــد. 
ممکــن اســت الزم شــود پوشــش ها، قالپاق هــا و 
برخــی از صفحــات کنــاری ماشــین بــرای دسترســی 
ــتی  ــزای پش ــن اج ــرار گرفت ــد ق ــرض دی و در مع

ماشــین برداشــته شــود. 
بــرای موتــور و سیســتم های انتقــال قــدرت، مایــع 
روانســاز )روغــن، گریــس و . . .( را تخلیــه و مخــزن 
را بــرای پیــدا کــردن احتمــال ورود آب بررســی 
ــه دود و  ــوا، تخلی ــاری ورود ه ــن مج ــد. همچنی کنی
فیلترهــای موتــور را نیــز بررســی کنیــد. اگــر گمــان 
ــور  ــه داخــل موت ــه ممکــن اســت آب ب ــد ک می کنی
نشــت کــرده باشــد از روشــن کــردن آن خــودداری 
کنیــد )شــکل 5(. اگــر فکــر مــی کنیــد کــه ممکــن 
ــدرت وارد  ــال ق ــتم انتق ــل سیس ــه داخ ــت آب ب اس
شــده باشــد از راه انداختــن محــور تواندهــی تراکتــور 
)PTO( خــودداری کنیــد. بــرای ارزیابــی بعــدی 

تمامــی خســارت و یــا خســارت های احتمالــی را بــه 
دقــت مســتند کنیــد. 

ــزان  ــش می ــه کاه ــک ب ــا کم ــن راهنم ــدف ای ه
در  اگــر  اســت.  انســانی  و صدمــات  خســارت 
خصــوص ایمــن و قابــل اطمینــان بــودن روش هــای 
توصیــه شــده بــرای برخــی از تجهیــزات کــه توســط 
ــد  ــار تردی ــد دچ ــیب دیده ان ــارت و آس ــیل خس س
ــا  ــده ی ــوزش دی ــر و آم ــرد ماه ــک ف ــتید از ی هس
نماینــده خدمــات پــس از فــروش ســازنده تجهیــزات 

ــد. ــک بگیری کم

منابع
ــور،  ــرد تراکت ــناخت و کارب ــروزی الر، م.، 1394. ش - به

ــاورزی.   ــوزش کش ــر آم نش
- Reconditioning  Flood-Damaged  Trac-

tors  /NC  State  University  Extension  Publi-
cations  available  on  https//:content.ces.ncsu.
edu/reconditioning-flood-damaged-tractors

- Reconditioning  Flood-Damaged  Farm 
Equipment/  NC  State  University  Extension 
Publications  .available  on  https//:content.
ces .ncsu .edu /reconditioning -flood -dam-
aged-farm-equipment. 

شکل 5. تیلر در معرض سیل
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آب ، خاک 
و صنایع

مدیریت  توسعه ریشه پسته و نقش آن در 

کاهش تنش های شوری و خشکی
عبدالحمید شرافتی1

مقدمه
ــش  ــی، افزای ــه کم آب ــدد ازجمل ــل متع ــه دالی ب
شــوری آب  و خــاک و ســودآوری مناســب، همــه 
ســاله بــر ســطح زیــر کشــت پســته در بخش هــای 
ــع در  ــتان های واق ــه اس ــیعی از کشــور از جمل وس
ــود.  ــزوده می ش ــران اف ــزی ای ــر مرک ــیه کوی حاش
تولیــد و توســعه ریشــه های مناســب و کارآمــد از 
مهم تریــن ارکان بــاال بــردن راندمــان مصــرف آب، 
ــای  ــا تنش ه ــه ب ــی و مقابل ــر غذای ــذب عناص ج
شــوری و خشــکی اســت. اصــوالً پســته بــه 
ــرایط  ــا ش ــازگار ب ــوی و س ــه های ق ــتن ریش داش
کم آبــی و شــوری شــناخته می شــود. عوامــل 
متعــددی موجــب می شــود کــه ریشــه در درختــان 
پســته رشــد مطلــوب و مناســبی نداشــته باشــد کــه 
ــق  ــه روش و عم ــوان ب ــا می ت ــن آن ه از مهم تری
ــال  ــوع نه ــاک، ن ــت خ ــت آب، باف ــاری، کیفی آبی
)بــذری، یک ســاله و دوســاله( و روش کــود دهــی 

اشــاره کــرد.

نوع نهال
ــذر  ــاغ پســته از کاشــت مســتقیم ب ــرای احــداث ب ب
ــه ماهه،  ــای س ــت نهال ه ــز کاش ــی و نی ــن اصل در زمی
یک ســاله و دوســاله اســتفاده می شــود. در کاشــت 
مســتقیم بــذر اگــر بافــت خــاک مناســب بــوده و 
ــام  ــی انج ــه خوب ــت ب ــل از کاش ــن قب ــازی زمی آماده س
شــده باشــد، ریشــه، رشــد مطلــوب و ایــده آلــی خواهــد 

ــکل 1(. ــت )ش داش

ــر  ــا )اواخ ــت آن ه ــان کاش ــه از زم ــی ک  نهال های
بهمــن( در پاکت هــای پالســتیکی تــا زمــان انتقــال 
ــدود  ــت( ح ــل اردیبهش ــی )اوای ــن اصل ــه زمی ــا ب آنه
ســه مــاه طــول می کشــد، انبــوه ریشــه در فضــای 
ــای  ــاد پاکت ه ــه ابع ــه چنانچ ــود ک ــد می ش ــم تولی ک
پالســتیکی مناســب نباشــد و دیرتــر از موعــد بــه زمیــن 
ــه  ــه ها ب ــادی از ریش ــش زی ــوند، بخ ــل ش ــی منتق اصل
ــاختار  ــه ها س ــده ریش ــده و در آین ــده ش ــر تنی همدیگ
غیــر طبیعــی پیــدا می کننــد کــه بــا کاهــش جــذب آب 
ــری  ــی، از رشــد مناســب درخــت جلوگی ــواد غذای و م
می شــود. در شــکل 2 نمونــه ای از نهــال تولیــد شــده در 
ــس از  ــه پ ــد ک ــان می ده ــتیکی را نش ــای پالس پاکت ه

1- مربی پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی - باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
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مدتــی کــه از انتقــال آن هــا بــه زمیــن اصلــی می گــذرد، 
ــرده  ــد ک ــب رش ــکل نامناس ــه ش ــی ب ــه های اصل ریش
ــی  ــای هوای ــه اندام ه ــی ب ــواد غذای ــت آب و م و حرک
ــان  ــه اینکــه در زم ــا مشــکل مواجــه می شــود. نظــر ب ب
ــه های  ــی از ریش ــی، بخش ــن اصل ــه زمی ــال ب ــال نه انتق
بنابرایــن  اولیــه، آســیب دیــده و قطــع می شــوند، 
ــد  ــه تولی ــه و زمین ــن رفت ــه از بی ــی ریش ــاختار اصل س
ــا  ــه ت ــود ک ــم می ش ــا فراه ــی و نابج ــه های فرع ریش
ــه  ــی ک ــده آل و مطلوب ــا ریشــه های ای ــادی ب حــدود زی
ــکل 3(. ــاوت دارد )ش ــود، تف ــد ش ــته تولی ــد در پس بای

در بررسی های انجام 
شده مشخص شد 

که نهال های دوساله 
در مقایسه با کاشت 
مستقیم بذر، رشد 
رویشی کم تری 

داشته و دیرتر به سن 
باردهی می رسند.

شکل 1: رشد مطلوب ریشه با کاشت بذر در محیط اصلی

شکل 3: با قطع انتهای ریشه اصلی، ریشه های جانبی فراوانی در نهال شکل 2: تولید ریشه های پیچ خورده در نهال های پاکتی پاستیکی
پسته تولید می شود.

 در نهال هــای یک ســاله و دوســاله، ریشــه ها بــه 
ــه  ــال ب ــس از انتق ــرده و پ ــد ک ــادی رش صــورت غیرع
ــر  ــی ب ــت طبیع ــه حال ــی ب ــن اصل زمی
نخواهنــد گشــت. در بررســی های انجــام 
شــده مشــخص شــد کــه نهال هــای 
ــا کاشــت مســتقیم  دوســاله در مقایســه ب
ــته و  ــری داش ــذر، رشــد رویشــی کم ت ب

ــند. ــی می رس ــن بارده ــه س ــر ب دیرت

بافت خاك
ــا گــچ،  بافــت خــاک لومــی همــراه ب
برای رشــد و توســعه ریشــه پســته بســیار 
ــه  ــی ک ــن باغ های ــت؛ بنابرای ــب اس مناس
در اراضــی شــنی و یــا رســی احداث شــده باشــند، رشــد 
ــی ســطحی  ــه  طــور کل ــا ب ــوع خاک ه ــن ن ریشــه در ای
ــن و  ــای ش ــه الیه ه ــه ب ــیدن ریش ــس از رس ــوده و پ ب
ــد  ــده و رش ــف ش ــه متوق ــی ریش ــت عمق رس، حرک
افقــی ریشــه شــروع می شــود )شــکل 4(. درختانــی کــه 
دارای چنیــن سیســتم ریشــه هســتند، در اراضــی شــور 
بــه راحتــی در معــرض تنــش شــوری قــرار می گیرنــد.
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شکل 4: رشد سطحی ریشه در خاک های شنی

روش و عمق آبیاری
آبیــاری در باغــات پســته بــه طــور کلــی بــه دو روش  

ســنتی و تحــت فشــار انجــام می شــود.

1- روش های سنتی:
روش جوی و پشته

ــر  ــک مت ــرض ی ــه ع ــی ب ــن روش جوی های در ای
و عمــق حــدود 40 ســانتی متر در فاصلــه حداکثــر 
ــه  ــکل 5(. ب ــد )ش ــرار می گیرن ــان ق ــر از درخت یک مت
ــام  ــت انج ــرف درخ ــک ط ــاری از ی ــه آبی ــل اینک دلی
و  ســطحی  رشــد  بیش تــر  ریشــه ها  می شــود، 
ــه  ــل ک ــمت مقاب ــد داشــت و در س ــه خواهن ــک طرف ی
پشــته های عریــض قــرار می گیــرد، ریشــه، خیلــی 
ــد  ــا از رش ــن باغ ه ــان در ای ــد. درخت ــد می کن ــم رش ک
ــد،  ــور باش ــر آب ش ــتند و اگ ــوردار نیس ــی برخ مطلوب
بــه دلیــل ســطحی بــودن ریشــه ها، آثــار تنــش شــوری 

ــت. ــهود اس ــیار مش ــان بس روی درخت

شکل 5: آبیاری جوی و پشته – یک طرفه

روش کرتی
در  می شــود:  اجــرا  شــکل  دو  بــه  ایــن روش 
ــن  ــد. ای ــرار می گیرن ــان داخــل آب ق روش اول درخت
روش بیش تــر در آب هــای شــور بــه کار گرفتــه 
ــان  ــه درخت ــر ک ــکل 6( و در روش دیگ ــود )ش می ش
ــی  ــاری در کرت های ــد آبی ــرار می گیرن ــته ق روی پش
ــام  ــا انج ــن ردیف ه ــر بی ــه مت ــی س ــرض تقریب ــه ع ب
می شــود. ایــن روش بیش تــر در آب هــای بــا شــوری 
پاییــن اســتفاده می شــود )شــکل 7(. ازآنجایی کــه 
در هــر مــدار، مقــدار آب معیــن در هــر دو روش 
در ســطح زیــاد پخــش می شــود، بنابرایــن آب در 
ــن  ــد و بنابرای ــوذ می کن ــاک نف ــری از خ ــق کم ت عم
ــر،  ــت بیش ت ــمت رطوب ــه س ــت ب ــا حرک ــه ها ب ریش

ــد. ــد می کن ــطحی رش ــًا س عمدت

شکل 6:  روش آبیاری کرتی در آب های شور که درخت داخل آب قرار می گیرد.

شکل 7: روش آبیاری کرتی بیش تر در آب های با شوری کم که در 
آن درختان روی پشته های عریض قرار دارند.
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2- آبیاری تحت فشار
اسـتفاده از آبیاری تحت فشـار در پسـته قدمت زیادی 
نـدارد و بـه طـور عمـده بـه سـه روش آبیـاری قطـره ای 
)سـطحی و زیرسـطحی( و بابلر محدود می شـود. آبیاری 
بابلـر بیش تـر در سـال های اولیـه کاشـت نهـال مـورد 
قطـره ای  در روش   .)8 )شـکل  می گیـرد  قـرار  اسـتفاده 
سـطحی، آب از قطره چکان هـای واقـع شـده در اطـراف 
نهـال خـارج می شـود )شـکل 9(. در هـر دو روش بـه 
دلیـل قـرار گرفتـن آب در سـطح خـاک و تبخیـر زیـاد، 
امـالح فراوانی در سـطح خـاک باقی می مانـد و از طرف 
دیگـر بـه دلیـل نفـوذ کـم آب به الیه هـای عمیـق خاک، 
مسـتقر  خـاک  باالیـی  الیه هـای  در  بیش تـر  ریشـه ها 
می شـوند؛ کـه خـود زمینـه مناسـبی بـرای مواجـه شـدن 
می نمایـد.  فراهـم  را  و خشـکی  شـوری  تنش هـای  بـا 
در آبیـاری قطـره ای زیرسـطحی، آب در عمـق حـدود 
70 سـانتی متری خـاک از قطـره چـکان خـارج می شـود 
و  می کنـد  نفـوذ  پایین تـر  الیه هـای  بـه  آسـانی  بـه  و 
ازآنجایی کـه تبخیـر از سـطح خـاک تقریبًا وجـود ندارد، 
دامنـه نفـوذ عمقـی ریشـه از سـایر روش هـای آبیـاری 

مـورد اشـاره بسـیار بیش تـر اسـت.

عمق آبیاری
نظــر بــه اینکــه رشــد ریشــه تــا حــدود زیــادی تابــع 
ــه آب  ــر چ ــن ه ــت، بنابرای ــاک اس ــت خ ــدار رطوب مق
ــه  ــوذ ریش ــد، نف ــوذ کن ــاک نف ــن خ ــای پایی ــه الیه ه ب

شکل 9: آبیاری قطره ای سطحی مورد استفاده در نهال های تازه کشت شده

شکل 8: آبیاری به روش بابلر که در طشتک اطراف نهال وارد می شود

بــه الیه هــای عمیــق خــاک نیــز بیش تــر خواهــد 
ــد  ــطحی نبای ــاری س ــای آبی ــن در روش ه ــود؛ بنابرای ب
آب در ســطح زیــاد پخــش شــود؛ زیــرا در ایــن حالــت 
ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــی پی ــعه افق ــر توس ــه ها بیش ت ریش

روش کود دهی
ــای  ــه روش ه ــی ب ــیمیایی و آل ــای ش ــواع کوده ان
ســطحی، نیمــه عمقــی و عمقــی در باغ هــای پســته مورد 
ــای  ــطحی کوده ــرد. در روش س ــرار می گی ــتفاده ق اس
مــورد نظــر در ســطح خــاک پخــش می شــود و با شــخم 
ــکل10(. در  ــوند )ش ــوط می ش ــاک مخل ــا خ ــطحی ب س
ــطحی  ــای س ــی در الیه ه ــواد غذای ــون م ــن روش چ ای
ــر  ــز بیش ت ــه ها نی ــد ریش ــرد، رش ــرار می گی ــاک ق خ

ــد. ــت می کن ــا حرک ــه ســمت آن ه ب

 در روش نیمــه عمیــق، بــا اســتفاده از برخــی ادوات 
از جملــه نهــر کن هــای یــک طرفــه، شــیاری بــه عمــق 
حــدود 70 ســانتی متر در یــک طــرف درخــت و در 
ــس  ــود و پ ــاد می ش ــان ایج ــایه انداز درخت ــای س انته
ــیمیایی،  ــی و ش ــای حیوان ــه ای از کوده ــن الی از ریخت
مجــدد بــا خــاک برگردانــده شــده، پــر می شــود 
ــتر در  ــه بیش ــی ک ــی عمق ــکل 11(. در روش کودده )ش
ــود  ــتفاده می ش ــنگین اس ــای س ــور و خاک ه ــی ش اراض
بــا اســتفاده از بیــل مکانیکــی، کانالــی بــه عــرض حــدود 
ــای  ــر در انته ــک مت ــش از ی ــق بی ــانتی متر و عم 70 س
ــتفاده از  ــا اس ــود و ب ــاد می ش ــت ایج ــایه انداز درخ س
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ــای  ــالح کننده ــیمیایی و اص ــی، ش ــای آل ــواع کوده ان
خــاک پــر می شــود. ایــن روش کوددهــی تأثیــر بســیار 
ــن  ــه همی ــته و ب ــه داش ــی ریش ــد عمق ــبی در رش مناس
ــوند،  ــه می ش ــن روش تغذی ــا ای ــه ب ــی ک ــل درختان دلی
ــرار  ــای شــوری و خشــکی ق ــر در معــرض تنش ه کمت

می گیرنــد )شــکل 12(.

نتیجه گیری کلی
ــر باغ هــای پســته  در حــال حاضــر کــم و بیــش اکث
کشــور بــا مشــکل شــوری، کم آبــی و یــا هــر دو مواجــه 
هســتند. یکــی از روش هــای افزایــش عملکــرد در 
باغ هــای پســته، کاهــش تنش هــای شــوری اســت. پســته 
از جملــه گیاهــان مقــاوم بــه شــوری و خشــکی اســت و 

شکل 10: روش کوددهی سطحی که در آن انواع کودهای شیمیایی 
و آلی در سطح خاک استفاده می شود.

شکل 11: روش کود دهی نیمه عمیق که در آن کود در عمق حدود 
40 سانتی متری عمق خاک قرار می گیرد.

شکل 12: در روش کانال کود، کود در عمق بیش از یک متر 
جاگذاری می شود.

ــه ریشــه آن  ــوط ب ــی، مرب ــن توانای ــادی از ای بخــش زی
ــد در جهــت  ــاغ پســته، بای ــت ب ــن مدیری اســت؛ بنابرای
توســعه ریشــه بــه منظــور دســتیابی و بهره منــدی بیشــتر 
از رطوبــت و عناصــر غذایــی موجــود در خــاک باشــد. 
بافــت خــاک لومــی و فاقــد الیــه ســخت، آبیــاری عمیق 
و بخصــوص آبیــاری قطــره ای زیرســطحی، کاشــت 
مســتقیم بــذر بــه جــای اســتفاده از نهال هــای یک ســاله 
ــیمیایی در  ــی و ش ــای آل ــذاری کوده ــاله و جاگ و دوس
ــای  ــه ج ــانتی متری( ب ــاک )100-70 س ــق خ ــه عمی الی
ــد  ــوع می توان ــطحی، در مجم ــی س ــتفاده از کودده اس
زمینــه نفــوذ عمقــی ریشــه را فراهــم کــرده و در جــذب 
آب و عناصــر غذایــی و در نتیجــه افزایــش عملکــرد بــه 

طــور معنــی داری تأثیــر مثبــت داشــته باشــد.
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آب ، خاک 
و صنایع

مدیریت منابع آب و مقابله با خشکي در کشاورزي
هادی تاتاری 1

1-عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

چکیده
منابـع آب کـره زمیـن در حـال حاضر با بحران هـا و چالش هاي نگران کننـده اي همچون کمبود آب، عدم دسترسـي به 
آب شـرب بهداشـتي و تمیز، کنترل منابع آب، درهم گسـیختگي شـبکه مدیریت منابع آب، کاهش در منابع مالي اختصاص 
داده شـده، فقـدان آگاهـي در تصمیـم گیـران و عموم و در معرض خطر بودن صلح و امنیت جوامع دسـت به گریبان اسـت. 
بـا توجـه بـه بحـران هـا و چالش هـاي پیش آمـده رهیافت هـاي گوناگون مدیریـت منابـع آب همچون مدیریـت مبتني بر 
عرضـه آب، مدیریـت یکپارچـه منابع آب و رهیافت راهبردهاي با گذشـت زمان نشـو و نما یافته انـد. در حال حاضر حفظ 
پایـداري منابـع آب از اهـداف نظـام هـاي مدیریت منابع آب مي باشـد. در کشـاورزي بـه عنوان بزرگ تریـن مصرف کننده 
منابـع آب، مدیریـت در دو بخـش عرضـه و تقاضـاي آب اعمال مي گردد کـه با توجه به محدودبت هـاي موجود در عرضه 
منابـع آب توجـه ویـژه اي به بخش تقاضا و مصـرف کنندگان مي شـود. در ادامه روش ها و فنون بهره بـرداري بهینه از منابع 

آب کشـاورزي با تأکید بر مناطق خشـک آورده شـده اسـت.

مقدمه
هـم اکنـون آب یک عنصر کمیاب اسـت. توزیع نامتقارن بارندگي در مناطق مختلف منجر به ظهور اقلیم هاي خشـک و 
نیمه خشـک در مناطق مختلف شـده اسـت. این مناطق علیرغم برخورداري از توانمندي هاي بالقوه، در توسـعه و پیشـرفت 
خود با عوامل محدودکننده بي شـماري مواجه هسـتند. براي رشـد و پیشـرفت در این مناطق راه ها را نباید بسـته دید بلکه 
بـا برنامه ریـزي دقیـق و اعمـال مدیریت همه جانبه در این مناطق مي توان شـاهد شـکوفایي اقتصـادي، فرهنگي و اجتماعي 
بـود. امـروزه آب بـه عنـوان یـک نعمـت الیتناهـي و فـراوان تلقي نمي شـود بلکه دولت هـا و دانشـمندان پي بـه این نکته 
برده انـد کـه از ذخایـر آبـي بایـد حداکثر بهـره بـرداري را با کم تریـن اتـالف و ضایعات به عمـل آورد. مدیریـت منابع آب 
بخشـي از برنامه ریزي توسـعه کشـورها تلقي مي شـود و هر کشـوري بر مبناي میزان منابع آب در دسـترس، اسـتراتژي و 
برنامـه خاصـي را بـراي بهره بـرداري بهینـه از منابع آب موجـود اجرا مي نماید. به علت ارتباط مسـتقیم کشـاورزي با آب و 
طبیعـت، لـذا بـه شـدت از تنش هـاي آبـي تأثیر مـي پذیرد. عموماً مناطق خشـک کـه از خصیصه کـم آبـي و بارندگي کم، 
رنـج مي برنـد در مقایسـه بـا مناطق پرباران از شـرایط کشـاورزي متفاوتي برخوردار هسـتند. کشـاورزي در مناطق خشـک 
بـه علـت بـروز خشکسـالي، سـیل و بیابان زایي در سـال هاي مختلـف نیازمند اسـتراتژي و برنامه هاي سـازگار بـا این نوع 
اقلیم هـا اسـت. اما کشـورهاي در حال توسـعه به علت فقدان مدیریت هوشـمند بـر منابع آب و عـدم به کارگیري راهکارها 

و عملیـات فـوق بـه مراتـب بیش تـر از تنش هاي آبي و خشکسـالي ها آسـیب مي بینند.
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وضعیت منابع آب در کره زمین
97 درصــد منابــع آب کــره زمیــن را آب هــاي 
از ســه  اقیانوس هــا تشــکیل مي دهنــد.  شــور 
به صــورت  آن  ســوم  دو  باقي مانــده،  درصــد 
ــق  ــرف در مناط ــا و ب ــخ در قطب ه ــاي ی توده ه
ــن حســاب  ــا ای ــته شده اســت. ب کوهســتاني انباش
یــک درصــد آب هــاي کــره زمیــن را آب شــیرین 
جــاري تشــکیل مي دهــد کــه 98 درصــد آن شــامل 
کشــورهاي  در  مي شــود.  زیرزمینــي  آب هــاي 
ــه  ــل ب ــرد حداق ــر ف ــاالنه ه ــي س ــي و صنعت غرب
از  برخــورداري  بــراي  آب  مترمکعــب   2000
ــرانه  ــر س ــاز دارد. اگ ــوب نی ــتاندارد مطل ــک اس ی
آب هــر نفــر بیــن 1000 تــا 2000 مترمکعــب 
ــي  ــت ول ــش آب اس ــت تن ــور تح ــد آن کش باش
ــر  ــال کم ت ــب در س ــرانه از 500 مترمکع ــر س اگ
باشــد کشــور مذکــور بــا کــم آبــي مواجــه اســت. 
در حــال حاضــر منابــع آب موجــود مي توانــد 
ســاالنه 7000 مترمکعــب بــراي هــر فــرد آب 
فراهــم نمایــد. اگــر چــه آب کافــي حداقــل 

ــود  ــن موج ــره زمی ــت ک ــر جمعی ــه براب ــراي س ب
ــت  ــع جمعی ــن توزی ــادل بی ــدم تع ــي ع ــت ول اس
و بارندگــي موجــب کمبــود آب در بعضــي از 
ــان  ــور جه ــروزه 26 کش ــت. ام ــده اس ــق ش مناط
جــزء کشــورهاي کــم آب قلمــداد مي شــوند کــه 
ــت.  ــت باالس ــد جمعی ــرخ رش ــا ن ــر آن ه در اکث
از ایــن 26 کشــور 9 کشــور در خاورمیانــه بــا 
باالتریــن  آفریقــا  هســتند.  مواجــه  آبــي  کــم 
ــود  ــامل مي ش ــم آب را ش ــورهاي ک ــداد کش تع
)11 کشــور(. در ســال 2000 تعــداد آفریقایي هایــي 
کــه در کشــورهاي کــم آب زندگــي مي کردنــد 
بالــغ بــر 300 میلیــون نفــر بــود، اقلیم هــاي خشــک 
حــدود یــک ســوم ســطح کــره زمیــن و 15 درصــد 
ــه  ــد. س ــر مي گیرن ــن را در ب ــره زمی ــت ک جمعی
چهــارم مناطــق خشــک در قاره هــاي آســیا، آفریقــا 
ــه  ــق نیم ــان مناط ــتند. گیاه ــده هس ــترالیا پراکن و اس
ــب 5،  ــه ترتی ــک ب ــیار خش ــک و بس ــک، خش خش
ــود  ــه خ ــن را ب ــره زمی ــي ک ــد اراض 23 و 4 درص

ــد. ــاص داده ان اختص
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وضعیت منابع آب در ایران
ــال  ــه در ح ــد ک ــان مي ده ــي نش ــات و بررس مطالع
حاضــر از کل منابــع آب تجدید شــونده کشــور 88/5 
بخش هــاي  مصــارف  جهــت  میلیارد متر مکعــب 
کشــاورزي، صنعــت و شــرب برداشــت مي شــود. از ایــن 
ــد( در  ــب )93/5 درص ــارد مترمکع ــدود 83 میلی ــزان ح می
بخــش کشــاورزي، 4/5 میلیــارد مترمکعــب بــراي مصارف 
شــرب و بهداشــت و مابقــي در صنعــت و نیزهــاي متفرقــه 
ــزوالت  ــط ن ــا متوس ــران ب ــود. ای ــرف مي ش ــر مص دیگ
آســماني حــدود 252 میلي متــر در ســال در زمــره مناطــق 
خشــک جهــان محســوب مي شــود. 65 درصــد کشــور مــا 
را مناطــق خشــک و نیمــه خشــک تشــکیل مي دهــد کــه 
به طــور متوســط مقــدار بارندگــي در آنهــا از 150میلي متــر 

ــت. ــر اس ــال کم ت در س

بحران ها و مسائل موجود پیرامون منابع آب
ــا  ــاز ب ــورد نی ــن آب م ــراي تأمی ــان ب ــروزه جه ام
مســائل و مشــکالت قابــل توجهــی مواجــه اســت. محیط 
ــر منابــع آب شــیرین  زیســت و اکوسیســتم هاي مبتنــي ب
ــه  ــا وقــوع خشکســالي هاي متعــدد و برداشــت بي روی ب
از ذخایــر آبــي بــا بحران هــا و چالش هــاي زیــادي 
ــکالت  ــائل و مش ــف مس ــادل ردی ــده اند. ع ــرو ش روب

ــد: ــر مي کن ــي ذک ــتم هاي آب ــر را در سیس زی

1- توزیع نابرابر منابع آب

2- رشد جمعیت

3- تنش هاي آبي

4- کمیابي وسیع منابع آب

5- کنترل کیفیت آب

6- سیل و خشکسالي.

ــورد  ــر را م ــاي زی ــز چالش ه ــد نی ــن، ابوزی همچنی
ــه  ــان در زمین ــالت جه ــد و معض ــرار مي ده ــي ق بررس

ــد: ــالم مي نمای ــر اع ــرح زی ــن آب را به ش تأمی

ــزان  ــرل می ــد کنت ــه رون ــا توجــه ب ــود آب: ب 1- کمب

منابــع آب پیــش بینــي مي شــود کــه دوســوم جمعیــت 
ــا کمبــود آب در ســال 2025 روبــرو شــوند. جهــان ب

2- عــدم دسترســي بــه آب شــرب تمیــز و بهداشــتي: 
ــود  ــن زده مي ش ــي تخمی ــاي بین الملل ــم تالش ه علیرغ
ــه آب شــرب تمیــز و  ــارد نفــر فاقــد دسترســي ب 72 میلی
2/2 میلیــارد نفــر فاقــد دسترســي به آب بهداشــتي باشــند.

3- کنتــرل کیفیــت آب: صنعتــي شــده، شهرنشــیني، 
رشــد کالن شــهرها و کشــاورزي فشــرده همگــي باعــث 
ــده اند و  ــي ش ــاي زیرزمین ــا و آب ه ــي آبراهه ه آلودگ

کاهــش کیفیــت آب را بــه همــراه داشــته اســت.

ــع آب:  ــت مناب ــم گســیختگي شــبکه مدیری 4- دره
مدیریــت ملــي و بیــن المللــي منابــع آب در یــک مســیر 
ــاي  ــه ج ــد. در آن ب ــت مي کن ــیختگي خرک ــم گس دره
ــزاي  ــي اج ــاط درون ــت آب و ارتب ــه محدودی ــه ب توج
چرخــه آب در طبیعــت، صرفــًا بــه تأمیــن نیازهــاي آنــي 

ــود. ــه مي ش توج

ــده:  ــاص داده ش ــي اختص ــع مال ــش در مناب 5- کاه
در حــال حاضــر سیســتم هاي تأمیــن آب، آبیــاري، 
زهکشــي، کنتــرل ســیالب، تصفیــه و حفاظــت آبخیزهــا 
ــي  ــا مشــکالت مال ــرمایه گذاري ب ــدان س ــت فق ــه عل ب

ــرو هســتند. ــادي روب زی

6- فقــدان آگاهــي در تصمیــم گیــران و عمــوم: توهــم 
فراوانــي آب و کیفیــت بــدون متغیــر منابع آب باعــث اغفال 
ــه  ــدر ادام ــد آنق ــم مي توان ــن توه ــت. ای ــي شده اس عموم
یابــد تــا کمبــود منابــع آبــي بــه یــک واقیــت تبدیل شــود و 
باعــث تنــزل کیفیــت بــه ســطح غیرقابل اســتفاده اي گــردد.

7- در معـرض خطر گذاشـتن صلـح و امنیت جوامع: 
آب یـک عنصـر اساسـي در حیـات و بنیـان اقتصـادي 
– اجتماعـي جامعـه و محیـط اطرافـش اسـت. کاهـش 
دسترسـي بـه آب بـه طـور فزاینـده اي صلـح و امنیت را 
در بسـیاري از نقـاط کـره زمیـن تهدید مي کند. بسـیاري 
از کشـورهایي کـه بـا کمبـود آب روبـرو مـي شـوند از 
نا آرامي هـاي سیاسـي، تنش هـاي اجتماعـي و ناراحتـي 

عمومـي رنـج مي برنـد.
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مدیریت منابع آب
ــده  ــاي ذکر ش ــا و چالش ه ــه بحران ه ــه ب ــا توج ب
امــروزه اســتفاده بهینــه از منابــع آب از برنامه هــاي 
اصلــي کشــورها مي باشــد. برنامه ریــزي بــراي حفــظ و 
ــد به کارگیــري  ــي نیازمن ــع آب ــه از مناب ــرداري بهین بهره ب
ضوابــط خــاص خــود اســت. عــادل ردیــف رهیافت هــا 
ــورت  ــع آب را به ص ــت مناب ــاي مدیری ــط مش ه و خ

ــد: ــر مي کن ــر ذک ــاي زی رهیافت ه

1- مدیریــت مبتنــي بــر عرضــه آب: بــا توجه به رشــد 
ــر در طــي ســال هاي  ــارد نف ــه ســه میلی ــت از دو ب جمعی
ــر  ــا ب ــع آب، دولت ه ــي مناب ــي 1960 و فراوان 1900 ال
برداشــت از منابــع آب جهــت تأمیــن نیاز هــای آبــی تأکیــد 

می کردنــد.

ــن روش  ــع آب: در ای ــه مناب ــت یکپارچ 2- مدیری
ابعــاد اقتصــادي، اجتماعــي و محیطــي همگــي در منابــع 
آب در نظــر گرفتــه مي شــوند. هــدف ایــن روش حفــظ 
ــت  ــال مدیری ــق اعم ــداري آب و اکوسیســتم از طری پای

یکپارچــه اســت.

3- رهیافــت راهبردي)اســتراتژیک(: در ایــن رهیافــت 
کارایــي  حفــظ   -1 مي شــود:  دنبــال  هــدف  ســه 
ــي  ــت مبتن ــیرین 2- مدیری ــع آب ش ــتم هاي مناب اکوسیس
بــر اکوسیســتم 3- بررســي نحــوه اختصــاص آب در آینده.

یکــي از مباحــث مهــم در مدیریــت منابــع آب اعمال 
ــزاي  ــت. اج ــع آب اس ــه مناب ــت یکپارچ روش مدیری

مدیریــت آب یکپارچــه شــامل مــوارد زیــر اســت:

ــي  ــت آب 3- آب زیرزمین ــت آب 2- کمی 1- کیفی
ــطحي. 4- آب س

در ایــن شــیوه سیاســت ها بــر ســه محــور متمرکــز 
اســت: 1- آب 2- برنامه ریــزي 3- محیــط. امــروزه 
ــع آب،  ــت مناب ــر مدیری ــم در ام ــث مه ــي از مباح یک
حفــظ پایــداري ایــن منابــع اســت. سیســتم هــاي 
ــه اهــداف  ــراي دســتیابي کامــل ب ــدار، ب ــي پای ــع آب مناب
ــوند.  ــي و اداره مي ش ــده طراح ــال و آین ــه در ح جامع
ــي  ــات اکولوژیک ــه مالحظ ــه ب ــت ک ــن در حالي اس ای

ایــن سیســتم ها توجــه شــود. سیســتم هاي منابــع 
ــه  ــه نحــوي طراحــي و اجــرا مي شــوند ک ــدار ب ــي پای آب
ــد وداراي  ــازگار، قدرتمن ــف س ــرات مختل ــل تغیی در مقاب
توانایــي واکنــش باشــند. پرییــرا و همــکاران نیــز حفاظــت 
ــتفاده  ــي، اس ــات محیط ــه مالحظ ــه ب ــع آب، توج از مناب
از تکنولوژي هــاي مناســب، حفــظ تــوان اقتصــادي و 
پذیــرش اجتماعــي مباحــث توســعه منابــع آب در ارتقــاء 

ــد. ــروري مي دانن ــتم ها ض ــن سیس ــداري ای ــطح پای س

مدیریت منابع آب در کشاورزي
کشــاورزي بــه علــت ماهیــت بیولوژیکــي آن و 
ــه طبیعــت، بزرگ تریــن مصــرف  وابســتگي شــدید آن ب
ــن کشورهاســت. در کشــور  ــي بیش تری ــع آب ــده مناب کنن
مــا 93/5 درصــد منابــع آبــي در کشــاورزي مــورد 
بهره بــرداري قــرار مي گیــرد. آبیــاري امــروزه نقــش 
ــراي  ــد ب ــازي مي کن ــورها ب ــاد کش ــي را در اقتص مهم
مثــال جیــن و یانــگ بــراي آبیــاري در کشــاورزي چنیــن 

نقش هــاي زیــر را ذکــر مي کننــد:

1- امنیــت غذایــي: تأمیــن امنیــت غذایــي مــردم چیــن 
بــه میــزان زیــادي بــه آبیــاري بســتگي دارد.

ــش  ــي را در افزای ــش مهم ــاري نق ــي: آبی 2- فقرزدای
درآمــد کشــاورزان چیــن بــازي مــي کنــد. افزایــش درآمــد 
کشــاورزان بــا تولیــد و عملکــرد بــاال و بــا کشــت بســیاري 

ــد. ــدا مي کن ــق پی ــدي تحق از محصــوالت نق

3- اهمیــت بیــن المللــي: چیــن در بــازار غلــه جهــان 
ــه  ــد غل ــد تولی ــد. 75 درص ــا مي کن ــي را ایف ــش مهم نق

چیــن از زمین هــاي آبــي به دســت مي آیــد.

ــداري  ــظ پای ــم آب حف ــک و ک ــورهاي خش در کش
و  اصــول  به کارگیــري  نیازمنــد  آبــي  سیســتم هاي 
ــر  ــي ب ــم آب ــري اســت. خشــکي و ک ــزي دقیق ت برنامه ری
روي کشــاورزي مناطــق خشــک تأثیــر قابل توجهــي دارند. 
امــروزه مدیریــت منابــع آب کشــاورزي در دو بخــش اعمال 
مي شــود. بخــش اول شــامل مدیریــت عرضــه آب و بخش 
ــت  ــت. محدودی ــاي آب اس ــت تقاض ــامل مدیری دوم ش
ــي موجــب شــده  ــر آب ــر ذخای ــاد ب ــع آب و فشــار زی مناب



73 شماره  156
بهار   1398

ــه  ــد و بهین ــت کارآم ــه مدیری ــادي ب ــه زی ــا توج اســت ت
منابــع آبــي در بخــش تقاضــا شــود. مدیریت عرضه شــامل 
عملیاتــي همچــون انتقــال آب از طریــق کانــال، اســتفاده از 
آب زیرزمینــي در آبیــاري، اســتفاده تلفیقــي از آب کانال هــا 
و زیرزمینــي مي شــود. مدیریــت تقاضــا مــواردي همچــون 
کاهــش مقــدار آب مصرفــي در آبیــاري، تغییرات نهــادي و 
اصالحــات ســازماني، مشــارکت کشــاورزان در امر مدیریت 
ــي  ــا بحران های ــاورزي ب ــروزه کش ــت. ام ــع آب اس مناب
ــال آب  ــي انتق ــر آب ــود آب و آلودگــي ذخای همچــون کمب
کشــاورزي بــه ســایر بخش هــا و کارایــي پاییــن مصــرف 
آب در کشــاورزي روبــرو اســت کــه نیازمنــد نــگاه دقیــق 
بــه ایــن موضوعــات اســت. در ادبیــات منابــع آب و آبیاري 
دو واژه پرمعنــا دیــده مي شــود اولــي بــازده آبیــاري اســت. 
بــازده آبیــاري حاصــل نســبت مقــدار آبــي کــه مفیــد واقــع 
ــي کــه مصــرف مي گــردد، اســت.  ــه مقــدار آب مي شــود ب
مثــال گفتــه مي شــود بــازده آبیــاري در ایــران رقمــي حدود 
ــره  ــت. به ــره وري آب اس ــت. واژه دوم به ــد اس 32 درص
وري آب مفهومــي اســت مربــوط بــه مقــدار درآمــدي کــه 
از هــر واحــد آب مصرفــي در کشــاورزي عایــد مي شــود. 
ــرف  ــي مص ــره وري آب، کارای ــه به ــن واژه ب نزدیک تری
ــه  ــي گفت ــه مقــدار محصول آب اســت. کارایــي مصــرف ب
مي شــود کــه از هــر واحــد حجــم آب بــه دســت مي آیــد. 
ارتقــاي بــازده آبیاري، بهــره وري آب و کارایــي مصرف آب 
ــم و  ــداف مه ــه اه ــع آب از جمل در بخــش تقاضــاي مناب
ــر  ــش ه ــره وري آب نق ــت و به ــه دولت هاس ــل توج قاب
واحــد آب را در تولیــد ناخالــص ملــي تحــت پوشــش قرار 
مي دهــد. بهــره وري آب را بــه چهــار روش مي تــوان 

افزایــش داد:

1- بخشــي از منابع آب را که تبخیر شــده و از دســترس 
خــارج مــي شــود کاهــش دهیــم و آب صرفه جویــي شــده 

را در بخش هــاي دیگــر مــورد اســتفاده قــرار مي دهیــم.

ــام  ــر و انج ــاري بهت ــاي آبی ــراي روش ه ــا اج 2- ب
عملیــات صحیــح کشــاورزي از همــان مقــدار آبــي کــه در 
ــد  ــر محصــول را تولی ــم حداکث ــه کار مي بری کشــاورزي ب

نماییــم.

3- از آب هایــي کــه بدون اســتفاده بــه دریــا، دریاچه ها 

و کویرهــا مي ریزنــد اســتفاده کنیم.

4- آب را در جایــي مصــرف کنیــم کــه بهــره وري آن 
زیادتــر باشــد.

روش ها  و فنون بهره برداري بهینه از آب کشاورزي
ــرد  ــراي کارب ــر را ب ــات زی ــش اقدام ــرا و همکاران پریی
پایــدار منابــع آب خصوصــا در نواحــي کــم آب و خشــک 

ــد: ــنهاد مي کنن پیش

1- پذیــرش و اجــراي برنامه ریــزي تلفیقــي و یکپارچه 
ــع آب و زمین مناب

ــراي  ــاري ب ــن آب و آبی ــتم هاي تأمی ــود سیس 2- بهب
ــود ــد از آب موج ــتفاده کارآم اس

ــث  ــه باع ــذاري آب ک ــرش سیاســت هاي واگ 3- پذی
ــع مي شــوند. ــه ایــن مناب ــرد بهین حفاظــت و کارب

4- ارزش گــذاري آب به عنــوان یــک کاالي اقتصــادي، 
اجتماعــي و محیطي

5- اقداماتــي بــراي افزایــش منابع آب موجــود همچون 
اســتفاده مجــدد از هــرز آب هــا، زهکش هــا، پســاب ها و 

ســایر مــوارد اتالفــي دیگر

6- پذیرش فن آوري هاي آبیاري و آبرسـاني مناسـب که از 
اتـالف و ضایعات آب جلوگیري مي کنند.

7-ارتقــاي آگاهــي کاربــران، پیرامــون معضــل کمبــود 
ــتم ها و  ــت سیس ــان، مدیری ــارکت آن ــش مش آب و افزای

ــع آب. مناب

ــت  ــراي مدیری ــر را ب ــاي زی ــن  راه حل ه ــگ و جی یان
ــع آب ذکــر مي کننــد: بهینــه بخــش تقاضــاي مناب

1- اســتفاده از تکنولوژي هــاي کارآمــد و پیشــرفته در 
ــد  ــي قادرن ــاري قطــره اي و باران ــاري: تکنیک هــاي آبی آبی
ــد.  ــش دهن ــدت کاه ــه ش ــات آب را ب ــات و تلف ضایع
ــا 90  ــاي آب ت ــد و لوله ه ــا 50 درص ــي، ت ــاي بتن کانال ه

ــد. ــات آب را کاهــش دهن ــد تلف درصــد قادرن

2- اســتفاده مجــدد از آب هــاي تلــف شــده و اضافــي 
در آبیــاري
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3- کشــت محصــوالت آبــي کم مصرف تــر: مثــاًل 
ــري  ــج آب کم ت ــان و برن ــا کت ــدم در مقایســه ب ذرت و گن
نیــاز دارنــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه میــزان آب موجــود باید 
برنامه ریــزي بــه نفــع محصــوالت کــم مصرف تــر انجــام 
پذیــرد. ساســتري اســتراتژي هاي مدیریــت منابــع آبــي را 
در شــرایط کمبــود آب و در حیــن خشکســالي به صــورت 

ــد: ــر مي نمای ــر ذک زی

ــي و  ــم آب ــه ک ــاوم ب ــاي مق ــتفاده از واریته ه 1- اس
ــرد  ــرز 3- کارب ــاي ه ــت علف ه ــالي 2- مدیری خشکس
ــي. ــاران و زیرزمین ــي 4- برداشــت از آب ب ــاري تکمیل آبی

ــق خشــک و  ــرایطي خصوصــاً در مناط ــن ش در چنی
ــاي  ــا و تکنیک ه ــري روش ه ــه کارگی ــزوم ب ــم آب ل ک
کاهش دهنــده تنش هــاي رطوبتــي ضــروري اســت. 
حفــظ رطوبــت و منابــع آب با توجــه بــه محدودیت هاي 
فعلــي امــري الزامــي و اجتنــاب ناپذیــر اســت. علیــزاده، 
راهکارهــاي زیــر را بــراي افزایــش بهــره وري آب 

ــد: ــر مي کن ذک

1- راهکارهــاي فنــي: شــامل تســطیح اراضــي، 
بارانــي، قطــره اي،  آبیــاري  از روش هــاي  اســتفاده 
پشته ســازي، در آبیــاري بــه نحــوي کــه از اتــالف روان 

ــود. ــري ش آب جلوگی

2- راهکارهـاي مدیریتي: شـامل برنامه ریزي صحیح 
آبیـاري، آبیـاري در زماني که گیاه از نظـر تولید محصول 
به شـدت بـه آب نیـاز دارد، انجـام عملیات خـاک ورزي 
در جهـت ذخیـره آب در خـاک، نگهداري بهتـر کانال ها 

و تجهیـزات آبیاري.

توســعه  همچــون  تشــکیالتي:  راهکارهــاي   -3
تشــکیالت غیردولتــي بــراي مشــارکت مردمــي، کاهــش 
ــم آوردن  ــذاري، فراه ــش آب و قیمت گ ــاي بخ یارانه ه
ــون. ــوب قان ــر آب در چارچ ــب و مؤث ــاي مناس بازاره

4- راهکارهــاي زراعــي: همچــون انتخــاب ارقامــي کــه 
بــه ازاء هــر واحــد آب مصرفــي حداکثــر محصــول را تولید 
کننــد، ارقــام مطابــق بــا شــرایط اقلیمــي، ارقــام مقــاوم بــه 
خشــکي، انجــام کشــت مخلــوط بــراي اســتفاده حداکثر از 

رطوبــت آب.

علــوم  در  تحقیقــات  از  مهمــي  بخــش  امــروزه 
کشــاورزي بــر روي راهکارهــاي زراعــي کاهــش دهنــده 
مصــرف آب متمرکــز شــده اســت. ایــن راهکارهــا قادرند 
ــر  ــا حداکث ــاه را ت ــراف گی ــط اط ــت خــاک و محی رطوب

ــد. ــظ نماین ممکــن حف

نتیجه گیري
ــام نشــان مي دهــد کشــور  ــار و ارق همان طــور کــه آم
مــا یــک کشــور خشــک و کــم آب اســت. مدیریــت بهینــه 
و صحیــح منابــع آب در کشــور مــا نیازمنــد یــک تحــول 
عظیــم مــي باشــد. اگــر روند فعلــي آن ادامــه یابــد آن وقت 
مــا در مقابــل حوادثــي چــون خشکســالي چنــد ســال اخیر 
متزلــزل و آســیب پذیــر بــوده و قافیــه را خواهیــم باخــت. 
ــع آب خصوصــا در کشــاورزي  ــت مناب ــروزه در مدیری ام
بــه ابعــاد محیطــي، اقتصــادي، اجتماعــي و... توجــه ویژه اي 
ــد(  ــام من ــتمي )نظ ــه و سیس ــت یکپارچ ــود. مدیری مي ش
ــگاه رفیعــي را در  ــع جای ــن مناب ــداري ای ــن پای ــراي تأمی ب
ــت. در  ــت آورده اس ــورها به دس ــران کش ــزي س برنامه ری
ــع آب  ــه مناب ــتحصال بهین ــتاي اس ــا در راس ــا تالش ه دنی
و بهــره بــرداري حداکثــر و کارآمــد از ایــن منابــع اســت. 
ــران در  ــال کارب ــارکت فع ــي و مش ــطح آگاه ــش س افزای
ــاي  ــري تکنولوژي ه ــاي آب، به کارگی ــت گذاري ه سیاس
نویــن و کارآمــد، کاربــرد روش هــاي کاهــش دهنــده تنــش 
کم آبــي و خشــکي از ارکان مدیریــت بخــش تقاضــا 
)کشــاورزان( اســت. در عالــم کشــاورزي دیدگاه هــا و 
ــنتي  ــاي س ــوع نگرش ه ــد از ن ــاورزان بای ــرات کش تفک
نســبت بــه منابــع آب آزاد شــود. آب دیگــر نبایــد یک منبع 
الیتناهــي و فــراوان تلقــي شــود. روش هــا و فنونــي کــه بــه 
کم تریــن میــزان آب بــراي دســتیابي بــه اهــداف از پیــش 
تعییــن شــده نیازمنــد هســتند بایــد در برنامــه ریزي هــاي 
کشــاورزي و حتــي غیرکشــاورزي جایگزیــن روش هــاي 

ســنتي در مصــرف منابــع آب شــود.

com.blogfa.ake.www :منبع
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دام و 
آبزیان

بیماری مرگ و میر زودرس میگو  

روش های پیشگیری 
بهروز قره وی1  و  سعید یلقی2

1- کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور-مرکز گرگان
2- عضوهیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور- مرکزگرگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

مقدمه
در آبـزي پـروري مهم تریـن مسـأله، حفـظ سـالمت موجـود آبـزي در طي دوره پرورش اسـت. با رشـد سـریع 
فعالیت هـاي پـرورش میگـو رعایـت اصـول بهداشـتي، شناسـایی زود هنـگام بیمـاری بـا اسـتفاده از وسـایل و 
امکانـات بـه روز شـده تشـخیصی جهـت جلوگیری از گسـترش تلفـات در مزرعه و جلوگیری از سـرایت به سـایر 
مـزارع یـک ضـرورت به حسـاب مي آید.خسـارات ناشـي از بیماري هـا گاهی به خاطـر تلفات آرام و بي سـروصدا 
و گاهـی بـه دلیـل وقـوع ناگهانـي و همه گیـری آن بسـیار سـنگین و خطر سـاز اسـت. میگـو نیـز هماننـد سـایر 
جانـداران بـه انـواع و اقسـام بیماری هـای ویروسـی، باکتریایـی، قارچـی و انگلـی مبتال می شـود. به عنـوان نمونه، 
ویروس هـا کـه مهم تریـن عوامـل بیمـاری زای میگـو به شـمار می رونـد، در مراحل مختلـف زندگی ممکن اسـت، 
کنـدی رشـد و بـد شـکلی و حتـی مـرگ و میـر را بـه همـراه داشـته باشـد. به هـر حـال همراه بـا توسـعه صنعت 
پـرورش میگـو بیماری هـای ویروسـی نیـز رو بـه افزایـش نهـاد، به طوری که در 31 سـال پیـش تنها شـش بیماری 
ویروسـی از میگوهـای پرورشـی در دنیـا گـزارش شـده بـود، پنـج سـال بعـد این تعـداد بـه 11 بیماری ویروسـی 
افزایـش پیـدا کـرد و 10سـال بعـد ایـن تعـداد بـه بـاالی 15 بیمـاری ویروسـی افزایـش پیدا کـرد و این تعـداد در 
هشـت سـال قبـل به بـاالی 20 بیمـاری ویروسـی رسیده اسـت. تعـداد ویروس هـای بیمـاری زا در حالـی افزایش 
می یابـد کـه در برخـی مـوارد میـزان تلفـات در بیماری هایـی کـه ایجـاد می شـود بـه 100 درصـد می رسـد و بـه 
کلـی صنعـت تکثیـر و پـرورش را بـه نابودی می کشـاند. اخیـراً از سـال 1389 بیمـاری جدیدی به نام مـرگ و میر 
زودرس در میگو هـای پرورشـی در کشـورهای آسـیای جنـوب شـرقی گـزارش شـده کـه باعث خسـارات زیادی 
در مـزارع پـرورش میگـو می شـود. بـر خـالف بیماری هـای کشـنده قبلـی مثل لکه سـفید میگـو که نوعـی بیماری 

ویروسـی اسـت، عامـل ایجـاد کننـده ایـن بیمـاری باکتریایی از نـوع ویبریـو پاراهمولیتیکوس اسـت.
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نشانه های ظاهری بیماری
ایــن بیمــاری در مراحــل اولیــه رشــد میگــوی وانامــی 
ــر در  ــرگ و می ــاری م ــن بیم ــد. در ای ــود می آی ــه وج ب
20 تــا 30 روز اول پــس از ذخیره ســازی پســت الرو 
کــه ممکــن اســت میــزان تلفــات تــا 100 درصــد برســد، 
ــدی  ــاری کن ــن بیم ــری ای ــم ظاه ــود. عالئ ایجــاد می ش
ــته خارجــی،  ــدن پوس ــرم ش ــنای مارپیچــی، ن ــد، ش رش
ــودن آن  ــی ب ــا خال ــات روده و ی ــدن محتوی ــع ش منقط
و رنــگ پریدگــی اســت و همچنیــن هپاتوپانکــراس 
میگوهــای آلــوده بــه علــت تصلــب و ســختی ایجاد شــده 

ــوند.  ــه نمی ش ــت ل ــن دو انگش ــی در بی به راحت

مرگ و میر میگوهای ذخیره سازی شده درطی 8 تا10 روز )سمت چپ( و  25 تا 30 روز بعد از ذخیره سازی)سمت راست(

همراه با توسـعه صنعت پرورش میگو 
بیماری های ویروسـی نیز رو به افزایش 

نهاد، در ۳۱ سـال پیش تنها شش بیماری 
ویروسی از میگوهای پرورشی در دنیا 

گزارش شـده بود، در پنج سال بعد این 
تعداد به ۱۱ بیماری ویروسـی افزایش پیدا 
کرد و در ۱0سـال بعد این تعداد به باالی 

۱5 بیماری ویروسی افزایش پیدا کرد؛ 
به طوری که این تعداد در هشـت سال قبل 
به باالی 20 بیماری ویروسی رسیده است.

رنگ پریدگی و خالی بودن روده میگو مبتا به بیماری

8 تا ۱0 روز25 تا ۳0 روز
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همه گیری شناسی و روش های انتقال بیماری
راه انتقـال ایـن بیمـاری عمومـًا از طریق گوارشـی و 
تغذیـه اسـت ولـی بررسـی های اولیـه نشـان می دهد که 

شـدت و شـیوع بیمـاری در مـوارد ذیـل بیش تر اسـت:

- مزارعـی که آماده سـازی اولیه اسـتخرها به صورت 
اصولـی انجـام نشـده )لجن برداشـت نشـده( و همچنین 
روش هـای مدیریـت پرورشـی کـه منجـر بـه افزایـش 

آلودگـی مـواد آلـی در بسـتر اسـتخر می شـوند.

ــاد  ــزارع  زی ــداد م ــه تع ــی ک ــع پرورش - در مجتم
بــوده و ازمنبــع آب یکســان اســتفاده می کننــد.

ــت  ــل، پس ــل و نق ــی حم ــه درط ــرایطی ک - در ش
ــوند. ــدید می ش ــترس ش ــار اس ــا دچ الروه

ــت  ــا کیفی ــی ب ــت الروهای ــه پس ــرایطی ک - در ش
ــره ســازی می شــوند. پاییــن )آلودگــی باکتریایــی( ذخی

- زمانــی که شــوری آب در اســتخرهای ذخیره ســازی 
ــز  ــاال باشــد همچنیــن نوســانات دمایــی نی پســت الرو ب

زیــاد باشــد.

- زمانــی کــه پســت الروهــا بــا تراکــم بیــش از حــد 
مطلــوب و نرمــال ذخیــره شــده و به دنبــال آن بیــش از 

حــد نیــاز تغذیــه شــوند.

- در اســتخرهایی کــه از دســتگاه های هوادهــی 
اســتفاده نمی شــود و میــزان ســمیت ســولفید هیــدروژن 

بــاال باشــد.

نتیجه گیری
ــه اینکــه بیمــاری مــرگ زودرس میگــو  ــا توجــه ب ب
یــک بیمــاری نوظهــور به شــمار مــی رود، در خصــوص 
ــوع بیمــاری، به طــور عمــده  ــرل و پیشــگیری از وق کنت
ــظ  ــتخر و حف ــتر اس ــت آب و بس ــت کیفی ــر مدیری ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــود. با توج ــد می ش ــی تأکی ــور طبیع فل
ــگیری  ــا، پیش ــت بیماری ه ــه در مدیری ــن نکت مهم تری
ــورد  ــی در م ــد راهکارهای ــر می توان ــات زی اســت اقدام

ــن بیمــاری باشــد: ــا از ای حفاظــت میگوه

در مراکــز تکثیــر میگــو : اســتفاده از مولدیــن عــاری 
از بیمــاری، درمــان نمــودن دقیــق و صحیــح آب، کنتــرل 

تــردد پرســنل )داخــی و خارجــی(

ــتی  ــت بهداش ــال مدیری ــی: اعم ــزارع پرورش در م
در آمــاده ســازی اســتخرها، تخلیــه لجــن و خــاک 
ــتفاده از  ــتخر، اس ــف اس ــخم زدن ک ــن ش ــیاه همچنی س
فیلتراســیون آب ورودی، تهیــه پســت الروهــای بــا 
کیفیــت از مراکــز فاقــد بیمــاری در ســال های قبــل، تــا 
ــه اســتخرهای  ــان کلی حــد ممکــن ذخیره ســازی همزم

ــد.  ــت واح ــت مدیری ــه تح ــک مزرع ی

با توجه به اینکه بیماری مرگ زودرس 
میگو یک بیماری نوظهور به شمار 
می رود، در خصوص کنترل و پیشگیری 
از وقوع بیماری، به طور عمده بر 
مدیریت کیفیت آب و بستر استخر و 
حفظ فلور طبیعی تأکید می شود.
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دام و 
آبزیان

ویژگي ها و معیارهاي انتخاب قوچ گله

مقدمه
ــات  ــوچ اســت به  طوری کــه نیمــي از صف ــه گوســفند، انتخــاب ق ــک گل ــت ی ــر در مدیری ــل مؤث یکــي از عوام
ژنتیکــي یــک گلــه مولــد توســط قــوچ تعییــن مي  شــود. هــدف پــرورش در انتخــاب قــوچ نقــش کلیــدي داشــته 
و دامــدار بایــد براســاس اهــداف از پیــش تعیین شــده اقــدام بــه انتخــاب قــوچ مــورد نظــر خــود نمایــد. دامــدار 
ــاي  ــد بره ه ــرای تولی ــا ب ــروش اســت ی ــرای ف ــوچ ب ــص ق ــژاد خال ــد ن ــرورش، تولی ــا هــدف از پ ــد آی ــد بدان بای
پــرواری؟ تعییــن هــدف بــراي انتخــاب قــوچ مــورد نظــر نقــش مهمــی دارد. اگــر هــدف پــرورش نــژاد خالــص 
ــوچ از  ــورد، ق ــن م ــل مي  شــود. در ای ــه متمای ــژاد گل ــاي ن ــه ســمت ویژگي  ه ــوچ ب ــاي انتخــاب ق باشــد، معیاره
یــک نــژاد بــزرگ جثــه انتخــاب مي  شــود. نکتــه مهــم دیگــر در انتخــاب قــوچ، بــه برنامــه تولید مثلــي گلــه مربــوط 
مي  شــود، بــه این صــورت کــه اگــر هــدف فقــط تولیــد بــره در فصــل تولیدمثــل باشــد، از تمــام نژادهــا می  تــوان 
اســتفاده نمــود. ولــي چنانچــه هــدف تولیــد بــره در تمــام فصــول ســال باشــد بهتــر اســت از نژادهایــي کــه دســتگاه 
تولید مثــل آن  هــا در تمــام طــول ســال فعــال اســت اســتفاده کــرد. در مجمــوع بــرای انتخــاب قــوچ بایــد آن را از 

نظــر ژنوتیــپ، فنوتیــپ و عملکــرد واقعــي مــورد بررســي و معاینــه قــرار داد.

الف - ژنوتیپ
ژنوتیـپ حیـوان تحـت تأثیـر تعـداد کمـی از عوامل 
قـوچ، ژن  هـا و  انسـاب  آن  هـا  اولیـن  اسـت.  مختلـف 
مکانـي اسـت کـه از آنجـا منتقـل مي  شـوند. عـالوه بـر 
انتقـال نـوع ژن، آگاهـي از بیـان ژن نیـز داراي اهمیـت 
اسـت. بـراي ژن  هاي معین الزم اسـت نـوع هموزیگوت 
غالـب، هتروزیگـوت و هموزیگـوت مغلـوب مشـخص 
شـود. ایـن ژن  ها عملکرد حیـوان و فرزنـدان او را تحت 
در  کار  ایـن  انجـام  آنجایی کـه  از  قرار مي  دهنـد.  تأثیـر 
حـال حاضـر عماًل بـرای دامـداران غیرممکن اسـت، لذا 
در خصـوص ژنوتیپ دام بحثی صـورت نخواهد گرفت.  

 ب -  فنوتیپ 
یــک قــوچ گلــه بایــد داراي صفــات فنوتیپــی 
)فیزیکــی( مناســبی باشــد، زیــرا در حــال حاضــر 
و  بررســی  از  اســتفاده  بــا  عمدتــًا  قــوچ  انتخــاب 
ــه  ــرد. هرگل ــورت می  گی ــی ص ــات فنوتیپ ــی صف ارزیاب
ــا ســایر گله  هــا ممکــن اســت در بعضــی  در مقایســه ب
ــری داشــته باشــد.  ــره برت ــد ب ــل وزن تول ــات مث از صف
ــا  ــا ب ــد ت ــالش نماین ــد ت ــداران بای ــت، دام ــن حال در ای
انتخــاب قــوچ مناســب، صفــات مطلــوب را در گلــه ی 
ــي را  ــد قوچ  های ــه  داران بای ــد. گل ــعه دهن ــود توس خ
انتخــاب نماینــد کــه عــالوه بــر بهبــود صفــات نیازمنــد 

نادر پاپی1 

1- عضو هیأت علمی مؤسسه علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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پیشــرفت، ســبب انتقــال صفــات بــا ارزش در گله  هــای 
ــوچ  ــی یــک ق خــود شــوند. تعــدادي از صفــات فنوتیپ

ــد از: ــه عبارتن گل

1- داشتن تیپ ظاهری نرینه
2- گردن کوتاه، قوی و عضالنی

4- ســینه پهــن و فاصلــه دو دســت در محــل اتصــال 
بــه ســینه زیــاد

5- کمر طویل، عمیق و پهن
6- پشت مستقیم، قوی و بدون انحناء

7- کپل پهن و عضالنی
8- پاها بدون انحناء، قوی، کلفت و عضالنی

9- اندازه بیضه  ها مساوی و بزرگ
10- دنبه نسبتًا کوچک 

ج – عملکرد واقعي     

ــي و در  ــات فنوتیپ ــر صف ــالوه ب ــدار ع ــک خری ی
ــرد  ــد عملک ــن بای ــي، همچنی ــکان ژنوتیپ ــورت ام ص
ــرای  ــد. ب ــرار ده ــي ق ــورد ارزیاب ــوچ را م ــي ق واقع
دســتیابی بــه ایــن منظــور دو حالــت وجــود دارد؛ 
ــورد نظــر  ــوچ م ــدار ق ــه دام ــن اســت ک ــت اول ای حال
را از گلــه ی خــود انتخــاب نمایــد. در ایــن حالــت، در 
ــا  ــت مشــخصات، ب ــری و ثب صــورت وجــود رکوردگی
مراجعــه بــه رکوردهــای ثبــت شــده می  تــوان اقــدام بــه 

ــای  ــورت، بره  ه ــر این ص ــود. در غی ــوچ نم ــاب ق انتخ
ــرای  ــبی ب ــالک مناس ــد م ــه می  توانن ــک گل ــدی ی تولی
ــت  ــن اس ــت دوم ای ــند. حال ــه باش ــوچ گل ــرد ق عملک
ــیدن  ــت پرس ــن حال ــود. در ای ــداری ش ــوچ خری ــه ق ک
ــد  ــنده( می  توان ــده )فروش ــر از تولید کنن ــئواالت زی س

ــرد. ــرار گی ــل ق ــالک عم م

- تک  قلو یا دوقلو بودن

- وزن تولد

- وزن بعد ازشیرگیري

- وضعیت شیرواري مادر

- متوسط افزایش وزن روزانه

- حامل صفات نامطلوب بودن یا نبودن 

ویژگي  هاي انتخاب قوچ
ــه، الزم  ــد در گل ــوچ جدی ــک ق ــاب ی ــراي انتخ ب
اســت فاکتورهــاي زیــادي در نظــر گرفتــه شــود. 
ــورت  ــت به ص ــا اهمی ــاي ب ــن فاکتوره ــدادي از ای تع

کلــي به شــرح زیــر بیــان مي  شــوند.

خصوصیات نژادي
  بــا توجــه بــه هــدف ایجــاد و پــرورش گلــه، میــزان 
ــاوت  ــدار متف ــرای دام ــژادي ب ــات ن ــت خصوصی اهمی
خواهــد بــود. اگــر هــدف، پــرورش گلــه بــرای تولیــد 

دامدار باید بداند آیا هدف از پرورش،
 تولید نژاد خالص قوچ برای فروش 
است یا برای تولید بره هاي پرواری؟
 لذا تعیین هدف براي انتخاب قوچ 
مورد نظر نقش مهمی دارد. اگر هدف 
پرورش نژاد خالص باشد، معیارهاي 
انتخاب قوچ به سمت ویژگي  هاي نژاد 
گله متمایل مي  شود.
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ــژادي  بره  هــای پــرواری باشــد، اهمیــت خصوصیــات ن
ــاص  ــژاد خ ــک ن ــد ی ــرای تولی ــرورش ب ــر از پ کم  ت
خواهــد بــود. در سیســتم پــرورش یــک گله بــرای تولید 
ــي را  ــد قوچ ــدار بای ــرواری(، دام ــای پ ــت )بره  ه گوش
ــي مــورد نظــر را  ــد کــه همــه  صفــات نهای انتخــاب  کن
افزایــش دهــد و نگــران بــروز صفــات کم اهمیــت مثــل 

رنــگ پشــم و یــا ســایر صفــات نــژادي نباشــد.

وضعیت سالمتي ظاهری
ــد  ــالم باش ــي س ــر بدن ــه از نظ   انتخــاب قوچــي ک
ــد در محــل  ــر بای ــورد نظ ــوچ م ــم اســت. ق ــیار مه بس
پــرورش، از نظــر بدنــي توانایــي جفت گیــري بــا 
ــالمتي  ــي س ــگام بررس ــد. هن ــته باش ــا را داش میش ه

ــرار داد:  ــه ق ــورد توج ــکات را م ــن ن ــد ای ــدن بای ب

ــد مســتقیم و داراي اســتخوان  هاي قــوي  - پاهــا بای
و نیرومنــد باشــند.

- پاهاي جلو باید درسـت در زیر بدن دام قرار داشـته 
و به سـمت خارج بدن انحراف نداشـته باشند.

- قسـمت  هاي پاییـن پاها باید کوتاه بوده و انگشـتان 
مسـتقیم و رو به جلو باشـند )تصویر1(.

نوع رفتار
توانایــي  بــر  اثــري  قــوچ  یــک  رفتــار  شــاید 
اســت  ممکــن  امــا  باشــد،  نداشــته  تولید مثلــش 
اختیــارات مدیریتــي گلــه  دار را محــدود نمایــد. کنتــرل، 
مهارنمــودن و پــس از حرکــت یــک قــوچ خشــن 
قــوچ  یــک  اســت.  آرام  قــوچ  یــک  از  مشــکل  تر 
ــت  ــا جه ــار دام  ه ــا مه ــه و ی ــت گل ــگام حرک آرام هن
درمــان، بــراي گلــه دار مزاحمتــي ایجــاد نخواهــد کــرد 
ــر  ــری ب ــوچ اث ــار ق ــه رفت ــا این ک ــر2(. در کل ب )تصوی
ــر  ــل تأثی ــه دلی ــا ب ــدارد، ام ــه ن ــی گل عملکــرد تولید مثل
ــگام  ــت هن ــدار، الزم اس ــي دام ــتم مدیریت آن در سیس

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــوچ م ــاب ق انتخ

وضعیت دهان
ممکــن اســت به نظــر برســد کــه وضعیــت ظاهــری 
دهــان نقشــی در صفــات تولیــد مثلــی یــک قــوچ 
ــان  ــوچ داراي ده ــک ق ــه ی ــد، در حالي  ک ــته باش نداش
طوطــي و یــا میمونــي شــکل مي  توانــد بــراي یــک گلــه 
ــک  ــال، ف ــان نرم ــا ده ــره ب ــک ب ــان  آور باشــد. در ی زی
ــق مي  باشــد  ــالً منطب ــان کام ــاالي ده ــک ب ــا ف ــن ب پایی

شکل1- وضعیت ظاهری یک قوچ سالم
 )قوچ آمیخته سافولک-مغانی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور(
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تصویر2- چهره  یک قوچ آرام و غیرشرور 
) قوچ آمیخته آرخار-مغانی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور(

)تصویــر3(. در برخــي مــوارد نقص  هــاي ژنتیکــي 
ــود.  ــان مي  ش ــک ده ــر دو ف ــن ه ــن رفت ــبب از بی س
ــي  ــر از فــک پایین ــي آن کوتاه  ت ــه فــک باالی ــي ک حیوان
باشــد، دهــان میمونــي و اگــر فــک پایینــي آن کوتاه  تــر 
ــده مي  شــود.  ــي باشــد دهــان طوطــي نامی از فــک باالی
ــي  ــذاي کاف ــوردن غ ــی خ ــورد، دام توانای ــر دو م در ه
ــد  ــر خواه ــر رشــد آن مؤث ــن مشــکل ب ــه ای ــته ک نداش
بــود. بنابرایــن هنــگام انتخــاب یــک قــوچ، بایــد دهــان 
ــاال  ــک ب ــه ف ــرار داد به  طوری ک ــي ق ــورد بررس آن را م

ــر فــک پاییــن منطبــق شــود. ب

اندازه بیضه 
هنـگام انتخـاب یک قـوچ جایگزین، بایـد بیضه های 
آن را مـورد بررسـي قـرار داد. انـدازه بیضـه بـا قابلیـت 
بـاروري دام رابطـه مسـتقیم دارد. بیضه  هـاي بزرگ  تـر 
نشـان دهنده  تولید اسـپرم بیش  تـر مي باشـند )تصویر4(. 
همچنیـن الزم اسـت اندازه بیضه  ها یکسـان بـوده و باید 
از انتخـاب قوچ  هـاي تک بیضـه خودداري شـود. عالوه 
بـر وضعیـت ظاهـری بیضه  هـا در زمـان انتخـاب قـوچ، 
محیـط بیضـه نیز مي  توانـد راهنمای خوبـی در این زمینه 
باشـد. براسـاس یک محاسـبه سرانگشـتي، هر قوچی که 
داراي محیـط بیضـه کوچک  تـر از 30 سـانتي  متر باشـد، 

نبایـد بـرای تولید مثـل مـورد اسـتفاده قرار گیرد. 

تصویر3- وضعیت دهان سالم در گوسفند 
)قوچ آمیخته آرخار- مغانی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور(

تصویر4- بیضه  های سالم، بزرگ و مساوی در قوچ
 ) قوچ آمیخته آرخار- مغانی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور(

 با این که رفتار قوچ اثری بر عملکرد 
تولید مثلی گله ندارد، اما به دلیل تأثیر 

آن در سیستم مدیریتي دامدار، الزم 
است هنگام انتخاب قوچ مورد توجه 

قرار گیرد.
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اندازه دنبه 
ترکیــب اســیدهاي چــرب دنبــه کــه عمدتــًا از 
ــده  ــبب ش ــت س ــده اس ــباع ش ــرب اش ــیدهاي چ اس
ــي  ــع غذای ــک منب ــوان ی ــه به عن ــتفاده از دنب ــل اس تمای
ــه  ــد. از آنجایي  ک ــش یاب ــدت کاه ــان به ش ــرای انس ب
اکثــر نژاد هــاي گوســفندان بومــي کشــور دنبــه  دار 
بــوده، اهمیــت انتخــاب قوچ  هایــي بــا دنبــه کوچــک را 
دوچنــدان مي  کنــد. دنبــه در اکثــر گوســفندان نــر بومــي 
ــد  ــدود 20 درص ــده دام و ح ــد وزن زن ــا 12 درص 10 ت
وزن الشــه را تشــکیل مي  دهــد کــه ســبب کاهــش 
ــود.  ــفند مي ش ــه گوس ــي الش ــندي و نامرغوب بازار پس
ــه  ــنگین جث ــاي س ــي از نژاده ــه در بعض ــن دنب همچنی
مثــل لري  بختیــاري به حــدي بــزرگ مي  شــود کــه 
ســبب مشــکالت پیــاده  روي در صحــرا و جلوگیــري از 
ــد قوچــي را  ــن بای ــوچ مي  شــود. بنابرای ــري ق جفت  گی
انتخــاب نمــود کــه عــالوه بــر دارا بــودن ســایر صفــات 
ــر5(.  ــد )تصوی ــته باش ــز داش ــی نی ــه کوچک ــم، دنب مه

عضالني بودن
ــت  ــزرگ جه ــار ب ــک معی ــدن ی ــودن ب ــي ب  عضالن
ــد  ــت. بای ــه اس ــراي گل ــد ب ــوچ جدی ــک ق ــاب ی انتخ

تصویر5- دنبه نسبتاً کوچک در بره  نر 9 ماهه  شال
 )مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور(

قوچــي را انتخــاب نمــود کــه ترکیــب عضالنــي مناســبي 
در ناحیــه پشــتي ران و قســمت پایینــي پــا داشــته باشــد. 
همچنیــن الزم اســت داراي کمــری طویــل و ضخیــم و 

ــی باشــد. پشــتی پهــن و عضالن

سرعت رشد 
ســرعت رشــد بــدن از دیگــر فاکتورهــای مهــم برای 
ــک  ــدن ی ــوچ اســت. ســرعت رشــد ب ــک ق انتخــاب ی
ــن ســرعت رشــد  ــر از میانگی ــد باالت ــوچ منتخــب بای ق
ــدی  ــری کــه ســرعت رشــد کن ــه باشــد. بره  هــای ن گل
ــد و  ــری دارن ــه کوچک ت ــوغ جث ــگام بل ــته و هن داش
همچنیــن دارای اســکلت بدنــی کوچکــی هســتند نبایــد 
بــه عنــوان قــوچ انتخــاب شــوند. دامــدار بایــد وضعیــت 
ــا دقــت بررســی نمــوده و  ــی میش  هــای خــود را ب بدن
ســپس بــرای اصــالح گلــه اقــدام نمایــد. اگــر میش  هــا 
ــاه و پهــن هســتند، پیشــنهاد مي  شــود  ــی کوت داراي بدن
ــر  ــري طویل  ت ــه داراي کم ــود ک ــداري ش ــي خری قوچ
ــر  ــبب بزرگ  ت ــا س ــد ت ــن( باش ــي په ــه خیل ــي ن )ول
ــدي  شــدن اســکلت و تقویــت عضــالت دام  هــاي تولی
ــر  ــي الغ ــیده ول ــي کش ــا داراي بدن ــر میش  ه ــود. اگ ش
ــري  ــدن پهن ت ــه ب ــت ک ــي اس ــه قوچ ــاز ب ــتند، نی هس



83 شماره  156
بهار   1398

داشــته باشــد تــا ســبب بهبــود الغــري و تعــادل 
ــود.  ــدن ش ــاي ب ماهیچه  ه

نظر گله دار )فروشنده(
عــالوه بــر خصوصیــات ظاهــری قــوچ کــه بایــد در 
هنــگام انتخــاب آن مــورد بررســی قــرار گیــرد، گلــه  دار 
ــیار  ــای بس ــد راهنم ــز می  توان ــوچ نی ــنده  ق ــا فروش ی
مؤثــری بــرای انتخــاب قــوچ مــورد نظــر باشــد. برخــی 
ــخص  ــی مش ــط زمان ــوچ فق ــک ق ــوب ی ــات خ از صف
گلــه  در  جفت گیــری  بــرای  قــوچ  کــه  می  شــود 
ــود  ــه می  ش ــداران توصی ــه خری ــن ب ــود. بنابرای ــا ش ره
ــر را  ــروحه زی ــای مش ــوچ، ویژگی  ه ــد ق ــل از خری قب
ــان  ــه اطمین ــن زمین ــوده و در ای ــئوال نم ــنده س از فروش

ــد.   ــی حاصــل نماین کاف

- نترس بودن و رقابت جدی با سایر قوچ  ها

-  داشتن میل جنسی باال

- تعداد پرش  های منجر به جفت گیری با میش

- تولید بره  های سالم

نتیجه  گیری
در  مهمــی  بســیار  نقــش  قــوچ  آنجایی  کــه  از   
ــد  ــداران بای ــذا دام ــای گوســفند دارد، ل عملکــرد گله  ه
قوچــی را انتخــاب نماینــد کــه دارای صفــات فنوتیپــی 
مناســب بــوده تــا توســط آن، صفــات مطلــوب و مــورد 
ــن  ــی از ای ــد. برخ ــعه دهن ــه توس ــود را در گل ــر خ نظ
صفــات ظاهــری کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود عبارتنــد 
ــم،  ــاه و ضخی ــردن کوت ــی، گ ــر نرینگ ــتن ظاه از: داش
ــاوی،  ــالم و مس ــای س ــک، بیضه  ه ــبتاً کوچ ــه نس دنب
ــاری  ــات رفت ــم و صف ــوی و محک ــتقیم و ق ــای مس پاه
ــاد، قــدرت جفت گیــری  مثــل داشــتن میــل جنســی زی
کــردن، ترســو نبــودن و داشــتن تــوان رقابــت بــا ســایر 
ــاال  ــد ب قوچ  هــای گلــه. همچنیــن دوقلوبــودن، وزن تول
و افزایــش وزن روزانــه بــاال از جملــه صفــات عملکردی 

ــرای انتخــاب یــک قــوچ اســت.   ب
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 از آنجایی  که قوچ نقش بسیار مهمی 
در عملکرد گله های گوسفند دارد، لذا 
دامداران باید قوچی را انتخاب نمایند 
که دارای صفات فنوتیپی مناسب بوده 
تا توسط آن، صفات مطلوب و مورد نظر 
خود را در گله افزایش دهند.
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دام و 
آبزیان

آشنایی با بیماري بلدرچین  در پرندگان
ناصر برزگرپور1 

1-دکتر دامپزشک شاغل در مدیریت جهاد کشاورزی زارچ )یزد(

مقدمه
بیمــاري بلدرچیــن یــا بیمــاري ورم روده قرحــه اي )همــراه بــا زخــم( یــک بیمــاري عفونــي اســت کــه 
توســط گونــه ای از باکتــري کلســتریدیوم ایجــاد مي شــود. ایــن باکتــري در حالــت عــادي بیماري زا نیســت و 
زمانــي کــه شــرایط رشــد، مســاعد باشــد تکثیــر کــرده و به طــور ناگهانــي بــر جمعیــت آن افــزوده مي شــود. 
در ایــن شــرایط از طریــق تولیــد توکســین )ســم( باعــث ایجــاد زخــم در روده مي شــود و به همیــن دلیــل 
بــه آن ورم روده قرحــه اي گوینــد. عامــل بیمــاري از طریــق دان، آب و بســتر آلــوده بلــع شــده و از طریــق 

مدفــوع دفــع و منتشــر مي شــود.

میزبان
 بســیاري از پرنــدگان نظیــر مــرغ، بوقلمــون، کبــک، 
قرقــاول و کبوتــر بــه ایــن بیمــاري مبتال مي شــوند امــا از 
آنجــا کــه بلدرچیــن حســاس تریــن پرنده بــه ایــن بیماري 
مــي باشــد بــه آن بیمــاري بلدرچیــن نیــز مــي گوینــد بــه 
طــوري کــه تلفــات 100 درصــدي  ایــن بیمــاري  نیــز در 
بلدرچیــن گــزارش شــده اســت. میــزان تلفــات در دیگــر 

پرنــدگان 10-2 درصــد اســت. 

سن ابتال
 سـن ابتـال بـه ایـن بیمـاري حـدود 3-1 اسـت؛ یعنـي 
پرنـدگان جـوان بیش تـر بـه ایـن بیمـاري مبتال مي شـوند. 

فاکتورهاي خطر
نکته اي که مهم اســت اســت شــناخت شــرایط مســتعد 
کننــده ایــن بیمــاري اســت. در دســتگاه گــوارش موجودات 
ــه  ــد ک ــود دارن ــي وج ــري میکروب های ــک س ــده ی زن
حضورشــان الزم و مفیــد اســت و از آن هــا تحــت عنــوان 
فلــور گوارشــي یــاد مي شــود. در ایــن میــان یــک ســري 
میکروب هــا نظیــر کلســتریدیوم ها )عامــل ایــن بیمــاري( 
ــتند و  ــر نیس ــي مض ــرایط طبیع ــه در ش ــد ک ــود دارن وج
تحــت ســیطره ایمنــي )سیســتم دفاعــي بــدن( قــرار دارنــد. 
ــا  ــت و ی ــوء مدیری ــر س ــه بخاط ــي ک ــا از فرصت های ام
بــروز بیمــاري بــراي آن هــا فراهــم مي شــود اســتفاده کــرده 
ــن دســته از میکروب هــا  ــد. ای ــه رشــد مي کنن و شــروع ب
ــده  ــاي کاهن ــد.  بیماري ه ــز مي نامن ــب نی را فرصت طل
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قــدرت سیســتم دفاعــي بــدن بــه ویــژه بیمــاري گامبــورو 
در طیــور و دیگــر بیماري هــاي ویروســي کاهنــده ایمنــي 
ــتم  ــي سیس ــرل کنندگ ــدرت کنت ــا ق ــوند ت ــث مي ش باع
ــا برداشــته شــود و رشــد  ــن میکروب ه ــي از روي ای ایمن
ــر  ــرایطي نظی ــود. در ش ــاز ش ــا آغ ــد و حصرآن ه بي ح
تغییــر ناگهانــي جیــره نیــز، بــا تغییــر اســیدیته داخــل روده 

محیــط رشــد ایــن دســته از میکروب هــا 
ایــن  تعــداد  بــر  و  مي شــود  فراهــم 
ــال  ــود و به دنب ــزوده مي ش ــا اف باکتري ه
آن بیمــاري و تلفــات را خواهیــم داشــت. 
ــد  ــه آســیب در ســطح روده هرچن هرگون
ــد مســبب ایجــاد  خفیــف باشــد، مي توان
ایــن بیمــاري باشــد. بیمــاري کوکســیدیوز 
کــه یــک بیمــاري انگلــي تــک یاختــه اي 
ــل  ــه عام ــه شــرایط و گون اســت بســته ب
مي توانــد باعــث آســیب خفیــف تــا 
شــدید در ســطح روده هــا شــود و راه 

ایجــاد ایــن بیمــاري را همــوار کنــد. ایــن موضــوع، خــود بر 
لــزوم اســتفاده از ترکیبــات کنتــرل کننــده رشــد کوکســیدیا 
)کوکســیدیو اســتات( و مدیریــت پیشــگیري از ایــن بیماري 

ــد.  ــد مي کن ــت بســتر( تأکی ــرل رطوب )کنت

بروز بیماري
ــده  ــن دی ــرم حــاد و مزم ــه دو ف ــن ب ــاري بلدرچی بیم
ــدید  ــر ش ــس از تکثی ــاد 3-1 روز پ ــرم ح ــود. در ف مي ش
ــت  ــاهده اس ــل مش ــاري قاب ــم بیم ــاري، عالئ ــل بیم عام
ــدگان   ــاري، پرن ــم بیم ــان دادن عالئ ــدون نش ــی ب و گاه
تلــف مي شــوند. امــا در فــرم مزمــن 2-1 هفتــه تــا بــروز 
نشــانه هاي بیمــاري طــول مي کشــد. در شــرایطي کــه در 
فــرم مزمــن به دلیــل طوالنــی شــدن بیمــاري، تحلیــل جثــه 
و الغــري پرنــدگان و به دنبــال آن تلفــات را داریــم، در فــرم 
ــي مناســب  ــت عضالن ــا وضعی ــدگان ب ــر پرن حــاد بیش ت
قربانــي ایــن بیمــاري هســتند. بــا شــیوع بیمــاري در گلــه،  

ــه اســت. ــر گل ــه گریبان گی ــا 3 هفت بیمــاري ت

عالئم بالیني بیماري
نشـانه خاص تشـخیصي در بالین وجود ندارد و معموالً 

کاهـش اشـتها، عـدم تمایل به حرکت، کسـالت، قـوز کردن 
پشـت، بسـته شـدن چشـم ها، ژولیدگـي پرهـا و اسـهال، 

مهم تریـن عالئمـي هسـتند که مـي توانـد دید.

عالیم کالبدگشایي
مشــاهده ســیکلي از تغییــرات در روده پرنــدگان درگیر، 
ــده و  ــازه تلف ش ــدگان ت ــژه در پرن به وی
پرنــدگان نزدیــک بــه مــرگ، به تشــخیص 
بیمــاري کمــک مي کنــد. زخم هایــي 
کــه در وســط بــه رنــگ زرد هســتند 
و مــرز قرمــزي از خونریــزي دارنــد 
ــت.  ــاري اس ــن بیم ــده ای ــخص کنن مش
در حالت هــاي پیشــرفته، بافــت ایــن 
ــواردي  ــي در م ــد و حت ــا مرده ان زخم ه
ــرات  پارگــي روده نیــز مشــهود اســت. اث
ــد به صــورت  ــن میکــروب در کب ســم ای
کانون هــاي بافتــي مــرده و زرد رنــگ نیــز 

ــل توجــه اســت. قاب

مدیریت پیشگیري
ــر از  ــان اصــل »پیشــگیري مهم ت ــه هم ــن نکت مهم تری
درمــان« اســت. کنتــرل فاکتورهــاي خطر بهداشــتي همیشــه 
ــه  ــر گون ــرل ه ــرد. کنت ــرار گی ــور ق ــل ام ــر فص ــد س بای
اســترس اعــم از تغییــر ناگهانــي دمــا، تغییــر ناگهانــي جیره، 
افزایــش رطوبــت بســتر و شــلوغي بیــش از حــد به عنــوان 
ــت  ــي، مدیری ــده ایمن ــل کاهن ــن عوام ــي از مهم تری یک
ــاي  ــل بیماري ه ــیون در مقاب ــه و واکسیناس ــتي گل بهداش
رایــج به ویــژه بیماري هــاي کاهنــده ایمنــي، تغذیــه 
ــات  ــتفاده از ترکیب ــتفاده از بســتر ســیمي، اس مناســب، اس
کوکســیدیو اســتات و رعایــت اصــول مدیریــت پرورشــي 
مهم تریــن نــکات قابــل توصیــه بــرای پیشــگیري از ایــن 
بیمــاري اســت. بــه یــاد داشــته باشــید از آنجا کــه میکروب 
ــد هــاگ را دارد بســیار  ــي تولی ــن بیمــاري توانای عامــل ای
مقــاوم اســت و حضــور طبیعــي  ایــن باکتــري در مدفــوع 
ــکاري  ــوان راه ــه عن ــي ب ــا ضدعفون ــود ت ــث مي ش باع
جهــت ریشــه کنــي، در ایــن بیمــاري بــي فایــده باشــد. 

 بسیاري از پرندگان 
نظیر مرغ، بوقلمون، 

کبک، قرقاول و کبوتر 
به این بیماري مبتال مي 
شوند اما از آنجا که 

بلدرچین حساس ترین 
پرنده به این بیماري 

مي باشد به آن بیماري 
بلدرچین نیز مي گویند
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نتیجه گیری
بیمــاري بلدرچیــن یــا بیمــاري ورم روده قرحــه اي 
ــي اســت کــه  ــا زخــم( یــک بیمــاري عفون )همــراه ب
توســط گونــه ای از باکتــري کلســتریدیوم ایجــاد 
ــاري زا  ــادي بیم ــت ع ــري در حال ــن باکت مي شــود. ای
نیســت و زماني که شــرایط رشــد، مســاعد باشــد تکثیر 
می شــود  و به طــور ناگهانــي بــر جمعیــت آن افــزوده 
ــه اي کــه مهــم اســت اســت شــناخت  مي شــود. نکت
شــرایط مســتعد کننــده ایــن بیماري اســت. در دســتگاه 
گــوارش موجــودات زنــده یــک ســري میکروب هایــي 
وجــود دارنــد کــه حضورشــان الزم و مفیــد اســت و از 
آن هــا تحــت عنــوان فلــور گوارشــي یــاد مــي شــود. 
ــده  ــن دی ــرم حــاد و مزم ــه دو ف ــن ب بیمــاري بلدرچی
مي شــود. در فــرم حــاد، 3-1 روز پــس از تکثیــر 
شــدید عامــل بیمــاري، عالئــم بیمــاري قابــل مشــاهده 
ــاري،  ــم بیم ــان دادن عالئ ــدون نش ــی ب ــت و گاه اس
ــن 1-2  ــرم مزم ــا در ف ــوند. ام ــف مي ش ــدگان  تل پرن
ــروز نشــانه هاي بیمــاري طــول مي کشــد.  ــا ب هفتــه ت

جراحات بیماري در روده  در اوایل بیماري )بلدرچین(

   جراحت بیماري در کبد )مرغ(جراحات پیشرفته در روده با گسترش بیماري )بلدرچین(

ــدارد  ــود ن ــن وج ــخیصي در بالی ــاص تش ــانه خ نش
و معمــوالً کاهــش اشــتها، عــدم تمایــل بــه حرکــت، 
کســالت، قــوز کــردن پشــت، بســته شــدن چشــم ها، 
ژولیدگــي پرهــا و اســهال، مهم تریــن عالئمــي هســتند 
کــه مي توانــد دیــده شــود. اثــرات ســم ایــن میکــروب 
ــرده و زرد  ــي م ــاي بافت ــه صــورت کانون ه ــد ب در کب
رنــگ نیــز قابــل توجــه اســت.مهم ترین نکتــه همــان 
ــرل  ــان« اســت. کنت ــر از درم اصــل »پیشــگیري مهم ت
فاکتورهــاي خطــر بهداشــتي همیشــه باید مــورد توجه 

قــرار گیــرد.
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دام و 
آبزیان

کاهش تنش گرمایی در جوجه های گوشتی 
با استفاده از الکترولیت های محلول در آب

سیروس نوروزی1

در بسیاری از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا از جمله 
ایـران یکی از موانع اصلی برای رشـد جوجه های گوشـتی، دمای 
بـاالی محیط اسـت کـه باعث کاهش رشـد و افزایـش تلفات در 
مـرغ می شـود. اسـتان خوزسـتان بـا داشـتن حـدود 700 واحـد 
پـرورش مـرغ گوشـتی یکـی از اسـتان های گرم کشـور بـوده که 
در فصـل تابسـتان حداکثـر دمـا بـه 50 تـا 55 درجه سـانتی گراد 
می رسـد و اکثـر مرغـداران اسـتان بـا مشـکل تنـش گرمایـی و 
افزایـش تلفـات در جوجه هـا روبـرو هسـتند. معمـوالً جوجه ها 
از هفتـه چهـارم بـه بعد تا پایـان دوره پـرورش بـه دمای محیطی 
حـدود 22 درجـه سـانتی گراد نیـاز دارنـد، ولـی در اکثـر مناطـق 
گرمسـیری تأمیـن چنیـن دمایی بسـیار مشـکل بـوده و بـا وجود 
اعمـال راهکارهـای مختلف مدیریتی و پرورشـی، دمای سـالن از 
30 درجـه سـانتی گراد پایین تـر نمی آید که باعث می شـود پرنده 
تحـت تنـش گرمایـی قـرار گرفتـه و در ادامـه اشـتهای پرنـده به 
میـزان 12 درصـد و بـه دنبال آن رشـد تا حدود نـه درصد کاهش 
یابـد. از ایـن رو از دیر بـاز مرغداران منطقـه جهت کاهش تنش 
گرمایـی عـالوه بر روش هـای مختلف مدیریتی از قبیل اسـتفاده 
از پوشـال مرطـوب در پنجره هـا، تغذیـه جوجه هـا در سـاعات 
خنـک، کاهـش تراکـم گلـه، اسـتفاده از آب آشـامیدنی خنک و 
یـا عایـق کاری سـالن متمایـل بـه اسـتفاده از دیگـر روش های 

اقتصادی هسـتند.
ماکیـان هماننـد پسـتانداران حیواناتـی خونگـرم هسـتند و 
دمـای طبیعـی بدن آن ها حـدود 41 درجه سـانتی گراد می باشـد. 
دمـای مناسـب برای رشـد جوجه های گوشـتی 20 تـا 24 درجه 

سـانتی گراد بـوده کـه در ایـن دمـا پرنـده در آسـایش بـوده و بـه 
کمـک رفتـار طبیعی دمـای بدن را ثابـت نگه مـی دارد. ولی وقتی 
کـه دمـای محیـط زیاد می شـود مـرغ قادر بـه حفظ تعـادل دمای 
بـدن خـود نبـوده و دچـار تنـش گرمایـی می شـود. در چنیـن 
شـرایطی پرنـدگان جهـت خنـک شـدن و خـارج کـردن گرما از 
بـدن شـروع بـه انجـام رفتارهایـی از قبیـل باز کـردن بال هـا و یا 

تنفـس شـدید )له لـه  زدن( می کننـد.          
زمانـی که پرنـدگان در شـرایط تنش گرمایی قـرار می گیرند، 
بـا تبخیـر آب از ریه هـا، حـرارت اضافـی بـدن را دفـع کـرده و 
دمـای بـدن را تنظیم می کنند. نبـود غده های عـرق در مرغ باعث 
می شـود که فشـار مربوط بـه خنک کردن تبخیری بـدن، از طریق 
افزایـش سـرعت تنفس بر سیسـتم تنفسـی وارد گـردد. در نتیجه 
مقدار بیش تری دی اکسـیدکربن از طریق شـش ها خارج شـده و 
بـا تغییـر تعادل اسـید و باز بدن، سـالمت پرنده به خطـر می افتد. 
همچنیـن تنـش گرمایـی باعث خروج پتاسـیم و دیگـر عناصر از 

بـدن و در نتیجـه اختـالل در تنظیم الکترولیت ها می شـود.  
از دیـر بـاز اسـتفاده از پـودر "او آر اس" )مخلوطـی از مـواد 
الکترولیتـی( در آب آشـامیدنی مـردم جهـت کاهـش گرمای بدن 
و همچنیـن درمـان اسـهال و دیگر عـوارض ناشـی از دمای باالی 
محیـط مرسـوم بـوده اسـت. از ایـن رو هـدف از انجـام آزمایش 
حاضـر در فاز اول بررسـی اثر ترکیب الکترولیتی با فرمول تعدیل 
یافتـه نوع انسـانی بر عملکرد و همچنین کاهـش تنش گرمایی در 
جوجه هـای گوشـتی بـود و در فـاز دوم یافته های به دسـت آمده 

از آزمایـش اول در بیـن مرغـداران منطقه ترویج شـد.                                                                                     

1- عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج ، ایران.
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شکل1- له له زدن و بازکردن بال ها در جوجه های گوشتی

اهداف کلی طرح
1- کاهـش تنـش گرمایی و بهبود عملکـرد جوجه های 

گوشتی 
2- کاهـش هزینه هـای پـرورش و قیمـت تمـام شـده 

تولیدات

روش اجرای آزمایش
به منظــور بررســی اثــر ترکیــب الکترولیت هــای 
مختلــف کلریــد ســدیم، بــی کربنــات ســدیم و کلریــد 
ــهیل دهنده  ــوان تس ــه عن ــز ب ــن گلوک ــیم و همچنی پتاس
گوشــتی  جوجه هــای  عملکــرد  روی  بــر  روده 
ــی  ــه یک ــرم، دو مطالع ــوای گ ــرایط آب و ه ــت ش تح
به صــورت ایســتگاهی و دیگــری در مرغداری هــای 
بخــش خصوصــی اســتان خوزســتان در فصــل تابســتان 
انجــام شــد. در آزمایــش اول کــه در ایســتگاه تحقیقــات 
دامپــروری صفــی آبــاد دزفــول اجــرا شــد، ابتــدا 
تعــداد 480 قطعــه جوجــه گوشــتی یــک روزه تجــاری 
ــد و  ــرار گرفتن ــده ق ــن بندی ش ــالن پ ــویه راس در س س
ــای  ــه بیماری ه ــر علی ــیون ب ــه واکسیناس ــپس برنام س
ــار  ــور آزاد در اختی ــد و آب و دان به ط ــام ش ــج انج رای
ــی،  ــتم نورده ــن سیس ــت. همچنی ــرار گرف ــا ق جوجه ه
ــول دوره  ــتاندارد در ط ــور اس ــنایی به ط ــه و روش تهوی
ــا  ــه ب ــدت 3 هفت ــه م ــا ب ــه جوجه ه ــد. کلی ــال ش اعم
شــرایط پرورشــی و تغذیــه ای یکســان پــرورش یافتنــد. 
در هفتــه اول دمــای ســالن 33 درجــه ســانتی گراد 

ــای 30  ــب دم ــه ترتی ــوم ب ــه دوم و س ــم و در هفت تنظی
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــال ش ــانتی گراد اعم ــه س و 28 درج
ــان  ــا پای ــه بعــد و ت ــه چهــارم ب ــه، از هفت ــای منطق گرم
دوره بــا وجــود روشــن بــودن کولرهــا و تهویه مناســب، 
ــای ســالن از 28 درجــه ســانتی گراد بســیار  کاهــش دم
ــی از  ــش گرمای ــم تن ــه عالئ ــوده و در نتیج ــکل ب مش
ــا، کاهــش مصــرف  ــردن بال ه ــاز ک ــه زدن، ب ــل له ل قبی
ــود.  ــان می ش ــا نمای ــد در جوجه ه ــش رش دان و کاه
ــوص در اوج  ــدت و بخص ــن م ــول ای ــه در ط در نتیج
ــا  ــوان از محلــول الکترولیتــی ب ســاعات گــرم روز می ت
فرمــول توصیــه شــده بــرای کاهــش اســترس حرارتــی و 

ــود.                                                                                                        ــتفاده نم ــات اس ــن کاهــش درصــد تلف همچنی

روش تهیه مخلوط الکترولیتی
جهــت تهیــه مخلــوط الکترولیتــی ابتــدا میــزان 
5 درصــد از مخلــوط الکترولیتــی را بــر اســاس تعدیــل 
ــدول 1(  ــانی )ج ــتفاده انس ــورد اس ــب م ــول ترکی فرم
حــاوی 3/5 گــرم کلرید ســدیم )نمــک طعــام(، 2/5 گرم 
ــیم  ــرم کلرید پتاس ــودا(، 1/5 گ ــدیم )س ــات س بی کربن
ــن و ســپس  ــز )40 گــرم شــکر( توزی و 20 گــرم گلوک
ــی به دســت  ــب یکنواخت ــا ترکی ــد ت ــوط ش ــاًل مخل کام
آیــد. ســپس ترکیــب به دســت آمــده بــه ازای 100 لیتــر 
ــار  ــق سیســتم آبخــوری در اختی ــبه و از طری آب محاس

ــدول 2(.  ــت )ج ــرار گرف ــا ق جوجه ه
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جدول 1– فرمول ترکیب مواد الکترولیتی انسانی جهت کاهش تنش گرمایی و آب از دست رفته بدن 

گرم در 1 لیتر آبمواد الکترولیتی

3/50کلرید سدیم )نمک طعام(

2/50بی کربنات سدیم )سودا(

1/50کلرید پتاسیم 

20/00گلوکز یا دکستروز
Moenginah et al,.  l975 

جدول 2– ترکیب مواد الکترولیتی تعدیل یافته در آب آشامیدنی جوجه های گوشتی جهت کاهش تنش گرمایی 

گرم در 100 لیتر آبگرم در 1 لیتر آبمواد الکترولیتی

0/17517/50کلرید سدیم )نمک طعام(

0/12512/50بی کربنات سدیم )سودا(

0/0757/50کلرید پتاسیم 

2/000200/00شکر )ساکروز(

2/375237/50جمع

منبع:
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جیــره غذایــی پایــه طبــق نیــاز جوجه هــای گوشــتی 
بــر اســاس ذرت- کنجالــه ســویا در ســه دوره آغازیــن، 
رشــد و پایانــی مخصــوص مناطــق گرمســیری در 
ــا در  ــه جیره ه ــت. کلی ــده اس ــان داده ش ــدول 3 نش ج

جدول 3- ترکیب مواد تشکیل دهنده جیره غذایی پایه در دوره های مختلف رشد جوجه گوشتی

جیره 42-28جیره 28-14جیره 14-0ماده خوراکی )درصد(

48/6045/7045/55ذرت
10/781518گندم

32/53127/9کنجاله سویا
2/302/552/65پودر ماهی

1/602/12چربی
1/901/681/8دی کلسیم فسفات

1/251/051/1پوسته صدف
0/250/250/25نمک

0/270/170/18دی ال- متیونین
0/07-0/05ال- الیزین

0/50/50/5مکمل ویتامینی و معدنی
ترکیب شیمیایی جیره

295129372965انرژی )کیلوکالری(
22/2320/3918/5پروتئین )درصد(
0/850/770/69ترئونین )درصد(

0/990/830/78متیونین+سیستین )درصد(
1/281/101الیزین )درصد(

0/500/450/45فسفر قابل دسترس )درصد(
1/060/900/9کلسیم )درصد(
0/180/160/91سدیم)درصد(

 1/8 ،B1ــن ــی. ویتامی ــن الملل ــن A، 9000 واحــد بی ــی نمــود. ویتامی ــن م ــر را تأمی ــر زی ــی در هــر کیلوگــرم خــوراک مقادی  مکمــل ویتامین
میلی گــرم. ویتامیــنB2، 6/6 میلــی گــرم. نیاســین، 30 میلــی گــرم. کلســیم پانتوتنــات، 10 میلــی گــرم. ویتامیــنB6، 3 میلــی گــرم. فولیــک اســید 
1 میلــی گــرم. ویتامیــنB12، 0/015 میلــی گــرم. بیوتیــن 0/1 میلــی گرم.ویتامیــنD3، 2000 واحــد بیــن المللــی. ویتامیــن E، 18 واحــد بین المللــی. 
ویتامیــن K3، 2 میلــی گــرم. کولیــن کلرایــد 500 میلــی گــرم. مکمــل مــواد معدنــی در هــر کیلوگــرم خــوراک مقادیــر زیــر را تأمیــن می نمــود. 
ــس  ــرم. م ــی گ ــید روی(، 100 میل ــرم. روی )اکس ــی گ ــن H2O 7(، 50 میل ــولفات آه ــن )س ــرم. آه ــی گ ــز(، 100 میل ــید منگن ــز )اکس منگن

ــدات کلســیم(، 1 میلی گــرم. ســلنیوم )ســدیم ســلنیت(، 0/2 میلی گــرم. ــد )ی ــی گــرم. ی )ســولفات مــس H2O 5(، 10 میل

دوره هــای مختلــف پــرورش از نظــر انــرژی و پروتئیــن 
اختیــار  آزاد در  بودنــد. آب و غــذا طــور  یکســان 

ــت.  ــرار گرف ــا ق جوجه ه
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نتایج 
بــا توجــه بــه جــدول 4 نتایــج آزمایــش اول نشــان داد 
کــه اســتفاده از 5 درصــد مخلــوط الکترولیتــی در آب 
آشــامیدنی جوجه هــای گوشــتی باعــث افزایــش وزن بدن 
ــش  ــزان افزای ــن می ــرم شــد. ای ــزان حــدود 103 گ ــه می ب
وزن احتمــاأل بــه دلیــل افزایــش اشــتها و مصــرف غــذا بــه 
میــزان 5590 گــرم در مقابــل 5380 گــرم در گــروه شــاهد 
ــه افزایــش رشــد و مصــرف  ــا توجــه ب ــن ب ــود. همچنی ب
خــوراک در گروهــی کــه از 5 درصــد مخلــوط الکترولیتــی 
اســتفاده کــرده بودنــد، ضریــب تبدیــل غذایــی نیــز بهبــود 
ــات بســیار مهــم  ــه 2/12 رســید. یکــی از صف ــت و ب یاف
ــر  ــرگ و می ــزان م ــش می ــن آزمای ــی در ای ــورد بررس م
ــات در  ــج نشــان داد درصــد تلف ــه نتای ــود ک ــا ب جوجه ه
جوجه هایــی کــه از 5 درصــد مخلــوط الکترولیتی اســتفاده 

کــرده بودنــد 5/84 درصــد بــود و در گــروه شــاهد درصــد 
ــن رو اســتفاده از  ــه 13/33 درصــد رســید. از ای ــات ب تلف
مخلــوط الکترولیتــی باعــث کاهــش تنــش گرمایــی شــد 
ــت.  ــش یاف ــه نصــف کاه ــات ب و در نتیجــه درصــد تلف
همچنیــن بــا بازدیــد روزانــه از مشــاهدات رفتــاری، عالئم 
ــوط  ــده از مخل ــتفاده کنن ــای اس ــه زدن  در جوجه ه له ل
الکترولیتــی نســبت بــه گــروه شــاهد بســیار کم تــر بــود و 
از ســرزندگی باالتــری برخــوردار بودند. در پایــان آزمایش 
از هــر گــروه تعــداد ســه قطعــه جوجــه بــه طــور جداگانــه 
ذبــح و تجزیــه الشــه شــد و بــا توجــه بــه جــدول 4 نتایــج 
نشــان داد کــه از لحــاظ عــددی بیش تریــن درصــد الشــه 
خالــص )80/34 درصــد( مربــوط بــه گروهــی بــود کــه از 
5 درصــد مخلــوط الکترولیــت در آب آشــامیدنی اســتفاده 

کــرده بودنــد. 

جدول -4 اثر مخلوط الکترولیتی اضافه شده به آب آشامیدنی بر میانگین عملکرد جوجه های گوشتی 

                 تیمار 

                    صفات
5 درصد مخلوط الکترولیتیصفر درصد مخلوط الکترولیتی

25302633وزن بدن )گرم(
53805590مصرف خوراک )گرم(
2/1262/123ضریب تبدیل غذایی

13/335/83درصد تلفات
79/8380/34راندمان الشه

100005000هزینه ناشی از استرس )ریال(



شماره  92156
بهار  1398

ــرایط  ــه در ش ــان داد ک ــده نش ــت آم ــج به دس نتای
تنــش گرمایــی اســتفاده از 5 درصــد مخلــوط الکترولیتی 
ــامیدنی  ــول در آب آش ــنهادی( محل ــول پیش ــق فرم )طب
جوجه هــای گوشــتی باعــث بهبــود عملکــرد و کاهــش 
قیمــت تمــام شــده تولیــد نهایــی بــه میــزان 5000 ریــال 

بــه ازای هــر کیلوگــرم گوشــت شــد.

ــج  ــت تروی ــنهاد مدیری ــا پیش ــرح ب ــاز دوم ط در ف
ــش  ــده از آزمای ــت آم ــج به دس ــتان، نتای ــتان خوزس اس
در  ترویجــی  به صــورت  تابســتان  فصــل  در  اول 
مرغداری هــای مردمــی ســه شهرســتان دزفــول، رامهرمز 
و بهبهــان بــا نظــارت کارشناســان معاونت هــای ترویــج، 
امــوردام و تحقیقــات اســتان اجــرا شــد. نتایــج آزمایــش 
ــاوی  ــی ح ــوط الکترولیت ــزودن مخل ــه اف ــان داد ک نش
کلریدســدیم )نمــک طعــام(، بی کربنات ســدیم )جــوش 
شــیرین(، کلریدپتاســیم و شــکر )گلوکــز( بــه آب 
آشــامیدنی جوجه هــا باعــث بهبــود عملکــرد و کاهــش 
ــت  ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب ــات ش ــد تلف درص
ــاال بــود و  آمــده اســتقبال مرغــداران از ایــن آزمایــش ب
خواهــان دریافت مخلــوط الکترولیتــی در مقادیر زیــاد بودند. 

پیشنهادها
ــواد  ــرم م ــدار 237/50 گ ــود مق ــنهاد می ش 1- پیش
ــال  ــر آب کام ــول( در 100 لیت ــق فرم ــی )طب الکترولیت
مخلــوط شــده بــه نحــوی کــه تمامــی مــواد در آب بــه 

ــی حــل شــوند.  خوب

ــی در  ــوط الکترولیت ــه مخل ــود ک ــنهاد می ش 2- پیش
ســاعات بســیار گــرم روز بــه آب آشــامیدنی جوجه هــا 
اضافــه و در چنــد نوبــت در اختیــار آن هــا قــرار گیــرد. 

3- اســتفاده از آب آشــامیدنی خنــک همــراه بــا 
ــرد  ــر عملک ــود بیش ت ــث بهب ــی باع ــوط الکترولیت مخل

می شــود. مــرغ 

ــی از  ــوط الکترولیت ــه مخل ــود ک ــنهاد می ش 4- پیش
ــای  ــار جوجه ه ــد در اختی ــه بع ــی ب ــار هفتگ ــن چه س

ــرد.  ــرار گی گوشــتی ق

پیشنهاد می شود که مخلوط 
الکترولیتی از سن چهار هفتگی به 
بعد در اختیار جوجه های گوشتی 

قرار گیرد.
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مقدمه
گیاهــان زیــادي شــناخته شــده اند کــه مي تواننــد ترکیبــات شــیمیایي بــا نــام گلیکوزیدهــاي ســیانوژني را تولیــد 
کننــد. ایــن ترکیبــات تحــت شــرایط خــاص هیدرولیــز شــده و اســید هیدروســیانیک )HCN( را کــه بیش تــر بــه نــام 
اســید پروســیک شــناخته مي شــود،  تولیــد  می کننــد. اســید پروســیک یــک مــاده به شــدت ســّمی اســت و چنانچــه 
بــه میــزان بیش از حــد تحمــل دام مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، ســبب تلــف شــدن دام در فاصلــه زمانــی کوتاهــی 
ــای  ــا گونه ه ــنایی ب ــذا آش ــد، ل ــاد کن ــداران ایج ــرای دام ــنگینی را ب ــادی س ــارت اقتص ــد خس ــود و می توان می ش
ســّمی، نحــوه مســمومیّت دام، راه هــای جلوگیــری از مســمومیّت و درمــان دام در معــرض خطــر، دارای اهمیــت 

ویــژه ای اســت.

دام و 
آبزیان

مسمومّیت دام ها با اسید پروسیک موجود درعلوفه ها 
و روش های جلوگیری از آن

مسمومیّت با اسید پروسیک
ــر مصــرف بعضــي  از ســالیان دور مســمومیّت در اث
گیاهــان و یــا محصــوالت آن هــا ماننــد هســته زردآلــو،  
ــان و مصــرف برخــی  ــخ در انس ــادام تل ــو،  ب ــته هل هس
گیاهــان علوفــه اي ماننــد بعضــی از ارقــام ســورگوم در 
ــر  ــات بیش ت ــا مطالع ــه ب ــت ک ــناخته شده اس ــا ش دام ه
ــمومیّت ها  ــن مس ــام ای ــع تم ــه منب ــد ک ــخص ش مش
وجــود ترکیبــات گلیکوزیدهــای ســیانوژنی اســت. 
ــه  ــادر ب ــه ق ــي ک ــه گیاه ــش از 2650 گون ــروزه بی ام
تولیــد ترکیبــات گلیکوزیدهــاي ســیانوژني هســتند 
در  مــواد  از  دســته  ایــن  اســت.  شــده  شناســایي 
ــد  ــک قن ــده و ی ــته ش ــاص شکس ــم خ ــور آنزی حض
ســیانوهیدرین  مي کننــد.  تولیــد  ســیانوهیدرین  و 
ــته  ــود شکس ــه خ ــود ب ــورت خ ــه ص ــده ب ــکیل ش تش

کتــون(  )یــا  آلدهیــد  و  اسید پروســیک  و  می شــود 
ــم  ــالم،  آنزی ــان س ــکل 1( در گیاه ــد. )ش ــد مي کن تولی
و گلیکوزیــد ســیانوژني از هــم جــدا شــده اند امــا اگــر 
بافــت گیــاه آســیب ببینــد یــا تخریــب شــود ،  آنزیــم در 
ــرد و در نتیجــه اســید  ــد قرار می گی ــا گلیکوزی تمــاس ب

مي شــود. آزاد  ســیانوهیدریک 

ــر  ــي نظی ــا فلزات ــد ب ــیانوهیدریک مي توان ــید س اس
ــکیل  ــدار تش ــاي پای ــس کمپلکس ه ــز و م ــن، منگن آه
ــیاري از  ــاختار بس ــود در س ــزات خ ــن فل ــه ای ــد ک ده
آنزیم هــا شــرکت دارنــد. بنابرایــن ســبب اختــالل 
در فعالیت هــاي نظیــر انتقــال اکســیژن در زنجیــره 
فتوســنتز  در  الکتــرون  انتقــال  تنفســي،   یاخته هــاي 
و فعالیت هــاي آنزیمــي ماننــد کاتــاالز و  اکســیداز 
ــوده  ــاک ب ــیار خطرن ــاده بس ــن م ــن ای ــود. بنابرای ميش

مهدی امیر صادقی1 و حسین غالمی 2

1- اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج ، ایران.
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و مي توانــد مــرگ ســریع در بــدن مصــرف کننــده 
را ســبب شــود. البتــه در حالــت معمولــي آنزیــم 
ــان  ــي گیاه ــم هاي دفاع ــي از مکانیس ــیس یک سیانوژنس
ــمناني  ــر دش ــا در براب ــه از آن ه ــود ک ــوب مي ش محس
ــزان ســطح  ــد. می ــد علف خــواران محافظــت مي کن مانن
گلیکوزیدهــاي ســیانوژني تولیــد شــده در گیــاه بســتگي 
بــه عواملــي گوناگونــی ماننــد ســن گیــاه،  رقــم گیــاه و  

ــي دارد. ــرایط محیط ش
هر ســاله تعــداد زیــادي دام و حتــي گاهــي انســان ها 
قربانــي مصــرف گیاهــان ســیانوژنیک کــه داراي فراوانــی 
ــازي  ــوند. آزادس ــتند، مي ش ــادی هس ــتردگي زی و گس
اســید پروســیک در نشــخوارکنندگان اغلب بعــد از هضم 
ــا  ــد. نشــانه هاي مســمومیّت ب ــاق مي افت شــکمبه ای اتف
ــد  ــراری، تولی ــامل بی ق ــا ش ــیک در دام ه ــید پروس اس
ــزاق، تنفــس دشــوار، ســرگیجه، تلوتلوخــوردن،  ــاد ب زی
ــرزش )رعشــه(  ــوان و  ل ــر شــدن حی ــن گی تشــنج، زمی

ــکل 2 الف( ــت. )ش ــي اس عضالن
ــه مــرگ دام منجــر  ــت ب مســمومیّت شــدید در نهای
ــرض  ــد در ع ــات مي توان ــن اتفاق ــه ای ــود و هم می ش
15 دقیقــه بــه وقــوع بپیونــدد امــا اغلــب در حــدود یــک 
ــر  ــدن دام ب ــف ش ــد. تل ــول مي کش ــاعت ط ــا دو س ت
ــی  ــه زمان ــه فاصل ــی ب ــتم تنفس ــدن سیس ــج ش ــر فل اث
کمــی بعــد از نشــانه های اولیــه اتفــاق می افتــد. از 
ــوان  ــیک می ت ــید پروس ــا اس ــمومیّت ب ــانه های مس نش
ــوان اشــاره کــرد. ــر رنــگ چشــم در الشــه حی ــه تغیی ب

)شکل 2 ب(

مســمومیّت بــا اســید پروســیک دارای مشــابهت های 
بالینــی بــا مســمومیّت ناشــی از نیتــرات اســت بــا ایــن 
تفــاوت کــه حیوانــات مســموم شــده بــا اسید پروســیک 

شکل 2 –  الف - بز آنقوره مسموم شده با اسید پروسیک  ب- از 
نشانه های مسمومیّت با اسید پروسیک: رنگ ملتحمه ی چشم به رنگ 
قرمز تیره تا صورتی و تغییر رنگ سیاه بافت صلبیه چشم 

دارای رنــگ خــون روشــن هســتند امــا در مــورد 
مســمومیّت نیتراتــی رنــگ خــون دام بــه صــورت 
شــکالتی تیــره اســت. )شــکل 2( همچنیــن بــوی بــادام 
تلــخ از دهــان حیواناتــی کــه با اســید پروســیک مســموم  

ــت. ــخیص اس ــل تش ــده اند قاب ش

شکل 1- مراحل آزاد شدن HCN درگیاهان سیانوژنیک
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شکل 2- ب- مقایسه رنگ در سه نمونه خون، از چپ به راست، 
خون با مسمومیّت سیانیدی به رنگ روشن، خون در حالت طبیعی، 
خون با مسمومیّت نیتراتی به رنگ تیره است.

ــر  ــانه هایي نظی ــا نش ــز ب ــان نی ــمومیّت در انس مس
ــهال،   ــتفراغ، اس ــوع، اس ــي، ته ــت دل به هم خوردگ حال
ــا  ســرگیجه، ضعــف، اختــالل حــواس،  تشــنج همــراه ب

ــت مــرگ همــراه اســت.  کمــا و درنهای

تولیــد  بــه  قــادر  کــه  بخش هایــي  هرگیــاه  در 
ترکیبــات ســیانوژنیک هســتند، متفــاوت اســت. در 
جــدول 1 معروف تریــن گیاهــان ســّمي و بخــش ســّمي 
ــد  ــه مي توانن ــیک ک ــید پروس ــدار اس ــا مق ــاه ب ــر گی ه

ــت. ــده اس ــد،  آورده ش ــد کنن تولی
جدول 1: معرفی مهم ترین گیاهان دارای اسید پروسیک، بخش های 

حاوی اسید پروسیک و میزان تقریبی آن در هر بخش

میزان اسید پروسیک )بر 
حسب میلی گرم در کیلوگرم 

ماده خشک(
نوع گیاهبخش سّمي

سورگومبرگ790 – 100

کتاندانه390 – 360

سیبهسته790 – 690

هلوهسته720 – 710

زردآلوهسته813 – 785

آلوهسته764 – 696

شلیلهسته209 – 196

بادام تلخمغز4700

فعالیت مسـمومیّت زایی اسـید پروسـیک اغلب بسیار 
در  می توانـد  دام  تلـف شـدن  و  می افتـد  اتفـاق  سـریع 
زمـان 15 تـا 20 دقیقـه به وقـوع بپیوندد. گاو و گوسـفند 
بیش تر در معرض مسـمومیّت با اسـید پروسـیک هسـتند 
و بـرای اسـب میـزان خطـر کم تر اسـت. بزهـا می توانند 
مقاومـت بیش تـری بـه سـیانید از خود نشـان دهنـد. اگر 
نشـخوارکنندگان بـه میـزان بیش از دو میلي گـرم به ازاء  
هـر کیلوگـرم از وزن بـدن خود سـیانید مصـرف کنند، 

 سـبب مـرگ آن ها خواهد شـد.
میـزان کمـی در حـد نیـم گـرم از اسـید پروسـیک 
)HCN( کافـی اسـت تـا یـک گاو را بـه کشـتن دهـد و 
مقـدار بیـش از 750 میلی گـرم در کیلوگرم گیـاه به عنوان 
سـطح خطـر بـرای دام هـا محسـوب می شـود. کاهـش 
عملکـرد در دام هـا نیـز بـه دلیـل وجـود سـیانوژن ها در 
جیـره غذایـی گـزارش شـده اسـت. در جدول شـماره 2 
رابطـه بیـن سـطوح مختلـف غلظـت اسـید پروسـیک و 

اثـرات آن بـر روی دام هـا مشـخص شده اسـت.
در بیـن علوفه هـای پر مصـرف کـه ممکـن اسـت برای 
دامداران خطرسـاز باشـند می توان به بعضی از ارقام سورگوم 
اشـاره کرد که ممکن اسـت حد باالیی از اسـید پروسـیک را 
دارا باشند. میزان HCN موجود در گیاه سورگوم متغیّر است 
و بـه عواملی مانند نوع سـویه و شـرایط رشـد گیاه بسـتگی 
دارد کـه با افزایش سـن گیـاه کاهش می یابـد. مصرف جیره 
غذایـي به شـکل علوفه خشـک یا سـیلو کردن آن سـبب از 

بین رفتن خطر مسـمومیّت می شـود.
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جدول شماره 2: میزان سطح اسید پروسیک در علوفه ) براساس ماده خشک( و اثرات آن بر روی دام

میزان اسید پروسیک
اثر بر روی داممیزان سمیّت)میلی گرم در کیلوگرم(

سبب ایجاد مسمومیّت نمی شوداغلب بی خطر500 – 0

نباید به عنوان تنها منبع تغذیه ای استفاده شوددر سطح خطرناک1000 – 600

در صورت استفاده موجب تلف شدن دام می شودکاماًل خطرناک1000 و بیش تر

ــن 100  ــري بی ــد مقادی ــه اي مي توان ــورگوم علوف س
ــرم  ــک کیلوگ ــیک در ی ــید پروس ــرم اس ــا 800 میلي گ ت
از مــاده خشــک علوفــه را دارا باشــد. البتــه ســویه هایی 
ــی شــده اند،  ــر معرف ــه در ســال های اخی از ســورگوم ک
اغلــب دارای مقادیــر کــم و بی خطــری از اسید پروســیک 
هســتند کــه در بیــن آن هــا می تــوان از ســویه های 
ــیک در آن  ــید پروس ــزان اس ــه می ــرد ک ــام ب ــب ن میدری

نزدیــک بــه صفــر گــزارش شــده اســت. 

در گیــاه ســورگوم میــزان اســید پروســیک بــا 
ــا 50  ــب 40 ت ــد و اغل ــش مي یاب ــان کاه ــت زم گذش
روز بعــد از کشــت بــه ســطح بي خطــر مي رســد. 
ــه شــکل علوفــه خشــک  هنگامــي کــه جیــره غذایــي ب
ــه شــود، قســمت عمــده  ــر ســیالژ آن تهی ــا اگ باشــد ی
اســید پروســیک آن تجزیــه مي شــود کــه در مــورد 
ــه  ــه بعــد از ســیلو کــردن تجزی ــا ســه هفت ســیالژ دو ت
ــورگوم  ــویه هاي س ــتفاده از س ــون اس ــود. هم اکن مي ش
میدریــب به دلیــل میــزان کــم اســید پروســیک، در حــال 

ــت.  ــترش اس گس

عوامــل تشــدید کننــده مســمومیّت ناشــی 
اسید پروســیک از 

میزان اسـید پروسـیک در گیـاه متغیر اسـت به نحوی 
کـه در صبـح زود میـزان آن کـم، در قبل از ظهـر بیش تر 
و در ظهـر و اوایـل بعـد از ظهـر بـه بیش تریـن مقـدار 
خـود می رسـد. سـپس میـزان این مـاده در عصر شـروع 
طلـوع  تـا  غـروب  بیـن  فاصلـه  در  و  کاهش کـرده  بـه 

خورشـید بـه کم تریـن میـزان خـود می رسـد.

خشــک کــردن گیــاه و یــا ســیلو کــردن گیــاه ســبب 
ــا 70% می شــود.  کاهــش ســمیت HCN در حــد 50 ت
البتــه در هــر دو حالــت بایــد مــدت زمــان عمــل آوری 
و یــا خشــک کــردن گیــاه تــا حــدی طوالنــی باشــد و 
ــیک  ــید پروس ــود اس ــکان وج ــورت ام ــر این ص در غی

بــه میــزان خطرســاز وجــود دارد.

در هنـگام مصـرف گیاهـان حـاوی اسـید پروسـیک، 
مسـمومیّت  معـرض خطـر  در  نشـخوارکننده  حیوانـات 
بیش تـری قـرار دارنـد زیـرا قادرنـد مقادیـر بیش تـری از 
علوفـه و مـواد فیبری را مصرف کنند. البته سـایر حیوانات 
نظیـر اسـب، و حیوانـات خانگی دیگـر نیز در خطـر قرار 
دارنـد. بایـد توجه داشـت که شـرایط زیـر می تواند خطر 

مسـمومیّت بـا اسـید پروسـیک را افزایـش دهد:

ــد از  ــیک بع ــید پروس ــا اس ــمومیّت ب ــر مس • خط
ــه  ــن ب ــد بنابرای ــش می یاب ــه شــدت افزای ســرمازدگی ب
تعویــق انداختــن چــرا تــا زمانــی کــه میزان ســطح اســید 
پروســیک بــه میــزان قابــل قبــول برســد، )بــا اســتفاده از 

آزمایــش( ضــروری اســت.

• اســتفاده از انــواع کودهــای کــه دارای میــزان زیــاد 
نیتــروژن باشــند )کودهــای ازتــه( می توانــد ســبب 
ــتفاده  ــه اس ــار ب ــود. در صــورت اجب ــر ش ــش خط افزای
از کودهــای ازتــه، از آن هــا بــه صــورت یکجــا اســتفاده 
ــه کوددهــی انجــام شــود.  ــد مرحل نشــود بلکــه در چن

ــرل علف هــای  ــرای کنت • اســتفاده از علف کش هــا ب
هــرز در چــراگاه می توانــد ســبب افزایــش خطــر 

تجمــع اســید پروســیک شــود.
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• میــزان اســید پروســیک در گیاهانــی کــه در معرض 
ــه  ــل دیگــری ک ــا عوام ــد خشــکی ی ــترس هایی مانن اس
بازدارنــده رشــد هســتند و در برگ هــای کــه نمی تواننــد 

ــر اســت. ــدا کننــد بیش ت بلــوغ پی

• چـرا کـردن دام ها در مزارعی که در مرحله رویشـی 
پروسـیک  اسـید  تجمـع  مسـتعد  مـزارع  )ایـن  هسـتند 
دوره خشکسـالی  پایـان  از  بعـد  مـزارع  یـا  و  هسـتند( 
می توانـد خطرناک باشـد.  بخش های گیاهـان در ابتدای 
دارای میـزان  رشـد، در مقایسـه بـا گیـاه بالـغ معمـوالً 
بیش تـری از اسـید پروسـیک هسـتند. همچنیـن به دلیـل 
گیـاه  برگ هـای  در  بیش تـر  پروسـیک  اسـید  اینکـه 
تجمـع می یابـد، برگ هـای تـازه دارای بیش تریـن میزان 
اسید پروسـیک هسـتند و اغلـب میـزان اسـید پروسـیک 
در برگ هـا چندیـن برابر سـاقه اسـت و از طرفـی دام ها 
معمـوالً برگ هـا را قبـل از سـاقه می خورنـد، بنابرایـن 
بایـد مدیریـت کامـاًل صحیحی در مورد چـرای دام با این 

گیاهـان اعمال شـود.

راه کار جلوگیری از مسمومیّت با اسید پروسیک
ــا  ــیک ب ــید پروس ــرف اس ــی از مص ــکالت ناش مش
انجــام برنامــه مدیریتــی صحیــح بــر روی علوفــه و دام 
قابــل پیشــگیری هســتند. در ادامــه بــه چنــد نکتــه کــه 
ــید  ــا اس ــمومیّت ب ــری از مس ــر جلوگی ــد در ام می توان

ــع شــود، اشــاره شــده اســت. ــد واق پروســیک مفی

• در صــورت دسترســی بــه امکانــات آزمایشــگاهی 
بهتــر اســت هــر نــوع علوفــه ای کــه مشــکوک به داشــتن 
اســید پروســیک اســت را قبــل از اینکــه جهــت خــوراک 
ــزان  ــا می ــرار داد ت ــش ق ــورد آزمای دام اســتفاده شــود م

اســید پروســیک موجــود در نمونــه مشــخص شــود.

ــذر از  ــاب ب ــگام انتخ ــکان در هن ــورت ام • در ص
ــه   ــود ک ــتفاده ش ــورگوم( اس ــه )س ــای از علوف رقم ه
میــزان کم تــری اســید پروســیک تولیــد می کننــد.

• از چــرای دام در مزارعــی کــه در آن هــا ســورگوم  
در مراحــل رشــد اولیــه اســت جلوگیــری کنیــد و اجــازه 
دهیــد کــه قبــل از چــرا، طــول علوفــه ســورگوم حداقــل 

بــه 38 تــا 45 ســانتي متــر برســد )شــکل 3(.

• قبــل از ورود دام بــه چــراگاه، مطمئــن شــوید 
ــه  ــد کاه تغذی ــبی مانن ــواد خش ــا م ــداری ب ــه دام مق ک
بــا حالــت گرســنه وارد چــراگاه  شده باشــد و دام 
نشــود. ایــن امــر ســبب مــی شــود کــه میــزان کم تــری 
از اسید پروســیک مصــرف شــود و بــدن دام زمــان 
ــید  ــم اس ــر ک ــی از مقادی ــرای مســمومیّت زدای ــی ب کاف

ــد. ــته باش ــیک را داش پروس

ــا  ــه در آن ه ــی ک ــات باغ ــره دام از ضایع • در جی
ــید پروســیک وجــود دارد خــودداری  ــواد حــاوی اس م
کنیــد. همچنیــن اطمینــان حاصــل کنیــد کــه میوه هــای 
آلــوده و بــرگ درختــان غیــر مثمــر هنگامــی کــه دام در 
ــه  ــد، از دســترس آن هــا ب دشــت و صحــرا چــرا می کن
دور باشــد. )ایــن امــر هنگامــی کــه تغذیــه دام فقــط بــه 
ــت  ــر اس ــد، خطرناک ت ــدود باش ــه مح ــوع علوف ــک ن ی
ــر  ــی بیش ت ــای جانب ــرگ و علوفه ه ــه ب ــوان ب ــرا حی زی

ــد( ــان می ده ــه نش توج

• بســته بــه میــزان اولیــه اســید پروســیک و مرحلــه 
ــا  ــک کردن و ی ــردن، خش ــامل چاپر ک ــل آوری )ش عم
ــر  ــا اســید پروســیک تبخی ــد ت ســیلو کردن( اجــازه دهی
ــا  ــد. تنه ــره برس ــول در جی ــد قابل قب ــه ح ــود و ب ش
ــن ســطح  ــزان ای ــد می تســت های آزمایشــگاهی می توان

ــد. را مشــخص کن

شکل 3-  از چرای دام در مزارع سورگوم که درمراحل رشد اولیه 
است جلوگیری کنید.
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درمان
ــر  ــا پروســیک اســید در بیش ت ــان مســمومیّت ب درم
مــوارد مؤثــر نیســت زیــرا ســرعت مســمومیّت باالســت 
و درمــان فــوري و حضــور ســریع دامپزشــک نیــز اغلب 
امکان پذیــر نیســت. بــه هــر حــال هنگامــي کــه یــک دام 
از دســت بــرود و دلیل آن مســمومیّت با پروســیک اســید 
تشــخیص داده شــود،  بهتریــن کار ایــن اســت کــه جهت 
جلوگیــری از خســارت و تلفــات بیش تــر، مراقبــت الزم 
از ســایر دام هــا به عمل آیــد. بــراي ایــن کار الزم اســت 
کــه ســریعًا از تغذیــه دام هــا بــا علوفــه حــاوي پروســیک 
اســید )ماننــد برخــی از ارقــام ســورگوم اصــالح 
ــراگاه  ــر در چ ــود و اگ ــی( جلوگیري ش ــده و قدیم نش
ــه  ــریع تر نســبت ب ــه س ــتند،  هرچ ــه هس مشــغول تغذی
ــن الزم  ــود. همچنی ــدام ش ــا از چــراگاه اق خــروج دام ه
ــه شــود و  ــا دامپزشــک تمــاس گرفت ــوراً ب اســت کــه ف
ــانه هایي از  ــود نش ــورت وج ــا در ص ــه دام ه ــا معاین ب
ــود.  ــدام ش ــا اق ــان آن ه ــه درم ــبت ب ــمومیّت،  نس مس
ــیک  ــا پروس ــمومیّت ب ــه مس ــباهت هایي ک ــل ش ــه دلی ب
اســید و مســمومیّت بــا نیتــرات دارنــد،  تشــخیص نــوع 
ــم  ــیار مه ــان، بس ــن روش درم ــت تعیی ــمومیّت جه مس
مي باشــد و بایــد توجــه داشــت کــه حتمــًا تشــخیص و 
تجویــز داروی درمانــی توســط دامپزشــک انجــام شــود.

نتیجه گیری
از مطالــب ارائــه شــده می تــوان نتیجــه گیــری کــرد 
کــه بــه دلیــل احتمــال وقــوع تلفــات در اثــر مســمومیّت 
بــا اســید پروســیک در دام هــا و تحمیــل خســارت 
اقــدام،  بهتریــن  دامــداران،  بــه  اقتصــادی  ســنگین 
ــت.  ــمومیّت اس ــوع مس ــن ن ــری از رخ دادن ای جلوگی
جهــت جلوگیــری از بــروز مســمومیّت، الزم اســت 
ــی در  ــای کاف ــداران آموزش ه ــاورزان و دام ــه کش ــا ب ت
ــان حــاوی اســید  ــت اســتفاده از گیاه خصــوص مدیری
پروســیک و بــه خصــوص ســورگوم در مراحــل کاشــت، 
داشــت و برداشــت، داده شــود. قبل از اســتفاده از گیاهان 
حــاوی اســید پروســیک بایــد در گام اول تمــام عوامــل 

خطرســاز شناســایی شــوند و در گام بعــدی به صــورت 
مطمئــن نســبت بــه رفــع خطــر، اعمــال مدیریــت 
ــزان  ــا می ــورگوم ب ــب س ــام مناس ــتفاده از ارق ــود. اس ش
ــاه،  ــع گی ــه موق ــاری ب ــم اســید پروســیک، آبی ــد ک تولی
جلوگیــری از چــرای دام در مــزارع تــازه کشــت شــده، 
ــکی  ــش خش ــار تن ــزارع دچ ــرای دام در م ــز از چ پرهی
یــا ســرمازدگی، مخلوط کــردن ســورگوم بــا ســایر 
ــزان اســید پروســیک،  ــه منظــور کاهــش می ــا ب علوفه ه
ــی  ــای اصل ــه راهکاره ــب از جمل ــردن مناس ــیلو ک س
ــا اســید پروســیک  کاهــش احتمــال بــروز مســمومیّت ب
ــروز  ــه دام محســوب می شــود و در صــورت ب در تغذی
ــات  ــودن دامپزشــک و اقدام مســمومیّت، در دســترس ب

ــد. ــدا می کن ــت پی ــب اهمی ــی مناس درمان

نتایــج تحقیقــات در دنیــا و نیــز در مؤسســه تحقیقات 
علــوم دامــی نشــان داده اســت کــه ارقــام کنونی ســورگوم 
و بخصــوص ارقــام بــران میدریــب1 دارای مقادیــر بســیار 
کمــی از مــاده ضــد مغــذی اسید پروســیک و یــا فاقــد آن 
هســتند کــه بــرای دام هــا ســمی محســوب نمی شــود و 

خطــری را از ایــن لحــاظ متوجــه دام هــا نمی کنــد.

پیشنهاد
بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیــم کــه در ســطح جهانــی 
ــه عــوارض  ــز ب ــا نی ــوع اســت و کشــور م در حــال وق
آن گرفتــار شــده اســت، جهــت مقابلــه و کاهــش اثــرات 
ایــن تغییــرات بایــد از هــم اکنــون برنامه ریــزی و 
از  اســتفاده  الزم صورت گیــرد.  سیاســت گذاری های 
ــن  ــورگوم و جایگزی ــد س ــر مانن ــای کم آب ب علوفه ه
کــردن آن هــا بــا علوفه هــای مرســوم از مهم تریــن 
ایــن برنامه هــا جهــت اســتفاده بهینــه از منابــع آب 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــد اس ــزان تولی ــظ می ــود و حف موج
اهمیــت ایــن موضــوع الزم اســت تــا قبــل از معرفــی و 
ــورگوم(  ــن )بخصــوص س ــای جایگزی ــج علوفه ه تروی
نســبت بــه بررســی میــزان اســید پروســیک ایــن ارقــام 
ــار  ــه در کن ــب ک ــای مناس ــا گونه ه ــا تنه ــود ت اقدام ش
ــیک  ــید پروس ــه ای دارای اس ــای تغذی ــایر ویژگی ه س

 1- Brown Midrib )BMR(
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ــوند.  ــی ش ــت معرف ــج کش ــت تروی ــند جه ــن باش پایی
ــن گونه هــا و  ــی ای ــار معرف ــن الزم اســت در کن همچنی
مزیّت هــای آن هــا بــه کشــاورزان و دامــداران نســبت بــه 
خطــرات احتمالــی اســتفاده نادرســت از ایــن علوفه هــا 
آمــوزش الزم داده شــود تــا از بــروز خســارت احتمالــی 

ــری شــود.  جلوگی

منابع 

1-Comparison of sorghum classes for grain 
and forage yield and forage nutritive

Value, B.W. Beana, R.L. Baumhardtb, F.T. 
McCollum, K.C. McCuistiona;  Field Crops 
Research 142 )2013( 20–26

2- Antinutritional factors in sorghum: 
chemistry, mode of action and effects on livestock 
and poultry,   E.B. Etuk, N.J. Okeudo, B.O. Esonu 
and A.B.I. Udedibie Online j. Anim. Feed res.,) 
2012( 2)2(: 113-119

3- Conn, E.E. (1980) Cyanogenic Compounds. 
Annual Review of Plant Physiology, 31, 433-451.

4- Nutrient Composition and Feeding Value 
of Sorghum for Livestock and Poultry: a Review,  
Etuk E. B., Ifeduba, A. V., Okata U. E., Chiaka 
I., Okoli, Ifeanyi C., Okeudo N. J., Esonu B. O., 
Udedibie A. B. I. and Moreki, J. C; J Anim Sci 
Adv 2012, 2)6(: 510-524

5- Factors Affecting the Hydrogen Cyanide 
Potential of Forage Sorghum;  J. L. Wheeler,A C. 
Mulcahy J. J. WalcottB and G. G. RappA; Aust. 
J. Agric. Rex, 1990, 41, 1093-1100

6- Consequences for animal production of 
cyanogenesis in sorghum forage and hay - a 
review. Wheeler, J. L., and Mulcahy, C. )1989(.  
Trop. Grassl. 23, 193-202.

7- Cyanogenic Compounds. Annual Review 
of Plant Physiology; Conn, E.E. )1980( 31, 433-
451.

8- Advances in cyanogenic glycosides 
biosynthesis and analyses in plants: A review; 
Deepak Ganjewala, Shiv Kumar, Asha Devi S., 
Kumari Ambika; Acta Biologica Szegediensis; 
Volume 54)1(:1-14, 2010



شماره  100156
بهار  1398

منابع طبیعی و 
محیط زیست

شناخت مراتع:

الزمه تعامل با بخش های زراعی و دامی
علی اصغر پالوچ1

1-رئیس گروه ترویج بهره وری منابع پایه تولید

مقدمه
بیــش از نیمــي از مســاحت کشــور ایــران را مراتــع تشــکیل مي دهــد. مرتــع 
ــران از  ــایر ای ــالت و عش ــي ای ــادي و اجتماع ــوالت اقتص ــتر تح ــوان بس به عن
اهمیــت ویــژه اي برخوردار اســت. زیــرا منبــع تولیــد گوشــت، لبنیــات، پشــم 
و ســایر فــرآورده هــاي دامــي اســت. همچنیــن بخشــي از گیاهــان صنعتــي و 

ــد. ــت مي آی ــدادادي به دس ــع خ ــن منب ــي از ای داروی
امــا متأســفانه بســیاري از مراتــع کشــور به علــت تخریــب بیــش از حــد بــا 
بحرانــي عمیــق مواجــه شــده اند و ادامــه ایــن رونــد کشــور مــا را بــا مشــکالت 
بســیاري ماننــد: ســیل هاي مخــرب، کــم آبــی، طوفــان، شــن هاي روان، آلودگــي 
ــن رو  ــرد. از ای ــد ک ــه رو خواه ــي رو ب ــالي و قطح ــت، خشکس ــط زیس محی
شــناخت ایــن بخــش به طــور قطــع تأثیــر تعییــن کننــده اي بــر تنظیــم و اجــراي 
برنامه هایــي کــه نتیجــه آن هــا تــداوم حیــات جانــداران وابســته بــه مراتــع در 

ترازهــاي متفــاوت و تنــوع زیســتي اســت، خواهــد داشــت.
امیــد اســت ایــن مقالــه بتوانــد ســهمي در بهتــر شناســاندن این بســتر حیات 
داشــته باشــد و موجــب شــود کــه عزیــزان هــر چــه بیش تــر بــراي اصــالح و 
ــه حاضــر بیش تــر جهــت  حفــظ ایــن منبــع عظیــم الهــي کوشــا باشــند. مقال
ــا  ــاورزی ب ــات جهاد کش ــز خدم ــتخدام در مراک ــکاران جدید االس ــنایی هم آش
مباحــث منابــع طبیعــی می باشــد چــرا کــه اکثــر ایــن همــکاران تحصیل کــرده 
رشــته های کشــاورزی بــوده و نیــاز بــه شــناخت آنــان از منابــع طبیعی احســاس 

می شــود. تعاریــف متعــددي بــراي مرتــع عنــوان شــده اســت:
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تعاریف
مرتــع، زمینــي اســت کــه حداقــل مدتــي از ســال داراي 
پوششــي از گیاهــان مرتعــي خــودرو باشــد. )تعریــف مرتع 

در قانــون جنگل هــا و مراتــع.(
مرتــع بــه اراضــي دایــر یــا بایــر اطــالق مي شــود کــه 
ــزان  ــرده می ــي رشــد ک ــت طبیع ــه حال ــتني ها در آن ب رس
بارندگــي آن منطقــه نســبتاً کــم باشــد و به وســیله حیوانات 
اهلــي و وحشــي مــورد چــرا واقــع شــود و هیــچ عاملــي 
آن را محــدود ننمایــد )هــادي کریمــي، مرتعــداري، انتشــارات 

دانشــگاه تهــران 1369(.

مرتع 
جنــگل یــا مرتــع یا بیشــه طبیعــي عبــارت از جنــگل یا 
مرتــع یــا بیشــه اي اســت کــه به وســیله اشــخاص ایجــاد 
نشــده باشــد. )قانــون حفاظــت و بهربــرداري از جنــگل هــا و 

مراتــع بــا اصالحــات بعــدي، مصــوب 1346/5/30(.
مراتــع اکوسیســتم های طبیعــی هســتند کــه مشــخصه 
اصلــی آن هــا پوشــش گیاهــی بومــی  اســت و بــر اســاس 
قانــون مرتــع عبــارت از زمینــی اعــم کوههــا و دامنــه هــا 
یــا زمین هــای مســطح کــه در فصــل چــرا دارای پوششــی 
از نباتــات علوفــه ای خــودرو بــوده و بــا توجــه بــه ســابقه 
چــرا عرفــاً مرتــع شــناخته شــود. اراضی کــه آیــش زراعتند 
ولــو آنکــه دارای پوشــش نباتــات علوفــه ای خودرو باشــند 

مشــمول تعریــف مرتع نیســتند.
ــه  ــوي ک ــي به نح ــش طبیع ــي داراي پوش ــه اراض هم

خــوراک دام از آن حاصــل مي شــود و تجدیــد حیــات آن 
به طــور طبیعــي انجــام مي پذیــرد و همچنیــن آن قســمت 
از اراضــي کــه بــراي کمــک بــه تجدیــد حیــات پوشــش 
گیاهــي طبیعــي آن  بشــر دخالــت نموده اســت و پــس از 
ــد. ــع اداره مي نمای ــد ســایر مرات ــت آن را همانن ــن دخال ای

)تعریــف جامعــه ی مرتعــداران(

انواع مراتع

انواع مرتع بر اساس نحوه ی رویش و استقرار گیاه:       

مراتــع بــر حســب اینکــه گیــاه در آن هــا به طــور طبیعی 
روئیــده یــا اســتقرار یافتــه باشــد یــا انســان در کاشــت آن 
دخالــت داشــته باشــد، بــه دو دســته مراتــع طبیعــی و مراتع 
مصنوعــی طبقه بنــدی مي شــوند. پســچر زمین هــاي 
زراعتــي و گیاهــان روییــده در زمین هــاي آیــش نیــز نوعي 

ــتند.  مرتع هس

مرتع طبیعی   
به صــورت  کــه  اســت  زمینــی  طبیعــی  مرتــع 
طبیعــی پوشــیده از گیاهــان علوفــه ای و غیرعلوفــه ای 

ــد.  ــودرو باش و خ

مرتع مصنوعی         
مرتـع مصنوعـی زمینـی اسـت که هر سـال یا هـر چند 
سـال یک بـار با تجدیـد کشـت از آن بهره برداری می شـود. 
مرتع مصنوعی ممکن اسـت به شـکل چـراگاه یا به صورت 

کشـت کاری مـورد بهره برداری قـرار گیرد. 
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انواع مرتع بر اساس نوع پوشش گیاهی
ــا درختچــه  ــع درخــت ی ــه در مرت ــن اســاس ک ــر ای ب
وجــود داشــته باشــد یــا نــه، مرتــع را بــه دو دســته: مرتــع 

مشــجر، مرتــع غیرمشــجر تقســیم می کنند.    

مرتع مشجر
در ایــن نــوع مرتــع، انــواع درختــان خــودرو به صــورت 
پراکنــده وجــود دارد و گیاهــان مرتعــی در میــان درختــان 
روئیده انــد. ماننــد جنگل هــای غــرب کشــور واقــع 
در رشــته کوه هــای زاگــرس. بدیهــی اســت کــه در 
ــکان  ــی، ام ــور کاف ــیدن ن ــل نرس ــوه به دلی ــای انب جنگل ه
رویــش گیاهــان مرتعــی نیســت ولــی در همیــن جنگل هــا 
قطعــات کــم درختــی نیــز یافــت می شــود کــه دامــداران 
از آن به عنــوان مرتــع اســتفاده مي کننــد. گاوســراهایی 
ــن  ــتند در چنی ــور هس ــمال کش ــای ش ــه در جنگل ه ک
مکان هایــی شــکل گرفته انــد. اصطالحــاً مرتــع دارای 
ــده می شــود. در  ــع مشــجر نامی درخــت و درختچــه، مرت
شــرایط و ضوابــط کــه براســاس قانــون بــرای بهره بــرداری 
صحیــح از مراتــع تنظیــم شــده اســت، مرتــع مشــجر چنین 
تعریــف شــده اســت: اگــر مرتــع دارای درختــان جنگلــی 
باشــد مرتــع مشــجر نامیــده مي شــود مشــروط بــر آن کــه 
حجــم درختــان موجــود در هــر هکتــار، در شــمال از حوزه 
آســتارا تــا حــوزه گلي داغــی بیــش از پنجــاه متــر مکعب و 

در ســایر مناطــق بیــش از بیســت متــر مکعــب نباشــد. 

مرتع غیرمشجر
ــی  ــی غیردرخت ــش گیاه ــع دارای پوش ــه مرات این گون
ــه ای و  ــواع گیاهــان بوت و غیردرختچــه ای هســتند و از ان
ــع را  ــن مرات علفــی یک ســاله و چندســاله پوشــیده اند. ای
ــر  ــت و بیش ت ــوان یاف ــران می ت ــی ای ــر نواح در بیش ت

مراتع کشور از این نوع  هستند.           

انواع مرتع براساس فصل بهره برداری 

مراتع قشالقی         
ــه  ــز گفت ــالقی نی ــع قش ــیری مرت ــع گرمس ــه مرت ب
ــد  ــرم واقعن ــق گ ــه در مناط ــع ک ــه مرات ــود این گون می ش
ــاه، مــورد  ــا 7 م ــه مــدت 5 ت در فصل هــای ســرد ســال ب
اســتفاده دام هــای عشــایر و دامــداران کوچنــده قــرار 
ــتائیانی  ــا و روس ــرده پ ــداران خ ــد. بعضــی از دام می گیرن
ــده نیســتند در تمــام  کــه جــزء دامــداران و عشــایر کوچن
مــدت ســال حتــی فصل هــای گــرم ســال دام هــای خــود 

ــد.  ــه می دارن ــیری نگ ــع گرمس را در مرات

مراتع ییالقی          
مرتــع سردســیری یــا ییالقــی در ارتفاعــات نســبتاً زیاد 
ــع در بهــار  ــر ســطح ایــن مرات ــرار گرفته اســت و بیش ت ق
و گاه تــا اوایــل تابســتان پوشــیده از بــرف اســت. بــه همین 
دلیــل در تابســتان هــوای خنــک، رطوبــت مناســب و علوفه 
ــل  ــار و اوای ــر به ــای آخ ــوالً در روزه ــد. معم ــازه دارن ت
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تابســتان چــرای دام هــا در مراتــع سردســیر آغــاز مي شــود 
و تــا اواخــر تابســتان و اوایــل پاییــز کــه در این مناطــق هوا 
ــی  ــداران محل ــد. دام ــه مي یاب ــه ســردی مــي رود ادام رو ب
ایــن مناطــق کــه دام هــای خــود را در زمســتان بــه گرمســیر 
نمي فرســتند در روزهایــی کــه پاییــز و زمســتان کــه هــوا 
آفتابــی اســت و امــکان چــرای دام در چنــد ســاعت از روز 
ــه  ــا از علوف ــد ت ــع می برن ــه مرت ــا را ب ــود دارد، دام ه وج
باقی مانــده و آن قســمت از سرشــاخه های گیاهــان مرتعــی 
کــه از زیــر بــرف بیــرون مانده انــد اســتفاده کننــد. دام هــای 
عشــایری ســه تــا چهــار مــاه از ســال را در مراتــع ییالقــی 

چــرا مــي کننــد. 

مراتع میانبند 
در اوایــل بهــار کــه در مراتــع گرمســیری بــا گرم شــدن 
تدریجــی هــوا علوفه کمیــاب مي شــود، دامداران و عشــایر 
کوچنــده بــه مناطــق مرتفع تــر دارای هــوای مالیــم و علوفه 
ــن  ــار در ای ــل به ــر فص ــا اواخ ــد و ت ــوچ مي کنن ــر ک بهت
ــرای گذرانــدن تابســتان  مناطــق باقــی مي ماننــد. ســپس ب
بــه مناطــق مرتفع تــر می رونــد. در آخــر تابســتان و اوایــل 
پاییــز در راه بازگشــت، دام هــا دوبــاره بــه ایــن مراتــع بــاز 
می گردنــد. بــه ایــن نــوع مرتــع، مرتــع میانبنــد یــا مرتــع 
بهــاره پائیــزه گفتــه مــي شــود. در بعضــی از منابــع آن هــا 
ــد. دام هــای  ــده ان ــز نامی ــن راه و حدفاصــل نی ــع بی را مرت
عشــایر کوچنــده معمــوالً یــک تــا دو مــاه از ســال از مراتــع 

ــد.  ــد اســتفاده مي کنن میانبن

مرتــع میانبنــد بــر ســر راه رفــت و برگشــت دام هــا بــه 
ییــالق و قشــالق قــرار دارد، بعضــی از دامــداران نیــز کــه به 
دالیلــی دسترســی بــه مراتــع سردســیری ندارنــد در فصــل 
ــد،  ــع نگــه می دارن ــن مرات تابســتان دام هایشــان را در همی
ــز در تمــام مــدت ســال  و دام هــای روســتاییان محلــی نی
ــل  ــن عوام ــه ای ــد. مجموع ــع اســتفاده مي کنن ــن مرات از ای
ــرط  ــرای مف ــورد چ ــع م ــن مرات ــا ای ــث شده اســت ت باع
واقــع شــوند و بــه شــدت آســیب ببیننــد. میــزان تخریــب 

در مراتــع میانبنــد از دیگــر مراتــع شــدیدتر اســت. 

انواع مرتع براساس دام های مصرف کننده 

هـر یـک از دام هـا بنابـر طبیعت خـود انـواع خاصی از 
علوفـه را مورد اسـتفاده قـرار می دهد و به سـخنی دیگر هر 

نـوع دام، مرتعـی را بـا ویژگـی های زیر می پسـندد: 
گاو: مراتع دارای علف های بلند و چمنزار های مرطوب. 

گوسفند: مراتع دارای علف های کوتاه و نرم. 
بز: مراتع خشک درختچه ای و دارای خار و خاشاک. 

شــتر: مراتــع دارای بوته هــای خــاردار و مراتــع خشــک 
بیابانــی و کویري. 

گاومیــش: مراتــع واقــع در زمین هــای باتالقــی و 
مرطــوب و دارای گیاهــان آبــي. 

در میــان انــواع مراتــع قطعــات وســیعی یافت مي شــود 
کــه ویژگی هــای یــاد شــده در بــاال را بــرای یــک گونــه دام 
دارنــد و بــر ایــن پایــه می تــوان آن هــا را بــه مراتــع: گاوی، 
ــرورش  ــب پ ــع مناس ــتری و مرات ــزی و ش ــفندی، ب گوس

گاومیــش طبقــه بنــدی کرد.

انواع مراتع بر اساس عوارض طبیعي یا شکل زمین

مراتع کوهستاني
ــه  ــد و ب ــع شــده ان ــه مراتعــي کــه در ارتفاعــات واق ب
ــا  ــه ب ــي داراي علوف ــزان بارندگ ــوا و می ــي ه ــت خنک عل
ــي  ــع ییالق ــوان مرات ــب به عن ــتند و اغل ــاال هس ــت ب کیفی

ــد. ــرار مي گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
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مراتع دشتي

ــتاني  ــع کوهس ــه مرات ــبت ب ــت تر نس ــق پس در مناط
واقــع شــده اند و اغلــب در زمســتان مــورد چــراي احشــام 

ــد. ــرار مي گیرن ق

انواع مرتع براساس تولید و مرغوبیت علوفه 

براســاس میــزان تولیــد و مرغوبیــت علوفه، مراتــع را به 
درجــه یــک تــا پنــج طبقــه بنــدي مي کننــد و در روشــي 
دیگــر، مراتــع را بــه: عالــي، خــوب، متوســط، فقیــر، خیلــي 
فقیــر و غیر بهــره بــرداري تقســیم مي کننــد. کــه در ادامــه 

بــه شــرح آن هــا مي پردازیــم.
ــن  ــي ای ــش گیاه ــوب: پوش ــي، خ ــع عال 1-  مرات
ــوده و  ــي ب ــب و کاف ــا مناس ــراي دام ه ــراي چ ــع ب مرات
ــان  ــع را گیاه ــن مرات ــي ای ــش گیاه ــده پوش ــمت عم قس
ــد.  ــکیل مي ده ــي تش ــوراک مرتع ــوش خ ــوب و خ مرغ
ــع  ــن مرات ــي ای ــش گیاه ــط: پوش ــع متوس 2-  مرات
مناســب نیســت و فقــط براي چــراي تعــداد کمــي از دام ها 
ــب  ــراي تخری ــع ب ــن مرات ــاي ای ــاف مي دهــد، زمین ه کف
ــد  ــل بای ــن دلی ــد و به همی ــري دارن شــدن آمادگــي بیش ت
ــع  ــن مرات ــت ای ــاء و تقوی ــه احی ــق ب ــزي دقی ــا برنامه ری ب

کمــک کــرد. 
3-  مراتــع ضعیــف و نــا مرغــوب: پوشــش گیاهــي 
زمین هــاي ایــن مراتــع خیلــي کــم اســت و اکثــر گیاهانــي 
کــه در ایــن زمین هــا مي روینــد بــراي دام هــا غیــر قابــل 

مصــرف اســت.

منابع
ــدم،  ــا مق ــد رض ــر محم ــداري، دکت ــع و مرتع 1- مرت

ــارم 1386 ــاپ چه ــران، چ ــگاه ته ــارات دانش انتش
ــي،  ــور مصداق ــر منص ــران، دکت ــداري در ای 2- مرتع
انتشــارات آســتان قــدس رضویــي، چــاپ اول 1372 

مرتع به عنوان بستر تحوالت 
اقتصادی و اجتماعی ایالت 

و عشایر ایران از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. زیرا 

منبع تولید گوشت، لبنیات، 
پشم و سایر فرآورده های 

دامی است. همچنین بخشی 
از گیاهان صنعتی و دارویی 

از این منبع خدادادی 
به دست می آید. 

مجموعه ای از عوامل باعث می شود؛ 
مراتع میانبند مورد چرای مفرط واقع 

شوند به همین دلیل میزان تخریب در 
این مراتع از بقیه بیش تر است.



105 شماره  156
بهار   1398

منابع طبیعی و 
محیط زیست

کدو طبي را بهتر بشناسیم 
مهناز رنجبر

خصوصیات گیاهشناسي
ــي و  ــت علف ــي اس ــذی( گیاه ــم کاغ ــدو طبي)تخ ک
ــول آن  ــی ط ــه گاه ــده ک ــاقه اي خزن ــاله و داراي س یک س
ــکل  ــي ش ــن و قلب ــا په ــد. برگ ه ــر مي رس ــه 5-3 مت ب
ــد  ــاه پوشــیده از کرک هــاي بلن هســتند. کل اندام هــاي گی
اســت. کــدو گیاهــي یک پایــه اســت ولــي گل هــاي نــر و 
ــه رنــگ زرد  مــاده آن از هــم جــدا هســتند. گل هــا نیــز ب
هســتند. میــوه گیــاه گوشــتي و کــروي اســت. رنــگ بذرها 
ســبز تیــره اســت. بــذور ایــن گیــاه فاقــد پوســته هســتند. 

وزن هــزار دانــه آن 150-120 گــرم اســت.   

اکولوژي
 کــدو بــه تابســتان هاي معتــدل، فصــل رشــد طوالنــي 
و بــدون یخبنــدان نیــاز دارد. به طــور کلــي در دمــاي زیــر 
ــد.  ــد نمي کن ــاًل رش ــا اص ــي دارد ی ــد کم ــه رش 15 درج
ــدو  ــت. ک ــاس اس ــیار حس ــرما بس ــه س ــي ب ــور کل به ط
گیاهــي روز بلنــد بــوده و طــي دوره رشــد بــه نــور و درجه 
ــه هاي  ــتن ریش ــا داش ــدو ب ــاز دارد. ک ــاد نی ــرارت زی ح
ــواع  ــه خشــکي نســبتاً مقــاوم اســت. کــدو در ان عمیــق ب
ــق  ــي عمی ــاي لوم ــي خاک ه ــد ول ــد مي کن ــا رش خاک ه
و غنــي از مــواد غذایــي بــا اســیدیته 6/5-6 بــراي رشــد آن 

بســیار مناســب اســت.

مواد موثره 
مهم تریــن مــواد مؤثــر موجــود در دانــه کــدوی تخــم 
کاغــذی را فیتوســترول و ویتامیــن ای و اســید های چــرب 

)اســید لینولیــک( تشــکیل می دهــد.

مواد و عناصر غذایی
کــدوی تخــم کاغــذی بــه خــاک خاصــی نیــاز نــدارد. 
زمین هــای حــاوی آهک زمین هــای مناســبی بــرای 
کاشــت ایــن گیــاه هســتند. خاک هــای اســیدی و شــرایط 
ــب  ــذی مناس ــم کاغ ــدو تخ ــت ک ــرای کش ــی ب غرقاب
نیســت. توصیــه می شــود ایــن گیــاه در خاک هــای 

قلیایــی کشــت شــود.

آماده سازی زمین
کودهــای حیوانــی نقــش عمــده ای در افزایــش عملکرد 
ایــن گیــاه دارنــد؛ از ایــن رو توصیــه می شــود 40 تــن در 
هکتــار کــود حیوانــی کامــاًل پوســیده را در فصــل پاییز قبل 
از کاشــت بــه زمیــن اضافــه کــرد. افــزودن 50-35 کیلوگرم 
ازت و 140-100 کیلوگــرم فســفات  و 160-120 کیلوگــرم 
اکســید پتــاس در هکتــار و در فصــل پاییــز نقــش عمده ای 
در افزایــش عملکــرد دارد. در صــورت کاهــش ازت خــاک 
توصیــه می شــود 50-40  هکتــار در بهــار نیــز بــه خــاک 

1- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید
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افــزوده شــود. بــه طــور کلــی ایــن گیــاه نیــاز غذایــی باالیی 
دارد؛ در حالــی کــه نیــاز آبــی آن کــم اســت.

کاشت
 تکثیـر کـدو فقـط از طریـق بـذر صـورت می گیـرد. 
کشـت آن به صـورت مسـتقیم و بهـاره اسـت. اگـر احتمال 
بـروز سـرما وجـود دارد بایـد کشـت را به تعویـق انداخت؛ 
زیـرا بسـیار بـه سـرما حسـاس اسـت. بهتریـن زمـان براي 
کشـت اواسـط اردیبهشـت اسـت. مقدار بذر مورد نیاز براي 
یـک هکتـار 8-6 کیلوگـرم اسـت. روش کاشـت بـه طریق 
جـوي و پشـته مي باشـد. فواصـل ردیف هـا را 4-2 متـر و 
فاصلـه گیاهـان روي هر ردیف را 40-45 سـانتي متر در نظر 
مي گیرنـد. در کشـت معمـواًل بـذور را به صـورت کپـه اي 

مي کارنـد و بعـد عملیـات تنـک را انجـام مي دهند.

داشت
 در مـورد آبیـاري گیـاه بایـد اشـاره نمود کـه در ابتداي 
کاشـت، بـه دلیـل تحریک سیسـتم ریشـه اي گیـاه فواصل 
آبیـاري را بایـد زیـاد در نظـر گرفـت؛ ولي در هنگام رشـد 
کامـل و در هـواي گـرم بـه آب زیادي نیاز دارد. بهتر اسـت 
بـذور قبل از کاشـت توسـط سـموم قارچ کـش ضدعفوني 
شـوند. چـون گیـاه به صـورت خزنـده رشـد مي کنـد از 
ایـن رو مقابلـه بـا علف هـاي هـرز بخصـوص از طریـق 
کولتیواتـور زدن بسـیار اهمیـت دارد. از بیماري هـاي رایـج 
کدو مي توان به سـفیدک سـطحي و سـفیدک دروغي اشاره 

کدو به تابستان هاي 
معتدل، فصل رشد طوالني 
و بدون یخبندان نیاز دارد. 
به طور کلي در دماي زیر 

۱5 درجه رشد کمي دارد 
یا اصالً رشد نمي کند. 

نمـود که برای مبارزه سـم دینوکاپ سـم مناسـب مبـارزه با 
ایـن بیماری هاسـت.

برداشت
ــرای  ــبی ب ــان مناس ــاه زم ــر م ــا مه ــهریور ت ــر ش اواخ
برداشــت میــوه اســت. انــدام دارویــي مــورد اســتفاده کــدو 
طبــي بذرهــاي آن هســتند. زمان برداشــت معمــوالً در پاییز 
و هنگامــي اســت کــه رنــگ میــوه از ســبز بــه زرد نارنجــي 
تغییــر یابــد. به دلیــل عــدم رســیدگي یکنواخــت، میوه هاي 
رســیده بایــد به صــورت متوالــي برداشــت شــوند. بالفاصله 
ــذور را  ــکافته و ب ــد ش ــا را بای ــت، میوه ه ــس از برداش پ
خــارج کــرد. در ســطوح کوچــک ایــن کار توســط دســت 
و در ســطوح بــزرگ توســط ماشــین آالت انجــام می  شــود. 
ــپس در  ــده و س ــته ش ــده را در آب شس ــارج ش ــذور خ ب
ــور  ــه منظ ــاب )ب ــدا در آفت ــا ابت ــي ی ــک کن هاي برق خش
ــذور و جلوگیــري از کپــک  ــر ســریع آب ســطحي ب تبخی
زدن( و ســپس در ســایه خشــک مي کننــد. میــزان عملکــرد 
بســته به شــرایط کاشــت و اقلیــم، تفــاوت دارد. در شــرایط 
ایــران میــزان عملکــرد بــذر کــدو طبــي حــدود 300-700 

کیلوگرم اســت.  

خواص دارویي مهم
 کاهـش کلسـترول خـون و درمان پروسـتات غیر مزمن 
در آقایـان یکـی از خـواص کـدوی طبـی اسـت، ایـن گیاه 

همچنیـن خاصیت ضد کـرم دارد.  
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مدیریت پسماندهاي کشاورزي، 
نگاه ها و راهکارها

حشمت اهلل سیاهي1 و مهران نظري2  

امــروزه صنایــع تبدیلــي فرآورده هــاي کشــاورزي نقــش مهمــي در توســعه بخــش کشــاورزي و روســتایي ایفا 
مي کننــد. به طــوري کــه ســبب افزایــش بهــره وري و بــاال رفتــن راندمــان تولیــد در مراحــل مختلــف کاشــت، 
داشــت و برداشــت محصــوالت زراعــي و باغــي شــده و بــه میــزان زیــادي ســطح تولیــدات کشــاورزي را افزایش 
ــاورزي  در  ــوالت کش ــات محص ــد ضایع ــزان تولی ــه می ــد ک ــان مي ده ــا نش ــر آماره ــوي دیگ ــد. از س مي دهن
ایــران بســیار باالســت و ایــن موضــوع  تأثیــر نامطلوبــي بــر روي تولیدکننــدگان و بــازار داخلــي  و نیــز صــادرات 
ــا  ــي داشــته اســت. ضایعــات ی ــع غذای ــژه صــادرات محصــوالت کشــاورزي و صنای ــي کشــور به وی  ــر نفت غی
پســماندهاي کشــاورزي در کشــور، ســاالنه نزدیــک بــه 15/3 میلیــون تــن اســت کــه بیــش از 17/5 درصــد از 

تولیــد کل کشــاورزي کشــور را تشــکیل مي دهــد.

ضایعــات و پســماندهاي مــزارع در دیگــر کشــورها منبــع اصلــي تأمیــن انــواع خــوراک دام و طیــور، انــواع 
اســیدهاي آمینــه و آلــي، مــواد شــیمیایي، انــواع اســانس ها و انــواع کاغذ و خمیــر آن اســت. در تمامــي فرآیندهاي 
کشــاورزي و صنایــع غذایــي عــالوه بــر تولیــد محصــوالت اصلــي، محصــوالت جانبــي نیــز تولیــد مي شــود کــه 

حجــم وســیعي را شــامل مي شــود.

قانــون مدیریــت پســماند، فصــل جدیــدي از اعمــال مدیریــت نظام منــد در کشــور را ارائــه نمــوده اســت کــه 
در ایــن زمینــه مي تــوان بــه قانــون مدیریــت پســماند مصــوب 1383/2/20 مصــوب مجلــس شــوراي اســالمي، 
آئیــن نامــه اجرایــي قانــون مدیریــت پســماند مصــوب 1384/5/5 هیــأت محتــرم وزیــران و سیاســت هاي نــه گانه 

کلــي نظــام در بخــش کشــاورزي مصوبــه مــورخ 1384/4/11 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اشــاره نمــود.

1- معاون مدیریت ترویج استان ایالم
2- رئیس اداره رسانه های ترویجی استان کرمانشاه

منابع طبیعی و 
محیط زیست
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تعریف پسماند
بــه مــواد جامــد، مایــع و گاز )غیــر از فاضــالب( گفته 
مي شــود کــه به طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم حاصــل 
ــد  ــده زائ ــد کنن ــر تولی ــوده و از نظ ــان ب ــت انس از فعالی

ــود. ــي مي ش تلق

پسماند هاي کشاورزي 
ــدي در  ــاي تولی ــي از فعالیت ه ــماندهاي ناش ــه پس ب
بخــش کشــاورزي از قبیــل فضوالت، الشــه حیوانــات )دام، 
طیــور و آبزیــان ( و محصــوالت کشــاورزي فاســد یــا غیــر 

ــه مي شــود. ــل مصــرف گفت قاب

پسماندهاي ویژه کشاورزي 
ــل  ــه داراي حداق ــه پســماندهاي کشــاورزي ک ــه کلی ب
ــل ســمیت و  ــژه، از قبی ــاي پســماند وی یکــي از ویژگي ه
بیمــاري زایــي باشــند کــه از آن جملــه مي تــوان بــه مــواد 
و محصــوالت آلــوده بــه ســموم دفع آفــات نباتــي، کودهاي 
شــیمیایي، پســماندهاي دامپزشــکي، باقي مانــده غیــر قابــل 
اســتفاده مــواد و داروهــاي شــیمیایي، بــذور و محصــوالت 
ترا ریختــه غیــر قابــل مصــرف و فاقــد شناســنامه زیســت 
محیطــي اشــاره نمــود کــه بــه مدیریــت خاصــي نیــاز دارد.

پسـماندهاي کشـاورزي به سـه گروه تقسـیم مي شوند 
کـه عبارتند از:

ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــي از مش ــاي ناش ــماند ه الف(پس

جمع آوری و امحاء میوه های آلوده انار

برداشــت محصــوالت کشــاورزي کــه بــه دالیــل مختلــف 
ــدم  ــاورزي و ع ــي کش ــودن اراض ــه نب ــل یکپارچ از قبی
برداشــت مکانیــزه محصــول و نیــز فرســوده بــودن ماشــین 

ــود . ــاد مي ش ــاورزي ایج آالت کش

ب(پســماندهاي ناشــي از تولیــد محصــوالت زراعــي و 
باغــي مــازاد بــر مصــرف تازه  خــوري کــه بایــد بــه عنــوان 
مــواد اولیــه صنایــع تبدیلــي و تکمیلــي بخــش کشــاورزي 

ــت. ــتفاده قرار مي گرف ــورد اس م

ج( پســماندهاي ناشــي از فعالیــت واحدهــاي صنایــع 
ــه مي توانــد  تبدیلــي و تکمیلــي بخــش کشــاورزي ک
ــورد  ــدي م ــاي تولی ــایر واحده ــه س ــواد اولی ــوان م به عن
اســتفاده قرار گیــرد؛ ماننــد مــالس چغندرقنــد و تفالــه هاي 
ــوراک دام  ــوان خ ــد به عن ــه مي توان ــازي ها ک ــوت س کمپ

اســتفاده شــود.

مدیریت پسماندهاي کشاورزي
اثرات کنترل ضایعات

در زیــر بخــش زراعــت، بــا توجــه بــه اینکــه کاهــش 
ضایعــات محصــوالت کشــاورزي مي توانــد بازدهــی 
محصــوالت زراعــي راهبــردی ماننــد گنــدم، برنــج، ذرت و 
دانه هــاي روغنــي را افزایــش دهــد، یکــي از عوامــل مهــم 
در افزایــش تولیــد و کاهــش واردات، کنتــرل پســماندهاي 

کشــاورزي اســت.
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1- عوامل کاهنده ضایعات
ــود تر  ــر س ــد، پ ــات تولی ــش ضایع ــه کاه ــا ک از آنج
از افزایــش تولیــد اســت، بایــد بــه فکــر راه هــاي کاهــش 
ــش  ــد در کاه ــه مي توانن ــي ک ــیم. از عوامل ــات باش ضایع
ضایعــات کشــاورزي مؤثــر باشــند مي تــوان بــه این مــوارد 
اشــاره کــرد: انتخــاب رقــم مناســب، شــدت نــور، آبیــاري، 
مدیریــت تغذیــه، زمــان برداشــت، کنتــرل عــوارض عوامل 
ــوژي  ــارداري،  تکنول ــب انب ــن آوری مناس ــاري زا، ف بیم

ــول. ــي محص ــته بندي و جابه جای بس

2- روش هاي مؤثر در کاهش ضایعات
الــف( اســتفاده از بیوتکنولــوژي: بیوتکنولــوژي راهــي 
ــاورزي  ــاي کش ــي در نهاده ه ــراي صرفه جوی ــردی ب راهب
محســوب مي شــود. بیوتکنولــوژي از طریــق افزایــش 
عملکــرد و افزایــش تولیــد در واحــد ســطح، امــکان 
ــد. از  ــم مي کن ــي را فراه ــري اراض ــي در کارب صرفه جوی
طــرف دیگــر باعــث افزایــش ثبــات تولیــد از طریــق ایجاد 
ــر تنش هــاي آبــي و  مقاومــت بیش تــر در گیاهــان در براب

امــکان صرفه جویــي در مصــرف آب مي شــود.

ب( اســتفاده از نانوتکنولــوژي: کاربردهــاي فراوانــي از 
فنــاوري نانــو در کشــاورزي، صنایــع غذایــي و علــوم دامي 

موجــود اســت کــه عبارتنــد از: 

1- ایجـاد امنیت غذایي در کشـاورزي و سیسـتم هاي 
تغذیه اي

2- ایجــاد سیســتم هاي هوشــمند پیشــگیري و درمــان 
ــي ــاي گیاه بیماري ه

ــه مراحــل  ــیعي در هم ــاي وس ــو کاربرده ــاوري نان فن
تولیــد، فــرآوري، نگهداري، بســته بنــدي و انتقــال تولیدات 
ــت  ــدات و کیفی ــش تولی ــن افزای ــاورزي دارد و ضام کش
آن هــا، در کنــار کاهــش ضایعــات، حفــظ محیط زیســت و 

منابــع کــره زمیــن اســت.

1- استفاده از انرژي هسته اي
ــدگاري  ــر و مان ــا، عم ــي گام ــتفاده از پرتوده ــا اس ب
محصــوالت باغــي به ویــژه مرکبــات در ســردخانه ها 
ضایعــات  مي تــوان  نتیجــه  در  و  مي یابــد  افزایــش 
میوه هــا را کاهــش داد و زمــان بیش تــري بــراي بازاریابــي 
و صــادارات ایــن محصــوالت بــه بازارهــاي بیــن المللــي 
ــژه  ــا به وی ــي میوه ه ــم و تازگ ــظ طع ــود. حف ــم نم فراه
مرکبــات از مزایــاي کاربــرد انرژي هســته اي در کشــاورزي 
ــي و  ــیب زمین ــي س ــن جوانه زن ــر انداخت ــت. به تأخی اس
ــا و کاهــش  ــي در انباره ــدگاري طوالن ــاز به منظــور مان پی
تلفــات و حفــظ کیفیــت ایــن محصــوالت از دیگــر اهداف 

ــرژي هســته اي در کشــاورزي اســت. ــتفاده از ان اس

2- اصالح ساختار از تولید تا مصرف
میوه هــا و ســبزي ها از جملــه مهم تریــن محصــوالت 
باغــي هســتند کــه نقــش مهمــي در تأمیــن نیــاز غذایــي و 
ســالمت انســان بــازي مي کننــد. ایــن گــروه از محصــوالت 

ورمی کمپوست
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ــادپذیر  ــاد، فس ــت زی ــتن رطوب ــل داش ــه دلی ــاورزي ب کش
هســتند و در دوره پس از برداشــت بخش عمده اي از آن ها 
از بیــن مي رونــد. در ایــن میــان، تره بــار باالتریــن درصــد 
ضایعــات را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــه حداقــل 
ــن  ــي از مؤثرتری ــد یک ــات مي توان ــن ضایع ــاندن ای رس
ــود.  ــه محسوب ش ــراي جامع ــذا ب ــن غ ــاي تأمی روش ه
بخــش عمــده اي از ایــن ضایعــات را مي تــوان بــا اجــراي 
ــا  ــاغ ی ــل از برداشــت )در ب ــح در دوره قب ــات صحی عملی

مزرعــه( حــذف نمــود.

3- ایجاد و گسترش صنایع تبدلي
ــي از  ــي و حیوان ــاء گیاه ــا منش ــواد ب ــرآوري م ــه ف ب
ــداري،  ــیمایي، نگه ــي، ش ــرات فیزیک ــال تغیی ــق اعم طری
بســته بندي و توزیــع، بــه اصطــالح صنایــع تبدیلــي 
ــه اینکــه محصــوالت  ــا توجــه ب ــد. ب کشــاورزي مي گوین
و  مشــخص  فصــول  در  عمــده  به طــور  کشــاورزي 
غیر دائــم تولیــد شــده و از درجــه فســاد و آســیب پذیــري 
باالیــي برخودارنــد و بایــد در شــرایط مناســبي نگهــداري، 
ــازار عرضــه  ــه ب ــرآوري و ب ــدي، بســته بندي، ف درجــه بن
ــي  ــع تبدیل ــت از صنای ــعه و حمای ــاد، توس ــوند، ایج ش
ــد  ــون و قطب هــاي عمــده تولی بخــش کشــاورزي در کان
ــت. ــر اس ــاب ناپذی ــروري و اجتن ــري ض ــوالت، ام محص

پیشنهاد ها
بــراي مدیریــت صحیــح پســماندهاي کشــاورزي 

راهکارهــاي زیــر پیشــنهاد مي شــود:
1- انجــام عملیــات زراعي مناســب شــامل تهیــه زمین، 
عملیــات داشــت، مبــارزه بــا آفــات و بیماري هــا، اســتفاده 
بهینــه از کودهــا و ســموم شــیمیایي و برداشــت محصــول 

در زمــان مناســب.
ــد  ــه مانن ــودن نیازهــاي اولی 2- در صــورت یکســان ب
ــت  ــر مقاوم ــا، از نظ ــر نهاده ه ــود و دیگ ــن، آب، ک زمی
ــاي  ــالت(، دانه ه ــوالت دانه اي)غ ــن محص ــاد، بی ــه فس ب
روغنــي و محصــوالت فاســد شــدني )میــوه و ســبزي( و 
ــي  ــاي اساس ــي تفاوت ه ــور طبیع ــده اي به ط ــان غ گیاه
ــراي  ــه اي ب ــه جداگان ــري برنام ــه بکارگی ــود دارد ک وج
ــري از ضایعــات مراحــل پــس از برداشــت آن هــا  جلوگی

ــت.  ــروري اس ض
3- جلوگیــري از تأخیــر زمــان بیــن مراحــل گوناگــون 
پــس از برداشــت: هرچــه محصــول بیش تــر دچــار 
تأخیرهــاي زمانــي شــود، بیش تــر تحــت تأثیــرات منفــي 

ــد. ــش مي یاب ــت آن کاه ــه و کیفی ــط قرار گرفت محی
4- گســترش و توســعه صنایــع تبدیلــي ضمــن 
جلوگیــري از اتــالف و ضایعــات محصــوالت کشــاورزي، 
ــد. ــک مي کن ــه کم ــي در جامع ــت غذای ــاد امنی ــه ایج ب

استفاده از پسماندهای دامی

به تأخیر انداختن 
جوانه زني سیب زمیني و 
پیاز به منظور ماندگاري 

طوالني در انبارها و کاهش 
تلفات و حفظ کیفیت 

این محصوالت از اهداف 
استفاده از انرژي هسته اي 

در کشاورزي است.
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ترویج و 
توسعه

راهبرد عملیاتی برای مشارکت کشاورزان در استقرار کشاورزی 
)IPCM( پایدار در شرایط و ساختار کشاورزی ایران

• معرفی سوابق اجرایی برنامه 	
    ایــن راهبــرد از ســال 1388 بــا عنــوان عملیاتــی 
ــاورزی  ــتقرار کش ــاورزان در اس ــارکت کش ــه مش "برنام
پایــدار" بــرای اقــدام یکپارچــه بــرای ارتقــای بهــره وری 
اقتصــادی- زیســت محیطــی در کشــاورزی خــرده 
ــع و  ــی مناب ــادل بخش ــر تع ــژه ب ــد وی ــا تأکی ــی ب مالک
ــای  ــاورزی، در پایلوت ه ــش کش ــارف آب  در بخ مص
ــی  ــی و بین الملل ــای مل ــتیبانی بخش ه ــا پش ــف ب مختل
ــی و  ــداف کم ــج  اه ــه نتای ــت. از جمل ــرا شده اس اج
ــازمانی  ــجام س ــد از: 1( انس ــرد عبارتن ــن راهب ــی ای کیف
ــر  ــی – غی ــان )دولت ــه ذینفع ــتمی هم ــارکت سیس و مش
دولتــی – مردمــی( در یــک حوضــه آبــی، بــرای اقــدام 
ــا  ــاورزی ب ــعه کش ــازی توس ــرای همسو س ــه ب یکپارچ
تنــوع زیســتی 2(مدیریــت پکپارچــه برای تعادل بخشــی 
منابــع و مصــارف آب برمبنــای شــاخص کاهــش مصرف 
ــه ای  ــبکه های مزرع ــرف آب در ش ــد مص ــا 35 درص ت
40 درصــدی  تــا  کاهــش   )3 مردمــی  به صــورت 
نهاده هــای شــیمیایی صنعتــی کشــاورزی  مصــرف 
ــدی  ــا 20 درص ــای ت ــه ای 4( ارتق ــورت منطق به ص
ــای  ــای ارتق ــد در واحــد ســطح برمبن ــن درآم میانگی
ــر مکعــب  ــی مصــرف آب در هــر مت شــاخص کارای
مصرفــی 5( اســتقرار اســتاندارد های فراینــدی  آب 

)Integrated Participatory Crop Management)
مدیریت مشارکتی سیستمی جامع تولید

ــی و  ــت مل ــط زیس ــذا و محی ــی غ ــی ایمن و محصول
بهداشــت  شــاخص های  ارتقــای    )6 بین المللــی 
حرفــه ای کشــاورزی 7( مدیریــت پســماندها وضایعات.
ایــن مــدل براســاس درس هــای آموخته شــده، 
ــه در  ــدود 250  منطق ــوع درح ــات متن ــج وتجربی نتای
GEF/ کشــور اســت کــه از ســال 2002 تاکنــون توســط

ــج  کشــاورزی  ــت تروی ــو و معاون ــه فائ SGP و در ادام
ــرای اســتقرار کشــاورزی  ــوان یــک مــدل بومــی ب به عن
ــن  ــی ای ــل کارای ــد. به دلی ــه ش ــی و ارائ ــدار طراح پای
مــدل در اســتقرار کشــاورزی ســازگار بــا محیط زیســت 
ــردم،  ــدار م ــارکت پای ــی و مش ــه محل ــطح جامع در س
ــازمان  ــران س ــه عم ــای برنام ــه در پروژه ه ــن برنام ای
ــه )2012-16(،   ــه ارومی ــه دریاچ ــد در حوض ــل متح مل
منطقــه زاگــرس مرکــزي )16-2012(، مدیریــت آب 
ــه  ــی)14-2012( حبل ــک جهان ــرز بان ــد الب ــاک س و خ
احیــای  ملــی  برنامــه  ومناریــد )2013-16-2(،  رود 
دریاچــه ارومیــه )ســتاد ملــی احیــای دریاچــه ارومیــه(، 
برنامــه ملــی )دفتــر ترویــج دانــش و توســعه فــن آوری 
ــج  ــترک تروی ــه کار مش ــورت برنام ــاورزی( به ص کش
جهــاد کشــاورزی، دفتــر محیــط زیســت ســازمان 
وزارت  مراتــع  و  جنگل هــا  ســازمان  ملل متحــد، 
جهاد کشــاورزي، معاونــت محیــط طبیعــی ســازمان 

محمد شریفی مقدم 1

1- مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار
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حفاظــت محیــط  ومعاونــت ترویــج وزارت جهــاد 
ــد.  ــی ش ــاورزی عملیات کش

مــدل IPCM 1 یک بســته مدیریــت سیســتمی انســان 
محــور )Biased of  Local Community( شــامل نــه 
تاکتیــک خــاص تحقیقــی، ترویجــی، فنــی و توســعه ای  
ــدون  ــی م ــه اجرای ــی و برنام ــوب منطق ــک چارچ در ی
ــرد  ــن راهب ــدی ای ــای کلی ــه تاکتیک ه ــت. از جمل اس
 5PCM  ،4Co.IPM ،3ICWSM ،2 PTD( عبارتنــد از
و6OHM ( کــه بــا تأکیــد خــاص بــر مشــارکت آگاهانــه 
جامعــه محلــی و شــبکه مردمــی در اســتقرار و توســعه 
ــوم  ــوع س ــاختار ن ــرایط وس ــدار7  در ش ــاورزی پای کش

ــت.  ــی شده اس ــور طراح ــاورزی کش )RDC(8 کش
ــر توســعه  ــرد، تمرکــز ب ــن راهب ــه کلیــدی در ای نکت
ــح و  ــت صحی ــات و مدیری ــه اطالع ــن آوری، چرخ ف
ــخت  ــات س ــای اقدام ــانی به ج ــان انس ــای ذینفع ارتق
ــدی  ــور کلی ــر دو مح ــد ب ــا تأکی ــه ب ــت ک ــزاری اس اف
جوامــع  مهــارت  ارتقــای  و  توانمند ســازی  الــف: 
محلــی بخــش کشــاورزی در تضمیــن ســالمت و 
ــازماندهی،  ــی و ب: س ــرایط فعل ــاد در ش ــای اقتص ارتق
هدایــت و به کارگیــری انرژی هــا، انگیزه هــا، تــوان 
و امکانــات بالقــوه، بالفعــل و خودیــاری جامعــه محلــی 
ــرای  ــی ب ــت مردم ــبکه مدیری ــب ش و تشــکل ها در قال

ــت.  ــدار اس ــاورزی پای ــه کش ــتقرار برنام اس
فنــی  تاکتیک هــای  از  تلفیقــی  راهبــرد،  ایــن 
اســتقرار  بــرای  کــه  اســت  ویــژه ای  اجتماعــی  و 
کشــاورزی پایــدار )کشــاورزی بــا بهــره وری بــاال 
ــا  ــازگار ب ــتم و س ــظ اکوسیس ــطح، محاف ــد س در واح
ــرایط  ــاختار  و ش ــا س ــب ب ــی( متناس ــرایط اجتماع ش
ــر دو  ــد ب ــا تأکی ــه ب ــی کشــاورزی کشــور اســت ک فعل
ــودمندی اقتصــادی در واحــد ســطح(  ــا )س محــور احی
ــرژی و  ــا ان ــتم( را ب ــت از اکوسیس ــت )حفاظ و حفاظ

ــی در  ــان اصل ــی( و ذینفع ــبکه مردم ــوه )ش ــوان بالق ت
بخــش کشــاورزی )کشــاورزان و تشــکل هــای محلــی( 
پیگیــری و عملیاتــی می نمایــد. اقدامــات در ایــن مــدل 
ــارکت  ــور مش ــه به منظ ــت ک ــدي اس ــه فراین مجموع
فنــون  وتلفیــق  هم افزایــی  بهره بــرداران،  سیســتمی 
و پتانســیل ها و دخالــت شــرایط زیســت محیطــی، 
اقتصــادی و اجتماعــی بــرای تحقــق توســعه کشــاورزی 
پایــدار در شــرایط کشــاورزی نــوع ســوم تعریــف 
ــال  ــد برانتق ــه، به جــای تأکی ــن برنام شــده اســت. در ای
تکنولــوژی وســخت افــزار بــر دانش وتوســعه فــن آوری 
ســبز، مشــارکت اگاهانــه ذینفعــان، توانمندســازی نیروی 
انســانی و افزایــش مهارت هــا نقــش اصلــی را بــر عهــده 
دارد. توانمنــد ســازی و دخالــت آگاهانــه جوامــع محلــی  
ــک،   ــاورزان کوچ ــتایی و کش ــش روس ــژه در بخ به وی
ــه  ــه اســت ک ــن برنام ــدام در ای ــاخص اق ــن ش مهم تری
ــر   ــهیلگران ماه ــه ای و تس ــهیلگری حرف ــد تس ــا فراین ب

صــورت می گیــرد. 
بالقـوه  تـوان  ارتقـاي  راهبـرد،  ایـن  اصلـی  ماهیـت 
خود یـاري کشـاورزان از طریـق توانمنـد کـردن ایشـان 
بـراي به عهـده گرفتـن نقـش فعـال در برنامه  ریـزي و 
تصمیم گیـري بـرای مدیریـت مـزارع بـر اسـاس فنـون 
کشـاورزی پایـدار اسـت. برنامـه هـای فنـی– اجرایـی 
در ایـن راهبـرد شـامل بسـته ویـژه ای از تاکتیک هـا و 
فن آوری هـای سـبز )فنـون اصالحـی در کشـاورزی کـه 
ضمـن اقتصـادی کـردن کشـاورزی، همگـی سـازگار بـا 
محیـط زیسـت نیز هسـتند( و فنون تسـهیلگری حرفه ای 
)تاکتیک هـا و ابزار هـای خـاص مشـارکتی  بـرای اعتماد 
سـازی، سـازماندهی گروه هـای محلـی، اعمـال مدیریت 
مشـارکتی سیسـتمی، تحقق انسـجام سـازمانی بین دولت 
کاری  گروه هـای  سـازماندهی  و  تشـکل ها   – مـردم   –
مردمـی( اسـت کـه با هـدف تغییر و اصـالح  روش های 

1-Integrated participatory crop management )مدیریت مشارکتی سیستمی جامع تولید(    
2 -participatory technology development )توسعه مشارکتی فناوری  کشاورزی پایدار(   
3-integrated crop water soil management )مدیریت تلیفیقی آب – خاک – گیاه(
4 -community integrated production management )مدیریت مشارکتی تلفیقی  حفاظت از محصول( 
5 - project cycle management )مدیریت چرخه پروژه مشارکتی(     
6 - Occupationally health management )بهداشت حرفه ای کشاورزی(
7 -sustainable Agriculture
8 -Risk  Divers prone Complex
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تولیـد در کشـاورزی فعلـی )بـدون نیـاز بـه  تغییـرات 
تغییـر  کاشـت،  زیـر  کاهـش سـطوح  ماننـد  سـاختاری 
الگـوی هـای کشـت فعلـی، نیـاز بـه یکپارچـه کـردن 
اراضـی، محـدود کـردن کشـاورزی  و هم چنیـن بـدون 
نیـاز بـه سـرمایه گذاری در بخـش سـخت افزاری و تنها 
بـا اتـکا بـر امکانـات محلی فعلـی، بـر آمـوزش، ارتقای 
و  اطالعـات  بـر چرخـه  مبتنـی  کارگروهـی  مهـارت و 
توسـعه مشـارکتی فـن آوری سـبز بـا 6 هـدف کلیـدی: 
سـطح  در  آب  مصـرف  در  گروهـی  صرفه جویـی   -1
کاهـش   -2  )ICWSM( مدیریتـی  تاکتیـک  بـا  مـزارع 
مصـرف موادشـیمیایی صنعتـی )کود و سـموم شـیمیایی( 
مدیریتـی  تاکتیـک  بـا  شـیمیایی  کودهـای  به خصـوص 
اقتصـادی  بهـره وری  شـاخص  ارتقـای   -3  Co.IPM
مصـرف  کارآیـی  مبنـای  بـر  سـطح  واحـد  در  مزرعـه 
و  و ضایعـات کشـاورزی  پسـماندها  آب  4- مدیریـت 
برگشـت آن بـه مزرعـه در جهـت حفـظ و افزایـش توان 
بیولوژیـک خاک، حفـظ 5- استاندارد سـازی فرایند تولید 
و محصـوالت کشـاورزی بـر اسـاس سـه اسـتاندارد پایـه 
ایمنـی غذایـی  و ارتقای شـاخص بهداشـت حرفـه ای در 
کشـاورزی بر اسـاس اصول کشـاورزی خوب )GAP( و 
بهداشـت حرفه ای کشـاورزی )OHM(. 6- شبکه سازی 
مردمـی برای  اسـتقرار و توسـعه محلی کشـاورزی پایدار 

پیـاده می شـود. 

از جملــه مطالعــات مــوردی و تجربیات اجرایــی کاربرد 
ــروژه مشــارکت کشــاورزان در  ــه پ ــوان ب ــدل می ت ــن م ای
ــدار در حوضــه زاگــرس مرکــزی  اســتقرار کشــاورزی پای
ــا 1396  ــن 1392 ت ــه در دوره بی ــت ک ــاره داش ــران اش ای

در حــال اجراســت. 
زاگــرس مرکــزی ایــران بــه دلیــل اهمیت فــوق العاده 
از منظــر تنــوع زیســتی و تأمیــن کننــده 40 درصــد آب 
شــیرین کشــور، محــدوده هــدف برنامــه مهــم ومحــوری 
باعنــوان "حفاظــت و توســعه پایدارکوهســتان زاگــرس" 
ــه تحولی"مشــارکت سیســتمی کشــاورزان  اســت. برنام
ــرای  ــدل IPCM ب ــا م ــاورزی پایدارب ــتقرار کش در اس
ــی  ــزی" یک ــرس مرک ــتی زاگ ــوع زیس ــت از تن حفاظ
ــا  از برنامــه هــای محــوری در ایــن طــرح اســت کــه ب
ــد  ــا تأکی ــدار )ب ــاورزی پای ــام کش ــتقرار نظ ــدف اس ه
ــا محیط زیســت و  ــازگار ب ــودمندی اقتصــادی س ــر س ب
تحقــق بهــره وری ســبز درکشــاورزی بــا تأکیــد خــاص 
بــر مدیریــت منابــع آب و خــاک( بــا همــکاری معاونــت 
ترویــج کشــاورزی، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
برنامــه عمــران ســازمان ملــل و طــرح حفاظــت از 
زاگــرس مرکــزی و همــکاری دســتگاه هــای حاکمیتــی 
نیــرو،  کشــور،  خارجــه،  امــور  وزارت  جملــه  از 
اســتانداری، آب منطقــه ای و ســازمان جهــاد کشــاورزی 
دراســتان اصفهــان - فــارس- چهارمحــال و بختیــاری- 
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ــه  ــا توجــه ب ــر احمــد اجــرا شــده و ب ــه و بوی کهگیلوی
ــی  ــطح مل ــرای س ــزی ب ــه ری ــمگیر، برنام ــج چش نتای
ــو،  ــط زیســت، فائ ــازمان محی ــدام مشــترک س ــرای اق ب
برنامــه عمــران و ســازمان تحقیقــات کشــاورزی در 
ــه  ــی برنام ــاز اجرای ــروع ف ــازی و ش ــت ظرفیت س جه

ــدون در ســال 1396 شــروع شــده اســت.     م
ــع  ــزي واق ــرس مرک ــه، در زاگ ــدف برنام ــه ه منطق
ــزی  ــرس مرک ــتان زاگ ــدوده کوهس ــت. مح ــده اس ش
ــاری، مناطــق  ــی اســتان چهارمحــال  و  بختی ــًا تمام تقریب
وســیعی از اســتان کهگیلویــه  و  بویراحمــد، قســمت 
ــنی  ــپیدان و ممس ــاده، س ــت، آب ــد، مرودش ــم اقلی اعظ
ــان را در  ــتان اصفه ــمیرم در اس ــارس و س ــتان ف در اس
ــرد و مســاحت کلــي آن حــدود ســه میلیــون  ــر مي گی ب
ــق  ــدوده مناط ــت. کل مح ــار اس ــزار هکت ــد ه و یکص
ــزی،  ــرس مرک ــع در زاگ ــتان واق ــار اس ــوت در چه پایل
جمعــًا بــه مســاحت 393465 هکتــار بــوده اســت. تعداد 
10 منطقــه آبخیــز مدیریتــی در محــدوده کوهســتان 

ــد.  ــن ش ــی و تعیی ــزی، طراح ــرس مرک زاگ
ایــن طــرح بــا هــدف حفاظــت از تنــوع زیســتي در 
ــت  ــق حفاظ ــق تلفی ــزي از طری ــرس مرک ــیماي زاگ س
همــراه بــا توســعه پایــدار، براســاس مطالعــات و 
ــی  ــن الملل ــرح بی ــر در ط ــاله اخی ــتاوردهای 4 س دس
ــن  ــزی، اولی ــرس مرک ــتی زاگ ــوع زیس ــت از تن حفاظ

مــدل برنامــه بیــن بخشــی مبتنــی بــر رویکــرد زیســت 
ــدار  ــعه پای ــت و توس ــه حفاظ ــوان "برنام ــا عن ــی ب بوم
کوهســتان زاگــرس مرکــزی"، بــا همــکاری وزارت 
جهــاد کشــاورزی، نیــرو، محیــط زیســت، ســازمان 
جنگل هــا و منابــع طبیعــی، اســتانداری اســتان های 
ــر احمــد و  ــه و بوی ــان، کهگیلوی ــارس، اصفه ــه ف 4 گان
چهارمحــال و بختیــاری و همــکاری سایردســتگاه ها 
ــن  ــی ای ــدف اصل ــت. ه ــده اس ــب ش ــن و نصوی تدوی
ــوازن  ــدار و مت برنامــه حفاظــت و مدیریــت توســعه پای
منطقــه زاگــرس مرکــزی ایــران به عنــوان حســاس ترین 
ــو  ــق همس ــور از طری ــیرین کش ــن آب ش ــه تأمی منطق
نمــودن حفــظ تنــوع زیســتی در مدیریــت و بهره برداری 
پایــدار منابــع آب، کشــاورزی، جنــگل داری، مرتعداری، 
گردشــگری و آب هــای ســطحی و زیرزمینــی و همچنین 
ــعه  ــتی در توس ــوع زیس ــت از تن ــازی حفاظ یکپارچه س
ــادی  ــعه اقتص ــه توس ــی و برنام ــاخت های عمران زیرس
ــه  ــه برنام ــی در تهی ــرد اصل ــت. رویک ــی اس و اجتماع
حفاظــت و توســعه پایــدار کوهســتان زاگــرس مرکــزی، 
همســو نمــودن حفاظــت از تنــوع زیســتی و بهره برداری 
بهره بــردار،  بخش هــای  فعالیت هــای  بــا  پایــدار 
کوهســتان  انــداز  در چشــم  اقتصــادی،  و  تولیــدی 
ــه وســعت تقریبــی  زاگــرس مرکــزی در محــدوده ای ب
ســه میلیــون و یکصــد هــزار هکتــار خواهــد بــود. یکــی 
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از راهبردهــای کلیــدی  مصــوب در ایــن برنامــه، مربــوط 
ــتقرار  ــوان اس ــا عن ــه ب ــت ک ــاورزی اس ــش کش ــه بخ ب
برنامــه کشــاورزی پایــدار و توســعه کشــاورزی همســو 
ــرد  ــب راهب ــزی در قال ــرس مرک ــوع زیســتی زاگ ــا تن ب
ــی و  ــاز الگوی ــت.  ف ــده اس ــوب ش ــه  مص ــوم برنام س
ــب تفاهــم نامــه مشــترک  ــن برنامــه در قال ــی ای مطالعات
ــاورزی  ــج کش ــر تروی ــت و دفت ــط زیس ــن محی فی مابی
ــق  ــال 1392 از طری ــاله از س ــکاری 5 س ــب هم در قال
ایجــاد ســایت های عملیاتــی الگویــی کشــاورزی پایــدار 
ــه  ــد و در ادام ــروع ش ــزی ش ــرس مرک ــوزه زاگ در ح
ــج   ــه، نتای ــورت گرفت ــی های ص ــتفاده از بررس ــا اس ب
وتجربیــات حاصــل از اجــرای پروژه هــای الگویــی 
ــای  ــات و فعالیت ه ــایر  اقدام ــدار و س ــاورزی پای کش
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــه در س صورت گرفت
فــارس، اصفهــان، چهارمحــال و بختیــاری و کهگیلویــه 
ــیار  ــی بس ــه راه  عملیات ــه و نقش ــد، برنام ــر احم و بوی
ــدار  ــاورزی پای ــعه کش ــتقرار و توس ــرای اس ــی ب جامع
منطقــه  کشــاورزی  ســاختار  و  شــرایط  براســاس 
ــه  ــه حوض ــرا در 10 منطق ــرای اج ــرس ب ــی زاگ عملیات
ــت  ــده اس ــی ش ــتان  طراح ــی در 4 اس ــز مدیریت آبخی
.فــاز اجرایــی )پایلــوت( برنامــه بــا ایجــاد ســه ســایت 
ــه  ــارس )منطق ــتان ف ــداردر اس ــاورزی پای ــی کش عملیات
کــر و کامفیــروز ( در ســال 1392، ســایت الگویــی 
ــال  ــاری در س ــداردر چهارمحــال و بختی کشــاورزی پای
ــه  ــداردر منطف ــاورزی پای ــی کش ــایت الگوی 1393 و س
ــا )اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد( در ســال 1395  دن
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــن اقدام ــد. مهم تری ــروع ش ش

ــد از: ــه عبارتن ــن  برنام ای
1( طراحـی و اجـرای راهبـردی خاص برای اسـتقرار 
برنامـه کشـاورزی پایـدار برمبنـای مرزهـای حوضه های 
آبخیـز مدیریتی، شـاخص تحولی در این برنامه اسـت. به 
عبـارت دیگـر در ایـن برنامـه، به جای مرزهای سیاسـی، 
حوضه هـای آبخیـر مدیریتـی به صـورت یکپارچه تحت 
پوشـش برنامه کشـاورزی پایدار قرار گرفته اسـت. برای 
10 حوضـه آبخیـز مسـتقر در  زاگـرس مرکـزی، برنامـه 

اقـدام تدوین شده اسـت. 
2( در ایـن برنامـه ازمـدل مشـارکتی سیسـتمی بـرای 

توانمند سـازی و مشـارکت پایـدار همه ذینفعـان )دولتی 
- غیـر دولتی- مردم( دراسـتقرار برنامه کشـاورزی پایدار 

هـر حوضـه آبخیز اسـتفاده می شـود.
3( پهنه بنـدی اراضـی کشـاورزی براسـاس الیه های 
اکولوژیـک و گـروه بنـدی ذینفعـان در هـر زون )پهنـه( 
براسـاس معیارهای اجتماعـی- تدوین برنامـه های اقدام 
بـرای هـر زون بـه صـورت مسـتقل براسـاس چرخـه 
موجـود-  وضعیـت  ارزیابـی  و  کارگروهـی  اطالعـات، 
تأکیـد برارتقـای مهـارت کشـاورزان در شـناخت اگـرو 
زیسـتی  فناوری هـای  مشـارکتی  توسـعه   - اکوسیسـتم 
بـا کشـاورز- سـازماندهی تشـکل های محلـی  همـگام 
از مهم تریـن  نتایـج  بـرای مدیریـت و توسـعه مردمـی 

اقدامـات در ایـن برنامـه اسـت.

مراحل  و گام های اجرایی برنامه در طرح زاگرس 
ــا  ــاورزی ب ــدی کش ــرز بن ــر در م ــه 1: تغیی مرحل
پهنــه بنــدی درقالــب حوضــه هــای مدیریتــی آبخیــز کــه 
براســاس منابــع  آب، الیــه هــای زیســت محیطــی، منابــع 
طبیعــی و تعییــن ســناریو هــای اقتصــادی - اجتماعــی. که 
ماحصــل ایــن اقــدام تقســیم کوهســتان زاگــرس مرکــزی 
بــه 10 حوضــه مدیریتــی  در 4 اســتان اصفهــان، فــارس، 
کهکیلویــه و بویــر احمــد و چهارمحــال و بختیــاری شــد. 
مرحلــه 2: اســکن، آمایــش پهنــه ای و تحلیــل 
ــرای  ــا ب ــدی واحد ه ــطح بن ــی و س ــوم زراع ــت ب کش
تعییــن ســناریوهای اقتصــادی- زیســت محیطــی از 
ــات  ــای اطالع ــه الیه ه ــه ها و تهی ــی نقش ــق بررس طری

ــی و.. ــع اصل ــوان  مناب ــیل و ت و پتانس
مرحلــه 3: ایجــاد ســازمان کار مشــترک بــرای انجــام  
کارگروهــی و تصمیم گیــری براســاس برنامه ریــزی 
ــت دادن  ــد بردخال ــا تأکی ــه ب ــر حوض ــارکتی در ه مش
تجربیــات، دانــش در قالــب یــک چارچــوب کار منطقــی 
در ســه ســطح  )دولــت ، تشــکل هــا و جوامــع محلــی( 
ــک پارچــه  ــازمان ی ــام و س ــتقرار نظ ــه 4: اس مرحل
اطــالع رســانی، مســتند ســازی و هماهنگــی براســاس 

ــود ــزار موج ــتانداردها و اب اس
مرحلـه 5: اجـرای برنامه های آموزشـی، توانمندسـازی، 
ارتقـای مهـارت ذینفعان، انسـجام سـازمانی عوامـل اجرایی 
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درقالـب کارگروه هـای اجرایی محلی برای  اسـتقرار برنامه.
محلـی  کاری  گروه هـای  سـازماندهی   :6 مرحلـه 
آموزش دیـده و ایجـاد شـبکه کشـاورزان مرجـع بـرای 
مشـارکت در برنامـه ریـزی و اسـتقرار یک پارچـه برنامه 
براسـاس اصـول و روش هـای اجرایـی مـدل سیسـتمی.
مرحلــه 7: تهیــه دســتورالعمل ها و راهکار هــا و 
پروژه هــا در قالــب برنامه هــای اقــدام، انتخــاب فنــون، 
روش هــا و یافته هــای تحقیقاتــی بــر مبنــای نتایــج 
ــکن  ــاحی و اس ــارکتی، مس ــریع مش ــی س ــه ارزیاب برنام
محیطــی شــاخص های برنامــه در پهنــه اجــرای برنامــه.
مرحلــه 8: اســتقرار تاکتیک هــای نــه گانــه تحقیقــی - 
اجرایــی - ترویجــی - آموزشــی - مشــارکتی به صــورت 
یکپارچــه در قالــب یــک بســته تلفیقــی شــامل )مدیریــت 
آب- خــاک- گیــاه، مدیریــت تلفیقــی حفاظــت از 
محصــول، مدیریــت پســماندها وضایعات، الگوی کشــت 
ــه ای،  ــت حرف ــای بهداش ــتم، ارتق ــر اکوسیس ــی ب مبتن
ــر اســاس معیارهــای  ــد ب ــد تولی اســتاندارد ســازی فراین
ــی،  ــل اکوسیســتم زراع ــه و تحلی ــط زیســتی، تجزی محی
توســعه مشــارکتی فنــاوری، مدیریــت چرخــه مشــارکتی( 

ــی. ــه صــورت کار گروهــی  و نظــام یکپارچــه مردم ب
مرحلــه 9: اســتقرار نظــام گروهــی ردیابــی و پایــش 
ــه  ــد ب ــول فراین ــرات در ط ــرل مخاط ــرای کنت ــد ب فراین

صــورت مدیریــت مشــارکتی.
محلــی،  هــای  ســازمان  ایجــاد   :10 مرحلــه 

بــرای  شبکه ســازی و ســازماندهی تشــکل محلــی 
اهــداف.  توســعه  و  تثبیــت 

اهداف و تبیین مفهوم و متدلوژی ابتکارات 
سبز در کشاورزی پایدار  

شــامل  کشــاورزی  در  ســبز  ابتــکارات  طــرح 
پروژه هــای  و  برنامه هــا  اقدامــات،  از  مجموعــه ای 
و  آموزشــی   - ترویجــی   - اجرایــی  تحقیقاتــی- 
ــا  مشــارکتی اســت کــه در قالــب یــک بســته تلفیقــی ب
ــا  ــای بهــره وری اقتصــادی در کشــاورزی ب هــدف ارتق
رعایــت ســه محــور کلیــدی زیســتی محیطــی ذیــل در 

منطقــه عملیاتــی می شــود: 
1- حفاظــت ازمنابــع طبیعــی در کشــاورزی به ویــژه 
ــر زمین  ــب س ــری از تخری ــاک )جلوگی ــع آب و خ مناب

درکشــاورزی(؛
ــر   ــه  ای؛ )تغیی ــای گلخان ــار گازه ــش انتش 2- کاه

اقلیــم در کشــاورزی( 
3- حمایت از تعادل های اکوسیستمی در کشاورزی.
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گوناگون

معرفی گیاه استویا 
به عنوان جایگزین قندهای مصنوعی

چکیده
امـروزه به دلیـل شـیوع روزافـزون بیماری های مختلف از جمله بیماری دیابـت و افزایش مرگ و میر ناشـی از چاقی، که 
در اثـر افزایـش مصـرف قنـد به ویژه قندهای مصنوعی ایجاد شده اسـت، بشـر به دنبـال پیدا کردن جایگزین طبیعی مناسـبی 
برای این قندها سـت تا به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در صنایع غذایی و دارویی از آن ها اسـتفاده کند. از این رو، گیاهی 
مانند اسـتویا با میزان شـیرین کنندگی چند برابر سـاکارز و قابل اسـتفاده در صنایع دارویی می تواند جایگزین مناسـبی برای 
ایـن منظـور باشـد. اسـتویا عالوه بـر این که در مناطق نیمه گرمسـیر و گرمسـیر می تواند به صورت چندسـاله کشـت شـود، 
نیاز کودی، آفات و بیماری های کم تری نسـبت به سـایر گیاهان قندی دارد اما به خشـکی حسـاس اسـت. مهم ترین روش 
تکثیر آن، کشـت کلون های تکثیرشـده از بذر می باشـد. این گیاه در صنایع غذایی )کمپوت، نوشـابه، بیسـکویت( و دارویی 
)بیماری هـای دهـان و دنـدان، دیابـت، چاقی، پوسـتی( مصـرف فراوان دارد. درآمد خالص کشـت سه سـاله اسـتویا در ایران 
حـدود 1/5-1/1برابـر سـرمایه گذاری اولیه آن اسـت. بنابراین می تواند به عنوان گیاهی با مـاده مؤثره و ارزش افـزوده زیاد در 

الگوی کشـت برخی مناطـق ایران در نظر گرفته شـود.

مقدمه
شــکر از کاالهــای مهــم ســبد خانــوار اســت کــه چــه 
به صــورت مســتقیم و چــه غیرمســتقیم به شــکل شــیرینی، 
بیســکویت، نوشــابه و غذاهــای کنسروشــده مصــرف 
می شــود. میــزان مصــرف ســرانه شــکر از ســال 1367 تــا 
1394 بیــن 25 تــا 30 کیوگــرم متفــاوت بــوده کــه همــواره 
ــی،  ــت. از طرف ــاده اس ــن م ــی ای ــرانه جهان ــر از س بیش ت
ــران از  ــان و ای ــدی در جه ــکر تولی ــدار ش ــن مق بیش تری
چغندرقنــد و نیشــکر تأمیــن می شــود. ایــن در حالی اســت 
کــه مصــرف شــیرین کننده های مصنوعــی روز بــه روز در 

ــی  ــیرین کننده ها عوارض ــن ش ــت. ای ــش اس ــال افزای ح
شــامل چاقــی، دیابــت، ســرطان و پوســیدگی دنــدان ایجــاد 
کرده انــد. به طــوری کــه گــزارش شــده اســت یــک 
ــرف  ــت مص ــی به عل ــی از چاق ــای ناش ــد مرگ ه درص
نوشــابه های قنــدی اســت. ایــن مقــدار معــادل 184 هــزار 
نفــر در ســال اســت کــه بیش تــر در کشــورهای در حــال 
ــن رو، در  ــد. از ای ــر رخ می ده ــورهای فقی ــعه و کش توس
ــه  ــی توج ــیرین کننده های طبیع ــه ش ــر ب ــال های اخی س
بیش تــری می شــود و به تبــع آن سیاســت های وزارت 
جهــاد کشــاورزی در جهــت جایگزینــی گیاهان قنــدی قرار 

سمر خیامیم 1، حمید نوشاد 2 و فرانک روزبه 3

1و 2- اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/ کرج، ایران
3- عضو هیأت علمی بخش بانک ژن گیاهی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/ کرج، ایران
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گرفتــه اســت. از ایــن رو، گیاهانــی ماننــد اســتویا می تواننــد 
ــرای ایــن منظــور باشــند. اســتویا از  جایگزیــن مناســبی ب
ــق  ــروزه در مناط ــه ام ــت ک ــی اس ــیرین کننده های طبیع ش
مختلــف جهــان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. اســتفاده از 
ایــن گیــاه به عنــوان جایگزیــن قنــد بــرای کاهــش انــرژي 
دریافتــي، کنتــرل وزن بــدن و بیماري هایــي ماننــد دیابــت 
و کاهــش قنــد خــون رواج یافتــه اســت. ترکیــب ایــن گیاه 
ــراي  ــبي ب ــن مناس ــد جایگزی ــت و می توان ــري زا نیس کال
ــاخارین  ــپارتام، س ــد آس ــي مانن ــیرین کننده هاي مصنوع ش
و ســیکالمات باشــد، بــدون آنکــه اثــرات ناشــي از ســوء 
ــر  ــد. به نظ ــته باش ــیرین کننده ها را داش ــن ش ــرف ای مص
ــه مقــدار چهــار میلي گــرم  مي رســد مصــرف روزانــه آن ب
بــه ازاي هــر کیلوگــرم از وزن بــدن ضــرري نداشــته باشــد. 
بنابرایــن شناســایی ایــن گیــاه بــا هــدف توســعه تحقیقــات 
و کشــت و کار آن در کشــور ضــروری بــه نظــر می رســد. 
ــد  ــران اســتویا گیاهــی جدی ــن کــه در ای ــه ای ــا توجــه ب ب
ــه برخــی از  ــه به صــورت خالصــه ب ــن مقال اســت، در ای

ویژگی هــای آن اشــاره می شــود.

مشخصات استویا
اســتویا گیاهــي بوتــه اي اســت کــه بــه آن برگ شــیرین 
یــا بــرگ قنــدي نیــز مي گوینــد. گیاهــی علفــی و حســاس 
ــک و  ــای کوچ ــاه دارای برگ ه ــن گی ــت. ای ــه سرماس ب
ــگ  ــش کم رن ــی بنف ــمت میان ــفید در قس ــا ی، س گل ه
اســت  )شــکل 1(. ارتفــاع گیــاه تــا یــک متــر هــم رســیده 
و عمــر آن ســه تــا پنــج ســال اســت. شــیریني موجــود در 
ــاي  ــه نام ه ــول در آب ب ــوادی محل ــل م ــاه به دلی ــن گی ای
اســتویوزید و ریبودیوزید و اســتویول اســت کــه 200-300 

ــر شــیرین تر از ســاکارز هســتند. براب

ایــن گیــاه از نواحــي نیمه خشــک تــا مراتــع و 
ــي  ــر در نواح ــود و بیش ت ــت مي ش ــي کش ــوار جنگل ن
نیمه مرطــوب تــا نیمه گرمســیري رشــد خوبــي دارد. 
در مناطــق ســرد به عنــوان گیــاه یک ســاله نشــاکاري 
مي شــود امــا در نواحــي نیمه گرمســیر تــا گرمســیر 
به صــورت گیــاه چندســاله کشــت مي شــود. بــا توجــه بــه 
ــه ســرما و خشــکی حســاس اســت، در همــه  ایــن کــه ب
مناطــق نمی تــوان آن را کشــت نمــود. در مناطــق شــمالی 

شکل 1: گل و بوته استویا
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و حــاره ای جنــوب کشــور، کشــت آن قابــل توصیــه اســت 
گرچــه در ســایر مناطــق نیــز به صــورت گلخانــه ای قابــل 
کشــت می باشــد )شــکل 2(. در بعضــی مناطــق می توانــد 
جایگزیــن برنــج شــود. در دمــای 30-15 درجه ســانتي گراد 
رشــد خوبــي داشــته امــا در محیط هــاي مختلــف از 5-40 
درجــه ســانتي گراد مشــاهده مي شــود. بــه یخبنــدان مالیــم 
ــدان شــدید ریشــه ها آســیب  ــا در یخبن ــوده ام ــل ب متحم
مي بیننــد. در نــور و گرمــای زیــاد رشــد برگ هــا بیش تــر 
ــرای رشــد  ــار و تابســتان ب ــی به ــای طوالن شــده و روزه
ــد  ــراي رش ــرگ مناســب اســت. مناســب ترین خــاک ب ب
ــه  ــوم زهکــش دار اســت و ب ــا ل ــای ماســه اي ت آن خاک ه
ــه  ــودن خــاک به ویــژه در خاک هــاي رســي و ب غرقــاب ب
شــوری خــاک حســاس اســت. بــا توجــه به ریشــه افشــان 
گیــاه، خــاک مناســب، خاکــی ســبک و غنــي از مــواد آلي و 

ــاد اســت.  داراي قــدرت نگهــداري آب زی

عملیات زراعي
ــي دارد. مشــکل  ــي کم ــت جوانه زن ــتویا قابلی ــذر اس ب
جوانه زنــی آن بیش تــر به علــت پوکــی بــذر اســت. 
در صــورت وجــود ارقــام مرغــوب می تــوان گیــاه را 
ــق روش هــای کشــت بافــت  ــا از طری به صــورت قلمــه ی
تکثیــر نمــود. قلمــه معمــوالً در طــول 10-5 ســانتی متری 
محــور گیــاه از گیــاه یک ســاله بــه شــکلی تهیــه می شــود 
ــی  ــای پایین ــد. برگ ه ــه باش ــل دارای دو جوان ــه حداق ک
قلمــه جــدا شــده و فقــط دو تــا ســه بــرگ کوچــک نگــه 

ــکل 3(.  ــوند )ش ــته می ش داش

شکل 2: کشت مزرعه ای در نواحی مرطوب )سمت راست( و گلخانه ای در سایر مناطق)سمت چپ(

ــده از  ــت آم ــه به دس ــوان از قلم ــت می ت ــراي کش ب
کشــت بافــت یــا قلمــه گرفتــه شــده از ســاقه اســتفاده و 
ســپس آن را به صــورت نشــایي کشــت نمــود. روش هــاي 
کاشــت مشــابه ســایر گیاهــان نشــایي اســت )شــکل 4(. 
ــداري  ــه نگه ــه در گلخان ــدت 8-7 هفت ــه م ــه ب نشــا قلم
دوم  نیمــه  از  مي تــوان  معتــدل  نواحــي  در  و  شــده 
اردیبهشــت تــا اوایــل خــرداد بــه مزرعه اصلــی انتقــال داد. 
ــه  ــه بوت ــن 50-40 ســانتیمتر و فاصل ــا بی ــه ردیف ه فاصل
23-20 ســانتیمتر و بــا تراکــم حــدود 100-75 هــزار بوتــه 

ــود.  ــت مي ش ــار کش در هکت

ــک  ــاه نزدی ــده گی ــه ریشــه تغذیه کنن ــن ک ــه ای نظــر ب
ســطح خــاک قــرار دارد، بهتــر اســت بــرای بهبــود تغذیــه 
گیــاه بــه خاک هــای ماســه ای کمپوســت اضافــه نمــود. نیاز 
ایــن گیــاه بــه نیتــروژن کــم بــوده )حــدود 100 کیلوگــرم 
ــر اســت کــه به صــورت ســرک و پــس  ــار( و بهت در هکت
از اســتقرار کامــل نشــا اســتفاده کــرد. نیتــروژن را می تــوان 
طــی ســه مرحلــه، اول پــس از اســتقرار کامل نشــا و ســپس 
بعــد از برداشــت اول و دوم مصــرف نمــود. بــا توجــه بــه 
اینکــه در مناطــق مرطــوب کشــت می شــود جهــت 
جلوگیــری از شست وشــوی نیتــروژن و افزایــش راندمــان 
ــع کــودی کندرهــا  ــر اســت کــه از مناب مصــرف کــود بهت
هماننــد کــود اوره پوشــش شــده بــا گوگــرد کــه نیتــروژن 
را بــه کنــدی در اختیــار گیــاه قــرار می دهنــد اســتفاده کرد. 
عکــس العمــل گیــاه نســبت بــه کودهــای نیتــروزن کم تــر 
ــر اســت.  ــه کودهــای فســفر و پتاســیم بیش ت و نســبت ب
ــواد  ــد م ــبب تولی ــیمیایی س ــاي ش ــاد کوده ــرف زی مص
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مؤثــره نامرغــوب خواهــد شــد. افزایــش موادآلــی در خاک 
باعــث افزایــش مرغوبیــت مــواد مؤثــره و افزایــش راندمــان 
کودهــای شــیمیایی می شــود. بنابرایــن بهتــر اســت در کنار 
ــی و  ــای آل ــاً از کوده ــیمیایی حتم ــای ش ــرف کوده مص
ــی حــدود 30  ــز اســتفاده شــود. به طــور کل ــک نی بیولوژی
ــار  ــرم در هکت ــار P2O5 و 40 کیلوگ ــرم در هکت کیلوگ
ــر  ــدار ب ــن مق ــه ای ــت البت ــه شده اس ــز توصی K2O نی
اســاس نتایــج تجزیــه خــاک و موجــودی ایــن عناصــر 
در خــاک متغیــر اســت. اســتویا بــه کمبــود بــور حســاس 
بــوده و در مواقعــی کــه خــاک دارای کمبــود بــور باشــد 
ــگ  ــی زرد رن ــورت لکه های ــور به ص ــود ب ــم کمب عالئ
کــه در نهایــت زرد و ســیاه خواهدشــد روی بــرگ 
ــا اســپری  ظاهــر می شــود و ایــن مشــکل را می تــوان ب

ــور برطــرف کــرد. کودهــای حــاوی ب

از آنجایــی کــه خواســتگاه ایــن گیــاه از مناطــق گــرم 
ــبک  ــداوم و س ــاري م ــه آبی ــاز ب ــت، نی ــوب اس و مرط
دارد. بهتریــن زمــان آبیــاري براســاس مورفولــوژي 
ــادن  ــه افت ــوک ســاقه ها رو ب ــه ن ــي اســت ک ــاه زمان گی
باشــد. بــا توجــه بــه ســطحی بــودن ریشــه ایــن گیــاه، 
ــردن  ــا اضافه ک ــکی و گرم ــرات خش ــت کاهش اث جه
مالــچ در اطــراف گیــاه ضروریســت. بــرای ایــن منظــور 
ــاي  ــت در پ ــا کمپوس ــي و ی ــچ پوشش ــوان از مال می ت
ــه  ها  ــدن ریش ــا از خشک ش ــرد ت ــتفاده ک ــه ها اس ریش
جلوگیــري نمایــد بــرای ایــن کــه بوتــه مرطــوب مانــده 
ــن روش  ــد، بهتری ــیب ببین ــر آس ــش کم ت ــر تن و در اث

ــا  ــي )میکــرو( ب ــن اســتویا روش باران ــراي ای ــاري ب آبی
ــا  ــت در روز ب ــا 4 نوب ــن آب در دو ت ــم معی ــک حج ی
ــتان  ــژه در تابس ــه وی ــرای آن ب ــاری 3-5 روز ب دور آبی
ضــروری اســت. هرچنــد کــه آبیــاري قطــره اي در 
صــورت ســبک بــودن خــاک مشــکلي ایجــاد نمي کنــد. 
ــا علف هــاي  ــارزه ب ــرای مب ــن ب ــور و وجی ــا کولتیوات ام
هــرز ضــروري اســت ولــی به دلیــل تــرد بــودن 
ســاقه های اســتویا بایــد بــا دقــت فــراوان انجــام شــود. 
اســتویا خاصیــت دفــع حشــرات را دارد. طعــم برگ هــا 
به دلیــل شــیرین بودن بــراي حشــرات مطلــوب نیســت. 
طعــم شــیرین آن یــک مکانیــزم طبیعــی جهــت مبــارزه 
ــن  ــات ای ــن آف ــت بنابرای ــا اس ــته ها و زنجره ه ــه ش علی
ــن رو، در کشــاورزی  ــاه بســیار محــدود اســت. از ای گی
ارگانیــک بســیار مــورد توجــه اســت. مهم تریــن آفــت 
ــه  ــاری، لک ــن بیم ــر و مهم تری ــرم طوقه ب ــاه ک ــن گی ای

ــزارش شــده اســت.  ــپتوریایی گ ــی س برگ

برداشت 
وضیعــت  براســاس  برداشــت  زمــان  و  تعــداد 
حاصلخیــزی خــاک، رقــم و فصــل رشــد متفــاوت 
ــوان  ــت می ت ــس از کاش ــاه پ ــار م ــوالً چه ــت. معم اس
ــدام نمــود و برداشــت دوم  ــه برداشــت اول اق نســبت ب
ــر اســت. در  ــار انجــام پذی ــاه یک ب و ســوم هــر ســه م
مناطــق معتــدل از اواخــر شــهریور تــا مهــر کــه ارتفــاع 
ــبت  ــد نس ــت بای ــانتي متر اس ــدود 40-60 س ــاه ح گی

شکل 4: خزانه نشا استویاشکل 3: تهیه قلمه از گیاه یک ساله
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ــدام نمــود. در شــمال کشــور زمــان  ــه برداشــت آن اق ب
ــه در  ــت، ک ــاه اس ــر م ــر تی ــت در اواخ ــن برداش اولی
ــت.  ــال اس ــد نرم ــا در ح ــیریني برگ ه ــع ش ــن موق ای
برداشــت بایــد از ارتفــاع 10-25 ســانتی متری گیــاه 
ــا  ــا ب ــاع باعــث می شــود بوته ه ــن ارتف انجــام شــود. ای
ــن بعــدي آمادگــی  ــراي چی ــی ب رشــد شــاخه های جانب
الزم را داشــته باشــند. برداشــت های دیرتــر و در زمانــی 
کــه درجــه حــرارت هــوا کم تــر و طــول روز کوتاه تــر 
اســت باعــث می شــود شــیرینی گیــاه بیش تــر شــود. در 
مناطــق سردســیر به دلیــل پوشــاندن گیاه جهــت محافظت 
ــر شــده و  ــاه کم ت آن از یخبندان هــای زودرس، رشــد گی

ــود.  ــر می ش ــده بیش ت ــیرین کنن ــواد ش ــزان م می
مکانیــزه  به صــورت  برگ هــا  برداشــت  امــکان 
ــرارت  ــه ح ــه در درج ــد بالفاصل ــته و بای ــود داش وج
ــاعت  ــدت 24-48 س ــه م ــانتي گراد ب ــه س 40-50 درج
برگ هــا خشــک شــوند. کیفیــت خشــک شــدن بــر مــاده 
ــه  ــاه ب ــر گی ــه اگ ــوري ک ــذارد به ط ــر مي گ ــره تأثی مؤث
خوبــي خشــک نشــود مــاده مؤثــره آن کاهــش مي یابــد. 
ــوان از  ــیع می ت ــاس وس ــردن در مقی ــک ک ــرای خش ب
خشــک کننــده غــالت یــا یونجــه اســتفاده کــرد. فراینــد 
خشــک کــردن نیــاز بــه گرمــای اضافه نــدارد امــا جریان 
ــک روز  ــت. در ی ــم اس ــردن مه ــک ک ــی خش ــوا ط ه
نســبتًا گــرم پاییــزی اســتویا می توانــد طــی 12 ســاعت 
در زیــر نــور خورشــید خشــک شــود. پــس از خشــک 
کــردن بایــد برگ هــا از ســاقه جــدا شــوند بســته بنــدی 
شــده و در محیــط خشــک و خنــک نگهــداری شــوند. 
عملکــرد کل بوتــه ســبز حــدود 15تــن در هکتاراســت 
کــه پــس از خشــک شــدن بــه حــدود 4000 کیلوگــرم 
در هکتــار خواهــد رســید. و پــس از جــدا کــردن بــرگ 
از ســاقه، عملکــرد در ســال اول حــدود 3000 کیلوگــرم 
ــا  ــر ت ــادی آن حداکث ــرد اقتص ــت. عملک ــار اس در هکت
ســه ســال خواهــد بــود. هرچنــد ســاقه نیــز حــاوی مــواد 
ــتویا  ــرگ اس ــیریني ب ــا ش ــد، ام ــده می باش ــیرین کنن ش

ــت. ــر اس ــندي آن بیش ت ــازار پس ــوده و ب ــر ب بیش ت

سطح زیر کشت و میزان تولید
اســتویا در برخــي از کشــورها بــه عنــوان مــاده 

شــیرین کننــده ده هــا یــا صدهــا ســال اســتفاده مي شــود. 
ــکاي  ــتویا از آمری ــیرین اس ــه ش ــاني گون ــرف انس مص
ــورها  ــیاری از کش ــروزه در بس ــد. ام ــاز ش ــي آغ جنوب
کشــت و مصــرف می شــود. در ژاپــن بیــش از 20 ســال 
ــي  ــل غذای ــیرین کننده و مکم ــوان ش ــه به عن ــت ک اس
ــازار  ــد ب ــتویا 40 درص ــروزه اس ــود و ام ــتفاده مي ش اس
ــي  ــود. در برخ ــامل مي ش ــاي آن را ش ــیرین کننده ه ش
کشــورها توجــه بــه مســائل ســالمت و گاهــی سیاســي 
دسترســي بــه آن را محــدود کــرده اســت. به طــور مثــال 
در ایــاالت متحــده از ســال 1995 تــا ســال 2008 فقــط 
ــت  ــر در دیاب ــي مؤث ــي و رژیم ــاده داروی ــوان م به عن
ــوان  ــه بعــد به عن ــا از ســال 2008 ب اســتفاده مي شــد ام
مکمــل غذایــي و مــاده ایمــن قابــل اســتفاده اســت. در 
ــال  ــال در ح ــد در س ــدود 500 درص ــازار آن ح ــد ب هن
رشــد بــوده و افزایــش قیمــت 25 درصــد داشــته و چین 
بزرگ تریــن صــادر کننــده ایــن گیــاه اســت. اســتویا تــا 
ســال 2015 حــدود 10-15 درصــد از بــازار آســیا را بــه 

ــود.  خــود اختصــاص داده ب
ــت  ــده اس ــخص ش ــتان مش ــه ای در هندوس در مطالع
ــتویا حــدود  ــاله اس ــه س ــص کشــت س ــد خال ــه درآم ک
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــرمایه گذاری اولی ــر س 5/1 براب
ایــن کــه بیش تریــن هزینــه در کشــت اســتویا بــه هزینــه 
ــاله آن  ــد س ــت چن ــا کش ــت ام ــوط اس ــاکاری مرب نش
می توانــد هزینــه نشــا را جبــران کنــد. در ایــران بر اســاس 
ــال  ــه س ــه س ــال 95-96 کل هزین ــای س ــن نرخ ه میانگی
آن حــدود 85 میلیــون تومــان بــرآورد شــد و بــا فــرض 
ــال(  ــوع سه س ــار )در مجم ــن در هکت ــرد شــش ت عملک
و قیمــت 35 هــزار تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم میــزان 
درآمــد خالــص پــس از ســه ســال حــدود 125 میلیــون 
تومــان بــرآورد شــد )جــدول 1(. همچنیــن قیمــت پــودر 
ســفید اســتویا در بازهــای جهانــی بیــن 20 تــا 100 
ــه  ــایت Alibaba(. باتوج ــت )س ــده اس ــرآورد ش دالر ب
ــودن  ــودآور ب ــتویا و س ــت اس ــعه کش ــکان توس ــه ام ب
ــکاری  ــد راه ــول می توان ــن محص ــد ای ــت آن، تولی کش
ــودن  ــی ب ــک محصول ــکل ت ــردن مش ــرف ک ــرای برط ب
ــغلی و در  ــد ش ــای جدی ــاد فرصت ه ــاورزی و ایج کش

ــت توســعه اقتصــادی محســوب شــود. نهای
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جدول 1 : هزینه کشت سه ساله استویا بر حسب میلیون تومان در هر هکتار

کلسال سومسال دومسال اولموارد هزینه

1/5--1/5آماده سازی زمین

61/529/5آبیاری بارانی

30--30نشا )هزینه هر نشا 500 تومان با فرض 60هزار بوته(

1/5--1/5هزینه کاشت

74/5516/5کود )آلی و شیمیایی( و سم

33/5410/5برداشت و خشک کردن

22/537/5پودر و بسته بندی کردن

5128پیش بینی نشده

56131685کل هزینه

درآمد
1500250020006000عملکرد برگ خشک  )کیلوگرم در هکتار(

52/587/570210با فرض قیمت هر کیلوگرم 35 هزار تومان

3/574/554125-درآمد خالص

موارد مصرف 
اســتویا گیاهــی بــا ارزش افــزوده فــراوان اســت کــه در 
صنایــع غذایــی و دارویــی کاربــرد فــراوان دارد. مــاده مؤثره 
آن در مقــدار کــم می توانــد قیمــت زیــادی داشــته باشــد. از 
طرفــی غیــر کالــری زا بــوده و اثــرات ســو جانبــی شــیرین 

کننده هــای مصنوعــی را نــدارد. 

از بــرگ تــازه، پــودر بــرگ خشــک و عصــاره اســتویا 
ــل  ــرگ خشــک به طــور قاب اســتفاده می شــود. شــیرینی ب
توجهــی بیش تــر از بــرگ تــازه اســت )شــکل 5(. برگ هــا 
را مي تــوان به طــور مســتقیم مصــرف نمــود یــا در تولیــد 
چــاي بــه ویــژه چــاي کیســه اي اســتفاده  کــرد. فرم هــاي 

اســتخراج اســتویا بــه شــکل عصــاره تیــره، عصاره شــفاف 
و پــودر خشــک و ســفید اســتویوزید اســت کــه بیش تــر 
فــرم پــودري آن رایــج اســت. شــیرینی پودر خشــک ســفید 
ــت  ــک اس ــرگ خش ــبز و ب ــرگ س ــر از ب ــتویا بیش ت اس
)شــکل 5(. در صنایــع غذایــي، نوشــابه ســازي و شــیریني 
ــتفاده  ــده اس ــیرین کنن ــوان ش ــوان از آن به عن ــازي مي ت س
نمــود. اســتویا در تهیــه خمیــر دنــدان، کنتــرل قنــد خــون 
و دیابــت، کاهــش وزن و رژیــم الغــری، درمــان جراحــات 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــان و گرفتگــي صــدا، م ــتي، درم پوس
می گیــرد لــذا در صنایــع داروســازي کاربــرد مؤثــري 

خواهــد داشــت.
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شکل 5: میزان ماده شیرین کننده در فرم های مختلف استویا
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گوناگون

“من یک مرّوج کشاورزی هستم”

اسماعیل شهبازی:

دکتــر اســماعیل شــهبازی یکــی از چهره  هــای تأثیرگــذار و مانــدگار ترویــج و آمــوزش کشــاورزی هــم به عنــوان یــک 
رشــته تحصیلــی و هــم به عنــوان یــک حرفــه بــوده و هســتند. ایشــان هــم بــرای دانشــگاهیان و هــم دســت  اندکاران ترویــج 
در بخش هــای اجرایــی همــواره چهــره ای آشــنا و الهام  بخــش بوده انــد. شــاید بــرای بســیاری از مــا جالــب باشــد کــه بدانیــم 
ــد. در ایــن  ــه جایــگاه کنونــی چــه مســیری را طــی کرده ان ــرای رســیدن ب ــد و ب ــاره ترویــج دارن ایشــان چــه دیدگاهــی درب
شــماره یادداشــتی تحــت عنــوان »مــن یــک مــروج کشــاورزی هســتم« را از ایشــان منتشــر خواهیــم کــرد و در شــماره 

آینــده بــا زندگینامــه ایشــان آشــنا خواهیــم شــد. 

اسماعیل شهبازی: 
“من یک مرّوج کشاورزی هستم” 

ــر،  ــة زی ــه گان ــاِد س ــه از ابع ــم ک ــک می خواه و این
ــد:  ــی از بُع یعن

)1( خدمتگزاریَم به مردم،
)2(  برقراری ارتباطم با ارباب رجوع، و از

)3(، بُعد دانشیابی و تجربه اندوزیَم برای مرّوج شدن،
به اختصار به معرفی شغِل مرّوجِی خود بپردازم.

1 - از بُعد خدمتگزاریم به مردم
 بیــش از60 ســال اســت کــه کار اصلــی و فرعــی و یــا، 
شــغل اّول و دومــم و خالصــه، همــه زندگــی شــخصی و 
ــوان  ــی و اداریَــم به عن ــش های علم ــی و کوش اجتماع
ــرف  ــی َص ــب،  بخش ــا داوطل ــف و ی ــروِج موظ ــک م ی
ــن و پیشــرفته  ــن اصــول علمــی کشــاورزِی نوی یادگرفت
ــاد دادِن  ــرف رواج و ی ــر آن، َص ــش دیگ ــب و بخ و مناس
روش هــای عملــی آن آموخته هــا بــه کشــاورزان و 

روســتاییان بــوده و هســت. 

یعنی می آموزم و می آموزانم:  
*- تــا همــراه و بــه دســت توانــای کشــاورزاِن 
ــورمان را  ــاک کش ــع آب و خ ــم مناب ــتایی، بتوانی روس
نگهــداری و از آن هــا بهره بــرداری بهینــه به عمــل 

ــم. آوری
*- تــا در مــزارع و باغســتان های کشــورمان، بــه مقــدار 
ــوه و ســبزیجات  ــات، می ــر و بهتــری غــالت، حبوب بیش ت

تولیــد کنیــم. و نیــز،
ــا  ــتان  ها و مرغزاره ــه  ها و قلمس ــم در بیش *-تا بتوانی
کشــورمان،  وتاالب  هــای  دامداری  هــا  و  چراگاه  هــا  و 
ــواع بیش تــر و بهتــری دام و طیــور و زنبــور و  تعــداد و ان
آبــزی بپرورانیــم و محصــول و فرآورده  هــای آن هــا را بــه 

َســِر ســفره های همــه مــردم برســانیم. 
ــرّوج«،  ــِن م ــد »م ــه می بینی ــن ســان اســت ک و بدی
هــر روز ســه بــار افتخــار خدمتگــزاری بــه همــة مــردِم ُخرد 
وکالن و زن و مــرد در شــهرها و روســتاها را نصیــب خــود 

ــازم. ــاخته و می س س
ــه جــز شــاغالن  ــه مــن بگوییــد کــه امــروزه ب حــال ب
ِحرفه  هــاِی کشــاورزی، شــاغالن کدامین رشــته و شــغل و 
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حرفــه ای می تواننــد ایــن چنیــن درســت و مفیــد و موثــر 
ــه  ــی بخــش ب ــدار و زندگ ــداوم و پای ــن حــال، م و در عی
ــه  ــت ب ــه در خدم ــا ک ــورمان، و ای بس ــردِم کش ــة م هم

مــردم جهــان باشــند؟
بازهــم بگویــم کــه اســاس کار مــا »مرّوجــان  و 
کشــاورزی«،  همیــن اســت تــا همــراه و در خدمــِت 
ــای  ــاِن فرآورده ه ــوالت و موزع ــدالِن محص ــدان و ُمب مول
ــِی  ــدف کل ــا ه ــت ب ــم و در نهای ــا ه ــه ب ــاورزی، هم کش
ــِت  ــن امنی ــام تأمی ــواره در مق ــردم، هم ــذای م ــن غ تأمی
ــتایی و  ــه روس ــرای جامع ــی ب ــردی و اجتماع ــداِر ف پای

ــیم. ــورمان باش ــردم کش ــه م ــی هم ــایری و حت عش
ــر  ــاورزی«، در ه ــِی کش ــغل ِ»مروج ــن روی، ش و از ای
ــه  ــی و مرتب ــة تحصیل ــر درج ــا ه ــص و ب ــته و تخص رش
دانشــگاهی و مقــام اداری و مرتبــت مدیریتــی کــه باشــد، 
شــغلی فراگیرنــده و فرا دهنــده و پروراننــده و ســازنده در 
راه تأمیــن زندگــی و در نهایــت، تضمیــن کننــده امنیــِت 
اجتماعــی بــرای هــر نفــر از جمعیِت ســرزمین  مان از 

ــرد و کالن اســت.  ُخ
و اینــک ضمــن تکریــم و تمجیــد همــة دیگــر رشــته ها 
و تخصص هــای تحصیلــی و ِحــَرف و ُصنــوف شــغلی، 
ــه  ــغل و حرف ــی و ش ــته تحصیل ــن رش ــیم کدامی می پرس
و ِصنفــی ماننــد رشــته و حرفــه و ِصنــف و شــغِل “مروجِی 
کشــاورزی« در سراســر زندگــی شــغلی بدین ســان خالص 
و مخلصانــه، و صمیمــی و دوســتانه، و پایــدار و پیگیرانــه 
توانســته و می توانــد، در خدمــت همــگان - اعــم از غنــی 
ــرد و کالن - در شــهرها و روســتاها و درهــر  و فقیــر و ُخ

عرصــة فــردی و اجتماعــی دیگــر باشــد؟

 2 -  بُعد برقراری ارتباطم با ارباب رجوع
جوامــع روســتایی و عشــایری در ســرزمین ایــران 
ــن جوامــع در عیــن حــال،  ــوع و متعــدد هســتند. ای متن
ــادی و  ــی، اقتص ــی و جغرافیای ــرایط اقلیم ــب ش ــر حس ب
اجتماعــی، و برخــورداری از فرهنگــی مشــترک و عمومی،  
دارای ُخــرده فرهنــگ هایــی گوناگــون و بومــِی هــر منطقه 
و ناحیــه و گاهــی هــم،  ویــژه هــر کــوی و بــرزن در هــر 

محلــه، از هــر زیســت بــوِم آنــان بــوده و هســت. 
ــع  ــر جوام ــم ب ــن شــرایط حاک ــی اســت در چنی گفتن
ــن  ــای ای ــایری، اعض ــتائی و عش ــک روس ــزرگ و کوچ ب
ــن  ــرایط س ــب ش ــر حس ــال، ب ــن ح ــز در عی ــع نی جوام
ــردی و  ــای ف ــی ه ــث ویژگ ــش از حی ــم و بی ــواد، ک و س
خانوادگــی، و قــوم و قبیلــه ای، و شــغلی و حرفــه ای نیــز، 

بــا هــم متفــاوت هســتند. 
همــه ایــن گوناگونی هــا در میــداِن عمــل و اجــراء، کاِر 
برقــراری ارتبــاِط رو - در – رو  و ایجــاد و اســتقرار و 
تحکیــم مناســبات صمیمانــه و دوســتانه، بــرای »مبادلــه 
ــاب  ــایِر ارب ــتائیان و عش ــا روس ــروج ب ــن م ــات« بی اطالع
رجــوع به منظــور تفهیــم و تفاهــم و فراگیــری و فرادهــی 
و در نهایــت، توســعه و تکامــل منابــع انســانی را ، ُکنــد و 

دشــوار مــی ســازد.
ــواری ها  ــا دش ــة ب ــا و مواجه ــد َروی ه ــه ُکن ــن گون ای
ــا مــردم اســت کــه معمــوالً  ــاِط شــخِص مــرُوج ب در ارتب
ــی از  ــرِی« ناش ــم پذی ــم، »ک ــی ه ــری« و گاه »دیرپذی
ــه فــرِد مــروج را در  ــاب رجــوع نســبت ب بی اعتمــادِی ارب

ــته و دارد. ــی داش پ
پــس» مــرُوِج کشــاورزی« یــا هــر روشــنگر و تســهیلگِر 
ــه قصــد  ــتائیان و ب ــا روس ــِل ب ــق تعام ــه از طری ــر ک دیگ
پی ریــزِی فراینــد تغییــر و تحــول بــرای توســعه و تکامــل 
منابــع انســانی بــه دروِن جوامع روســتائی و عشــایری ورود 
ــی  ــی و عمل ــة علم ــش و تجرب ــد دان ــد، بای ــدا می کن پی
مربــوط را کســب و ســرانجام، تخصــص و مهارِت »تعامــل« 
ــی و  ــور علم ــایری را به ط ــتایی و عش ــای روس ــا توده ه ب
ــی  ــان،  بخوب ــه ســاده ترین بی ــی ب ــرا گیرد. یعن ــی ف عمل
ــا مــردم روســتایی و عشــایری  ــه ب »بیامــوزد« کــه چگون
ــان  ــود از آن ــم خ ــا ه ــد، ت ــل کن ــد و تعام ــرف بزنن ح
بیامــوزد و هــم بــه آنــان، بیاموزانــد – و ایــن هــم،  بنیــاِن 
ــن روســتائیان و عشــایر  کارِ »مروجــی کشــاورزی« در بی

اســت.

  3 -  بُعــد دانشــیابی و تجربــه اندوزیــم بــرای 
مــرّوج شــدن

ــک کاردان  ــد ی ــدا بای ــاورزی«، ابت ــرّوج کش ــک »م ی
)کمــک مهنــدس( و یــا یــک کارشــناس )مهنــدس( جامع 
علــوم و فنــون کشــاورزی باشــد. البتــه مطلــوب این اســت 
ــا کشــاورز زاده و روســتایی تبــار و  کــه اصالتــاً کشــاورز ی
یــا مطلــوب تــر ایــن کــه، روســتا زاده باشــد. هــم چنــان 
که مــِن باغبــان، کــه باغــدار زاده هــم بــودم، بــا دارا بــودن 
ــروج کشــاورزی  ــاه 1336 م ــر م ــم کشــاورزی، از تی دیپل
ــه  ــا ب بخــش روانســر در اســتان کرمانشــاه شــدم و بعده
مــرور، ســایر مــدارج تحصیلــی درآمــوزش عالی کشــاورزی 
را نیــز پیمــودم تــا بلکــه بــا افتخــار، یــک مــروج  جامــع 

علــوم و فنــون کشــاورزی بشــوم.
ــا و  ــوم و فن آوری ه ــعة عل ــه توس ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
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ــاد، در  ــای زی ــود چالش ه ــائل و وج ــی مس ــز پیچیدگ نی
ــرای مــروج  ــا بُعــد دانشــیابی و تجربه انــدوزی ب ارتبــاط ب
ــر  ــی فرا ت ــرایط الزم حت ــا، ش ــایر زمینه ه ــدِن در س ش
ــروج  ــک »م ــی ی ــت. یعن ــاورزی اس ــای کش از زمینه ه
ــناس  ــد کارش ــدو ورود بای ــان ب ــی«  از هم ــع طبیع مناب
)مهنــدس( علــوم و فنــون جنــگل یــا علــوم و فنــون مرتــع 
ــروری  ــزی پ ــیالت و آب ــون ش ــوم و فن ــا عل ــز و ی و آبخی
ــروج حفاظــِت  ــک »م ــم، ی ــب ه ــن ترتی باشــد. و به همی

محیــط زیســت« و »مــروِج محیط بــان« 
هــم، بایــد کارشــناس )مهنــدس( علــوم 
ــت و  ــط زیس ــت از محی ــون حفاظ و فن
محیــط بانــی باشــد. کمــا ایــن که، یــک 
ــدا  ــز ابت ــط« نی ــت محی ــروج بهداش »م
بایــد کارشــناس )مهنــدس( علــوم و 
ــم  ــد. ه ــی باش ــت عموم ــون بهداش فن
چنــان کــه، یــک »مــروج تعــاون« هــم 
ــاون  ــون تع ــوم و فن ــناس عل ــد کارش بای
و یــا کارشــناس ارشــد تعــاون روســتایی 
و نیــز، یــک »مــروج آبادانــی روســتاها« 
نیــز بایدکارشــناس مهندســی تکنولــوژی 
آبادانــی روســتاها و یــا کارشــناس ارشــد 

توســعه روســتایی باشــد.
بــر ایــن مبنــی، روشــن اســت کــه هریــک از مروجــان 
در دیگــر زمینه هــای اقتصــادی و اجتماعــی و یــا فرهنگِی 
زیــر بنــای توســعة منابــع انســانی و نیــز، عمــران و آبادانی 
بــرای گســترش و تســهیل تولیــد و تبدیــل محصــوالت و 
فراورده هــا هــم، بایــد کارشــناس و یــا کارشــناس ارشــِد 
مهندســی در علــوم و فنــون در یکــی از زمینه هــای 

مربــوط باشــند.
ولیکــن تخصــص و تبحــر داشــتن و مجــرب بــودن در 
ــرای  ــته ب ــته های وابس ــا و رش ــن زمینه ه ــک از ای هری
ــة  ــه الزم ــت. بلک ــی نیس ــا کاف ــدن« در آن ه ــروج ش »م
»مــروج شــدن«، آشــنایی الزم و کافــی بــه پیش نیاز هــای 
علــوم انســانی در دوره هــای تکمیلــِی ضمــِن خدمــت و یــا 
در آمــوزش عالــی و از جملــه در زمینه هــای »روانشناســی 
فــردی« و »روانشناســی اجتماعــی« و نیــز، »جامعــه 
ــتایی و  ــی روس ــگ شناس ــتایی« و »فرهن ــی روس شناس
عشــایری« نیــز هســت. و از آن جــا کــه شــخص »مــروج« 
ــنگری و  ــان روش ــه در جری ــر زمین ــته و در ه ــر رش از ه
تعامــل، ناگزیــر از تمــاس» ُرخ - بــه – ُرخ« و نیــز تمــاس 
ــا توده هــای  »غیــر- حضــوری« بــرای برقــراری ارتبــاط ب

مردمــی اســت از ایــن رو، آشــنائی ژرف بــا علــوم ارتباطات 
وکســب مهــارت درکاربُــرِد فنــوِن الزمــة ارتبــاط در 
فضاهــای واقعــی و مجــازی مربــوط هــم، از جملــه پیــش 
نیازهــای تحصیــالت تکمیلــی و یــا آمــوزش هــای ضمــِن 
ــته ها  ــة رش ــدن« در هم ــروج ش ــان »م ــت در جری خدم
در هــر زمینــه اســت. البتــه گفنتــی اســت کــه پیدایــش 
بســیاری از ایــن پیش نیازهــا در دوره هــای آمــوزش 
ضمــِن خدمــت و یــا تحصیــالت تکمیلــی در نتیجــه وقوع 
پدیده هــای نوظهــور در عصر» انفجــار 
قــرن  آغــاز  از  عمدتــاً  و  اطالعــات« 

ــوده اســت. میــالدی بیســت و یکــم ب
در تکمیــل ایــن بُعــد، بــاز هــم گفتنی 
ــا  ــت ت ــوب اس ــیار مطل ــه بس ــت ک اس
ــاً فــردی  داوطلــب منصــِب مروجــی، ذات
بُردبــار و متیــن درگفتــار و پُرحوصلــه در 
شــنیدِن نظریــات و تجربیــاِت دیگــران و 
ــار  ــه گفت ــذار ب ــال، ارزش گ ــن ح در عی
ــران و  ــتدل دیگ ــی و مس ــار منطق و رفت
همزمــان، پاســدار فرهنــگ عامــه و  نیــز، 
فرهنگ هــای  خــورده  حرمت گــذاِر 
و  روســتایی  مــردِم  بومــِی  و  محلــی 

عشــایری باشــد. 
ــته  ــژه رش ــوِن وی ــوم و فن ــر عل ــلط ب ــان، تس بدین س
»مروجــی« در زمینــه هایــی چــون کشــاورزی یــا منابــع 
طبیعــی یــا محیــط زیســت یــا بهداشــت محیط یــا تعاون 
و یــا آبادانــی روســتا و غیــره، و آشــنایی ژرف داوطلبــاِن 
»مروجــی« بــه پیش نیازهــای مربــوط در علــوم انســانی 
ــی علمــی  ــه اساســی ترین مبان ــوم ارتباطــی، ازجمل و عل
ــه قصــد  و فــن آوری اســت کــه داوطلبــاِن »مروجــی« ب
دانشــیابی در آموزشــکده ها و دانشــکده های مربــوط 
ــای  ــوزی و آموزش ه ــای بازآم ــا در دوره ه ــل و ی تحصی
ــان،  ــال، مروج ــن ح ــد. در عی ــه می کنن ــی تجرب تکمیل
و  هــا  کارگاه  در  »کارآمــوزی«  دوره هــای  برقــراری 
آزمایشــگاه ها و گلخانــه هــا و مــزارع و موّسســات آموزش 
عالــی و نیــز، دوره هــای »کارورزی« و پیمایش هــای 
ــایری را  ــای عش ــت بوم ه ــتاها و زیس ــی در روس میدان
ــه  ــش »تجرب ــم بخ ــا ه ــه این ه ــد - ک ــه می کنن تجرب
انــدوزی« بــرای »مــروج شــدن«، بویــژه بــرای شــناخت 
ــا »مهــارت هــای محلــی«  »دانــش بومــی« و آشــنایی ب

ــود.    ــامل می ش را، ش

 
                                               

              

                                                                                                       

مروج کشاورزی باید 
»بیاموزد« که چگونه با 

مردم روستایی و عشایری 
حرف بزنند و تعامل کند، 
تا هم خود از آنان بیاموزد 

و هم به آنان، بیاموزاند 
و این بنیاِن کاِر »مروجی 

کشاورزی« در بین 
روستائیان و عشایر است.
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ــة اصالحــات ارضــی کــه در دهــة  ــد برنام ــی تردی ب
ــد  ــرا گذاشته ش ــورد اج ــه م ــران ب ــیدی در ای 40 خورش
را بایــد یکــی از مهم تریــن وقایــع تاریــخ معاصــر ایــران 
قلمــداد کــرد. واقعــه ای کــه بــه زعــم برخــی از صاحــب 
نظــران بــر اتفاقــات مهــِم بعــدی خود نیــز تأثیرگــذار بوده 
اســت. اهمیــت ایــن موضــوع، موجبــات جلــب توجــه 
ــه  ــه مقول ــی و خارجــی ب بســیاری از اندیشــمندان داخل
اصالحــات ارضــی ایــران را به دنبــال داشــته کــه نتیجــه 
ــای  ــدد در قالب ه ــاری متع ــن آث ــه و تدوی ــم، تهی آن ه

کتــاب و مقالــه وگــزارش بــوده اســت.

بــاور و اعتقــاد قلبــی به ســخنان تاریــخ نــگار معاصر، 
شــادروان دکتــر محمــد ابراهیــم باســتانی پاریــزی، کــه: 
ــا  ــار دری ــاه در کن ــر چ ــون حف ــی همچ ــق تاریخ »تحقی
ــم  ــید« و ه ــد رس ــه آب خواه ــد ب ــدون تردی اســت و ب
ــی در  ــات ارض ــوِع اصالح ــت موض ــن، درک اهمی چنی
فراینــد توســعه کشــاورزی کشــور در حــال و آینــده و بــه 
خصــوص اگــر مســئلة مهــم و حســاس »یکپارچــه کردن 
قطعــات ملکــی ُخــرد و پراکنــده هــر خانــوار کشــاورز« 
مطــرح باشــد، مؤلفیــن ایــن کتــاب را بــر آن داشــت تــا به 
تهیــه و تدویــن کتابــی در خصــوص بازنگــری اصالحات 
ارضــی ایــران مبــادرت نمــوده وبــا هــدف برخــی روشــن 
ــه و همین طــور، زدودن بعضــی  ــن زمین ــا در ای گــری ه
کــج اندیشــی ها و باورهــای نادرســت کــه بــه صــورت 

ــورد  ــوط در م ــع و مراجــع مرب ــارز در مناب برجســته و ب
ــه چشــم می خــورد،  ــران ب برنامــه اصالحــات ارضــی ای
زوایایــی ناگفتــه و پنهــان و در عیــن حــال مهــّم از دیــد 

مؤلّفیــن قبلــی را، مبرهــن و آشــکار نماینــد. 

ــه  ــن وج ــوان مهم تری ــاید بت ــر را ش ــی اخی ویژگ
ــه  ــره در زمین ــار منتش ــایر آث ــا س ــاب ب ــن کت ــزه ای ممی
ــان،  ــرد و بدین س ــداد ک ــران قلم ــی ای ــات ارض اصالح
از آن جاکــه موضــوع کتــاب معطــوف بــه گذشــته 
اســت، بــرای گــردآوری محتــوای آن از منابــع معتبــر و 
غالبــًا دســت اول و در بســیاری از مــوارد، از اّطالعــات 
برنامــه  انــدرکاران  و تجربیــات مجریــان و دســت 
ــات  ــاهدات و تجربیّ ــه مش ــی )از جمل ــات ارض اصالح

ــت. ــده اس ــرده ش ــره ب ــهبازی( به ــماعیل ش اس

 مــروری برنظــام هــای زمیــن داری درگذشــتة ایــران 
و تطــّور آن تــا عصــر حاضــر،

 نظام بزرگ مالکی )ارباب- رعیتی(،
 نظام های نسق بندی اراضی زراعی، 

ــی  ــیم اراض ــرای تقس ــس ب ــت و مجل ــزش دول خی
ــکان، ــزرگ مال ب

آســتانه  در  خورشــیدی   40 دهــه  در  تعــاون   
ایــران، ارضــی  اصالحــات 

ــی  ــات ارض ــة اصالح ــرای برنام ــر اج ــروری ب  م
ــیدی، ــل خورش ــه چه ــران در ده ای

معرفی کتاب

تألیف:  اسماعیل شهبازی -  عباس نوروزی

 بازنگری جریان اصالحات ارضی
 در دهه چهل خورشیدی
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 اضمحــالل نظــام اربــاب- رعیتــی بــه رهبــری دکتــر 
ســید حســن ارســنجانی وزیــر وقــت و همکارانــش در 

وزارت کشــاورزی،
 طوفــان هــای پــس از تقســیم ارضــی و چالش هــای 

پــس از اصالحــات ارضــی در مجموع،

عناویــن فصــول ایــن کتــاِب نوتألیــف اســت کــه در 
ــه و توســط  ــگارش یافت ــب 8 فصــل و 5 پیوســت ن قال
ــال  ــتان س ــتی در زمس ــهبد بهش ــگاه ش ــارات دانش انتش

1395 منتشــر شــده اســت.
مطالعــه ایــن کتــاب بــرای همــة عالقــه منــدان و بــه 
ــش پژوهــان و دانشــجویان دوره هــای  ــرای دان ــژه ب وی

ــته های:  ــی رش ــالت تکمیل تحصی

- علوم حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و نیز، 
- علوم ترویج و آموزش کشاورزی،

ــران و  ــاورزی، عم ــعه کش ــاد و توس ــوم اقتص - عل
ــتایی،  ــعه روس ــی و توس آبادان

ــا و   ــتائی و جغرافی ــی روس ــه شناس ــوم جامع - عل
و روســتایی  برنامه ریــزی 

- کلیــه دیگــر عالقه منــدان بــه عرصه هــای توســعه 
ــژه  ــاورزی و به وی ــعه کش ــتایی و توس ــران روس و عم
ــه بهره گیــری از تجربه هــای پیشــین  ــل ب ــان کــه قائ آن
از آن هــا در کارکردهــای کنونــی  و درس آمــوزی 
هســتند، قابــل توصیــه بــوده و می توانــد حــاوی 
اطالعــات و تجربیّــات و برداشــت های مناســب و 

ــل باشــد.  ــل تأم قاب
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