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ضرورت توجه و حمایت همه جانبه از مددکاران ترویج کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه پایدار کشاورزی

جمشید اسکندرى  -   مدیر هماهنگى ترویج کشاورزى سازمان 

سخن سردبیر

به  دستیابى  افق 1404  در  کشور  کشاورزى  بخش  اندازهاى  چشم  از  یکى 
کشاورزى پایدار با مدیریت جامع حوزه هاى آبخیز مى باشد. دستیابى به چنین 
امرى مستلزم اعمال سیاست هاى حمایتى و هدایتى مختلف از جمله استفاده از 
نیروى کار ماهر و متخصص مى باشد. نیروى متخصصى که در میدان عمل 
سخت تالش کند تا بتواند نگرش هاى مردم روستایى را در جهت رشد سریع، 
بهره ورى بهتر از منابع طبیعى، تولید مواد غذایى سالم و با کیفیت که همان 
نظام کشاورزى پایدار مى باشد تغییر دهد. این نیروى متخصص و با تجربه 
همان مددکاران ترویج مى باشند. مددکاران ترویج به لحاظ تخصص، مهارت و 
خود  منتخب  و  برتر  کشاورزان،  سایر  به  نسبت  کشاورزى  زمینه  در  تجربه 
و  فنى  رهبر  عنوان  به  ترویجى  مددکار  یک  واقع  در  باشند.  مى  کشاورزان 
هماهنگ کننده براى تدوین ، توسعه ، پیاده سازى و ارزشیابى برنامه هاى 
ترویج کشاورزى و توسعه کشاورزان در زمینه مدیریت منابع در محیط روستایى 
تلقى مى گردد و عالوه بر اطالعات، دانش و تخصصى که در اختیار کشاورزان 
جهاد  مراکز  ترویج،  کارشناسان  بین  ارتباط  برقرارى  امکان  دهد،  مى  قرار 
کشاورزى و کشاورزان را در تمام نقاط روستایى فراهم مى کند. به عبارتى 
مددکار ترویج یار و یاور ترویج بوده که با ارائه اطالعات و نوآورى هاى سودمند 
به کشاورزان نقش مهمى در رسیدن به توسعه روستایى و کشاورزى بر عهده 
دارند. آنها یکى از اجزاى ضرورى برنامه هاى توسعه مى باشند که بدون آنها 
دستیابى به برنامه هاى توسعه و در راس آن نظام کشاورزى پایدار به عنوان 

یکى از چشم اندازهاى بخش کشاورزى با شکست رو به رو خواهد شد. 
-مددکاران ترویجى با برقرارى ارتباط بهتر با کشاورزان باعث بهبود کیفیت 

آموزش مى شوند.
- مددکاران ترویجى با انتقال بهتر مسائل و مشکالت کشاورزان مى توانند 

باعث بهبود کیفیت آموزش شوند.
- قبول بهتر آموزش ها توسط کشاورزان از مددکاران ترویجى باعث بهبود 

کیفیت آموزش مى شود.
- مددکاران ترویجى با انتقال ترکیب آموزش و تجربه به کشاورزان باعث بهبود 

کیفیت آموزش مى شوند.
-با توجه به آموزش دو طرفه فعالیت هاى ترویجى، مددکاران بعنوان نماد 
مشارکت مردمى، مى توانند در هر یک از زمینه هاى مهارتى به عنوان یک 
«مروج روستایى» تلقى شوند. فعال شدن مددکاران باعث افزایش تعداد عوامل 

ترویج و تکثیر فعالیت هاى آموزشى در سطح روستا مى شود. 
-مددکاران ترویجى به سبب جایگاه تأثیرگذارشان و نقشى که در اجراى برنامه 
هاى آموزشى و ترویجى دارند، همواره به عنوان دستیاران محلى و از ارکان 

فعال در نظام تشکیالتى ترویج تلقى مى شوند. 
-دستیاران محلى ترویج در قالب مددکاران ترویجى، تسهیلگران روستایى، 
طور  به  دیگر  هاى  ن  عنوا  با  که  عواملى  دیگر  یا  روستایى  معین  نیروهاى 
داوطلبانه در فعالیت هاى آزمایشى و نمایشى و آموزشى همکار ترویج هستند، 
جملگى در نقش رهبران فنى محلى آموزش یافته اى هستندکه وجودشان در 

جریان توسعه کشاورزى الزم، مؤثر و مفید است.
چشم انداز طرح مددکاران ترویجى: 

1. غنا بخشیدن به نقش آموزشى و ترویجى مددکاران ترویجى در عرصه از 
طریق افزایش سطح کمى و کیفى مشارکت آنها در فعالیت هاى آموزشى و 
ترویجى و با ایفاى دو نقش همیار مروجان و گروه هدف و گیرنده فعالیت هاى 

آموزشى و ترویجى؛
2. بازمهندسى و به روزرسانى مددکاران ترویجى از نظر ویژگى هاى فردى و 

شرایط انتخاب هر دو سال یک بار از طریق بهسازى مستمر فرایند سازماندهى 
آنها منطبق با نیازهاى بخش کشاورزى و افزایش سطح هویت اجتماعى و فنى 

آنها در مناطق روستایى؛
3. توسعه کیفى فعالیت هاى مددکاران ترویجى در راستاى ترویج تکثرگرا با 
رویکرد افزایش سطح مشارکت آنها در برنامه هاى توسعه کشاورزى در تعامل با 

جامعه روستایى و کشاورزى؛
4. توسعه کمى فعالیت هاى مددکاران ترویجى از طریق برنامه ریزى براى 
انتخاب مددکاران جدید با هدف دستیابى به یک مددکار ترویجى به ازاى هر 

محصول غالب در هر روستا؛
5. توسعه برنامه هاى حمایتى و انگیزشى مشتمل بر برنامه ریزى الزم براى 
افزایش سطح ارائه خدمات حمایتى مددکاران ترویجى از قبیل بیمه حوادث 
گروهى و انجام بازدیدهاى آموزشى و ترویجى در سطح شهرستان، استان و 

استان هاى همجوار؛
6. سازماندهى مددکاران ترویجى و تسهیلگران روستایى در قالب تشکل هاى 
مرتبط به منظور برخوردارى از یک هویت حقوقى که آنها را قادر مى سازد به 
نحو مناسب تر و کاملترى خواسته ها، نیازها و انتظارات خود را مطرح کنند و از 
این طریق به دستگا ه هاى دولتى و مراجع تصمیم گیرى ذیربط منتقل کنند و 

پیگیرى هاى  الزم را براى تحقق آن به عمل آورند. 
توانمندسازى  براى  دور  راه  از  آموزش  هاى  برنامه  کیفى  و  کمى  توسعه   .7
مددکاران ترویجى(به صورت الکترونیکى و غیرالکترونیکى) به منظور ارتقاى 
دانش فنى و ترویجى آنها و فراهم سازى زمینه انتقال دانش فنى و یافته هاى 

تحقیقاتى به سایر بهره برداران کشاورزى.



ن ف ج زی  و ویج کش ن ت ف
ن ف ن ا ت زی ا و ویج کش نگی ت یت  ی

سال هفتم، شماره 23 ، پاییز ٢1399

وی ن ت ففف جف جف جف جف ج جججف فی  فی  زی زی زی زی  و ویج کش ننننننن ت جج
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مشخصات ارقام گندم آبی مناسب کشت در استان اصفهان، سال زراعی١٤٠٠-١٣٩٩ طرح تشکیل، حمایت و گسترش صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی
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نام رقم یف
سال معرفىرد

 رقم

به نژادگر/ صاحب
 محل کشتعادت رشد رقم در ایران

موسسه تحقیقات اصالح1386دنا (دوروم)1
 و تهیه نهال و بذر

اصفهان، در هر دو اقلیم معتدل و گرم و خشک بهاره

موسسه تحقیقات اصالح1387پیشگام
 و تهیه نهال و بذر

مناطق سرد در دو شرایط آبیارى معمول و کم آبیارى آخر فصلبینابین 3

4

5

46

7

7

9

10

موسسه تحقیقات اصالح1388سیوند
 و تهیه نهال و بذر

اصفهان، در هر دو اقلیم معتدل و گرم و خشک بهاره

موسسه تحقیقات اصالح1388پارسى
 و تهیه نهال و بذر

اصفهان، در هر دو اقلیم معتدل و گرم و خشک بهاره

موسسه تحقیقات اصالح1389میهن
 و تهیه نهال و بذر

مناطق سرد استانزمستانه

موسسه تحقیقات اصالح1389اروم
 و تهیه نهال و بذر

مناطق سرد استانبینابین

موسسه تحقیقات اصالح1390سیروان
 و تهیه نهال و بذر

اصفهان، در هر دو اقلیم معتدل و گرم و خشک بهاره

موسسه تحقیقات اصالح1391افق
 و تهیه نهال و بذر

مناطق با شورى متوسط آب و خاك بهاره

موسسه تحقیقات اصالح1393نارین
 و تهیه نهال و بذر

مناطق داراى تنش شورى در اقلیم معتدل و گرم بهاره

موسسه تحقیقات اصالح1393مهرگان
 و تهیه نهال و بذر

اصفهان، گرم و خشک مناطق گرم و ه ویژه مناطقى که زنگ ها بهاره
به ویژه زنگ زرد محدود کننده کشت گندم است 

موسسه تحقیقات اصالح1393بهاران
 و تهیه نهال و بذر

اصفهان، در هر دو اقلیم معتدل و گرم و خشک بهاره

13

14

موسسه تحقیقات اصالح1394هانا (دوروم)
 و تهیه نهال و بذر

 اصفهان، در هر دو اقلیم معتدل و گرم و خشکبهاره

موسسه تحقیقات اصالح1394حیدرى
 و تهیه نهال و بذر

مناسب براى شرایط آبى تنش خشکى آخر فصل زراعى دراقلیم سرد بینابین

8

کلیه نقاط معتدل و سردسیر کشوربینابینارس بذر1386گاسکوژن2
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نام رقم یف
سال معرفىرد

 رقم

به نژادگر/ صاحب
 محل کشتعادت رشد رقم در ایران

موسسه تحقیقات اصالح1396زرینه16
 و تهیه نهال و بذر

اراضى آبى واقع در استان هاى اقلیم سرد کشورزمستانه

موسسه تحقیقات اصالح1396طالیى
 و تهیه نهال و بذر

مناطق معتدل گرم و مواجه با تنش رطوبتى آخر فصلبهاره 17

18

19

420

21

7

23

24

موسسه تحقیقات اصالح1396آران (دوروم)
 و تهیه نهال و بذر

اصفهان، در هر دو اقلیم معتدل و گرم و خشک بهاره
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بیمۀ  اّما  است  برخوردار  ساله  صد  چند  قدمتى  از  بیمه  خدمات  چند  هر 
محصوالت کشاورزى از اوایل قرن بیستم در جهان و از دو دهه پیش در 
دلیل  به  اجتماعى  فعالیت  یا  و  پدیده  هر  ظهور  گردید.  پدیدار  ایران 
نیازمندى انسان در یک برهه خاص تاریخى است و تحّول و پیشرفت آن 
و  فرهنگى   ، اقتصادى   ، اجتماعى  مختلف   عوامل  به  زمان  گذر  در 
جغرافیایى بستگى دارد. بیمه ها به صورت بسیار متنوع و گسترده اى در 
زندگى مدرن به کار گرفته مى شوند چنانکه بیمه  از شاخص هاى  توسعه 

یافتگى در جوامع بشرى به شمار مى آید.
پرورى  آبزى  خصوصا  کشاورزى  محصوالت  تولید  که   این  به  توجه  با 
معموال در  شرایط غیر قابل کنترل و گاه غیر قابل پیشبینى محیط طبیعى 
اقتصادى  هاى  فعالیت  ترین  پرمخاطره  از  ها   فعالیت  اینگونه  است 
بدانیم  که  شود  مى  بیشتر  زمانى  موضوع  اهمیت   . گردند  مى  محسوب 
به  است  شده  شناخته  دنیا  بالخیز  کشور  دهمین  عنوان  به  ایران  کشور 
طورى که 31 نوع از 40 نوع بالى طبیعى شناخته شده در آن رخ مى دهد. 
تولید  خصوصا  کشاورزى  کنندگان  تولید  از  مهّمى  بخش  دیگر  طرف  از 
کنندگان  روستایى توان مالى محدودى دارند و تمامى دارایى خود را در 
چرخه تولید براى هر دوره بکار مى گیرند و گاه کمترین خسارت وارده مى 
تواند آنها را از هستى ساقط و یا شرایط زندگى جهت ادامه تولید را برایشان 
براى  اطمینان  ضریب  افزایش  راهکارهاى  بکارگیرى  لذا  سازد.  دشوار 
سرمایه گذارى  و کاهش میزان مخاطرات اصلى ضرورى است و استفاده 
از  صنعت بیمه در این جهت قادر مى باشد تا به عنوان کارآمدترین اهرم 

حمایتى و هدایتى دولت اعمال گردد. 
نحوه برخوردارى از خدمات بیمه آبزى پرورى: 

هرکدام از تولید کنندگان بخش آبزى پرورى  در قالب فردى یا تشکل 
هاى تعاونى با توجه به فعالیت و خطرات احتمالى فرآیند تولید مى توانند 
به شعب بانک کشاورزى و یا کارگزاران صندوق بیمه در شهرستان هاى  
منطقه خویش مراجعه نموده و با تنظیم قرارداد بیمه یا بیمه نامه  از مزایاى 
واحد  مدیریت  اعمال  به  نسبت  موظفند  اینکه  ضمن  شوند  برخوردار  آن 
تولیدى بیمه شده اهتمام الزم را به عمل آورند و در صورت بروز خسارت، 
در اولین فرصت وقوع آن را به بیمه گر  اطالع دهند تا کارشناسان صندوق 
محاسبه  و  خسارت  ارزیابى  به  نسبت  الزم  هاى  بررسى  انجام  با  بیمه 

غرامت براى پرداخت بموقع اقدام به عمل آورند. 
مراحل عملیات بیمه محصوالت کشاورزى :

بطور کلى عملیات اجرایى  بیمه آبزى پرورى  شامل مراحل زیر است: 
1- انعقاد قرارداد بیمه : آئین نامه ها ، دستورالعمل هاى اجرایى و جدول 
تعرفه حق بیمه ها از طرف ستاد صندوق بیمه بطور ساالنه براى تمامى 
مدیریت هاى ستادى شعب بانک هاى کشاورزى استان هاى کشور ارسال 
مى شود، سپس شعب بانک یا کارگزاران بیمه با آغاز فصل انعقاد قرارداد 
بیمه براى هر محصول نسبت به تنظیم فرم هاى مربوطه در حضور آبزى 
پروران داوطلب بیمه اقدام مى کنند.  درخصوص آبزیان پرورشى قبل از 
گروه  توسط  سالمتى  و  بهداشتى  هاى  کنترل  باید  بیمه  قرارداد  انعقاد 
کارشناسى بانک انجام گیرد. آبزیان پرورشى به مدت یک سال شمسى 
تحت پوشش بیمه قرار مى گیرند و هر گونه تغییرات در  تراکم استخرها 

کارگزاران  در طول یک سال باید به صندوق بیمه بانک کشاورزى و یا 
مستقر در شهرستان، با تکمیل فرم هاى ماهیانه وضعیت استخرها، اطالع 
رسانى گردد . قراردادهاى بیمه پس از پرداخت مبلغ حق بیمه و امضاء بیمه 

نامه داراى قابلیت اجرایى هستند.  
2- ارزیابى خسارت و پرداخت غرامت : ارزیابى خسارت به عنوان نبض 
سیستم عملیاتى بیمه توسط کارشناسان مجرب شعب بانک کشاورزى و یا 
کارگزاران بیمه کشاورزى با هدایت و کنترل مدیر خدمات بیمه اى استان 
ها اجرا مى شود .کارشناسان بیمه برطبق دستورالعمل هاى اجرایى پس از 
اطالع از وقوع خسارت در محل حادثه حضور مى یابند و اقدام به بازدید 
موارد و تعیین میزان خسارت مى کنند و سپس گزارشات فنى را به ستاد 
سلسله  مرحله  آخرین   ، غرامت  پرداخت  نمایند.  مى  ارسال  بیمه  صندوق 
اساس  بر  بیمه  کارشناسان  و  است  بیمه  دوره  یک  در  عملیاتى  مراتب 
گزارشات ارزیابى خسارت اقدام به محاسبه غرامت مى کنند. مبلغ مربوطه 
با توجه به میزان غرامت پرداختى پس از تایید وگذراندن مراحل پرداخت 

در اختیار بیمه گزاران قرار مى گیرد. 
بیمه آبزى پرورى در دو بخش بیمه پایه  ( بیمه اجبارى) و بیمه تکمیلى  

مى باشد. 
ماهیان  از  عبارتند  باشند  مى  بیمه  مشمول  که  پرورى  آبزى  محصوالت 
با  قفس.  در  پرورش  و  خاویارى  ماهیان  میگو،  سردآبى،  ماهیان  گرمابى، 
توجه به این که اکثر تولید آبزى پرورى  استان در بخش ماهیان سردآبى 
مى باشد در اینجا به  طورخالصه فقط به  خطرات تحت پوشش بیمه ابزیان 

سردآبى اشاره مى گردد.
بیمه پایه: شامل حوادث سیل، صاعقه، زلزله ، سرما زدگى شدید، یخ زدگى  

و بیما رى ها شامل  VHS ،IHN و بیمارى هاى نو پدید و باز پدید.  
بیمه تکمیلى با عوامل خطر : تغییرات ناگهانى دماى آب بر اثر کاهش دبى 
آب ناشى از تغییرات جوى و خشکسالى، تغییرات کدورت آب ناشى از باران هاى 

سیل آسا، رگبار، طوفان، تگرگ.  
تعرفه هاى بیمه آبزى پرورى شامل حق بیمه و غرامت به ازاى هر متر مربع  
و تراکم مى باشد که در ابتداى هر سال زراعى توسط صندوق بیمه اعالم 

مى گردد. 
با توجه به پیگیرى هاى اتحادیه ماهیان سردآبى کشور و سازمان شیالت  
ایران در سال زراعى جدید طرح بیمه فراگیر آبزیان پرورشى نیز مصوب 
گشته است. در این طرح همانند طیور یک روزه، تخم چشم زده در مراکز 
تکثیر و تخم چشم زده وارداتى، در مبدا توزیع، تا وزن 5 گرم به صورت 
اجبارى بیمه مى گردد و پس از آن بیمه مکمل در مراکز پرورش و ادامه 

مراحل رشد صادر مى گردد. 

 

 بیمه آبزی پروری راهی مطمئن برای کاهش خطر سرمایه گذاری

افسانه توکلى - کارشناس مدیریت امور آبزیان سازمان
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عملیات تهیه کمپوست ( کود آلی) برای بهره برداری در کشت های زراعی و باغی

کاربرد کمپوست در خاك مبناى مدیریت حاصلخیزى خاك و سالمت گیاه 
مى باشد. کمپوست جزء اصلى کشاورزى ارگانیک است. تهیه کمپوست از 
قابل  منبع  شده  برداشت  علوفه  یا  و  حیوانى  کودهاى  گیاهى،  بقایاى 
اعتمادى از عناصر غذایى، باکترى ها و قارچ هاى مفید مورد نیاز درخاك 
کشت  بستر  از  بخشى  بعنوان  تواند  مى  همچنین  و  بوده  کشاورزى  هاى 
براى تولید نشاء در خزانه و ظروف مخصوص باشد. کمپوست جهت بهبود 
استفاده  قابل  کود  یک  عنوان  به  کشاورزى  هاى  زمین  در  خاك  ساختار 
ظرفیت  حاصلخیزى،  بهبود  باعث  خاك  به  کمپوست  افزایش  است. 
نگهدارى آب، وزن مخصوص ظاهرى و خصوصیات بیولوژیکى خاك مى شود. 
کمپوست مخلوطى از بقایاى آلى(دامى وگیاهى) است که در رطوبت کافى 
و دماى باالى ناشى از تجزیه میکروبى (دماى 50 تا 75 درجه سانتى گراد) 
تولید مى شود. ترکیب حاصل بایستى بدون بو و عارى از بذور علف هاى 
تمامى  اگرچه  میدانى،  تجربیات  اساس  بر  باشد.  حشرات  الرو  و  هرز 
کشاورزان و بهره برداران از دیرباز از مواد آلى  استفاده مى کنند و از مزایاى 
آن آگاهى دارند ولى غالبا از روش صحیح تولید کمپوست بى اطالع بوده و 
یا برخى از نکات کلیدى که تاثیر زیادى در محصول دارد را نادیده مى گیرند.

قابل  هوازى  بى  و  هوازى  شکل  دو  به  کمپوست  تولید  فرایند  کلى  بطور 
مزارع  اتفاق  به  قریب  اکثر  در  موجود  شرایط  به  توجه  با  است.  انجام 
کشاورزى براى تولید کمپوست غالبا استفاده از روش هوازى امکان پذیر 
مى باشد. در این روش نیاز به عرضه مداوم اکسیژن و رطوبت جهت بقا و 
تحریک میکروارگانیسم هاى هوازى در تغذیه از مواد آلى و تبدیل آنها به 
ماده آلى نسبتًا پایدار غنى از موادغذایى مى باشد. روش هوازى نیز به سه 
روش محلى، نیمه صنعتى و صنعتى قابل انجام است که در این مبحث 
بیشتر به روش محلى و نیمه صنعتى پرداخته شده است. فضوالت گاوى و 
در  استفاده  از  قبل  بایستى  که  است  آلى  بقایاى  ترین  رایج  از  گوسفندى 
کشت هاى زراعى، باغى و گلخانه اى پوسانده شود. عملیات پوساندن کود 
باید به شکل صحیح و اصولى انجام گیرد تا ترکیب حاصل داراى خصوصیات 
خاصى باشد بنابراین پیشنهاد مى شود در آماده سازى کمپوست حتما از 
مشکالت بعدى  ایجاد  از  بهره گیرى شود تا  مربوطه  متخصصین  نظرات 

جلوگیرى شود. مهمترین خصوصیات کمپوست بشرح زیر است:
   عدم ایجاد محدودیت از نظر شوري و غلظت یون هاي سدیم و کلر براي 

گیاه.
� فاقد خطر آلودگى عوامل بیمارى زاي انسانى، دامى و گیاهى، آفات گیاهى، 

ترکیبات مضر و بذر علف هاي هرز.
� مقادیر عناصر سنگین و مواد خارجى مخلوط در آنها کمتر از حد مجاز 

تعریف شده باشد.

� همه انگل ها و باکترى هاى بیمارى زا نابود شده باشند.
� حاوى مواد آنتى بیوتیکى در محصول نهایى کود آلى باشد.

� داراى گونه اى از میکروب ها باشد که نه تنها با میکروب هاى معمولى 
خاك در تعارض نیستند بلکه رشد گیاه را به صورت بیولوژیک افزایش دهند  
ولى در صورت عدم پوساندن صحیح و یا استفاده از کود آلى نپوسیده در 

زمین باعث ایجاد موارد خسارت زاى زیر خواهد شد:
1- ایجاد محدودیت شورى

2- کاهش رشد گیاه بخصوص در مراحل اولیه رشد
3- ایجاد بیمارى هاى قارچى در ریشه

4- احتمال پدیدار شدن آفات ریشه مانند الروها و کرم هایى که از ریشه 
تغذیه مى کنند.

5- عدم امکان جلوگیرى از رشد رویشى بیش از حد در دوره زمانى میوه 
دهى و یا تولید دانه و در نتیجه کاهش عملکرد

با توجه به اهمیت موارد ذکر شده باید موارد زیر در پوساندن کود رعایت 
شود و توصیه مى شود که این عملیات با نظارت کارشناس با تجربه باشد.

تولید کود آلى پوسیده به روش هوازى نیازمند 5 فاکتور زیر است:
- مواد آلى تازه (نپوسیده)

- اکسیژن
- ریز موجودات زنده موثر

- رطوبت
- زمان

زمان مورد نیاز براى پوساندن کود قابل مدیریت است و وابسته به عواملى 
مانند ترکیب اولیه کود، مواد افزودنى اولیه، اندازه ذرات کود، مقدار رطوبت 
تولید  براى  نیاز  مورد  زمان  متوسط  طور  به  باشد.  مى  هوادهى  نحوه  و 
پوسیدن کود  فرایند  باشد.  متغیر  ماه  شش  تا  سه  بین  مى تواند  کمپوست 
حیوانى بطور خودبخود ایجاد گرما و دى اکسید کربن مى نماید. ایجاد گرما 
در توده کود نشانه انجام فرایند پوسیدن و مقدار آن بیانگر شدت عملیات 

پوساندن است.
دستورالعمل پوساندن کود بر اساس مواردى که بیان شد متفاوت است ولى 

بطور کلى بشرح زیر است:
1- تعیین مقدار رطوبت اولیه توده کود. در صورت زیاد بودن رطوبت مى توان 
از کاه و کلش و یا خاك اره استفاده نمود. البته درصورتى که زمان کافى 
وجود داشته باشد افزودن کاه و کلش سبب هوادهى بهتر توده مى شود و 

باید مقدار کود اوره را نیز افزایش داد.
2- ارتفاع توده کود بر اساس قدرت و ارتفاعى که مى توان با ادوات موجود 
توده را زیر و رو و مخلوط نمود در نظر گرفته مى شود. معموال ارتفاع توده 
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را حدود 3 یا 4 متر در نظر مى گیرند. 
این  حیوانى.  کود  تن  یک  هر  ازاى  به  اوره  کیلوگرم  حدود 7  افزودن   -3
مقدار مى تواند بر اساس مدت زمانى که براى پوساندن کود در نظر گرفته 
شده و نیز ترکیب اولیه و مقدار کاه و کلش موجود در کود متفاوت باشد ولى 
در هر حال در ابتداى کار نباید بیش از 12 تا 15 کیلوگرم باشد. در صورتى 
که الزم باشد در طول عملیات پوساندن مجددا نیتروژن اضافه شود باید 

حداقل نیمى از نیتروژن از منابع نیتراته باشد.
4- افزودن مقدار 10-5 کیلوگرم گوگرد پودرى به توده. این مقدار بر اساس 
مقدار شورى اولیه و نیز مقدار شورى نهایى مورد نظر مى تواند تغییر کند.

5- افزودن آب به توده. افزودن آب باید به آرامى صورت گیرد تا رطوبت به 
همراه کود نیتروژن به تمامى قسمت هاى توده نفوذ کند. در این مرحله باید 
توده کود مرتبًا زیر و رو شود. در ابتداى پوساندن باید رطوبت به آرامى و در 

طول سه یا چهار روز افزوده شود تا به 60 درصد وزنى برسد.
6- دماى عمقى توده کود باید پس از پنج یا شش روز از زمان شروع فرایند 
پوساندن به 70-60 درجه سانتیگراد برسد. پس از اینکه دما به 70 رسید 
باید بالفاصله توده کود بوسیله زیر و رو شدن هوادهى شود. همچنین در 
کل دوره پوساندن کود بایستى مرتبا رطوبت توده باید کنترل شود و مقدار 
آن را در حدود 60 درصد با افزودن آب حفظ نمود. توده کود تقریبا هر 5-7 
روز یک بار (زمانى که دماى درون توده به 70 درجه رسد) باید مرتبًا زیر و 
رو شود. این کار از مهمترین عملیات مورد نیاز در طول دوره آماده سازى 
کود آلى مى باشد زیرا این فرایند توسط ریز موجوداتى انجام مى شود که 

براى زنده بودن و تولید کمپوست نیاز به اکسیژن و رطوبت دارند.
افزودن  توان  مى  باشد  کود  توده  سازى  غنى  قصد  که  صورتى  در   -7
ترکیبات زیر را پیشنهاد نمود. الزم به ذکر است که مقادیر ذکر شده وابسته 
به نوع ماده آلى مورد استفاده و مقدار کاه وکلش آن بوده و در تولید کود 
پوسیده باید مقدار این ترکیبات را با توجه به محصول هدف بهینه نمود. 
افزودن این مواد مى تواند در ابتداى شروع و یا حداکثر در طول ماه اول 
صورت گیرد تا با عملیات زیر و کردن بخوبى با تمامى توده کود مخلوط 
شود. سولفات پتاسیم 15-10 کیلوگرم در هر تن، سولفات منیزیوم 7-10 

کیلوگرم، سولفات روى 15-10 کیلوگرم، سولفات آهن 10-5 کیلوگرم.
8- محل دپو کردن کود باید بگونه اى باشد که بتوان به راحتى در اطراف 
ضمنا  داد.  انجام  را  کردن  رو  و  زیر  عملیات  و  نمود  حرکت  لودر  با  توده 
یا  و   ) شود  خارج  توده  از  اضافه  آب  تا  باشد  اندکى  شیب  داراى  بایستى 
مسیرى را براى خروج آب از توده در نظر گرفت). در طول عملیات بر اساس 
شورى اولیه توده کود باید به آرامى عملیات آبشویى نیز صورت گیرد. آب 
خارج شده از کود حیوانى و بخصوص در اواسط عملیات پوساندن خاصیت 
کودى داشته و مى توان آنرا جمع آورى کرده و با انجام برخى از عملیات 
دیگر از آن بعنوان کود مایع استفاده نمود. بدیهى است مقدار شورى آن 

بابک خیام باشى- عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران
حمید مالحسینى- عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزى اصفهان، ایران 

بسیار زیاد است و دستورالعملى خاص براى استفاده از آن الزم است.
به  آلى  کربن  نسبت  علمى  نظر  از  و  شد  پوسیده  کود  اینکه  از  پس   -9
نیتروژن آلى (C/N) آن به حدود 40-30 رسید باید افزودن آب متوقف شده 
ولى عملیات زیر رو رو نمودن را تا مدتى ادامه داد تا هم آب اضافى توده 

خشک شود و هم نسبت فوق به 30-20 برسد.
از  نباید  عنوان  هیچ  به  و  بوده  هوازى  فرایند  این  شد  ذکر  که  همانگونه 
رسیدن اکسیژن به توده براى مدت طوالنى جلوگیرى نمود. همچنین باید 
در نظر داشت که با افزایش اکسیژن در توده دماى توده سریعتر افزایش مى یابد. 
باید دقت نمود که دستورالعمل آماده سازى فضوالت پرندگان (براى مثال 
کود مرغى) متفاوت بوده و در شماره هاى بعدى این نشریه مورد بحث قرار 

خواهد گرفت.

شکل 1- اختالط کود اوره با کود حیوانى

شکل 2 - تأمین رطوبت کافى براى عملیات پوساندن
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پروتئین از نیازهاى اصلى غذایى انسان است و در خوراك روزانه هر فرد 
بایستى به میزان کافى پروتئین خصوصًا از نوع پروتئین حیوانى گنجانده 
شود. علیرغم آنکه منابع پروتئینى حیوانى عمومًا در مقایسه با سایر منابع 
غذایى گرانتر هستند ولى گوشت مرغ که از نوع گوشت سفید و یک منبع 
پروتئینى با ارزش محسوب مى شود عالوه بر قیمت مناسب، در مقایسه با 
سایر منابع پروتئینى مانند گوشت قرمز داراى چربى و کلسترول پایین تر 
نیز مى باشد، عالوه بر این غیراشباع بودن چربى و وجود ویتامین هاى مورد 

نیاز انسان از دیگر مزایاى این نوع گوشت محسوب مى گردد.
کیفیت گوشت مرغ بستگى زیادى به وزن الشه اولیه آن دارد، گوشت مرغ 
در وزن مناسب آن (حداکثر 1/8 کیلوگرم) از نظر تردى و قوام و کیفیت 
بافت و طعم و مزه نسبت به وزن هاى باالتر ارجح است. متأسفانه در طى 
زمان، فرهنگ مصرف در استان اصفهان به سمت مرغ هاى درشت (مرغ 
با وزن باالى 2 کیلوگرم) متمایل گردیده بطورى که مرغ درشت تر بر مرغ 
با وزن مناسب ترجیح داده مى شود. علت این مسئله شاید ناشى از این 
تصور اشتباه است که مرغ هاى کوچکتر مرغ هاى مریض گله را تشکیل 
مى دهند. این در حالى است که از نظر علمى سن مناسب براى پرورش 
مرغ گوشتى حداکثر 42 روزگى و وزن مطلوب الشه مرغ گوشتى نیز وزن 
1/8 -1/2 کیلوگرم مى باشد بطورى که در اکثر نقاط دنیا نیز مرغ گوشتى 

حداکثر تا وزن الشه 1/5 کیلوگرم تولید و عرضه مى گردد.
 در این مقاله سعى شده است برخى از مزایاى گوشت مرغ در وزن مناسب 

براى آگاهى عموم به صورت خالصه بیان شود. 
1- دوره پرورش مرغ با وزن مناسب الشه (حداکثر 1/8 کیلوگرم) کوتاهتر 
از مرغ درشت مى باشد، لذا میزان چربى کمترى در بدن مرغ ذخیره  مى 
شود و عالوه بر دورریز کمتر، از نظر حفظ سالمت مصرف کنندگان نیز 

بهتر است.
2- افزایش وزن زیاد در مرغ گوشتى ناشى از افزایش طول دوره پرورش 
به دلیل عدم هماهنگى بین رشد عضالت و رشد اندام هاى حیاتى باعث 
بیمارى،  افزایش  باعث  نتیجه  در  و  شده  پرنده  عروقى  و  قلبى  اختالالت 
تلفات و مصرف دارو مى شود که این مسئله عالوه بر افزایش هزینه هاى 

مرغدار، سالمت مصرف کنندگان را نیز به خطر مى اندازد.
3- برخى از بیمارى هاى طیور در سن بعد از 40 روزگى اتفاق مى افتد و 
دلیل  همین  به  گردد  مى  بیوتیک  آنتى  داروهاى  مصرف  به  ناچار  مرغدار 
آنتى  داروهاى  کمتر  مصرف  باعث  روزگى  باالى 40  مرغ  نگهدارى  عدم 
بیوتیک شده، مرغ حاصله عالوه بر کیفیت و طعم مناسبتر، حد مجاز دارو 

در محصول حاصله نیز رعایت مى گردد.
4- نگهدارى و پرورش مرغ بعد از سن 42 روزگى ، باعث سفت شدن بافت 

گوشت مرغ مى شود. لذا مرغ با وزن مناسب در مقایسه با مرغ درشت از 
نظر تردى و طعم و مزه خیلى بهتر است.

5- متأسفانه مرغ درشت بیش از آنکه به نفع تولیدکننده و مصرف کننده 
باشد به دلیل افت الشه کمتر درحین کشتار مورد استقبال واسطه ها قرار 
مى گیرد و با توجه به قیمت باالترى که کشتارگاه براى مرغ درشت مى 
پردازد، مرغدار نیز به پرورش مرغ درشت روى مى آورد و نهایتًا مصرف 
کننده نیز ناچار به مصرف آن مى گردد، لذا در صورتى که مصرف کنندگان 
بیشترى متقاضى خرید مرغ سایز (مرغ با وزن مناسب) گردند در نهایت 

تولید و عرضه مرغ با وزن مناسب نیز افزایش مى یابد. 
الزم به ذکر است سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان با هدف حمایت 
از تولید گوشت مرغ سالم و حفظ سالمت مصرف کنندگان برنامه تولید مرغ 
با کیفیت و وزن مناسب را در دستور کار خود قرار داده و جهت موفقیت در 
این برنامه، حمایت همه دست اندرکاران ازجمله تولید کنندگان و مصرف 
کنندگان عزیز ضرورت دارد. امیدواریم شما مصرف کننده عزیز با استقبال 
مناسب از طرح مذکور و انتخاب مرغ با وزن مناسب (وزن الشه مرغ تا 
کیفى  برنامه  تداوم  در  را  کشاورزى  جهاد  سازمان  کیلوگرم)   1/8 حداکثر 

سازى تولید گوشت مرغ استان یارى نمائید. 

پرورش مرغ سایز: راهی به سوی افزایش بهره وری و تولید گوشت مرغ با کیفیت برتر

حسین ایراندوست-عضو هیات علمى مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان، 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران.

وزن مطلوب مرغ حداکثر تا 1/8 کیلوگرم
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امیر هوشنگ جاللى - استاد یار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعى، باغى -مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان، ایران
محمد قدیرى - مسئول واحد ترویج تکثر گرا - مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى سازمان 

غنی  است،  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  جامعه  افراد  سالمت  که  آنجا  از 
سازي مواد غذایی نیز روز به روز مورد توجه بیشتري قرار گرفته است. در 
از  پس  مراحل  در  متعددي  هاي  روش  مختلف  کشورهاي  در  راستا  این 
تولید، غنی سازي (Fortification) براى آرد انجام شده است، ولی راه حل 
بهتر آن است که بجاي غنی سازي آرد بیشتر روي مسئله تغذیه صحیح 
هاي  دانه  طبیعی  طور  به  تا  شود  تاکید   (Enrichment) مزرعه  در  گیاه 
گندمی تولید شود که غنی از مواد غذایی باشد. در صورت استفاده از این 
برخوردار  خوبی  کیفیت  از  و  مغذى  مواد  حاوى  غنى،  حاصله  آرد  ها  دانه 
خواهد بود. عالوه بر این، بذور غنى سازى شده در کشت هاي بعدي داراى 
مناسبى  بوته  تراکم  و  استقرار  نتیجه  در  و  بوده  باالیى  بنیه  و  نامیه  قوه 
خواهند داشت. خوشبختانه در سال هاي اخیر موضوع بهبود کیفیت گندم 
جمله  از  ریزمغذي  عناصر  غلظت  افزایش  و  دانه  پروتئین  درصد  ویژه  به 
اجرایى  هاى  روش  از  یکی  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  روى  عنصر 
پیشنهادى موسسه تحقیقات خاك و آب، غنی سازي گندم از طریق روش 
بذرمال (Seed Treatment) است. غنى سازى گندم به روش بذرمال مى 
تواند عالوه بر ارتقاء کیفیت محصول تولیدى، در افزایش قوه نامیه و به 

تبع آن در قدرت جوانه زنى بذور تاثیر مطلوبى داشته باشد. 
روش انجام بذرمال:

 عملیات بذرمال مى تواند به صورت دستى  یا به وسیله ادوات خاص مانند 
محفظه دوار، بشکه و یا هم زمان با ضدعفونى بذور انجام پذیرد (تصاویر 
1 و 2). با اعمال چنین روش هایى و کشت بذور غنى شده به طور طبیعی 
دانه هاي گندم مغذى تولید مى شود که غنی از مواد غذایی خواهد بود. 
درصد  افزایش  مانند  دانه  کیفیت  افزایش  به  شده  غنى  بذور  از  استفاده 
بعدي،  هاي  کشت  در  انجامد،  مى  ریزمغذى  عناصر  غلظت  و  پروتئین 
مطلوب  اولیه  رشد  و  استقرار  از  گندم  و  یافته  بهبود  زنى  جوانه  قدرت 

برخوردار خواهد شد. 
مزایاى استفاده از بذرمال: 

1) استقرار بهینه گیاهچه بر اثر جوانه زنى و رشد ریشه هاى اولیه. 
2) مقاومت در برابر انواع تنش هاى محیطى به دلیل تولید گیاهچه قوى و 

سالم. 
3) افزایش جذب آب و عناصر غذایى به دلیل حجم مناسب ریشه و درگیر 

نمودن حجم بیشترى از خاك.  
گونه  هر  لزوم  عدم  دلیل  به  بذرمال  عملیات  شدن  فراگیر  سهولت   (4

عملیات اضافه در مزرعه. 

5) مقرون به صرفه بودن عملیات بذرمال که توسط مراکز عمل آورى بذر 
و حتى توسط خود کشاورز قابل انجام است. 

6) غنى شدن دانه محصول گندم تولیدى و افزایش ارزش غذایى آن.
مقادیر کود بذرمال نمودن بذور: 

� به منظور بذرمال نمودن بذور در مراکز بوجارى و عمل آورى بذر، الزم 
است مطابق برچسب کود تولیدى مقدارى از کود مورد نظر در آب حل 
شده و همراه با غلظت مورد نیاز سم مخلوط و در مخازن دوار به صورت 

کامل بر روى بذور پوشش داده شود. 
� در صورتى که بذور قبال به سموم آغشته شده است، عملیات بذرمال کود 

مى تواند با غلظت مورد نیاز بر روى بذور ضدعفونى شده انجام پذیرد. 
� در صورتى که در هنگام کشت، بذرمال توسط خود کشاورز انجام مى 
گیرد، ابتدا مطابق برچسب کود تولیدى مقدارى از کود مورد نظر در آب 
حل گردد. سپس براى این کار الزم است بذور بر روى سطوح پالستیکى 
(تصویر 1) گسترده شده و محلول ساخته شده توسط سم پاش بر روى 
بذور پاشیده شود و بذور زیر و رو گردد تا کل بذور آغشته شوند. پس از 
هواخشک شدن، بذور آماده استفاده در ماشین هاى کارنده خواهد بود.   

شکل 1- عملیات بذرمال به صورت دستى

شکل2- عملیات بذرمال توسط محفظه دوار

 کاربرد بذرمال ها

مهران توکلى - کارشناس مسئول گندم مدیریت امور زراعت سازمان
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کیوان بنى اسدى - کارشناس مسئول پهنه و دانه هاى روغنى مدیریت امور زراعت سازمان

گلرنگ گیاهی برای تمام فصول در استان اصفهان

گلرنگ گیاهى است بومى ایران و خاورمیانه، خودگشن با حدود 10 درصد 
دگرگشنى که فعالیت زنبورهاى عسل در بارورى بیشتر این گیاه موثر مى 
باشد. به دلیل وجود رنگدانه هاى کارتامین و کارتامیدین، داراى رنگ دانه 
هاى قرمز، زرد و حتى سفید مى باشد. از گلچه ها در صنایع داروسازى، 
رنگرزى و صنایع آرایشى و بهداشتى و از دانه آن در صنایع روغن کشى و 

تغذیه پرندگان خانگى استفاده مى شود.
استان اصفهان داراى بیشترین سطح و تولید گلرنگ در کشور مى باشد و 
پتانسیل این را دارد که تولید استان از حدود 3000 تن دانه به مقادیر بسیار 

باالترى برسد.
ویژگى هاى بارز گلرنگ:

الف-  به دلیل عدم نیاز به بهاره سازى و هم چنین سازگارى گلرنگ به 
اقلیم هاى مختلف، مى توان آن را در تاریخ هاى کشت مختلف کشت 

نمود.
1- کشت پائیزه: در مناطق معتدل استان، ازحدود پانزدهم مهرماه تا اواخر 
آن، مى توان اقدام به کشت نمود. گیاهچه آن( روزت کامل) تا دماى حدود 
منفى 10 درجه را به راحتى تحمل مى کند. در مناطق سرد استان، گلرنگ 
را بایستى در آخرین فرصت در پائیز و به صورت انتظارى کشت نمود تا در 
بهار رویش نماید و از بارندگى  اول فصل بهره مند شود. در صورت لزوم، 

دو تا سه نوبت آبیارى گردد.
2-کشت بهاره: در متاطق گرم استان از جمله اردستان و شرق شهرستان 

اصفهان و... از اواخر بهمن ماه تا اواخر اسفند کشت مى شود.
3-کشت تابستانه: در مناطقى از استان، از جمله مبارکه از اواخر اردیبهشت 

تا اواخر خرداد، اقدام به کشت مى نمایند.
4-  کشت دیم: در اواخر پائیز در مناطق دیم کارى استان، اقدام به کشت 
در  بارزى  بسیار  نقش  گندم  با  تناوب  در  گلرنگ  کشت  کنند.  مى  آن 
حاصلخیزى خاك دارد هم چنین مبارزه با علف هاى هرز باریک برگ را 

سهولت مى بخشد.
با وجود این ویزگى  مطلوب گلرنگ (کشت در طیف زمانى وسیع ) ، تاریخ 
کشت را  بیشتر عدم هم زمانى مرحله غوزه دهى و دانه دهى با چرخه 
زندگى آفات مانند مگس گلرنگ هم چنین عدم تالقى گرما با مرحله پر 

کردن دانه تعیین مى کند.
ب- دومین ویژگى بارز گلرنگ، مقاومت به خشکى و شورى مى باشد. گیاه 
گلرنگ به واسطه دوره رشد کوتاه (حدود 4 ماه) هم چنین داشتن ریشه 

نوبت  با 5  باشد  مى  خشکى  شرایط  به  مقاوم  گیاهان  جزو  عمیق،  بسیار 
آبیارى، مى توان عملکرد  مطلوب اقتصادى داشت.

ج- سومین ویژگى مطلوب گلرنگ ، درآمد اقتصادى حاصل از دانه و گلچه 
مى باشد.  در سال زراعى گذشته، دانه گلرنگ بین 70000 ریال تا 90000
کیلو  هر  قرار  از  آن  هاى  گلچه  و  گردید  خریدارى  کشاورزان  از  ریال 
2000000 تا 2500000 ریال.  از هر هکتار زمین زراعى، به طور میانگین 
2000 کیلو دانه و 200 کیلو گلچه به دست مى آید. پتانسیل تولید دانه 

بیش از 5000 کیلو گرم است.
واسطه  به  گلرنگ  خاك:  حاصلخیزى  افزایش  در  گلرنگ  بارز  نقش  د- 
مى  ایجاد  زراعى  خاك  در  بیولوژیک  شخم  طویل   و  عمیق  هاى  ریشه 
نماید و خلل و فرج خاك را افزایش مى دهد. هم چنین به واسطه تولید 

بقایاى آلى فراوان و تجزیه پذیر، سبب افزایش مواد آلى خاك مى شود.
گیاه گلرنگ به دلیل دارا بودن روغن گیاهى غیراشباع مانند اسید اولئیک 

مى تواند زمینه ساز تأمین بخشى از روغن نباتى کشور باشد.

شکل 1- برداشت گل گلرنگ در روستاى گیشى شهرستان اصفهان- 
تشریک مساعى سه نسل در کنار هم
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با شروع فصل سرما و اثرگذارى آن بر تولیدات گلخانه اى بایستى مراقبت 
هاى بیشترى از گلخانه انجام دهیم تا تبعات منفى آن بر تولید کمتر گردد. در 
این نوشتار، پس از معرفى انواع سامانه هاى گرمایشى، راه کارهاى مدیریت 
مصرف انرژى گرمایشى در گلخانه مرور شده است تا بهره برداران با توجه به 
نوع گلخانه، یکى از این راه کارها را در گلخانه خود بکار گیرند تا ضمن کاهش 
آسیب به محیط زیست، با کم کردن سهم  انرژى مصرفى در تولید، قیمت 

تولیدات گلخانه را اقتصادى  کنند.
به طور کلى انرژى در گلخانه در بخش هاى مختلفى مانند آبیارى، عملیات 
ماشینى، برق، بذر، کود مصرفى، سم، حمل و نقل، سامانه هاى کنترل اقلیم و 
غیره مصرف مى شود. با توجه به تولید خارج از فصل، عمده مصرف انرژى در 
مدیریت  با  لذا  است  گرمایشى  هاى  سیستم  به  مربوط  ایران،  هاى  گلخانه 
مصرف انرژى گرمایشى مى توان در مصرف انرژى در گلخانه صرفه جویى 

کرد.
انواع سامانه هاي گرمایشی بکار رفته در گلخانه

معموًال گلخانه ها به یکى از روش هاى زیر گرم مى شوند:
1- دیگ آب گرم: 

محاسن: گرم شدن بستر، رشد مناسب تر ریشه و افزایش باردهی گیاه، گرم 
شدن یکنواخت  محیط گلخانه و آلوده نکردن هواي آن. 

معایب: هزینه باالي لوله کشی داخل گلخانه و ساخت اتاقک دیگ آب گرم، 
خوردگی لوله هاي انتقال آب و دیگ.

2- کوره هاي هواي گرم: 
محاسن: هزینه  اولیه کمتر. 

معایب: پایین تر بودن ضریب یکنواختی در گرم شدن داخل گلخانه و امکان 
آلوده شدن هواي داخل گلخانه. 

3- گرم کن هاى برقی: 
محاسن: پایین بودن هزینه ثابت، آسان بودن کار با آن و عدم ایجاد آلودگی 

در هواي گلخانه. 
معایب: غیریکنواختى در گرم کردن هوا، باال بودن هزینه هاى جارى. 

فارغ از نوع سامانه گرمایشى بکار رفته در گلخانه، موارد زیر براى کاهش 
مصرف انرژى گرمایشى توصیه مى گردد: 

- استفاده از ترموستات با دقت کافى و نصب آن به صورت صحیح در گلخانه
- بازرسى پیش از فصل و همچنین دوره اى کوره ها، مشعل ها و سایر اجزا 

سامانه
- تعویض به موقع فیلترها و کنترل فشار خروجى پمپ هاى بکار رفته در 

سامانه گرمایشى
- استفاده از نازل استاندارد در سامانه گرمایشى

- کنترل خط تأمین گاز و بازبینى نشتى اتصاالت
- استفاده از دودکش مناسب از لحاظ ابعاد و شیوه نصب

- اجراى سیستم هاى جابجا کننده هواى  داخل گلخانه 
- عایق کارى دیوار هاى گلخانه 

- کاهش تلفات ناشى از نشت در گلخانه با تعمیر تمام پارگى ها، شکافتگى 
ها یا سوراخ هاى کوچک در گلخانه

- کنترل بسته شدن روزنه هایى که به صورت موقت استفاده نمى شوند مانند 
فن ها و پنجره هاى تهویه

- استفاده از پرده هاى محافظ انرژى در گلخانه
- تعویض پالستیک قدیمى و تغییر رنگ یافته یا خراب شده

- کنترل و تمیزکردن فن هاى دمنده هوا بین دو پوشش
- کاهش بخار آب تجمع یافته بین الیه هاى پالستیکى با دمیدن هواى گرم 

و خشک
- تمیز کردن پوشش گلخانه از تمام چیزهایى که باعث سایه اندازى مى 

گردند.

گلخانه، سرما و تدابیر الزم

داود مؤمنى- عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان، سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران
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امیر هوشنگ جاللى - استاد یار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعى، باغى -مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان، ایران
سعادت شاهپورى - کارشناس مدیریت باغبانى سازمانمحمد قدیرى - مسئول واحد ترویج تکثر گرا - مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى سازمان 

گسترش کشت و کار در اراضى شیب دار و ارتفاعات و تبدیل مراتع به 
اراضى  این  در  زراعت  صحیح  اصول  به  توجه  عدم  با  همراه  دیم  اراضى 
خصوصًا انجام عملیات شخم در جهت شیب زمین، باعث بروز مسائل و 
مشکالتى در زمان بارندگى در این اراضى مى گردد که به برخى از آنها 

اشاره مى شود:
الف) ایجاد رواناب و  هدر رفت آب و خارج شدن از منطقه

ب) فرسایش شدید خاك 
مغذى  و  آلى  مواد  کاهش  و   مرغوب  و  زراعى  خاك  کیفیت  کاهش  ج) 

خاك و در نتیجه کاهش حاصلخیزى خاك 
د) تخریب ساختمان خاك

ه) کاهش عملکرد محصول به دلیل کاهش کیفیت خاك زراعى و عدم 
ذخیره آب و هدر رفت آن و کاهش آب قابل دسترس گیاه

و) وارد شدن خاك شسته شده به داخل رودخانه ها و سدها و رسوب داخل 
دریاچه سدها و به مرور کاهش حجم مخزن سدها

ز) ایجاد سیالب و بروز خسارت به منابع ملى، تأسیسات، جاده ها، روستاها، 
شهرها و .....

لذا با توجه به موارد فوق الذکر مى توان چنین نتیجه گیرى کرد که انجام 
عملیات شخم در جهت شیب زمین  عالوه بر مسائل و مشکالت مذکور 
و از بین رفتن منابع ملى در مواردى خطر آفرین  است، چه بسا با یک 
رواناب  پیوستن  بهم  و  اصولى  غیر  دیم  مزارع  آبشویى  و  شدید  بارندگى 
ایجاد شده از چندین نقطه، سیالبى مهار ناشدنى و خسارت آفرین ایجاد 
شده و هر آن چه در مسیر آن باشد را نابود سازد.  این واقعیتی است که 
محیط  طبیعی،  منابع  کشاورزى،   مختلف  هاى  حوزه  کارشناسان  همه  
زیست و اغلب کشاورزان نیز آن را می دانند. ولى متاسفانه هنوز هم این 

روند اشتباه تکرار می شود.
براى کاشت هر محصولی در اراضی دیم باید کم ترین جا به جایی خاك 
و آنهم در روى خطوط تراز صورت گیرد نه عمود بر آن . اما متاسفانه این 
اصل رعایت نمی شود و باعث چندین برابر شدن فرسایش خاك در ایران 
ایران  در  خاك  فرسایش  گرفته،  صورت  تحقیقات  اساس  بر  است.  شده 
ساالنه 16 تا 17 تن در هکتار است، این در حالی است که فرسایش خاك 
در جهان به طور متوسط 5  تن در هکتار است، براساس آمارها، فرسایش 
هر تن خاك، خسارتی معادل 28 دالر در پی دارد، معضلی که مورد تأیید 
مسئولین و کارشناسان مربوطه بوده و وضعیت فرسایش خاك کشور را 

بحرانی توصیف مى کنند.
بنابراین یکى از روش هاى جلوگیرى از نابودى منابع ملى، انجام عملیات 

شخم روي خطوط تراز (عمود بر جهت شیب) براي حفظ آب و خاك در 
کشتزارهاي دیم در راستاي دستیابى به کشاورزي پایدار است که ضروري 
صحیح  روش  آموزش  خصوص  در  مربوطه  کارشناسان  و  مدیران  است 
عملیات خاك ورزى در این مزارع به کشاورزان و تشویق، ترغیب و حتى 
الزام آنان به رعایت این موضوع  تالش بیش از پیش و موثرى معمول 
نمایند. هر چند به نظر مى رسد الزم باشد در خصوص  تصویب و ابالغ 
مقررات قانونى و الزام آور از سوى نهادهاى مربوطه در این زمینه اقدام 

الزم معمول گردد.

مسائل و مشکالت و عوارض شخم اراضی دیم در جهت شیب

              محمد محمدى- کارشناس اداره امور فناورى هاى مکانیزه کشاورزى سازمان  
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با توجه به مشکل خرد بودن اراضى در بخش کشاورزى قانون تعاونى 
نمودن تولید و یکپارچه سازى اراضى در تاریخ 1349/12/24 تصویب و 
ابالغ آئین نامه اجرایى در تاریخ 1350/5/9 در هیئت دولت وقت باهدف 
اعمال مدیریت و افزایش بهره ورى از منابع و عوامل تولید، یکپارچه سازى 
و تجهیز و نوسازى اراضى و تأمین مزایاى مالکیت فردى بر پایه سه اصل 
بخش  توسعه  برنامه هاى  اولویت  در  عاملیت  و  حاکمیت  مالکیت، 
کشاورزى قرار داده شد که این روند با توسعه و  گسترش شرکت هاى 
تعاونى تولید روستایى در سال هاى اخیر و ارتقاء جایگاه آن در مدیریت 
جدید  ظرفیت هاى  ایجاد  با  آب وخاك  منابع  حفظ  جهت  در  و  تولید 
همچنان ادامه دارد. براى رسیدن به این مهم توسعه و تشکیل این گونه 
شرکت ها در رأس برنامه هاى سازمان مرکزى و وزارت جهاد کشاورزى 
قرارگرفته است. شرط اولیه براى تشکیل آن ها شناسایى عرصه هاى با 
افراد  این  که  مى باشد  شرایط  واجد  افراد  90درصد  تقاضاى  و  استعداد 
بوده،  آبى  منابع  و  کشاورزى  اراضى  مالکیت  و  نسق  صاحب  بایستى 
مشروط بر اینکه مستلزم به اهداف شرکت و اجراى برنامه قانون تعاونى 
نمودن تولید باشند که این مسئولیت در سازمان تعاون روستایى بر عهده 

معاونت نظام بهره بردارى گذاشته شده است.
نظام هاى بهره بردارى:

به طورکلى نظام بهره بردارى سازمانى اجتماعى مرکب از عناصر به هم 
پیوسته اى است با هویت و مدیریتى واحد و در ارتباط با شرایط طبیعى و 
مى فراهم  را  کشاورزى  محصوالت  تولید  امکان  خود،  محیط  اجتماعى 
منطقه  هر  توانمندى  و  استعداد  اساس  بر  بهره بردارى  نظام هاى   سازد. 
زراعى،  سهامى  شرکت هاى  ایران  در  حاضر  حال  در  است.  تعریف شده 
تعاونى هاى تولید روستایى و کشت و صنعت ها در حال فعالیت هستند که 

هرکدام بر اساس اساسنامه و قوانین خاص خود اداره مى شوند.
1- شرکت هاى تعاونى تولید روستایى

قانون تعاونى نمودن تولید و یکپارچه سازى اراضى با حفظ مالکیت فردى 
 1349 سال  در  روستایى  تولید  تعاونى  شرکت هاى  عمل  حوزه  در  زارع 
تولید  تعاونى  شرکت هاى  کشاورزى،  اراضى  شدن  خرد  با  شد.  تصویب 
روستایى با هدف اعمال مدیریتى واحد و تخصصى در جهت حداکثر بهره
 ورى از منابع آب وخاك، انجام کارهاى زیربنایى، استفاده صحیح از نهاده
 ها و وسایل و ماشین آالت کشاورزى و افزایش درآمد سرانه کشاورزان 
روستایى و بهبود زندگى آنان تشکیل گردیدند. با وقوع انقالب اسالمى 
در سال 1357 و تغییر و تحوالت مالکیتى که اتفاق افتاد، شرکت هاى 
تعاونى تولید روستایى بهتر از سایر سیستم هاى بهره بردارى به حیات خود 
ادامه دادند به طورى که امروز بیش از 1435 شرکت تعاونى تولید روستایى 
با بیش از 3/38 میلیون هکتار اراضى تحت پوشش در روستاهاى ایران 

وجود دارند و روزبه روز شاهد افزایش آن ها هستیم. 
با بررسى هاى صورت گرفته عملکرد این تعاونى ها ازلحاظ کاهش هزینه
رفع  و  روستایى  خانوار  درآمد  افزایش  عملکرد،  افزایش  تولید،   هاى 
موفقیت آمیز  موجود  امکانات  به  نسبت  آنان  فنى  و  تخصصى  نیازهاى 
گزارش شده است. این موضوع لزوم حمایت بیشتر مالى دولت از تعاونى

 هاى تولید به منظور رفع نیازهاى فنى و مالى روستائیان را بیش  از پیش 
مهم جلوه مى دهد. 

تولید  تعاونى  شرکت   56 داشتن  با  اصفهان  استان  بهره بردارى  نظام 
روستایى و بیش از 18000 خانوار عضو و زیر پوشش قرار دادن بیش از 
110 هزار هکتار اراضى مستعد کشاورزى فعالیت خود را ادامه مى دهد.  
تاکنون بیش از 22 هزار هکتار از اراضى آنان تحت پوشش سیستم هاى 
و  اساسى  محصوالت  تولیدکنندگان  به عنوان  و  قرارگرفته  نوین  آبیارى 
مهمى همچون گندم، جو، ذرت، کلزا، سیب زمینى و پیاز در زراعت و سیب
 درختى، گل محمدى و پسته در باغبانى محسوب مى گردند. این شرکت
گیاه کلینیک  واحدهاى  ایجاد  مکانیزاسیون،  واحدهاى  داشتن  با   ها 

تخصصى  نهاده هاى  توزیع  و  تأمین  محصوالت،  بیمه  مراکز   پزشکى، 
اعضاء ازجمله کود، سموم، بذور و ... همچنین ایجاد مراکز خرید تضمینى 

و توافقى محصوالت گام هاى خوب و مهمى برداشته اند.
2 – شرکت هاى سهامى زراعى 

قانون شرکت هاى سهامى زراعى در سال 1346 به منظور افزایش سرآمد 
کشاورزان و بهبود شرایط زندگى آنان از طریق ایجاد امکانات الزم براى 
نوین  فنون  و  روش ها  از  استفاده  کشاورزى،  ماشین آالت  به کارگیرى 
کشاورزى، افزایش سطح زیر کشت، توسعه فعالیت هاى غیر کشاورزى، 
و  کشور  روستاهاى  در  موجود  فعال  انسانى  نیروى  از  استفاده  حداکثر 
در  گردیدند.  تشکیل  مزروعى  اراضى  تقسیم  و  شدن  خرد  از  جلوگیرى 
موجود  زراعى  سهامى  شرکت هاى  فعالیت  از  به عمل آمده  بررسى هاى 
نتایج خوب و مثبتى به دست آمده است. همین موضوع حمایت بیشتر منابع 
دولتى به منظور توسعه و تشکیل بیشتر آن ها در مناطق مستعد را مى طلبد. 
در حال حاضر تعداد 27 شرکت سهامى زراعى فعال در کشور وجود دارند.  
بزرگ ترین و مهم ترین آن ها شرکت زراعى گلپایگان مى باشد که با تحت 
پوشش قرار دادن 3200 هکتار و 135 سهامدار اولیه و حدود 1000 خانوار 
سهم بر در حال فعالیت مى باشد. این شرکت سالیانه بیش از 2500 هکتار 
گل  و  بادام  باغى  محصوالت  هکتار   100 حدود  زراعى،  محصوالت 
گاودارى  واحد  یک  داشتن  با  آن  بر  عالوه  و  دارد  کشت  زیر  محمدى 
2000 رأسى، گوسفنددارى 3000 رأسى، یک کارخانه خوراك دام، یک 
کارخانه لبنیات، واحد مکانیزاسیون، باسکول، 50 هزار تن محصول تولید 
مى نماید. این شرکت نقش پررنگ و معنادارى در اشتغال جامعه هدف 
روستایى دارد به طورى که تعداد 155 نیروى ثابت بیمه شده و هزاران نفر 
روز کارگر فصلى در این شرکت مشغول به کار مى باشند. طبق بررسى

 هاى به  عمل آمده کمترین مهاجرت روستایى در سطح استان را روستاى 
نیوان  نار (مرکز شرکت) داشته است.

خالصه اى از نظام هاى بهره بردارى واقع در استان اصفهان
- تعداد شرکت هاى تعاونى تولید: 56 شرکت
- تعداد شرکت هاى سهامى زراعى: 1 شرکت

- اتحادیه استانى شرکت هاى تعاونى تولید روستایى: 1 اتحادیه
- میزان اراضى تحت پوشش: 110 هزار هکتار

نظام های بهره برداری دریچه ای برای افزایش بهره وری از منابع آب و خاک و کشاورزی پایدار
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 رسول شریفى  کارشناس ارشد مدیریت حفظ نباتات سازمان

- تعداد خانوار تحت پوشش: 18000 خانوار
- تعداد واحدهاى مکانیزاسیون تشکیل شده: 15 واحد

- تعداد کلینیک هاى گیاه پزشکى: 6 کلینیک 
- تعداد فروشگاه هاى سموم کشاورزى و توزیع نهاده ها: 42 واحد

- اجراى سیستم هاى آبیارى نوین در سطح شرکت هاى تعاونى تولید و                        
سهامى زراعى تا پایان سال 1398، 22500 هکتار

- اجراى سیستم هاى آبیارى نوین در سطح شرکت هاى تعاونى تولید و 
سهامى زراعى در سال 1399، 3500 هکتار

- ایجاد مراکز خدمات کشاورزى غیردولتى، 6 شرکت
- تولید ارقام مختلف سیب زمینى بذرى در شرکت هاى مختلف بذرى در 

شرکت هاى تعاونى تولید و سهامى زراعى
- تولید محصوالت گواهى شده و استاندارد

سطح زیر کشت محصوالت مهم در شرکت هاى تعاونى تولید 
روستایى  و سهامى زراعى واقع در استان اصفهان

فرآیند صدور مجوز رسمى فعالیت شرکت تعاونى تولید روستایى 
1) پیشنهاد مکان هاى مستعد تشکیل شرکت هاى تعاونى تولید روستایى 

براى روستائیان صاحب آب و زمین 
اولیه  تأیید  و  تعیین شده  شرایط  اساس  بر  پیشنهادى  مکان  بررسى   (2

منابع آب وخاك توسط مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان
3) شناسایى و اطالع رسانى به بهره برداران جهت زمینه سازى و برگزارى 

کارگاه توجیهى در منطقه ویژه متقاضیان و تنظیم صورت جلسه
روستایى  تعاون  مدیریت  و  شهرستان  روستایى  تعاون  اداره  تأیید   (4

استان
5) ارسال گزارش ها به سازمان مرکزى و اخذ مجوز اولیه تأسیس شرکت
پذیره جهت  شرکت  مؤسس  هیئت  تشکیل  اعالم  و  اولیه  موافقت   (6

 نویسى و در نهایت برگزارى مجمع عمومى جهت انتخاب هیئت مدیره و 
بازرسین

7) ثبت نهایى شرکت در سامانه ثبت شرکت ها
فعالیت هاى  رسمى  آغاز  و  شرکت  بهره بردارى  پروانه  مجوز  صدور   (8

شرکت.

در تمامى مراحل باال برگزارى جلسات مکرر با متقاضیان تشکیل شرکت 
جهت آموزش و تشریح اهداف در دستور کار قرار دارد. 

و  روستایى  تولید  تعاونى  شرکت هاى  تشکیل  مهم  اهداف 
سهامى زراعى

1- انجام امور زیربنایى در اراضى شرکت هاى تعاونى تولید روستایى به
 منظور حداکثر عملکرد 

2- اجراى عملیات یکپارچه سازى و تجهیز و نوسازى اراضى
3- اجراى آبیارى هاى نوین به منظور حداکثر بهره بردارى از منابع آبى 

موجود و مدیریت مشارکتى آب 
4- اجراى کشت هاى یکپارچه زراعى با مدیریت واحد به منظور استفاده 

از ماشین آالت کشاورزى مدرن
تولید  همچنین  و  گواهى شده  و  مادرى  بذور  فرآورى  و  تولید   -5

محصوالت گواهى شده
گیاه پزشکى،  کلینیک هاى  مکانیزاسیون،  واحدهاى  راه اندازى   -6

فروشگاه هاى سموم کشاورزى و توزیع نهاده هاى موردنیاز اعضاء
7- احداث گلخانه هاى مدرن به منظور حداکثر عملکرد و بازده اقتصادى 

باال
بازاریابى و فروش محصوالت کشاورزى و ایجاد صنایع تبدیلى و   -8
تکمیلى و تکمیل زنجیره ارزش از قبل از کاشت تا برداشت و فروش 

محصول.
ماحصل فعالیت هاى مذکور دست یابى به یک کشاورزى پایدار با بازده 
کاهش  پایدار،  اشتغال  روستایى،  خانوار  درآمد  افزایش  باال،  اقتصادى 
روستاها  اجتماعى  و  فرهنگى  اقتصادى،  توسعه  نهایت  در  و  مهاجرت 

خواهد بود. 

شکل 1- گلستان 110 هکتارى قنوات سه گانه میمه - شهرستان 
شاهین شهر و میمه

شکل 2 - مزرعه سیب زمینى شرکت تعاونى تولید روستایى 
هرمز آباد شهرستان سمیرم

على اکبر جعفرى - معاون نظام بهره بردارى سازمان تعاون روستایى استان اصفهان

نام محصولنام محصول سطح زیرکشت(هکتار )سطح زیرکشت(هکتار )

پیازگندم
گیاهان دارویى
احداث گلخانه
چغندر قند
یونجه

جو

کلزا
گوجه فرنگى

انگور

15517452
236
110

454/5
3781

10392
186
590
313

پسته
گل محمدى

انار

سیب درختى

ذرت علوفه اى
ذرت دانه اى
سیب زمینى

3780
1900
1650

280
4140
860

1800
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سیستم هاى آبیارى کم فشار با فشارکارى 2 اتمسفر سیستم هاى رایجى 
هستند که در مزارع استان در سطحى بالغ بر 80 هزار هکتار به اجرا در آمده اند. 
بارانى  هاى  سیستم  به  ها  سیستم  این  تبدیل  چگونگى  نوشتار  این  در 

متحرك شرح داده شده است . 
در سیستم هاى معمول بارانى ( کالسیک ثابت ) ، فشار کارى باالتر از 4 
اتمسفر با آبپاش هاى بزرگ با دبى 2/65لیتر در ثانیه و قطر پاشش 22 تا 
24 متر استفاده مى گردد . از معایب این سیستم هزینه بر بودن آن است 
زیرا مى بایست از لوله هاى پلى اتیلن با فشار 6 اتمسفر استفاده گردد، از 
اتصاالت گران قیمتى استفاده شود و مصرف انرژى باالیى دارند. همچنین  
در روزهایى که سرعت باد زیاد مى باشد به علت قطر زیاد پاشش ، عدم 
به  آب،  قطرات  پاشش  زیاد  شعاع  علت  به  و  مى خورد  چشم  به  یکنواختى 

ساختمان خاك لطمه مى زند. 
به وسیله آبپاش هاى کوچک با فشار کارى 1/5 الى 2 اتمسفر و دبى 0/3 
الى 0/5 لیتر در ثانیه و قطر پاشش 13 تا 15 متر و لوله هاى متحرك نیوفیت 
مى توان سیستم هاى آبیارى کم فشار را به راحتى به سیستم آبیارى بارانى 
تبدیل نمود فقط فاصله آبریز ها مى بایست ضریبى از 13 تا 15 متر باشد.  
در هر خط نیوفیت با سایز 75، تا 5 عدد آبپاش کوچک مى توان نصب و 
فشار  کم  آبیارى  در  سیستم  دبى  بایست  مى  منظور  بدین  نمود.  استفاده 
مشخص گردد، سپس با تقسیم دبى سیستم بر 0/4 لیتر بر ثانیه، تعداد آبپاش 
هایى که هم زمان در سیستم قرار گیرند مشخص مى شود . براى مثال در 
یک سیستم کم فشار با دبى 22 لیتر بر ثانیه به راحتى مى توان 50 عدد 

آبپاش کوچک را در ده ردیف از لوله هاى 75 نیوفیت با فاصله ردیف 28 
متر و در هر ردیف 5 آبپاش بکار برد. این لوله ها به بست و قالب مجهز 
است. بوسیله چند والو یکسر رابط یکسر ماده و چند پایه آبپاش به راحتى 
مى توان قطعه مورد نظر را به سیستم آبیارى بارانى مجهز نمود و پس از 

پایان زمان آبیارى، سیستم مورد نظر را به قطعات دیگرى انتقال داد.

تبدیل سیستم های آبیاری کم فشار به سیستم بارانی متحرک به وسیله لوله های نیوفیت

على نصر اصفهانى - کارشناس مهندسى  زراعى مدیریت آب و خاك سازمان 

١٤

 معرفی نژاد های بز شیری پر تولید سانن ،آلپاین و مورسیا

مقدمه: پرورش  بز  با  توجه  به نیاز روزافزون جامعه  به منابع  غذایى 
ارزشمند، روز به روز اهمیت بیشترى پیدا مى کند. جایگزینى و استفاده از بز 
هاى پرتولید ، همچون سانن آلپاین و مورسیا  در دامدارى هاى صنعتى با 
سامانه بسته و نیمه بسته، افزایش تولید   و افزایش  بهره ورى را در پى دارد.  
با توجه به ویژگى هاى ژنتیکى و تطابق نسبتاً مناسب این  بز ها با شرایط آب 
و هوایى کشور ، سطح تولید و سود اقتصادى  دامداران  در  میان مدت و بلند 
مدت مى تواند افزایش یابد. همچنین  با تکثیر  بز هاى پر تولید مى توان تعداد  
قابل توجهى از دام  هاى سبک  موجود  را  حذف و از  فشار نابود کننده  آنها 

بر مراتع کاست. 
نژاد سانن :  

تاریخچه و منشا پیدایش: زیستگاه  اولیه این  نژاد در منطقه سانن و سمینتال 
علیا ( کانتن برن ) است که بعد ها از این منطقه به دیگر نقاط سوئیس 

گسترش یافته است و بیشترین پراکنش از میان  نژاد  هاى شیرى  بز در دنیا 
را داراست . ویژگى برجسته این نژاد سازگارى  با رژیم هاى خوراکى گوناگون  
و اقلیم هاى  متفاوت از جمله مناطق  کوهستانى است .سانن پرطرفدار ترین  

و معتبر ترین نژاد بز در جهان است.
مشخصات ظاهرى:  سطح بدن پوشیده  از مو هاى کوتاه ابریشم  مانند است 
. بدن  به  طور یکنواخت سفید است . وزن نر ها 75  و ماده ها 50  کیلوگرم  
است  .  قد بز هاى نر نژاد سانن حدود 87  سانتى متر  و  قد  بز هاى ماده 
این  نژاد حدود  75 سانتى متر  است . اکثر  بز هاى سانن سفید هستند  اما 
گاهى  اوقات  قهوه اى کم  رنگ  نیز در بین آنها دیده مى شود. بر روى بینى،  

گوش ها و پستان آنها ممکن است تعدادى نقطه سیاه وجود داشته باشد.
خصوصیات رفتارى: به دلیل سفیدى  پوست  و مو ، نسبت  به  تابش مستقیم  
نور آفتاب  و گرما به شدت آسیب  پذیر است. از این  رو  ایجاد  سایه بان  و 
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سر پناه  براى پرورش حیوان  به  ویژه   بزغاله ها  ضرورى  است .  سانن حیوانى 
بسیار  باهوش ، بچه دوست  و  پرتوان  است  و مى توانند خودشان را  با 

شرایط آب و هوایى  هر منطقه از جهان تطبیق دهند.
خصوصیات تولید مثلى: ساالنه آبستن مى شوند. دوره آبستنى 5 ماه است. 
دوره استراحت تا آبستنى بعدى، سه ماه است. دو یا چند قلو زایى حدود 65 

درصد است.
خصوصیات  تولیدى  و  شیروارى: سانن  بهترین نژاد  تولید کننده شیر در جهان 
است. در میان نژاد هاى بز  به  دلیل تولید  باالى  شیر  روزانه  و  سطح  نسبتا  
پایین  چربى شیر  با  نژاد گاو  هلشتاین  قابل مقایسه است . دوره ى شیردهى 
در ایران 260 تا 280روز است و روزانه  بین 3-2/5 لیتر شیر تولید  مى کند. 
متوسط چربى شیر3/2 درصد ،پرو تئین شیر 3/2 درصد و مواد جامد 12/8

درصد است . حاصل از تالقى با  بز سانن مى توانند افزایش شیرچشم گیرى 
داشته باشند.

:(Alpine)نژاد آلپاین
تاریخچه و منشا پیدایش: زادگاه آلپاین فرانسه است. این نژاد از بز از نظر 
میزان شیردهى باالست و  به تغییرات محیطى مقاوم است. بهترین و خوشمزه 
ترین شیر هاى بز در جهان را داراست و بسیار مناسب براى پرورش خانگى  و 

صنعتى است .
مشخصات ظاهرى: بزهاى آلپاین بدنى پوشیده از موهاى  کوتاه دارند و به 
رنگ هاى قهوه اى ، خاکسترى تیره  یا ابلق دیده مى شوند  . قد بزهاى ماده  
آلپاین77 سانتى متر و وزن آنها 50 تا 60 کیلو گرم است . قد بزهاى نر 85 

سانتى متر و وزن 80 تا 100 کیلو گرم دارند .
خصوصیات رفتارى: بزهاى  آلپاین مقاوم، چاالك ، با قدرت پیاده روى  و 
راهپیمائى مثال زدنى هستند و مى توانند از کوه ها باال بروند و از مراتع استفاده 
کنند. با هر نوع شرایط آب و هوایى سازگارى دارند و مقاومت مطلوبى نسبت 
به بیمارى ها دارند. سازگارى کمى به آب و هواى مرطوب دارند و سازگارى  

باال با سیستم هاى پرورشى مختلف از جمله سیستم پرورشى بسته دارند.
خصوصیات تولید مثلى : معموال دو قلو زا هستند . 

خصوصیات شیروارى: متوسط تولید شیر بزها ى آلپاین در 305 روز بیش از 
600 تا 700 کیلو گرم شیر است. نگهدارى از بز آلپاین آسان است و به شرایط 

خاصى نیاز ندارد و به همین دلیل پرورش این بز هزینه هنگفتى نیاز ندارد.
  :(Murcia) نژاد مورسیا

تاریخچه و منشا پیدایش: نژاد مورسیا ، بومى جنوب شرقى  اسپانیا است. به 
دلیل سهولت در پرورش و تحمل شرایط نامساعد محیطى و تولید شیر مناسب 

مورد توجه قرار گرفته است.
مشخصات ظاهرى: جثه متوسط و دنب کوتاه دارند. پوست و مو به رنگ سیاه 
تا قهوه اى است. بز هاى نر داراى شاخ هستند. شیر این نژاد غنى از چربى 
است (حدود 5/6 درصد) و بسیار مناسب براى تولید پنیر است و از این نظر 
شهرت جهانى دارد. براى جفت گیرى نیازى به فصل خاصى ندارد. وزن بز 

ماده50 تا 55 کیلوگرم و وزن بز نر حدود 55 تا 60 کیلوگرم است.
خصوصیات رفتارى: بزرگترین تولید کننده شیر در مناطق  نیمه بیابانى و گرم 
و خشک است، در زمین هاى سخت چرا مى کند، ضریب تبدیل غذایى خوبى 
دارد به طور کلى قدرت انطباق پذیرى بیشترى با محیط جغرافیایى دشوار در 

مقایسه با دیگر گونه هاى دام پر تولید دارد.
خصوصیات تولید مثلى:1.نوع آمیزش غیر فصلى  2.سن بلوغ :7 تا8 ماهگى  

3.نرخ تولید مثل :180 تا220 درصد. 4. چندقلو زا.

 خصوصیات تولیدى و شیروارى: بز مورسیا حیوانى دو منظوره است یعنى هم 
از نظر گوشت و هم تولید شیر مناسب است. این نژاد تقریبا در 280 روز دوره  
شیردهى600کیلو گرم شیر با چربى6/ 5 -5/8 درصد و پروتئین 3/6 -3/8

درصد تولید مى کند.

شکل 1- بز شیرى نژاد سانن

شکل 2- بز شیرى نژاد آلپاین

شکل 3- بز شیرى نژاد مورسیا
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مدیریت تغذیه در پرورش بز های شیری
مقدمه: تغذیه و خوراك یکى از مهمترین بخش هاى تشکیل گله و پرورش بز 
است زیرا حدود 70 تا 75 درصد کل هزینه هاى جارى واحد را به خود اختصاص 
مى دهد . پرورش دهندگان بز باید بتوانند خوراکى با کیفیت ، مناسب و به اندازه  
کافى و در عین حال اقتصادى براى بز هاى شیرده فراهم کنند. تامین اقتصادى 
و مناسب جیره غذایى بز ها تمامى احتیاجات غذایى آنها را برآورده مى کند و از 
طرفى مانع از هزینه اضافى و ضرر و زیان دامدار مى شود . بهتر است پرورش 
دهندگان براى تامین خوراك بز ها از افراد کارشناس و خبره در این زمینه کمک 

بگیرند. 
ضریب تبدیل خوراك: ضریب تبدیل خوراك در بز ها، مناسب (حدود 95 
درصد )و میانگین مصرف ماده خشک خوراك حدود 1022کیلو گرم در سال 

است. البته این مقدار در بین نژاد هاى بز و متناسب با تولید متفاوت است. 
خوراك : بزها همانند سایر نشخوار کنندگان ، اساسا علف خوارند. علوفه منبع 
اساسى الیاف جیره غذایى است، ولى اغلب قادر به تامین کامل مواد مغذى مورد 
نیاز بزهاى شیرده و پرتولید نیستند. بسیارى از محققان تاکید مى کنند که علوفه 
هاى بسیار با کیفیت ، قادر به تامین نیاز هاى غذایى بز براى تولید روزانه 2/5 تا 
3 کیلو گرم شیر است. براى تولید بیش از 3 کیلو گرم شیر در روز، به منظور 
تامین نیاز انرژى و بخشى از نیازهاى پروتئین، ویتامین و مواد معدنى، مکمل 
سازى جیره ها بر پایه علوفه با مقادیر صحیح کنسانتره ها ضرورى و اجتناب نا 

پذیر است.
نسبت علوفه به کنسانتره: نسبت علوفه به کنسانتره عاملى مهم در زمان 
متعادل کردن جیره هاى غذایى است. پژوهش ها نشان  داده است که ترکیب 
باعث  سانن  بزهاى  جیره  در  درصد  به 30  نسبت  کنسانتره  درصد  تا 70   50
افزایش تولید شیر بدون کاهش چربى شیر مى شود. این نتیجه نیز مى تواند تایید 
کننده این موضوع باشد  که بز ها نسبت به گاو ها حساسیت کمترى به پایین 
بودن الیاف جیره در رابطه با کاهش درصد چربى شیر دارند. در یک مطالعه بر 
روى بز هاى آلپاین در اواخر دوره شیردهى با دریافت جیره هایى با مقادیر 
افزایش  یابنده کنسانتره از20 درصد تا 65 درصد، باالترین میزان تولید شیر 
زمانى بود که میزان کنسانتره در جیره 50 درصد بود. از این رو مى توان نتیجه 
گرفت که جیره هاى غنى از کنسانتره در اواخر دوره شیردهى ممکن است به 
صورت مثبت قادر به تاثیر گذارى بر تولید شیر نباشد  و باعث چاق شدن بیش 
از حد بز هاى شیرى  و افزایش خطر ناهنجارى هاى متابولیکى در طول دوره  

انتقال شوند.
مقدار مصرف خوراك : یک بز سانن ، آلپاین یا مورسیا روزانه تا 5 درصد وزن 
بدن خود خوراك مصرف مى کنند . براى مثال با توجه به متوسط وزن 60 
کیلوگرم براى بز هاى ماده سانن، هر راس بز در هر روز حدود 3 کیلو گرم 
خوراك  مصرف مى کند (بزهاى نژاد سانن و آلپاین به ازاء هرکیلو شیر تولیدى 

1100تا1300گرم خوراك نیاز دارد).
 علوفه : انواع علوفه سیلویى ، نظیر سیلو ى ذرت  علو فه اى قابل قبول براى بز 
شیرده مى باشند . به طور کلى و در شرایط متعادل و مطلوب بهتر است 50 
درصد از ماده  خشکى که یک بز شیرده روزانه مصرف مى کند از علوفه تامین 
شود و 50 درصد باقى مانده نیز به صورت کنسانتره  به بز ها داده شود . رعایت 
این درصد ها در خوراك بز هاى شیرى مانع از بروز مشکالتى نظیر کاهش 
چربى شیر و اسیدوز مى شود. عالوه بر علوفه سیلویى نظیر سیلوى ذرت ،  مراتع 
گیاهان صیفى، سبزیجات نیز از دیگر منابع علوفه اى بز هاى شیر ده به حساب 
مى آیند. باید توجه داشت که علوفه هاى مختلف بوى شیر را تحت تاثیر قرار 
مى دهد. براى پیشگیرى از این مسئله بهتر از است گیاهان و سبزى ها را  پس 

از دوشیدن شیر به بز ها داد .

کنسانتره: کنسانتره مناسب بز هاى شیرى  اغلب به صورت پلیت یا حبه 
شده بهداشتى تر است و کمتر به قارچ آلوده مى شوند .از طرفى خوراك پلیت 
در زمستان یخ نمى زند و بز هنگام خوردن آن نمى تواند اجزاى آن را از هم 

جدا کند،  پس تمامى مواد موجود در پلیت به مصرف دام مى رسد . 
تغذیه بزهاى خشک : بزهاى شیرده مانند گاوهاى شیرى براى مدتى 
شیرشان خشک مى شود. به این دوره، دوره خشکى مى گویند که در بزها 
معموال در حدود 60 روز است. توجه به تغذیه بزهاى شیرى خشک بسیار حائز 
اهمیت است. توجه شود که تغذیه مناسب  این دوره که مصادف با ماه هاى 
آخر آبستنى است مى تواند برتولید شیر و باال بردن پیک تولید در دوره شیر 
دهى بعدى بسیار تاثیر گذار باشد. تغذیه مناسب براى بز هاى خشک الغر با 
چاق متفاوت است. بیش از دو سوم رشد جنین بز در دو ماه آخر پیش از تولد 
صورت مى گیرد و به همین دلیل تغذیه مناسب بز ها ى ماده  آبستن در این 
دوران تاثیر  زیادى بر سالمت جنین بز خواهد داشت . تغذیه مناسب براى 
تا 900گرم  به 450  کیفیت  با  علوفه  شامل  خشک  شیرى  هاى  بز  اغلب 
کنسانتره است. بهتر است این کنسانتره حاوى16 درصد پروتئین باشد. تغذیه 
بز ها اهمیت خاصى در سالمت و رشد آنها دارد. بز هاى آبستن پیش از زایمان 
باید به خوبى تغذیه شده باشند زیرا مواد غذایى کافى و با کیفیت، احتمال 
مسمومیت خون، پیش از زایش را کاهش مى دهد . همچنین تنظیم جیره 
غذایى بز آبستن و متعادل کردن آن مانع از عوارض و مشکالت ناشى از 

کمبود کلسیم در هنگام زایمان مى شود . 
تغذیه بزغاله ها : آغوز باید 30 دقیقه پس از تولد به بزغاله ها داده شود تا 
ایمنى بدن بزغاله در روز هاى ابتدایى تولد  در برابر عوامل بیمارى زا تامین 
شود. آغوز سرشار از مواد معدنى و مواد مغذى و آنتى بادى هاى مورد نیاز 
جهت  ایمنى ذاتى بزغاله ها مى باشد. بزغاله ها در دوران شیرخوارى باید 
روزانه حدود 240 گرم افزایش وزن داشته باشند. دوران شیرخوارى بزغاله باید 
تا زمانى ادامه پیدا کند که وزن بدن دو و نیم تا سه برابر وزن بزغاله در هنگام 
تولد شود . در این زمان مى توان تغذیه با شیر را قطع کرد و تغذیه با غذا و علو 

فه را ادامه داد. 
آب آشامیدنى: بز یکى از دام هایى است که روزانه آب بسیار زیادى مى 
نوشد .تقریبا براى هر لیتر شیرتولیدى توسط یک بز روزانه 4 تا 6 لیتر آب سالم 
و با کیفیت مصرف مى شود. همچنین شورى آب آشامیدنى و درصد امالح 
باید مورد توجه باشد زیرا بزها مخصوصا بزهاى شیرى  به این مسئله بسیار 

حساس هستند.
 آنالیز یک نمونه کنسانتر ه مناسب براى بز :

شامل 20 درصد پرو تئین در هر کیلو گرم و  مقادیر مناسب ویتامین ها و مواد 
معدنى کم مصرف و پر مصرف مناسب و به اندازه، طبق قواعد و دستور العمل 
هاى  کتاب NRC و سایر منابع قابل دسترسى از جمله کتاب تغذیه مک دونالد 

مى باشد.
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عوامل مؤثر در كيفيت مغز گردو در زمان برداشت و پس از برداشت

مقدمه:
مغز گردو به دلیل دارا بودن میزان باالي اسیدهاي چرب غیراشباع، درصد 
فسادپذیري و آسیب پذیري بیشترى نسبت به سایر میوه هاي خشک نظیر 
بادام و پسته دارد. در بحث کیفیت مغز گردو صفاتی نظیر رنگ، طعم، عدم 
رعایت اصول فنى در  میوه داراي اهمیت هستند.  کپک زدگی و درشتی 
مرحله برداشت و پس از برداشت گردو موجب بهتر شدن کیفیت آن یعنی 

بهبود رنگ مغز و افزایش بازارپسندي آن می شود. 
زمان برداشت مناسب: 

زمان برداشت، بسته به نوع رقم یا ژنوتیپ و شرایط اقلیمى متفاوت است 
بهترین  است.  برخوردار  باالیى  اهمیت  از  برداشت  مناسب  زمان  تعیین  و 
زمان برداشت محصول زمانى است که بافت بینابینى مغز و پوست چوبى 
تغییر رنگ داده و به رنگ قهوه اى تبدیل شود. وقتى که با چاقو لپه هاى 
گردو را از هم جدا کردیم و تیغه میانى پوست سخت آن قهوه اى شده 
باشد، در این زمان رنگ مغز در روشن ترین حالت خود بوده و داراى بهترین 
کیفیت مى باشد که میوه باید برداشت و بالفاصله پوست سبز آن کنده و 

خشک شود. 

 شکل 1- زمان مناسب برداشت گردو

برداشت اقتصادى محصول زمانى است که 80 درصد میوه ها قابل برداشت 
بوده و 95 درصد از میوه هاى برداشت شده، قابل پوست کنى باشند.

تاخیر در برداشت: 
بلوغ هرچه  از  پس  باید  میوه ها  مغز،  باالترین کیفیت  به  جهت دستیابى 
سریعتر، برداشت شوند. تأخیر در برداشت گردو، منجر به کاهش کیفیت 
مغز مى گردد. تأخیر در برداشت عالوه بر تیره شدن مغز گردو، منجر به 
کاهش میزان پروتئین، کربوهیدرات و چربى در مغز گردو خواهد شد. هرچه 
میوه ها زمان بیشترى پس از شکافتن پوست سبز روى درخت باقى بمانند، 

میزان افت کیفیت و تغییر رنگ مغز افزایش مى یابد. 

   

شکل2-  تاخیر در برداشت گردو

تاخیر در جمع آوري و پوست کنی گردو: 
پس از برداشت، میوه ها بایستی سریعًا جمع آوري و پوست کنی شوند. تأخیر 
در جمع آوري و پوست کنی باعث کاهش کیفیت مغز گردو و به خصوص در 
شرایط و ساعات گرم می گردد. بنابراین در شرایطی که پوست سبز روي 
کردن  خشک  و  پوست کنی  به  نسبت  سریعتر،  چه  هر  بایستی  است،  میوه 
میوه، اقدام کرد. میوه  هاي برداشت شده نباید به صورت پوست نکنده در 
کف باغ باقی بمانند و یا در داخل گونى روي هم تل انبار شوند بلکه باید 
بالفاصله پوست سبز آن با دست یا توسط دستگاه پوست کن جدا شده و 
بالفاصله خشک شوند. عالوه بر کاهش کیفیت و رنگ مغز، میوه هایی که 
با پوست روي زمین و یا روي هم ریخته می شوند، زودتر کپک می زنند. وقتی 
که میوه هاي برداشت شده در دماي 32 درجه سانتى گراد در معرض آفتاب 
قرار گیرند، دماي آنها به بیش از 38 درجه سانتى گراد خواهد رسید. در این 
شرایط سیاه شدن مغز شروع می شود. در صورتی که مغز میوه ها در مدت 9 
ساعت یا بیشتر در این شرایط دمایی قرار گیرند، کاهش شدیدي در کیفیت 
و رنگ مغز ایجاد خواهد شد. در صورتی که دماي مغز میوه رسیده به بیش 
از 40 درجه سانتى گراد برسد، به شدت کیفیت و رنگ آن کاهش پیدا می

گیرند،  قرار  آفتاب  مستقیم  تابش  معرض  در  ها  میوه  که  صورتی  در   کند. 
دماي مغز می تواند 10 درجه سانتى گراد بیش از دماي هوا باشد. میوه هایی 
که در سایه قرار دارند نیز در صورتی که دماي آنها باالتر از 38 درجه سانتى 

گراد برسد، رنگ مغز سریعًا تغییر می کند.
خشک کردن: 

چوبی  پوست  و  مغز  از  اضافی  رطوبت  گرفتن  منظور  به  کردن  خشک 
کردن  خشک  به  نسبت  باید  کنی  پوست  از  پس  بالفاصله  است.  ضروري 
میوه ها اقدام کرد. خشک کردن گردو، باعث می شود که جدا کردن پوست 
سبب  کردن  خشک  این،  بر  عالوه  شود.  انجام  راحتی  به  مغز  از  سخت 
مغز  شدن  سیاه  و  پوسیدگی  خسارت  از  و  شده  محصول  وزن  پایدارى 
جلوگیري کرده و منجر به طوالنی بودن زمان نگهدارى و انبار داري گردو 
می شود. تأخیر در خشک کردن و یا طوالنی شدن آن به خصوص در حالتی 
که خشک کردن به روش سنتی و زیر تابش آفتاب انجام شود و میوه ها به 
موقع زیر و رو نشوند، به شدت موجب کاهش کیفیت و رنگ مغز خواهد 
شد. در بسیاري از نقاط کشورمان با شرایط آب و هوایی موجود می توان 
گردو را به روش سنتى در هواي آزاد و با استفاده از سایه آفتاب خشک نمود. 
در این روش میوه ها باید به خوبی زیر و رو شوند و مدت طوالنی در مقابل 
صنعتی  کردن  خشک  نیاید.  پایین  محصول  کیفیت  تا  نگیرند،  قرار  آفتاب 
باعث افزایش سرعت و بهبود کیفیت مغز در مقایسه با روش هاي خشک 
کردن سنتی می  شود. هنگام استفاده از دستگاه هاي خشک کن، میوه ها در 
 12-24 مدت  به  و  گراد  سانتی  درجه   35-40 دماي  در  و  دستگاه  داخل 
ساعت خشک می شوند تا رطوبت آنها به 8 درصد کاهش یابد و از کاهش 
کیفیت و سیاه شدن و کپک زدگى مغز میوه جلوگیرى شود. تأخیر در خشک 

کردن خطر آلودگی به کپک ها را افزایش می دهد.
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با توجه به شروع فصل سرما و کم شدن فعالیت زنبورها ، زنبوردارانى که اقدام به 
کوچ نمى کنند باید مسائل زیر را براى زمستان گذرانى موفق رعایت نمایند :

الف : مهرماه 
1- بررسى وجود ملکه در کندو و در صورتى که ملکه ندارد یا به کلنى ملکه بدهند 

و یا در کندوهاى دیگر ادغام شود.
2- حذف قاب هاى اضافى و فشرده کردن کلنى 

3- ادغام کلنى هاى ضعیف در یکدیگر
4- شروع به تغذیه زمستانه با شربت شکر 2 به1  ( یعنى دو قسمت شکر و یک 
قسمت آب ) و کیک گرده براى تحریک ملکه به تخمریزى. قابل ذکر است مقدار 
شربتى که به کلنى داده مى شود باید همان روز یا حداکثر فرداى آن روز مصرف 
شود. در غیر این صورت مخصوصاً اگر شربت رقیق باشد، ترش  شده و باعث بروز 

نوزما در کلنى مى شود . بهتر است دو روز در میان شربت داده شود.
5- دادن فوماژیلین جهت جلوگیرى از شیوع بیمارى نوزما در زنبورستان 

کندو  داخل  به  ها  موریانه  و  ها  مورچه  مخصوصا  حشرات  ورود  از  6-مراقبت 
مخصوصا که مورچه ها تخم و نوزاد کلنى را مى برند و باعث کاهش جمعیت کلنى 

مى شوند .
7 - جمع کردن کندوهاى خالى و ضد عفونى با شعله آتش 

ب : آبان ماه 
1- پرهیز از شکافتن کلنى و بازدید قاب ها چون در این فصل کلنى به صورت 
خوشه مى شود و نباید قاب ها از هم باز شود زیرا زنبورانى که از خوشه پائین مى 

افتند، قدرت باال رفتن و پیوستن به خوشه را ندارند.
2- تنگ کردن دریچه هاى پرواز

3- پوشانیدن کامل روى قاب ها از داخل یا پارچه هاى برزنتى نرم
4- با شدت گرفتن سرما و خوشه شدن زنبوران و قطع پرواز باید عملیات تغذیه با 
شربت براى جلوگیرى از ابتالى زنبوران به بیمارى نوزما بطور کلى قطع شود. زیرا 
زنبور عسل فقط در حال پرواز مى تواند دفع مدفوع داشته باشد و در فصول سرد که 
پرواز ندارد مدفوع در شکم انباشته شده و زنبور با ابتالى به بیمارى نوزما خواهد مرد. 
در این فصل زنبور فقط از عسل ذخیره  شده در کندو استفاده مى کند، بنابراین باید 

قبل از آبان ماه ذخیره عسل تغذیه زمستانى کامل شود.
5- حتى االمکان انتقال زنبورستان به زیر سقف یا جمع کردن کندوها و در کنار 
یکدیگر و پوشانیدن با پالستیک بطورى که جلو دریچه پرواز بسته نشود. در مناطق 
بسیار سرد مى توان دریچه پرواز را بسته و کندوها را داخل انبار تا پایان فصل سرد 

و زمانى که زنبورها خوشه هستند نگهدارى کرد.
پ: آذر ماه

در این فصل بطور کلى بازدید از کلنى و تغذیه شربت ممنوع است .

مدیریت زنبورستان – اقدامات پائیزه 

شکل 3 - خشک کردن به روش هاى سنتى و صنعتى

شرایط نگهداري و انبار کردن گردو:
کیفیت مغز گردو با تیره رنگ شدن و تند شدن کاهش می یابد و عواملی 
مثل اکسیژن، رطوبت، دما و نور نیز باعث افزایش تندي و تیره رنگ شدن 

مغز گردو می شود. تند شدن مغز گردو به علت ترکیب اسیدهاي چرب غیر 
اکسیژن  که  صورتی  در  شود.  مى  ایجاد  انبار  در  موجود  اکسیژن  با  اشباع 
کمتري در اختیار مغز قرار گیرد از میزان اکسیداسیون اسیدهاي چرب کاسته 

شده و می توان از تند شدن مغز جلوگیري نمود. 
اکسید شدن تانن هاي پوست مغز موجب سیاه شدن آن می گردد. پوست 
مغز به عنوان مانعی در برابر اکسیداسیون مغز میوه عمل می کند، از اینرو 
هنگامی که پوست مغز سیاه می گردد، توانایی خود را در حفاظت از مغز از 
دست می دهد. با شکستن پوست چوبی میوه ممکن است پوشش مغز نیز 
آسیب دیده و این الیه محافظ از بین برود و در این شرایط تند شدن مغز 

سریع تر اتفاق مى افتد. 
درجه حرارت حدود2-1 درجه سانتى گراد، رطوبت نسبی 5 درصد و اکسیژن 
غیر  چرب  اسیدهاي  اکسیداسیون  از  جلوگیري  براي  معمول  حد  از  کمتر 

اشباع و انبارمانى گردو توصیه مى شود.

ش

سید محمد مهدى طبائیان - کارشناس زنبور عسل معاونت امور دام سازمان
  

مریم تاتارى - عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان
  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران 
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سعید دوازده امامى: پژوهشگر ارشد گیاهان دارویى ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان
 مهرنوش ایران پور، کارشناس مروج پهنه تولیدى، مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان مبارکه

 

 کشت زیره سبز در منطقه مبارکه اصفهان

مقدمه 
یکى از راه هاى مقابله با کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از جمله 
ایران، تولید محصوالتى است که بیشتر دوره رشد آنها منطبق بر فصل سرما و 
دوره بارندگى  باشد. یکى از دالیل عالقمندى کشاورزان به غالت پاییزه(شتوى)، 
همین موضوع است. از گیاهان دارویى داراى کشت پاییزه مى توان به بابونه، 
قدومه، سیاهدانه، نرگس، موسیر، زعفران و زیره سبز و زیره سیاه اشاره کرد. گرچه 
برخى از این گیاهان چند ساله محسوب مى شوند اما دوره رشد آنها و نیازمندى 
آنها به آب در فصل سرد و خنک سال است و معموال با شروع تابستان، دوره رشد 
سالیانه این گیاهان پایان یافته است. بنابراین نیاز آبى این گیاهان بنحو قابل 
توجهى نسبت به کشت هاى بهاره و تابستانه کاهش مى یابد. توجه به این نکته 
مهم است که در کشت هاى پاییزه بعلت سردى هوا و کندى رشد، طول دوره 
رشد افزایش مى یابد. بطور مثال طول دوره رشد بابونه و سیاهدانه در کشت پاییزه 
حدودا دو برابر دوره رشد بابونه و سیاهدانه در کشت بهاره است. این موضوع در 

محاسبات نرخ برابرى زمین در زمان مد نظر قرار مى گیرد.
 زیره سبز یکى از گیاهان ارزشمندى است که به دلیل ارزش دارویى و غذایى باال، 
انطباق دوره رشد با فصل سرد، نیاز باالى بازار داخلى و امکان صادرات به خارج، 
آشنایى زارعین به کشت و کار آن و ارزش نسبى محصول از دیر باز مورد توجه 
تولید کنندگان مناطق خشک و نیمه خشک ایران قرار گرفته است. در استان 
اصفهان کشت این گیاه انجام مى شود. عمده سطح کشت این گیاه در شهرستان 
مبارکه و در دهستان طالخونچه است و هرساله در حدود 180 تا 200 هکتار از 

مزارع را به خود اختصاص مى دهد.
زیره سبز گیاهى یکساله از خانواده چتریان است که ارتفاع آن برحسب شرایط 

محیطى بین 15 تا 50 سانتى متر متغیر است. 
خواص دارویى و غذایى زیره سبز: زیره سبز به عنوان یک گیاه دارویى و 
ادویه اى مورد استفاده قرار مى گیرد و در طب سنتى براى آن طبع گرم و خشک 
در نظر مى گیرند. بطورکلى انواع زیره( شامل زیره سبز، زیره سیاه ایرانى، زیره سیاه 
اروپایى) و گیاهانى مانند رازیانه، زنیان و انواع انیسون را جز گروه بادیان ها تقسیم 
بندى مى کنند که شاخص ترین اثر درمانى آنها، خاصیت ضد نفخى آنهاست. 
زیره سبز سرشار از آهن، کلسیم، منیزیم، فیبر، مواد آنتى اکسیدان و ویتامین آ مى 
باشد .ویتامین سى موجود در زیره موجب تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود و 
یک درمان موثر براى الغرى و کاهش وزن است و مى تواند با کاهش قند خون 

به جلوگیرى از بیمارى دیابت کمک کند.                               
کشت و کار زیره سبز:  کاشت زیره سبز توسط بذر و مستقیما در زمین اصلى 
انجام مى گیرد و در صورت عدم بارش، آبیارى بعد از کاشت انجام مى شود. بذرها 
به صورت ردیفى با آبیارى تیپ و یا بصورت درهم کاشت مى شود. نیاز بذرى 
حدود 800 گرم بذر براى هر هکتار زمین پیش بینى مى شود  و عمق کاشت 3 
تا 5 سانتى متر است که بعد از پاشیدن بذر یک شیار زده مى شود .بعد از مراحل 
کاشت در صورتى که نزوالت جوى سنگین باشد دیگر نیازى به آبیارى نیست 
ولى در شرایط خشکسالى در اسفندماه بایستى آبیارى صورت گیرد که مرحله دوم 
آبیارى مى باشد. این گیاه معموال به صورت دیم کشت مى شود. کود دهى حدود 
20 تا 30کیلوگرم ازت در اوایل فروردین ماه توصیه مى شود که باعث افزایش  
عملکرد در واحد سطح مى شود. در این منطقه، مرحله سوم ابیارى هم در همین 
زمان انجام مى شود و این گیاه دیگر نیازى به آبیارى ندارد.                                                     
زیره سبز رشد کندى دارد و در مقابله با علف هاى هرز ضعیف است لذا در این 

زراعت، وجین علف هاى هرز از اهمیت باالیى برخوردار است. در گذشته بعلت اثر 
انتخابى مشتقات نفتى در کنترل علف هاى هرز مزارع گیاهان خانواده چتریان  (در 
زراعت هویج و زیره سبز) از نفت سفید براى کنترل علف هاى هرز استفاده مى 
شد که بشدت بر طعم زیره و یا هویج تاثیر داشت و از بازار پسندى و قیمت آن 
کم مى کرد.                                                                                   

بعلت حساسیت زیره سبز به بیمارى هاى قارچى مولد پوسیدگى ریشه، از تناوب 
کشت زیره با گیاهان تیره جعفرى باید خوددارى کرد و ضمن ضدعفونى بذرها با 
قارچ کش، در صورت مشاهده عالیم بیمارى، سمپاشى با قارچکش سولفوره 
وتابل باید انجام گیرد. آبیارى زیاد و وقوع ترسالى مى تواند به گسترش این بیمارى 

کمک کند. 
برداشت محصول: در اوایل خرداد ماه، برداشت بصورت دستى انجام مى شود. 
بوته ها با دست و همراه با ریشه بیرون کشیده و در محل مناسبى خشک مى 
کنند. بعلت سبک بودن بوته ها و امکان جابحایى محصول با جریان باد، یکى از 
الزامات تولید انبوه زیره سبز، مکان مناسب براى خشک کردن گیاه است. بعد از 
بوجارى بذرها را از سایر اندام ها جدا و با استفاده از جریان باد تمیز مى کنند. به 
علت کوچکى و ظرافت بوته هاى زیره، امکان برداشت محصول با ماشین آالت 
کشاورزى موجود نیست و الزم است براى برداشت مکانیزه آن طراحى ویژه انجام 
شود. متوسط عملکرد محصول در این منطقه از 800 تا 1000 کیلوگرم در 
هرهکتار متفاوت است. مشاهدات عینى در منطقه نشان مى دهد میزان آب 
مصرفى در کشت زیره با آبیارى تیپ 1000مترمکعب در هکتار براى یک فصل 
کشت بدون احتساب نزوالت جوى است که درمقایسه با آبیارى غرقابى که حدود 
2000 مترمکعب آب مصرف مى شود صرفه جویى قابل توجهى است. در یک 
بررسى میدانى، محاسبه هزینه هاى کاشت و داشت و برداشت محصول حدود 2 
میلیون تومان انجام  گردیده است. با قیمت فروش 38000 تومان براى هر 
کیلوگرم زیره سبز،  سود خالص از کشت یک هکتار زیره سبز با عملکرد 800 
کیلوگرم در هکتار حدود 29 میلیون تومان است. درصورت مقایسه با کشت جو که 
براى یک هکتار 8000 متر مکعب آب مصرف مى شود و هزینه هاى کاشت و 
داشت و برداشت آن حدود 4500000 تومان برآورد شده با قیمت فروش هرکیلو 
1950 تومان سود خالص کشاورز با عملکرد 6 تن در هکتار 7200000 تومان مى 
باشد. لذا اکثر کشاورزان این منطقه به این نتیجه رسیده اند که کاشت زیره سبز 
در مقایسه با کاشت جو مقرون به صرفه تر مى باشد.                                                                               
  انبار کردن طوالنى مدت زیره باعث کاهش درصد اسانس و تغییر ترکیبات آن 
مى شود. همچنین مشاهدات نشان مى دهد بذرهاى گیاه بشدت مورد عالقه 
مورچه است و این حشره اقدام به برداشت بذر از روى گل آذین رسیده مى کنند.



ن ف ج زی  و ویج کش ن ت ف
ن ف ن ا ت زی ا و ویج کش نگی ت یت  ی

سال هفتم، شماره 23 ، پاییز 1399

جمعیت زمین در حال افزایش و تأمین غذا ضرورى است. تأمین غذا با تولید 
مواد غذایى و بکار بستن همه جانبه فنون جدید تولید مواد غذایى امکان پذیر 
است. بخش کشاورزى به عنوان یکى از مهم ترین بخش هاى محورى در 
اقتصاد کشور و تأمین کننده غذاى جامعه شناخته مى شود . مصرف کودهاى 
شیمیایى تأثیر زیادى در کمیت و کیفیت محصول داشته و کیفیت کود نیز 
از مهم ترین عوامل تضمین کننده تولید پایدار و سالمت جامعه است.هدف از 
کشاورزى پایدار حذف کلى نهاده شیمیایى نیست بلکه تغذیه صحیح گیاه 
و  شیمیایى  نهاده  توأم  به کارگیرى  و  تلفیق  سالم،  محصول  تولید  براى 

کودهاى سبز و دامى براى تأمین عناصر غذایى موردنیاز گیاه مى باشد.
استفاده از مواد کودى بى کیفیت و استفاده نابجا و غلط از این مواد مى تواند 
منشأ صدمات قابل توجه به تولیدات کشاورزى و سالمت جامعه باشد، به
 عنوان مثال کاهش عملکرد کمى، افت کیفیت و بازارپسندى، تجمع عناصر 
مواد  سوء  کاربرد  تبعات  جمله  از  آب  و  خاك  آلودگى  آالینده،  ترکیبات  و 

کودى هستند.
خصوص  در  مشکالت  بیشترین  شیمیایى،  کودهاى  مشکالت  بررسى  در 
کودهاى موجود در بازار و استفاده از کودهاى تقلبى و مشخص نبودن هویت 
نشدن  درج  اغواکننده،  جمالت  درج  کود،  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان 
اطالعات  در  غلط  دستورالعمل هاى  و  کودها  برچسب  در  کود  اطالعات 
مصرف سوى  از  تقاضا  افزایش  نواقص  این  کنار  در  همچنین  برچسب 
 کنندگان مبنى بر ساماندهى کیفیت کودهاى تولیدى و توزیعى، نیاز شد که 
آیین نامه ثبت و کنترل کیفى انواع مواد کودى" در تاریخ 93/8/21 توسط 
مواد  ثبت  آیین نامه  اساس  بر  گردید.  ابالغ  کشاورزى  جهاد  محترم  وزیر 
بدون  تاریخ 94/8/21  از  کودى  مواد  کلیه  فروش  و  عرضه  مذکور  کودى 
شماره ثبت موسسه تحقیقات خاك و آب ممنوع مى باشد و در مقابل فروش 
آن مانند کاالى قاچاق برخورد قضایى صورت مى گیرد. با تصویب آئین نامه 
مذکور در شوراى راهبردى کود و ابالغ آن از سوى وزیر جهاد کشاورزى، با 
برنامه  برنامه ثبت مواد کودى در کشور،  به اهداف تدوین و اجراى  توجه 
کنترل کیفى کود و شناسنامه دار کردن آن با هدف تولید محصول سالم به

در  بى نظیرى  اقدام  کودى  مواد  ثبت  آئین نامه  تدوین  شد.  آغاز  جدى   طور 
نظام مند کردن بازار کودهاى مصرفى است، زیرا پیش از این به دلیل نبود 
بى کیفیت،  کودهاى  توزیع  از  جلوگیرى  در  مناسب  سازوکار  و  قانون 
تولیدکننده و مصرف کننده هر دو دچار ضرر و زیان اقتصادى مى شدند. با 
اجراى برنامه ثبت مواد کودى در کشور، ضمن استقبال بى نظیر بهره برداران، 
اعتماد کشاورزان به اثربخشى کودهاى مصرفى بیش تر شده و گام مهمى 

در راستاى بهبود کیفیت و کاهش مصرف سرانه کود برداشته مى شود.
بر اساس شیوه نامه ثبت مواد کودى برچسب هاى محصوالت کودى طبق 
سرى  هشدارها،  مصرف،  دستورالعمل  درج  شامل  باید  دستورالعمل  این 
ساخت، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، آدرس شرکت، تلفن، شماره پروانه بهره
 بردارى باشد، همچنین عدم درج برچسب یا درج عبارات اغواکننده تخلف 
محسوب مى شود و فرد خاطى اخطار دریافت مى کند.چنانچه تاریخ تولید و 
انقضا و برچسب توضیحات محصول که از مراکز مربوط انتشار مى یابد بر 
برخورد  که  مى شود  محسوب  تخلف  نیز  مورد  این  نباشد  محصول  روي 
قانونى مى شود. مواد کودى قبل از عرضه در بازار باید از مؤسسه تحقیقات 

خاك و آب، شماره ثبت دریافت کرده باشند و براى کودهاى وارداتى قبل 
از آن که ثبت سفارش شوند، این کار انجام مى شود.

شماره ثبت 5 رقمى براى کودهاى تولید داخل و وارداتى و 6 رقمى براى 
انواع کودهاى توزیعى تخصیص مى یابد و براى دو سال اعتبار دارند از این 
رو شرکت ها پس از دو سال باید نمونه کود خود را براى موسسه تحقیقات 
خاك و آب وزارت جهاد کشاورزى ارسال کنند تا مورد بررسى مجدد قرار 
گیرد. در صورتى که نمونه کود ارسالى، حائز شرایط و کیفیت باشد، شماره 
بهره اطمینان  براى  پیامکى  سامانه  راه اندازى  مى شود.  تمدید  کود  ثبت 

 برداران از ثبت کود خریدارى شده مى باشد. در همین راستا بهره برداران و 
کشاورزان مى توانند پیش از خرید هر نوع ماده کودى "شماره ثبت" برچسب 
شماره 3000646424  به  ثبت  پنج رقمى  شماره  به  را  آن  کود  بسته  روى 
پیامک کنند. در این سامانه مشخصات کود شامل نام کود، اعتبار ثبت، نوع 
کود، اسم شرکت تولیدى یا وارداتى و وزن خالص کود را دریافت خواهند 

کرد و از تقلبی نبودن محصول خریدارى شده، اطمینان حاصل مى کنند.
سامانه پیامکى، مرجع مطمئنى براى استفاده از کودهاى تولیدى و وارداتى 
موجود در کشور مى باشد که بى شک مى تواند مانع از ورود کودهاى قاچاق 
و بى کیفیت به بازار شود. کارگروه در بازار فعال هستند و نظارت دارند و به 
صورت گسترده و مرتب بازار توزیع کود را پایش و نمونه بردارى مى کنند، 
و  کرده  همکارى  باید  که  هستند  کشاورزان  نظارتى  عامل  اصلى ترین  اما 

مراکز تولید و عرضه کودهاى تقلبى را اعالم و معرفى کنند.
نکات مهم هنگام خرید انواع مواد کودى:

1-کشاورزان باید کودى تهیه کنند که به 
صورت دربسته و استاندارد  از فروشگاه هاى 

داراى پروانه کسب تهیه کنند.
2- همه کودها باید نشان ثبت موسسه خاك و

 آب را داشته باشند.
3- محتواى کود باید با مشخصات کودى که 

ثبت شده است، برابر باشد.

 ثبت مواد کودی

پوران مبینى- عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان چهارمحال و بختیارى، سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزى، شهرکرد، ایران- بابک خیام باشى و  حمید مالحسینى -اعضاى هیئت علمى مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى

 و منابع طبیعى استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران

و

٢٠



معرفى سایت جامع الگویى- تولیدى- بز پربازده
افزایش  ساز  زمینه  ترویجى  تولیدى  الگویى  هاى  سایت 
و  پایدار  کشاورزى  گسترش  محصوالت،  کیفى  و  عملکردکمى 
غذایى  امنیت  تأمین  و  غذایى  مواد  ثبات  با  عرضه  به  دستیابى 
جامعه و یکى از مهم ترین اولویت هاى راهبردى ملى است. در 
این راستا به منظور افزایش ضریب پوشش فعالیت هاى ترویجى 
و توسعه دانش فنى از یافته هاى تحقیقاتى کاربردى در واحد هاى 
تولیدى بخش کشاورزى پروژه هایى تحت عنوان سایت هاى 
الگویى تولیدى ترویجى در شهرستان هاى استان طراحى و اجرا 

گردید.

سایت هاى الگویى  تولیدى ترویجى 

مشخصات سایت الگویى 

برگزارى کارگاه آموزشى  هویت گذارى 

برگزارى کالس اصالح نژاد و آمیخته گرى

 برگزارى کارگاه آموزشى پسماندهاى کشاورزى 

در صنعت دامپرورى 

بازید دامداران شهرستان فریدونشهر و

 شهرستان  اردستان از سایت

برگزارى کارگاه آموزشى تب مالت

   

اَهم فعالیت هاى انجام شده در سایت

 سایت هاى الگویى- تولیدى - ترویجى

٢١
 مریم محمودى نژاد

کارشناس پهنه تولیدى مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان آران و بیدگل 

دستاوردهاى سایت

10000
420

70
15

15
 

شهرستان
نام دهستان

آران و بیدگل
کویرات

آمیزش 100 رأس بز ماده آمیخته با نر خالص نژاد گالبى و پاکستانى

7 رأس آبستن منفى - 93 رأس آبستن شده اند

سقط صفر بوده است - 93 رأس زایمان موفق

20 رأس تک قلو - 65 رأس دو قلو - 8 رأس سه قلو



کشاورز: جالل ثفقى

تجمیع اراضى خرده مالکى کمتر از «یک جریب» متعلق به 1283 سهامدار در دو فاز یکصد هکتارى شرکت 
اجراى آبیارى کم فشار و نوار تیپ با استفاده از اعتبارات 85 درصد منابع بالعوض در یکصد هکتار از اراضى شرکت 

اجراى کشت هاى یکپارچه با اصول فنى و با مدیریت واحد 
بهره بردارى مشترك از منابع آب موجود به صورت مدیریت مشارکتى  با احداث استخر ذخیره آب

 احداث باغ 110 هکتارى گل محمدى متعلق به 1483 سهامدار به عنوان بزرگترین گلستان گل محمدى یکپارچه کشور  که با 
مدیریت واحد اداره مى شود. 

اجراى آبیارى نوین در سطح 133 هکتار از اراضى شرکت  از محل اعتبارات ملى و خودیارى مردم
اشتغال زایى ثابت براى 15 نفر و بیش از 4000 نفر روز کارگر فصلى در سال 

انجام عملیات کاشت، داشت و برداشت توسط مدیریت شرکت و تعیین سود سهام اعضاء پس از تهیه تراز مالى پایان سال
جمع آورى سرمایه هاى خرد اعضاء تحت عنوان سرمایه اولیه براى انجام امور زیزبنایى اولیه شرکت

ایجاد زیرساخت هاى کشاورزى به منظور یک کشاورزى پایدار با بازده اقتصادى مناسب
                                                                                                                                   سازمان تعاون روستایى استان اصفهان

خالقیت، نوآورى، تالش
شارکتى آب

ى یکپارچه سازى اراضى و مدیریت م
 الگویى برا

مهمترین دستاوردها و مزایاى اجراى طرح در شرکت هاى تعاونى تولید روستایى
قنوات سه گانه میمه و نیلوفر آبى وزوان، شهرستان شاهین شهر و میمه استان اصفهان 


