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در حالـی کـه سـرمایه های  انسـانی کلیدی تریـن مؤلفـه پیش برنده توسـعه پایـدار در بخش اسـتراتژیک کشـاورزی و منابع طبیعی 
کشـور بـه شـمار می رود؛ نظـام آموزش و ترویج کشـاورزی به عنوان طالیه دار نهضت توسـعه منابع انسـانی، هم اکنون به مـوازات ایفای 
 نقش هـای متعـارف معطـوف بـه افزایـش تولیـد محصـوالت مختلـف، بر حوزه هـای موضوعـی متنـوع دیگری نیـز تمرکز یافته اسـت

کـه از آن جملـه می تـوان بـه تـالش بـرای حرفه ای سـازی جامعـه بهره بـرداران به منظـور حداکثرسـازی سـطح بهـره وری و بهبـود 
تـاب آوری آنـان در دنیـای کاِر بخـش اشـاره نمـود. در حقیقـت هـم اکنـون بیـش از هـر زمـان دیگری بـر این باوریـم که بـا توجه به 
پیشـرفت های فناورانـه و پیچیده تـر شـدن فرایندهـای مدیریت مزارع و کسـب و کارهای کشـاورزی، نیاز نیروی کار بخش کشـاورزی 
بـه یاد گیـری مادام العمـر و بهبـود مسـتمر رفتارهای حرفـه ای  تا حد قابل مالحظـه ای افزایش یافته اسـت. از ایـن رو برنامه ریزی برای 
شناسـایی، طبقه بنـدی و هویت بخشـی بـه مشـاغل کشـاورزی و در ادامـه اهتمـام برای ارتقای مداوم شایسـتگی های شـغلی شـاغالِن 
کنونـی و آینـده بخـش، آن هـم بر اسـاس اسـتانداردهای روزآمِد کارشناسـی شـده و تقاضا  محور در مقیـاس ملی و حتـی بین المللی، 

هم اکنـون در دسـتور کار نظـام آمـوزش و ترویج کشـاورزی اهمیـت و اولویت ویـژه ای دارد. 
در همیـن رابطـه و بـا توجـه بـه اسـناد باالدسـتی از جمله مفـاد »قانون نظـام جامع آمـوزش و تربیت فنـی، حرفـه ای و مهارتی«، 
معاونـت آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در طول دو سـال گذشـته، پژوهـش و مفهوم پـردازی از یک الگـوی جامع توسـعه صالحیت های 
حرفـه ای منابـع انسـانی بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعی را در قالب یک نظام شـبکه ای تعامل گرا در دسـتور کار خود قـرار داده و در 
 ایـن حـوزه، بـه پیشـرفت های ارزنـده ای نیز دسـت یافته اسـت. نظام صالحیـت حرفه ای کشـاورزی، یک سـاختار میانجـِی اثربخش و

کارآمـد میـان نظـام بازار کار و نظام  آموزش کشـاورزیـ  اعم از رسـمی و یا غیررسـمیـ  به شـمار می رود که کارکردهـای این  دو نظام 
را بـا یکدیگـر هماهنـگ می سـازد و مناسـبات بـازار اشـتغال را بـر مبنـای تقاضـای واقعی جامعـه نظم می بخشـد. این نظـام، ترکیبی 
یکپارچـه از اصـول، قوانیـن و مقـررات، رویه هـای عملیاتـی و فرایندهـا را در بـر می گیـرد کـه ضمـن جانمایـی نظـری و تعریـف ابعاد 
ـ  کارکـردی ذیربـط، در وهله اول به مشـاغل مختلف بخش رسـمیت و بـه جایگاه حرفه ای شـاغالن این حوزه هویت  مختلـف سـاختی  
می بخشـد. همچنـان کـه به واسـطه تصریح شایسـتگی های حرفـه ای مورد نیاز بـرای انجام مؤثر وظایـف معنی داِر یک شـغل خاص در 
دنیـای کار واقعـی و ضمـن ارج نهی به تجارب زیسـته، مسـیر مدیریـت فرایندهایی چون اعتبارسـنجی حرفه ای، ُورود فرد بـه بازار کار، 
آمـوزش، بازآمـوزی و ارتقـای حرفـه ای را، به عنـوان یـک ابـزار میانجی و هماهنگ سـاز همـوار می کند و مناسـبات پیچیـده مربوطه را 
در جهـت حرفه ای سـازی بـازار کار بخـش نظام منـد می نمایـد. افـزون بر ایـن با لحاظ کـردن قیـد برخـورداری از گواهینامه صالحیت 
به عنـوان شـرط الزم بـرای ورود بـه بـازار کار بخـش، از حقـوق حرفه ای نیـروی کار شایسـته و ماهر دفـاع می نمایـد. کارکردهایی که 
در ادامـه ضمـن کمـک بـه افزایـش بهـره وری منابـع تولیـد و جلوگیـری از اتـالف سـرمایه ها، منافـع چشـم گیری را به ویـژه در حوزه 

سـالمت، بـرای عموم جامعـه و محیط زیسـت در پی خواهد داشـت. 
     امیـدوارم کـه در سـایه الطـاف الهـی و بـا حمایت ویـژه مقام عالی وزارت و ریاسـت محترم سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی، نظـام جامـع صالحیـت حرفـه ای منابـع انسـانی بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی در آینـده ای هرچه نزدیک تر به شـکل 
سراسـری ابـالغ شـود و بتوانـد ثمـرات ارزشـمندی را در کالن جامعـه و به ویـژه بـرای منابع انسـانی شایسـته و ماهر شـاغل در بخش 

به همراه داشـته باشـد؛ انشـاهلل. 
علی اکبر مؤیدی

معاون سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

نظام صالحیت حرفه ای؛سخن مدیر مسئول
عرصه ای برای حرفه ای سازی

دنیای کار بخش کشاورزی و منابع طبیعی
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اثرات گیاهان زراعی پیش کاشت و سطوح کود نیتروژن 
بر عملکرد کمی و کیفی گندم

g چکیده
وجـود یک تنـاوب زراعي صحیح براي برداشـت محصول 
کافـي و خـوب، کاهش مصـرف نهاده های کشـاورزي، حفظ 
حاصلخیـزي خـاک و نیـل بـه یک کشـاورزي پایـدار الزم و 
 ضروري است. به  منظور تعیین انتخاب محصول پیش کاشت

مناسـب بـرای زراعـت گنـدم بـا مدیریـت مناسـب مصرف 
 کـود نیتروژن، آزمایشـي در سـال های زراعـی 92-1391 و

93-1392 در قالـب فاکتوریـل بـر پایـه بلوک هـای کامـل 
 تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي

دانشـگاه بوعلـی سـینا همدان اجرا شـد. فاکتور اول کشـت 
قبل شـامل نخود دیم و ذرت علوفه ای و فاکتور دوم سـطوح 
کـود نیتـروژن شـامل 0، 20، 40، 60، 80 و 100 کیلوگـرم 
در هکتـار نیتـروژن خالص بـا منبع اوره بـود. نتایج آزمایش 
نشـان داد کـه عملکـرد بیولوژیـک، دانـه، درصـد و عملکرد 
پروتئیـن دانـه گنـدم تحت تأثیر کشـت قبل و سـطوح کود 
مصرفـی قرار گرفتنـد. بیش ترین میزان عملکـرد بیولوژیک، 
عملکـرد دانـه، نیـز درصـد و عملکـرد پروتئیـن دانـه در 
تیمـار کشـت قبـل نخـود مشـاهده شـدند. در مصـرف کود 
 شـیمیایی نیتـروژن بیش ترین میزان این صفـات در مصرف

100 کیلوگـرم در هکتـار کـود نیتـروژن بدسـت آمـد ولـی 
مصـرف تیمـار  بـا  تیمـار  ایـن  در  آمـده  بدسـت   مقادیـر 

80 کیلوگـرم در هکتـار کـود نیتـروژن اختـالف معنی داری 
نداشـت. بـا توجـه بـه نتایج ایـن پژوهـش در زراعـت گندم 
بـرای کمـک بـه سـالمت محیـط زیسـت و افزایـش مقـدار 
 محصول اسـتفاده از پیش کاشت حبوباتی مثل نخود راه حل

مناسبی است.

ویراستار ترویجی: مریم خسروبیگی
تاریخ پذیرش: 140/03/31
تاریخ انتشار: 1400/12/15

g مقدمه
تنـاوب محصـوالت زراعـي از زمان هـاي بسـیار دور در 
بسـیاري از نقـاط جهـان مرسـوم بـوده و وجود یـک تناوب 
صحیـح زراعـي براي برداشـت محصول کافـي و خوب مورد 
توجـه بـوده اسـت. اگـر چـه در کشـاورزي فشـرده مصـرف 
بهینـه کـود، دفـع بـه موقـع علف هـاي هـرز و بیماري هاي 
 گیاهي و کنترل فرسـایش خاک سـبب شـده که کشـاورزان 
 وابسـتگی کم تـری به تناوب زراعي جهت برداشـت محصول

بیش تر، داشـته باشـند. اما هنوز نیز تناوب زراعي به منظور 
 کاهـش مصـرف نهاده هـای کشـاورزي، حفـظ حاصلخیـزي
 خـاک و نیل به یک کشـاورزي پایـدار الزم و ضروري بوده و
 بیش از پیش اعمال مي گردد )اسماعیلی و همکاران، 1389(.

تنـاوب زراعي اثرات سـوء کشـت مداوم یک گیـاه را کاهش 
می دهـد و از کاهـش عملکرد که اغلب در سیسـتم هاي تک 
کشـتي مشـاهده مي شـود جلوگیـري می کند. حتـي زماني 
 کـه حاصلخیـزي خـاک در حـد مطلوبـي اسـت و آفـات و

بیماري هـاي گیاهـي نیـز کنتـرل مي شـوند تنـاوب زراعـي 
مي توانـد افزایـش عملکـرد را به دنبال داشـته باشـد که این 

تأثیـر مثبـت را تأثیر تنـاوب مي نامند )شـکل 1(.

m.seyedi98@areeo.ac.ir :رایانامه

 سیدمحسـن سیدي  بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

واژگان کلیدی
ــود،  ــات، نخ ــی، حبوب ــاوب زراع ــت، تن ــش کاش پی

ــدم  ــروژن، گن ــود نیت ک
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شکل 1- نمایه ای فرضی از یک تناوب زراعی شامل غالت- حبوبات و 
گیاه روغنی کلزا

گیاهـان خانواده حبوبات به علت دارا بودن ویژگی مربوط 
 بـه تثبیـت ازت، احیاء خـاک و تقویت میکروارگانیسـم های

زراعـت  در  آن  حاصلخیـزی  افزایـش  نتیجـه  در  و  خـاک 
مـدرن عامـل عمده ای اسـت. زیـرا سـبب افزایـش راندمان 
محصوالتـی مثـل غالت می شـوند )بهنیـا، 1376(. حقیقتی 
ملکـی )1384( در مطالعـه ای نشـان دادنـد تنـاوب گنـدم 
بـا محصـوالت لگـوم مثـل عـدس و نخـود باعـث افزایـش 
عملکـرد گندم شـد. صیادیـان و طلیعـی )1379( نیز اظهار 
داشـتند کشـت گنـدم بعـد از گیاهان لگـوم باعـث افزایش 

عملکـرد دانـه و کاهـش مصـرف کـود نیتروژن شـد.
نیتـروژن یکـی از عناصـر غذایـی پرمصـرف در سـاختار 
گیاهـان بـوده و کمبـود آن در گیاهـان مختلـف در جهـان 
بـه  و  همـکاران، 2004(  و  )هاولیـن  اسـت  شـایع  بسـیار 
همیـن دلیـل در بیـن عناصـر غذایی کـه به صورت کـود به 
خـاک افزوده می شـوند )شـکل 2(. نیتروژن از لحـاظ مقدار 

مصـرف رتبـه اول را داراسـت.

 

شکل 2- کود اوره که اصلی ترین منبع تأمین کننده نیتروژن در 
کشاورزی ایران است

اگرچه به کمک کودهای شیمیایی در کوتاه مدت می توان 
عملکردهـای باالیـی داشـت ولی بـا اسـتفاده مـداوم از این 
 کودها پایداری، حاصلخیزی خاک و سـالمت محیط زیسـت
 تهدید میشـود. امـروزه کاربرد تلفیقی کودهای شـیمیایی و

آلـی، یکـی از راه هـای مؤثـر بـرای تولیـد محصـول و حفظ 
 عملکرد در سـطح مطلوب اسـت )شارما، 2006(. کوددهي و
 تناوب دو عامل تعیین کننده ثبات عملکرد در گیاهان زراعي

هسـتند و در اغلـب آزمایش هـای مرتبط با تناوب مشـاهده 
شده اسـت کـه کم تریـن نوسـانات در عملکرد، در شـرایطی 
اسـت کـه عـالوه بـر تنـاوب، کودهـاي نیتروژنـه، فسـفره و 

پتاسـه نیز مصرف شـوند.
و  تنـاوب  کارگیـر هم زمـان  بـه  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
کوددهـی؛ پژوهـش حاضـر به منظـور بررسـی اثـرات گیـاه 
پیـش کاشـت و مصـرف سـطوح مختلـف کـود نیتـروژن بر 

عملکـرد کمـی و کیفـی گنـدم انجـام گرفـت.

g مواد و روش ها
 این تحقیق در سـال های زراعی 92-1391 و 1392-93

در مزرعـه تحقیقاتی دانشـگاه بو علی سـینا واقـع در همدان 
بـا طـول جغرافیایـی 48 درجـه و 31 درجـه شـرقی عرض 
جغرافیایـی 24 درجـه و 31 دقیقـه شـمالی انجـام شـد. 
میانگیـن بارندگـی سـاالنه  ایـن منطقـه 335 میلی متـر و 
ارتفـاع آن از سـطح دریـا 1880متـر بـوده و از نظـر اقلیمی 
جزء مناطق سـرد و خشـک محسـوب می شـود. ویژگی های 
خـاک محـل اجـراي آزمایش در جدول 1 ارائه شـده اسـت.

کشـت گنـدم بعد از نخـود باعـث بهبـود عملکرد 
زیسـتی و اقتصـادی ایـن محصول می شـود.
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جدول 1- ویژگی های خاک محل اجراي آزمایش

هدایت الکتریکيبافت خاکمحصولسال
% کربن آلي% نیتروژن کلاسیدیته)دسی زیمنس بر متر(

1391-92
0/4287/400/111/182شنی رسيذرت
0/4287/400/131/180شنی رسينخود

1392-93
0/4267/410/101/118شنی رسيذرت
0/4267/410/131/117شنی رسينخود

 آزمایـش بـه صـورت فاکتوریل بـر پایه طـرح  بلوک های 
کامـل تصادفـی بـا 3 تکـرار انجـام شـد. فاکتور اول کشـت 
قبـل شـامل نخـود دیـم و ذرت علوفـه ای و فاکتـور دوم 
و  80  ،60  ،40  ،20  ،0 شـامل  نیتـروژن  کـود   سـطوح 

100 کیلوگـرم در هکتـار نیتـروژن خالص با منبـع اوره بود. 
کشـت نخود در اوایل فروردین 1391 و 1392 انجام شـد و 
تاریـخ برداشـت آن اواخـر تیرماه همین سـال ها بود. کشـت 
و اوایـل خـرداد سـال های 1391 و 1392،  نیـز در   ذرت 
 برداشـت آن در اواسـط شهریور انجام شد. رقم نخود هاشم و

رقـم ذرت هیبریـد 704 بـود که نخـود حـدود 700 کیلو و 
ذرت حـدود 2000 کیلـو در هکتـار بقایای گیاهی داشـتند. 
 75  ×  12 ذرت  در  و   50  ×  5 نخـود  در  کشـت  آرایـش 
سـانتی متر بـود. پـس از انجـام عملیات شـخم و دیسـک در 
اواخـر شـهریور 1391 و 1392 کرت بنـدي صـورت گرفت. 
رقـم مـورد مطالعـه الونـد بـود کـه از مؤسسـه تحقیقـات 
اسـتان همـدان تهیـه شـد. طـول هر کـرت 6 متر بـا عرض 
3 متـر بـود، به  طوری کـه در هـر کـرت 15 خـط کشـت 
وجـود داشـت. کشـت در تاریـخ 20 مهرمـاه هـر دو سـال 
 زراعـی به صـورت دسـتی و به عمـق تقریبی 5 سـانتی متر و
 فاصله  خطوط کشـت 20 سـانتی متر انجام شـد. با توجه به

تغییـر محـل کاشـت گیاهـان زراعـی پیـش کاشـت محـل 
کاشـت گنـدم نیـز در دو سـال زراعـی متفـاوت بـود. تراکم 
کشـت گندم حـدود 400 بوتـه در متر مربـع در نظر گرفته 
شـد. مبـارزه با آفـات و علف های هرز بر اسـاس نیـاز مزرعه 

انجام شـد.

کـود نیتـروژن بـر اسـاس تیمـار کـودی بـرای هـر کرت 
 اسـتفاده شـد. اولین کود به صورت سرک به میزان یک سوم
 کود نیتروژن همزمان با اولین آبیاری در مرحله ی کاشـت و

دومیـن کود سـرک به میزان یک سـوم کود نیتـروژن اواخر 
 دوره پنجه زنـی و سـومین کـود سـرک معـادل یـک سـوم

کـود نیتروژن مقـارن با اوایل گلدهی مصرف شـد. کوددهی 
همـراه آبیـاری انجـام گرفت. در طول فصل رشـد با توجه به 
شـرایط آب و هوایـی و شـرایط فنولوژیک )مراحل رشـدی( 
گنـدم در طـول دوره  رشـد، در کل 8 نوبـت آبیـاری اعمـال 
شـد. عملیات برداشـت در اواخـر تیرماه سـال های 1392 و 
 1393 انجام شـد. بـرای تعیین صفات عملکـرد بیولوژیک و

عملکـرد دانـه نیـز 2 متـر مربـع از هـر واحـد آزمایشـی بـا 
 رعایـت اثـر حاشـیه )دو ردیف کاشـت از طرفیـن و نیم متر

برداشـت شـد. درصـد  پاییـن خطـوط کاشـت(  و  بـاال  از 
پروتئیـن دانـه با اسـتفاده از روش کجلدال و در آزمایشـگاه 
تحقیقاتـی فیزیولـوژی دانشـکده کشـاورزی تعییـن شـد. 
تجزیـه واریانـس داده ها با اسـتفاده از نرم افـزار SAS انجام 
شـد. مقایسـه میانگینها با اسـتفاده از آزمون LSD در سطح 

احتمـال پنـج درصـد صـورت گرفت.

g نتایج و بحث
عملکرد بیولوژیک و دانه

نتایـج تجزیـه واریانـس داده هـا نشـان داد که اثـر تیمار 
 پیـش کاشـت و کود نیتروژن بر صفـات عملکرد بیولوژیک و

بـود )جـدول 2(. ولـی  عملکـرد دانـه گنـدم معنـی داری 
اثـر متقابـل تیمـار پیـش کاشـت × کـود نیتـروژن بـر ایـن 



زراعت

8

شماره 160 و 161

بهار و تابستان 1400

ویژگی هـا تأثیـر معنی داری نداشـت )جـدول 2(. بیش ترین 
 میـزان عملکـرد بیولوژیـک و دانه )به ترتیب حـدود 1486 و

675 گـرم در متـر مربع( بـه تیمار پیش کشـت نخود تعلق 
داشـت و تیمـار پیـش کشـت ذرت ایـن صفـات را بـه طور 
معنـی داری کاهـش داد )جـدول 3(. در بیـن سـطوح کـود 
نیتـروژن بیش تریـن مقادیر عملکرد بیولوژیـک و دانه گندم 
 )به ترتیـب حدود 1544 و 775 گرم در متر مربع( متعلق به

تیمـار مصـرف 100 کیلوگـرم در هکتـار کـود نیتـروژن بود 
هـر چنـد این تیمار از نظـر این صفات تفـاوت معنی داری با 
تیمـار مصرف 80 کیلوگـرم در هکتار کود نیتروژن نداشـت 
 )جـدول 4(. در بیش تـر مواقـع یکـي از گیاهـان وارد شـده

در تنـاوب زراعـی، گیاهـي از خانـوادة حبوبات اسـت. دلیل 
عمـدة ایـن مطلـب را مي تـوان در تثبیـت نیتـروژن توسـط 
اعضـاي ایـن خانـواده و افزایـش حاصلخیزي خاک دانسـت. 
 همان طور که )لي و همکاران، 2001؛ لي و همکاران، 2004(.

هاگارد-نیلسون و همکاران )2009( نیز در بررسي خود روي 
نخـود افزایـش نیتروژن خـاک را تأییـد کرده انـد. همچنین 
مثبـت  کارکردهـاي  ازجملـه  خـاک  آلـي  مـادة  افزایـش 
 حضـور حبوبـات در کشـت هاي مختلـف، ذکـر شـده اسـت

)مسـري و رایان، 2005(. شهسـواري و صفاري )2005( در 
آزمایشـی مزرعـه اي اثبـات کرده انـد کـه بـا مصـرف مقادیر 
بیش تـر کـود نیتـروژن عملکـرد بیولوژیـک گنـدم افزایـش 
یافته اسـت. این نتیجه، تأثیر بسـیار مهم نیتـروژن به عنوان 
یکـی از عناصـر ضـروري مـورد نیـاز گیـاه در فرایندهـا و 
سـاختمان هاي گیاهـی را به خوبـی نشـان می دهـد. مصرف 
صحیـح و متناسـب کودهـاي نیتـروژن، عملکـرد دانه گندم 
را در واحـد سـطح باال می بـرد )گیوانی و همـکاران، 2004؛ 

فولر و برایـدون، 2001(.

درصد و عملکرد پروتئین دانه

دو ویژگی درصد و عملکرد پروتئین تحت تأثیر تیمارهای 
 پیـش کاشـت و کـود نیتـروژن قـرار گرفتنـد )جـدول 2(.

ولـی اثـر متقابـل تیمار پیش کاشـت × کود نیتـروژن بر این 
 ویژگی ها تأثیر معنی داری نداشـت )جـدول 2(. بیش ترین و

کم تریـن درصـد پروتئیـن به ترتیـب در پیـش کاشـت های 
نخـود و ذرت مشـاهده شـد )جـدول 3( کـه بـا توجـه بـه 
حضـور یـک لگـوم در کشـت قبل افزایـش درصـد پروتئین 
دانه طبیعی اسـت )لـي و همکاران، 2001؛ لـي و همکاران، 
2004؛ هاگارد-نیلسـون و همـکاران، 2009(. در مصـرف 
 کـود نیتـروژن بیش ترین درصـد پروتئیـن، در زمان مصرف

100 کیلوگرم نیتـروژن در هکتار و کم ترین درصد پروتئین 
در زمـان عـدم مصرف نیتروژن بدسـت آمد )جـدول 4( که 
البتـه تیمـار مصرف 100 کیلوگـرم در هکتار کـود نیتروژن 
بـا تیمـار 80 کیلوگـرم در هکتـار تفـاوت معنی داری نشـان 
نـداد )جـدول 4(. بنابرایـن، افزایـش مصـرف کـود نیتروژنه 
بـر افزایـش پروتئیـن دانـه نیـز تأثیـر مسـتقیم و مثبتـی 
خواهـد داشـت )گیوانـی و همـکاران، 2004(. بـا توجـه بـه 
و  عوامـل عملکـرد  پروتئیـن حاصلضـرب  اینکـه عملکـرد 
درصـد پروتئیـن دانـه اسـت و همچنیـن افزایـش عملکـرد 
دانـه گنـدم و درصـد پروتئیـن در تیمارهـای پیش کاشـت 
نخـود و مصـرف 100 کیلوگـرم در هکتار کـود نیتروژن این 
تیمارهـا دارای بیش تریـن مقـدار ویژگـی عملکـرد پروتئین 

نیـز شـدند )جـداول 2 و 3(.

 

 

و  فیزیکـی  شـرایط  بهبـود  در  حبوبـات  کشـت 
اسـت. مــؤثر  شـیمیایی خـاک 
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جدول 2- تجزیه واریانس مرکب اثرات کشت قبل و کود بر عملکرد کمی و کیفی گندم در سال های زراعی 92-1391 و 1392-93

عملکرد پروتئین% پروتئینعملکرد دانهعملکرد بیولوژیکدرجه آزاديمنابع تغییرات
12133/33سال ns310/08ns32/85ns245/15 ns

25/38196/28 41997/98272/55سال × تکرار
** 45691/30*66/27** 189225/00**1617010/25کشت قبل

15243/77سال × کشت قبل ns211/67 ns5/61ns184/52 ns

** 17566/68**72/55** 123595/17**5173020/65سطوح کود

55902/58سال × سطوح کود ns252/03 ns8/30ns206/39ns

56031/85کشت قبل × سطوح کود ns2510/00ns4/90ns3128/78ns

55299/23سال × کشت قبل × سطوح کود ns217/78 ns6/74 ns367/44 ns

444896/971319/175/832503/35خطای آزمایشی
15/1616/0111/7815/57ضریب تغییرات )%(

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

جدول 3- مقایسه میانگین دوساله اثر کشت قبل بر عملکرد کمی و کیفی گندم در سال های زراعی 92-1391 و 1392-93

عملکرد پروتئین (gm-2)% پروتئینعملکرد دانه (gm-2)عملکرد بیولوژیک (gm-2)کشت قبل

a675/83 a13/70 a92/58 a 1486/17نخود

b530/83 b11/22 b59/55 b 1224/33ذرت

جدول 4- مقایسه میانگین دوساله اثر کود بر عملکرد کمی و کیفی گندم در سال های زراعی 92-1391 و 1392-93

سطوح کود )کیلوگرم 
نیتروژن خالص(

(gm-2) عملکرد بیولوژیک(gm-2) پروتئینعملکرد دانه %(gm-2) عملکرد پروتئین

01102/00 e 417/50 e11/06 d46/17 c

201220/00 d475/00 d11/97 c56/85 c

401330/00 c562/50 c12/49 b70/25 b

601451/00 b650/00 b12/69 b82/48 b

801484/00 ab740/00 a13/05 a96/57 a

1001544/00 a775/00 a13/24 a102/61 a
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g نتیجه گیری نهایی
 نتایج پژوهش حاضر نشـان داد بیش ترین میزان عملکرد

بیولوژیـک و عملکـرد دانـه و درصد پروتئیـن در تیمار پیش 
کشـت نخود مشـاهده شـدند و تیمار پیش کاشت ذرت این 
 ویژگی هـا را بطـور معنـی داری کاهـش داد. در بین سـطوح

کـود نیتـروژن نیـز بیش ترین میـزان این صفـات در مصرف 
100 کیلوگـرم در هکتـار کـود نیتـروژن بدسـت آمـد ولـی 
مصـرف تیمـار  بـا  تیمـار  ایـن  در  آمـده  بدسـت   مقادیـر 

80 کیلوگـرم در هکتـار کـود نیتـروژن اختـالف معنی داری 
نداشـتند. بنابرایـن می توان بـا توجه به شـرایط خاک محل 
 آزمایش و بررسـی ویژگی های آن مصرف بهینه کود را برای

زراعت گندم 80 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار دانست.

g توصیه ترویجی
 کشـت حبوبات از جمله نخود گامی در جهت کشـاورزی

پایـدار و حفـظ حاصلخیـزی اراضـی کشـاورزی اسـت. در 
صـورت وجـود شـرایط مطلـوب محیطـی و رعایـت اصـول 
مدیریتـی، نخـود از عملکـرد خوبـی برخوردار   شـده و بدین 
ترتیـب قسـمتی از هزینه هـای اقتصـادی کشـاورزان نیـز 
 تأمین می شـود. همچنین این محصول تاثیر بسـیار مثبت و

نخـود  بعـدی خـود خواهـد داشـت.  زراعـت  بـر  بسـزایی 
به دلیـل داشـتن ریشـه راسـت عناصـر و آب را از الیه هـای 
 متفاوتـی نسـبت بـه غـالت دریافـت می کنـد. بنابرایـن از

محصـوالت مثبـت در تنـاوب بـا غـالت اسـت. بـا توجـه به 
نتایـج ایـن مطالعه به کشـاورزان توصیه می گـردد با رعایت 
 تناوب های صحیح زراعی و مصارف بهینه کودهای شیمیایی

چرخه اقتصاد کشـاورزی خود را بهبود بخشیده و به سالمت 
 جامعـه خـود کمـک کننـد. در ایـن پژوهـش پیش کاشـت

)تنـاوب( نخـود برای کاشـت گیـاه گندم بهتر بـود. در پایان 
بایـد اشـاره کـرد بـا توجه بـه نتایـج ایـن آزمایـش و اینکه 
در کشـت گنـدم بعـد از نخـود مصـرف بهینه کـود نیتروژن 

مصـرف  و  آمـد  بدسـت  هکتـار  در  کیلوگـرم   80 حـدود 
بیش تـر آن عملکـرد معنـی داری در پـی نداشـت، اسـتفاده 
از مقادیـر اضافـی کـود شـیمیایی سـبب افزایـش هزینـه و 

آلودگـی محیـط زیسـت خواهد شـد.

اسـتفاده بهینـه از کودهای شـیمیایی عالوه 
بـر کاهـش هزینه هـای جانبـی سـبب حفـظ محیـط 

زیسـت و پایـداری کشـاورزی می شـود.
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ارزیابی ویژگی های بوم شناختی غله آفریقایی فونیو 

g چکیده
در طـی هزاران سـال پـس از ظهـور کشـاورزی، گیاهان 
زیـادی برای تغذیه انسـان و دام کشـت شـدند؛ بـا این حال 
امـروزه فقـط چنـد گونه در مقیاس کالن کشـت می شـوند. 
از میـان غـالت می توان گفت ذرت، گنـدم و برنج پایه اصلی 
غـذای بسـیاری از انسـان ها را تشـکیل می دهنـد. برخـی از 
گونه هـا کـه غالت کمیـاب نامیده می شـوند با وجـود نقش 
مهـم خـود در امنیـت غذایی برخـی از فقیرترین مـردم، در 
طـی انقالب هـای کشـاورزی و صنعتـی به دسـت فراموشـی 
سـپرده شـدند. این محصوالت که تناسـب خوبی با شـرایط 
اقلیمـی سـخت دارنـد در برابـر خشکسـالی مقاوم انـد و بـا 
تضمین پوشـش گیاهی نواحی حسـاس اکولوژیکی در حفظ 
محیط زیسـت نقـش مؤثری دارنـد. یکی از ایـن محصوالت 
»فونیـو« اسـت، یکـی از غـالت ریزدانـه کـه از سـال ها قبل 
بـه عنـوان غـذای اصلـی بسـیاری از خانواده هـای نواحـی 
روسـتایی غـرب آفریقا کشـت می-شـود و مصرف کنندگان 
شـهری اقصـی نقـاط دنیـا هـم در حـال کشـف دوبـاره آن 
هسـتند. این نوشـتار اولین سـند فارسـی اسـت کـه به طور 
انحصـاری بـه معرفـی گیـاه فونیـو می پـردازد. هـدف ایـن 
ویژگی هـای  ارزیابـی  بـه  مربـوط  اطالعـات  ارائـه  مقالـه 

بوم شـناختی فونیـو بـه زبان سـاده اسـت.

ویراستار ترویجی: مریم خسروبیگی

تاریخ پذیرش: 140/03/31
تاریخ انتشار: 1400/12/15

g مقدمه
 فونیـو قدیمی ترین غله بومی غرب آفریقا اسـت. اولین بار

در اواسـط قـرن 14 میـالدی ابن بطوطـه در اثر خـود به نام 
»سـفر به سـودان«، بـه فونیو به  عنـوان یک غذا اشـاره کرد. 
بـه گفتـه او غذایـی بـا فونیـو تهیه می شـد کـه محتویاتش 
شـبیه دانه هـای خـردل اسـت؛ از نظـر او برنـج برای سـفید 
پوسـتان مضر اسـت اما فونیو بهتر اسـت. کاشـف فرانسـوی 
 رنـه کایله در قرن 19 به فونیو اشـاره کـرد و آن را »فیوژن«

یعنـی یـک گونـه علفـِی  ریـز نامیـد. در دهـه 1950 یـک 
دانشـمند مشـهور فرانسـوی به نام »رولند پورترز« با اشـاره 
به اثر ژرمان دیتران، تکنولوژیسـت فرانسـوی- آفریقایی، در 
مقالـه ای اهمیـت فونیو در زندگـی مردم مالی را نشـان داد. 
زیـرا قدیمی تریـن و اولیـن دانـه کشـت شـده بـود. این غله 
نقـش مهمـی در دیگـر جوامع سـنتی آفریقا مانند باسـاری 
در سـنگال، کانیاگـوی در گینه یـا باتاماریبا از شـمال بنین 
دارد. فونیـو یکی از غذاهای اصلی مردم شـرق آفریقا اسـت. 
 فونیـو در مالـی، بورکینافاسـو، نیجریـه، بنیـن، سـنگال و...
 هم کشت می شود. در خارج از آفریقا هم فونیو در دومینیکن

)سـرزمینی در قـاره آمریکا( کشـت می شـود. ایـن محصول 
فانـده  نـام  بـا  و  وارد شـده  ایـن کشـور  بـه  قـرن 15  در 
شـناخته می شـود؛ به دلیـل مقاومـت ایـن محصـول در برابر 
خشکسـالی، کشـاورزان به آن عالقه دارند. به نظر می رسـد 
کـه فونیـو به عنـوان یـک محصول بـا ارزش مجـدداً در حال 

است. کشـف 
 از نظـر گیاه شناسـی فونیـو گیاهـی علفـی و تـک لپه ای 
)Digitaria( از خانـواده گندمیـان و جنس علـف خرچنـگ 

mr.zargarankh@gmail.com :رایانامه

محّمدرضـا زرگـران خوزانـی دانشـجوی دکتـری اگروتکنولـوژی گرایـش اکولـوژی گیاهان 
زراعـی گـروه مهندسـی تولیـد و ژنتیـک گیاهـی، دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی 

خوزسـتان، مالثانـی، خوزسـتان، ایـران

آیدیـن خدایـی جوقـان اسـتادیار گـروه مهندسـی تولیـد و ژنتیـک گیاهـی، دانشـگاه علوم 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی خوزسـتان، مالثانـی، خوزسـتان، ایـران

واژگان کلیدی
فونیو، غالت مقاوم به خشکی، بوم شناسی 
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 اسـت کـه ایـن جنس شـامل صدهـا گونه اسـت کـه عموماً
 بـه عنـوان گیاهـان علوفـه ای شـناخته می شـوند و فقـط
 3 یـا 4 گونه از آنها به خاطر دانه هایشـان کشـت می شـوند.

امروزه فقط فونیوی سـفید برای غرب آفریقا مهم اسـت. نام 
Digitaria exilis(Kippist) stapf آن در علـم گیاهشناسـی 

 اسـت و اغلـب اوقـات یکی از 9 گونه اصلی غالت محسـوب 
می شـود، گاهـی هـم آن را گنـدم یـا ارزن علـف خرچنـگ 
می نامنـد. در غـرب آفریقـا کـه بـه زبـان انگلیسـی سـخن 
می گوینـد آن را برنج گرسـنه یا آچـا می نامند، اما در نواحی 
 محلـی و قوم هـای مختلـف از نام هـای متفاوتـی اسـتفاده
 می کننـد: فانذی، فینی، فونده، فونییـه، پوآگا، اووا، پون و... .

در سـال 1955 رولنـد پورتـرز کـه درحال مطالعـه نام های 
کلـی بـود گفت تمـام عبارت هـای بـه کار رفته بـرای فونیو 

بـه معنای غذا هسـتند: »چیـزی برای خـوردن«. 

g  آناتومی و فیزیولوژی
فونیـو یـک گیاه کوچک بـا ارتفاع 30 الی 80 سـانتی متر 
 است که در تمام سال دیده می شود و اغلب یک خوشه بزرگ
 با 2 تا 3 خوشـه کوچک تر دارد. خوشه های کوچک تر دارای
 2، 3 یا 4 سنبلچه در ساقه ها هستند )شکل 1-1(. سنبلچه

یـک گل عقیـم و یـک گل بـارور دارد کـه دانـه فونیـو را 
تولیـد می کنـد. سـاقه اسـتوانه ای و توخالی آن بسـیار ریز و 
ظریـف اسـت )بـا قطـر کم تـر از 1 میلی متـر( و وقتـی گیاه 
بالـغ شـد بـه روی خـاک می افتـد. پنجه زنـی فونیو بسـیار 
خـوب اسـت )2 تـا 6 پنجـه یـا بیش تر(. سیسـتم ریشـه ای 
فونیو بسـیار توسـعه یافته اسـت زیرا ریشـه های بسیارریز و 
ریشـه های جانبـی فراوانـی دارد. انـدازه خاص این سیسـتم 
ریشـه ای کـه می توانـد تـا عمـق یـک متـری زمیـن نفـوذ 
کنـد باعـث مقاومت خـوب این گیـاه در طی خشکسـالی و 

سـازگاری بـا خاک هـای ضعیـف می شـود.

  

شکل 1-1:خوشه های گیاه فونیو

g کاشت و داشت فونیو
 اصلی ترین عملیات  قبل از کشت شامل پاکسازی کرت ها و
 به خصوص استفاده از کج بیل برای کار دستی روی زمین های

کوچـک اسـت، بـرای کرت هـای بزرگ تـر بیش تر از شـخم 
اسـتفاده می شـود. شـخم زنی در نواحـی آفریقایـی بیش تـر 
توسـط حیوانـات )گاو و اسـب( و بـه نـدرت توسـط تراکتور 
انجام می شـود. هنگام اولین بارش یـا حتی قبل از آن بذرها 
روی خـاک نـرم پاشـیده می شـوند، زمیـن بـه چنـد بخش 
 تقسـیم می شـود و همـان روز بالفاصلـه پس از شـخم زدن

زمیـن، بذرها پاشـیده می شـوند یا اگر شـخم زدن تـا پایان 
روز ادامـه یابـد، بذرپاشـی بـه روز بعـد موکـول می شـود. 
بذرهـا، معمـوالً حاصـل از برداشـت محصول قبلی هسـتند. 
ایـن دانه هـا طبق مـدت چرخـه رشـد خود)ارقـام زودرس، 
از  تـا  از یکدیگـر تفکیـک می شـوند  میـان رس، دیـررس( 
ترکیـب گونه هـا جلوگیـری شـود. گاهـی بذرهـا با ماسـه یا 
پتـاش کـه نوعی کـود طبیعی برگرفتـه از بقایـای گیاهان و 
حـاوی پتاسـیم ارگانیک، سـولفور و کلسـیم اسـت، ترکیب 
 می شـوند تا توزیع بذرها یکپارچه تر شـود. تاریخ های کشـت

در میـان نواحـی کشـاورزی – اکولوژیکـی باتوجه بـه اولین 
بارش هـا یـا بسـته به نـوع گونه های کشت شـده بـا یکدیگر 
متفـاوت اسـت. ایـن زمـان بـرای نواحـی جنوبـی از اوایـل 
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خردادمـاه و بـرای نواحـی نیمه خشـک شـمالی از اواسـط 
نواحـی مرطـوب کوهسـتانی  در  تیرمـاه شـروع می شـود. 
گینـه، برخـی از ارقـام خـاص فونیـو در اواسـط مردادمـاه 
کاشـته می شـوند. بذرهـای فونیـو بسـیار ریـز هسـتند، بـه 
همیـن دلیـل باید در عمق بسـیار کم خاک قـرار بگیرند. در 
 سـال 1955 پورتـرز ثابـت کرد عمـق 2 سـانتی متر و دمای

30 درجـه سـانتی گراد شـرایط مطلـوب بـرای جوانه زنـی 
بـذور فونیـو اسـت. میـزان بـذر مـورد اسـتفاده بـرای هـر 
هکتـار 30 تـا 40 کیلوگـرم اسـت. برخـی از کشـاورزان بذر 
بیش تـری اسـتفاده می کننـد )70 کیلوگـرم در هکتـار یـا 
بیش تـر( تـا میـزان موفقیـت کشـت افزایـش یابـد و تکثیر 
علف هـای هرز محدود شـود. در سـال 1905 دو کارشـناس 
محصـول غـرب آفریقـا کـه در دره هـای سـنگال و نیجـر 
شـمالی کار می کردنـد ادعـا کردنـد که کشـت ردیفی فونیو 
را بـا 18 کیلوگـرم بـذر در هر هکتـار انجام دادند. اسـتفاده 
از یک دسـتگاه بذرکار بسـیار سـودمند اسـت؛ بـا این روش 
بذرهـا بصـورت یکنواخت تـری پخش می شـود و گیـاه بهتر 

رشـد می کنـد. )شـکل 1-2(

 

شکل 2-1: بذر فونیو

یـا  بذرهـا در معـرض دمـا  بـارش کـه  اولیـن  از  پـس 
 رطوبـت کافـی و مناسـب قـرار گرفتنـد، به  سـرعت در طـی
 چنـد روز جوانـه می زنند. بـا این حال باران شـدید می تواند

دانه هـا را جابه جـا کرده یـا به عمق بیش تری فـرو ببرد. اگر 
 دانه ها روی سـطح خاک خشـک پاشیده شـوند، طوفان های

شـدیدی که در ابتـدای فصل بـارش رخ می دهند می   توانند 
بیش ترین آسـیب را وارد کنند یا حتی کشـاورز مجبور شود 

دوبـاره بذرپاشـی کنـد. فونیو هـم مانند بسـیاری از گیاهان 
نواحی خشـک و گرمسـیری از مسـیر فتوسـنتز C4 استفاده 
 می کنـد کـه امـکان تولیـد سـریع مقـدار زیاد ماده خشـک

نسـبت بـه مقادیـر آب جذب شـده را فراهـم می کند. حتی 
وقتـی گیاهـان فقـط به طـور جزئـی روزنه هـای خـود را باز 
می کننـد تـا آب کم تـری از طریـق تبخیـر از بیـن بـرود 
هـم فتوسـنتز در سـطح مناسـبی انجـام می شـود. هرچنـد 
فونیـو بسـیار مقـاوم اسـت و در طـی کشـت بـه نگهـداری 
کمـی نیـاز دارد، امـا حـذف علف هـای هـرز بـرای رسـیدن 
 بـه یک محصول خوب بسـیار سـودمند اسـت. اولین وجین
 علف هـای هـرز معموالً 4 تـا 7 هفته پـس از رویش جوانه ها
 انجـام می شـود. اگـر وجیـن زودتر انجام شـود )مثـاًل یک یا

دوهفته پس از سـبز شـدن( بازده محصول بسـیار مناسب تر 
 خواهد بود، زیرا مانع از رقابت بین گیاه زراعی و علف های هرز
 می شـود. وجیـن علف های هرز، کاری بسـیار ظریفی اسـت
 که نیاز به دانش و تجربه خاص برای تفکیک جوانه های فونیو
 از علف هـای هـرز دارد. بـرای وجیـن دوم بایـد منتظر زمان

گلدهـی بـود، اگـر بـه دلیـل نبـود کارگـر یـا وقـت الزم، 
وجیـن انجـام نشـود محصـول جمع آوری شـده بـا دانه های 
 علف هـای هرز مختلف ترکیب می شـوند. علـف هرز جادوگر
 بنفش )Striga hermonthiea( یکی از اصلی ترین دشـمنان
 رشـد فونیو و رقیب جدی آن در زمین هایی با عناصر غذایی
 بسـیار محدود اسـت. این علف هرز در میان جوانه های دیگر
مانند برنج، ذرت، ارزن و ذرت خوشه ای هم دیده می شود.

  وجین علف های هرز تنها کار الزم برای حفظ جوانه های
فونیـو اسـت، بـه همیـن دلیـل کشـاورزان زراعـت فونیـو را 

یـک زراعـت بـا ریسـک پاییـن می داننـد.
 فونیو دارای ارقام مختلف دیررس )سـمر، فونیبا، کانسـو،
 دانه، سـیراگوئه، کاسامبارا و تاما(، میان رس )سرا، ماسوگبی،
 کلینینـگ بـی( و زودرس )هـای موهـو، کوروکلنـی، پیزو و
 برلـه اولـه( اسـت کـه وجـه تمایـز آنهـا عمومـاً در برخی از
 ویژگی هـای گیاه شناسـی و مناطق توزیـع و پراکنش )توگو،

گینه، مالی یا سنگال( است. مزارع فونیو در طی فرآیند رشد 
 رنگ هـای مختلفی دارند: سـبز تیره و سـپس سـبز روشـن.
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وقتـی دانه ها به طور کامل می رسـند؛ رنـگ مزرعه زرد، قرمز 
 یـا قهـوه ای می شـود؛ این مسـئله به گونه ی کشـت شـده و
 رنگ دهـی سـاقه ها یـا سـنبلچه ها بسـتگی دارد. رنوکـس و

دامـاس )1905( از رقـم برلـه اولـه بـا رگه های بسـیار قرمز 
سـخن گفتنـد کـه پـس از مرحلـه رسـیدگی بـه مزرعـه 
رنـگ قرمـز می دهـد. فونیـو در ابتـدای کشـت یـا درسـت 
قبـل از برداشـت به یـک دوره کوتاه مدت کنترل نیـاز دارد. 
کشـاورزان از هیچ نهاده شـیمیایی )کود و سـموم( اسـتفاده 
نمی کننـد. برخـی از کشـاورزان مرکـز گینـه کـه هر سـال 
فونیـو را روی یـک کـرت می کارنـد از کودهـای شـیمیایی 
نیتروژنه، فسـفره و پتاسـه اسـتفاده می کنند، امـا این روش 
بر اسـاس اصول کشـاورزی ارگانیک بسـیار نادرسـت اسـت. 
پژوهـش گیگـو و همـکاران )2009( نشـان داده اسـت کـه 
اسـتفاده از یـک تغذیـه پایـدار و سـالم از طریـق بقایـای 
زراعـت قبـل ماننـد بقـوالت یـا افـزودن کودهـای زیسـتی 
به صـورت محلول پاشـی بـه میـزان کـم می توانـد سـودمند 
باشـد. بنابرایـن فونیو در مقایسـه بـا بسـیاری از محصوالت 
دیگـر یـک محصـول ارگانیـک اسـت. زیـرا هیـچ کـود یـا 
آفت کـش شـیمیایی بـرای آن بـه کار نمـی رود. فونیـو یک 
دوره  می توانـد  کـه  اسـت  دوره(  )نـور  فتوپریودیـک  غلـه 
فازهـای گیاهـی خـود را طبـق تاریـخ کشـت تنظیـم کند. 
ماننـد بیش تـر گیاهان گرمسـیری، گل های فونیـو اغلب در 

»روزهـای کوتـاه« گل می دهنـد.
از نظـر بسـیاری از پژوهش گـران گیـاه فونیـو یـک گیاه 
خودگشـن اسـت و به همین دلیل خلوص ژنتیکی خود را را 
حفظ کرده اسـت. اخیراً تیمی از محققان اهل بنین و آلمان 
نشـان دادند که فونیو عمدتاً به وسـیله آپومیکسـی با اندکی 
اتوگامی )لقاح و باروری به وسـیله گرده خود گل( تولیدمثل 
می کنـد. آپومیکسـی یکـی از خصوصیات برخـی از گیاهان 
)Taraxacum officinale( وحشـی خـاص ماننـد قاصـدک 
 است و دانه ها بدون بارورسازی واقعی تولید می شوند )یعنی

بـدون تفکیـک کرومـوزوم یا تقسـیم سـلولی یا بارورسـازی 
یـا ترکیـب کرومـوزوم(. دانه های حاصـل، کلون هایی از گیاه 
 مادر هسـتند. این نتایج اولیه در سـال 2010 بدست آمده و

بایـد اثبـات شـوند. پژوهـش سـال 2006 روی 92 گونـه از 
غـرب آفریقـا نشـان داده اسـت کـه فونیـو یـک تتراپلوئیـد 
اسـت هرچنـد احتمـال دی پلوئیـدی یـا هگزا پلوئیـدی هم 

وجـود دارد امـا ایـن احتمـال بسـیار کم اسـت. 

g  برداشت فونیو
برداشـت فونیـو در طـی ماه های مـرداد و شـهریور انجام 
می شـود ولـی بـا توجـه بـه تنـوع تاریـخ کاشـت در مناطق 
به طـور  ولـی  دارد  متنوعـی  برداشـت های  تاریـخ  مختلـف 
معمول برداشـت زمانی است که ساقه های فونیوهای رسیده 
روی خـاک پهـن می شـوند. دروگـر در خالف جهـت خواب 
 سـاقه های فونیوهـا روی زمیـن حرکـت می کنـد و عملیات
 برداشـت را انجـام می دهـد. با هـدف کاهش هزینـه حمل و
 خرمن کوبـی معمـوالً سـاقه های فونیو از یک سـوم باال قطع
 می شـوند. با این کار تـوده ای از کاه روی زمین باقی می ماند

کـه می تـوان بـرای چـرای دام هـا از آن اسـتفاده کـرد یا در 
شـخم زنی بعـدی آن هـا را بـا خـاک مخلـوط کـرد. امـا اگر 
بخواهنـد از سـاقه ها بـه عنـوان کاه اسـتفاده کنند سـاقه ها 
تاجـای ممکـن از نزدیکـی سـطح خـاک قطـع می شـوند، 
دسـته های برداشـت شـده روی سـکوهای چوبـی بـا ارتفاع 
50 سـانتی متر از سـطح زمیـن قـرار می گیرنـد تـا هـوای 
فونیوهـا  و  باشـد  داشـته  میـان دسـته جریـان  در  کافـی 
سـریع تر خشـک شـوند. دسـته ها به صـورت حلقه هایی هم 
 مرکـز تـا ارتفـاع 1.5 تـا 2 متـر روی هـم قـرار می گیرنـد و

خوشـه ها در داخـل حلقـه هسـتند تـا پرنـدگان بـه آنهـا 
حملـه نکننـد. 

g  خرمن کوبی و بوجاری
 پس از دوره ذخیره سازی اولیه و خشکی نسبی دسته های

فونیـو، عملیـات خرمن کوبـی انجـام می شـود بـرای ارقـام 
کم محصـول  فصـول  غـذای  به   عنـوان  کـه  زودرس  فونیـو 
 اسـتفاده می شـوند، خرمن کوبـی بالفاصلـه پس از برداشـت
 شـروع می شـود. اما به طور کلی زمان ذخیره و خشک سـازی

بسـته ها قبـل از خرمن کوبـی یـک یـا دو هفتـه یـا کمـی 
 بیش تـر اسـت. اندازه گیری های انجام شـده نشـان می دهند
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 که 40 درصد وزن هر دسته مربوط به دانه است و60 درصد
باقی مانده کاه و کلش است.

g فرآوری فونیو
فونیـو هـم ماننـد برنـج یک غلـه آماده شـده و فـرآوری 
شـده اسـت: دانه هـا بعـد از خرمن کوبـی هـم یـک پوسـته 
دارنـد، پـس مـا درحـال صحبت کـردن چیـزی شـبیه بـه 
شـلتوک هسـتیم. گرچـه شـالی کاری معمـوالً بـرای برنـج 
بـه کار مـی رود؛ بـرای سـهولت کار، برخـی از مهندسـین، 
دانه هـای فونیـو پوسـته دار را فونیـو شـالی کاری می نامنـد. 
سـایز ایـن دانه هـا بسـیار ریـز و میلی متـری اسـت و وزن 
هزاردانـه فونیـو به طـور متوسـط نیـم گـرم اسـت. دانه های 
فونیـو در مقایسـه بـا دیگر غالت شـناخته شـده بسـیار ریز 
)طـول 1 تـا 1.5 میلی متـر( هسـتند بنابراین آماده سـازی و 

پاک کـردن آنهـا بسـیار سـخت اسـت )شـکل 1-3(.

 

 شکل 3-1 :دانه های فونیو در حال فرآوری 

g  مقیاس تولید
بـر اسـاس گـزارش فائـو )سـازمان خواربـار و کشـاورزی 
ملـل متحـد( تولید فونیو در سـال 2013، بالغ بر 610.000 
تـن از سـطح زیـر کشـت 580.000 هکتـار بـوده اسـت و 
متوسـط عملکـرد حدود یک تـن در هکتار اسـت. اما گاهی 
میـزان عملکرد در کشـور گینه بیش تر از یـک تن در هکتار 
اسـت، کشـوری که به تنهایی 70 درصد تولید جهانی را در 
اختیـار دارد؛ امـا عملکـرد فونیـو در نیجر و برخـی از نواحی 
خاص بورکینافاسـو و مالی کم تـر از 500 کیلوگرم در هکتار 
 اسـت. سـطوح مختلـف تولیـد هر کشـور در جـدول )1-1(

دیـده می شـود. سـیر تحـول تولیـد طی 50 سـال گذشـته 

)نمـودار 1-1( کاهـش شـدید تولیـد مقادیر تولید شـده )از 
180،000 به 130،000 تن( را در دهه 1960 و 1970 نشان 
 می دهـد، امـا از دهـه 1980 و به خصـوص از سـال 2000

افزایـش پایـدار تولیـد دیده می شـود. هـر چند بـازده تولید 
پایـدار اسـت امـا ایـن احیـای  در طـی ایـن دوره نسـبتاً 
تولیـد بـه  دلیل افزایش سـطوح زیر کشـت و مکانیزاسـیون 

تکنیک هـای پـس از برداشـت از سـال 2000 اسـت. 

 

نمودار 1-1: ارزیابی روند تولید فونیو بر اساس گزارش فائو

جدول 1-1: سطوح مختلف تولید، کشورهای تولیدکننده فونیو در سال 
2013 )فائو(

میزان تولید کشور تولید کننده
)تن(

سطح زیرکشت 
)هکتار(

454500325500گینه
90000165000نیجریه

2200034000مالی
2000024500بورکینافاسو
1650015000ساحل عاج

450010500نیجر
15002500سنگال

10002000بنین

610000580000جمع کل

g  فونیو به  عنوان غذای سالمتی
سـاکنان نواحی تولید فونیو خصوصیات زیادی را نسـبت 
بـه ایـن غلـه نسـبت می دهنـد کـه گاهی فقـط مربـوط به 
 تغذیه نیسـتند. مطالعات اولیه انجام شـده توسـط سـیراد و



زراعت

17

شماره 160 و 161

بهار و تابستان 1400

گـزارش سـازمان مـردم نهـاد غیردولتـی بین المللی سـانته 
دیابـت حاکـی از آن اسـت کـه شـاخص قنـد خـون فونیـو 
حـدود 57 اسـت کـه بـه جـز ارزن کم تـر از غـالت دیگـر 
اسـت. ایـن شـاخص بـرای نـان سـفید 100 اسـت. فونیـو 
قابلیـت هضم باالیی دارد و سـیری نسـبتاً کوتاه مدتی ایجاد 
می کنـد. فونیـو حـاوی چهـار پروتئیـن رایـج غـالت اسـت 
امـا گلوتلین هـای بیش تـری نسـبت بـه پروالمین هـا دارد 

)جـدول 1-2(.

جدول 2-1: مقایسه شکنش پروتئین های فونیو و گندم دوروم با روش 
)Osborne(آزبورن

فونیوگندم درومشکنش پروتئین
113/5آلبومین
71/8گلوبولین
425/5پروالمین
3014گلوتلین

7/855/2سایر پروتئین ها

g  نتیجه گیری 
 هدف ما از اختصاص این اثر به فونیو جمع آوری اطالعات
 موجود درباره  این غله ریز آفریقایی اسـت که مدت های طوالنی

نادیـده گرفته شـده اسـت. برخی از اطالعات بسـیار قدیمی 
 هسـتند. انجام چند پروژه بین المللی جدید توسـط محققان

اروپایـی و آفریقایـی و زنـان محلی فرآوری کننده به توسـعه 
روش هـای خالقانـه ای به خصوص در زمینه پس از برداشـت 
منجـر شـده اسـت. امید اسـت که بـا این پیشـرفت ها توجه 
و  تولیدکننـدگان  به خصـوص  و  مسـئولین تصمیم گیرنـده 
دیگـر دسـت اندرکاران صنعـت بـه ایـن محصـول افزایـش 
یابـد. برداشـت ها از فونیـو در حـال تغییر هسـتند. فونیو که 
 قبـاًل غلـه روسـتایی و غذای مردم فقیر محسـوب می شـد و
 با قحطی و کمبود مترادف بود، مورد توجه مشتریان شهری

قـرار گرفته و حتی صادر شـد. این شـهرت جدیـد در برخی 
 موارد بسـیار مبالغه آمیز است مانند زمانی که وب سایت ها و

وبالگ هـای خاصـی آن را »غلـه قرن 21« می نامنـد، با این 
حـال مقاومـت خوب در برابر خشکسـالی باعث شـده تا این 

گیـاه بـا تغییـرات جدیـد کامـاًل سـازگار شـود. خصوصیات 
تغذیـه ای فونیـو هـم باعـث شـده اند تا بسـیار جذاب شـود. 
اکنـون باتوجـه بـه پیشـرفت های تکنولوژیکـی حاصـل از 
تحقیقـات می تـوان فونیـو را در اقصـی نقـاط جهـان یافت، 
ایـن محصـول در مقادیر کـم مرتباً بـه اروپا و آمریـکا صادر 
می شـود تـا غذاهـای جدیـد و محصـوالت طبیعی بـه مردم 
عرضـه شـوند. ارزیابـی توانمنـدی اکولوژیکـی کاشـت ایـن 
محصـول در ایـران و توسـعه تدریجـی صنایـع تجـاری و 
 ارگانیـک می تواند به درآمد سرشـاری برای تولیدکنندگان و

کشـاورزان در نواحـی مختلـف منجر شـود؛ با ایـن حال این 
توسـعه باید بـا تفکر و برنامـه همراه باشـد. حوزه های منابع 
 ژنتیکـی )ارقـام(، کشـاورزی )سیسـتم های تولیـد پایـدار،

تقویـت اکولوژیکـی(، تکنولـوژی پـس از برداشـت )شسـتن، 
 جداکردن سـنگریزه ها، نیم پزکردن، فرآیندهای بسته بندی( و

علـوم صنایـع غذایـی )محصـوالت جدیـد( بـه تحقیقـات 
بیش تـری نیـاز دارنـد تـا ایـن انتظـارات بـه خوبی بـرآورده 
شـوند و فونیـو بـه  عنـوان یک غلـه اصیـل آفریقایـی عالوه  
بـر مصـرف در داخل کشـور به عنـوان محصـول صادراتی با 

ارزش مـورد اسـتقبال واقـع شـود.

g منابع
Adoukonou-Sagbadja H., Schubert V., Dansi A., Jo-

vtchev G., Meister A., Pistrick K., Akpagana K., Friedt 
W.,2007. Flow cytometric analysis reveals different nu-
clear DNA contents in cultivated fonio (Digitaria spp.) 
and some wild relatives from West Africa. Plant Systemat-
ics Evol., 267, 163-176.

Caillé R., 1830. Voyage à Tombouctou, 2 tomes, réédi-
tion de 1989, La Découverte, Paris. Carcea M., Acquis-
tucci R., 1997. Isolation and physicochemical charac-
terization of fonio (Digitaria exilis Staph) starch. Starch/
Stärke, 49 (4), 131-135

Chantereau J., Cruz J.F., Ratnadass A., Trouche G. 
2013. Le sorgho. Collection Agricultures tropicales en 
Poche, Quæ, Cta, Presses agronomiques de Gembloux, 
175 p.

Cruz J.F., 2016. Amélioration de l’après récolte et val-
orisation du fonio en Afrique. Projet Aval Fonio. Rapport 
Final. Cirad Montpellier, 45p.

Daho B.,Vall É., Dembélé K., Beavogui F., Diallo T. 



زراعت

18

شماره 160 و 161

بهار و تابستان 1400

A., Sogodogo D., 2007. Place du fonio dans le système 
de production, priorités pour renforcer la place du fonio 
dans l’économie des ménages, Projet Fonio. In : Amélio-
ration de la qualité et de la compétitivité de la filière fonio 
en Afrique de l’Ouest (J.F. Cruz, éd.), [Cd-Rom], Cirad, 
Montpellier, 22 p.

Gigou J., Stilmant D., Diallo T.A., Cissé N., Sanogo 
M.D., Vaksmann M., Dupuis B., 2009. Fonio millet (Dig-
itaria exilis) response to N, P and K fertilizers under 
varying climatic conditions in West Africa. Experimental 
Agriculture, Cambridge University Press, 45, 401-415.

House L.R., 1995. Sorghum and millets: history, tax-
onomy, and distribution. In: Sorghum and Millets, Chem-
istry and Technology (D.A.V. Dendy, ed.), AACC, Minne-
sota, United States, 1-10.

Ibn Battûta, 1982. Voyages III. Inde, Extrême-Orient, 
Espagne et Soudan, collection FM/La

Jideani I.A., Owusu R.K., Muller H.G., 1994. Proteins 
of acha (Digitaria exilis Stapf): Solubility fractionation, 
gel filtration, and electrophoresis of protein fractions, 
Food Chemistry, 51, 51-59. Jumelle H., 1912. Les cul-
tures coloniales. Plantes à fécule et céréales, Paris, 103-
104.

Portères R., 1976. African cereals: Eleusine, Fonio, 
Black Fonio, Teff, Brachiara, Paspalum, Pennisetum and 
African Rice. In: The Origins of African Plant Domesti-
cation (J. Harlan, J.M.J. de Wet and A.B.L Stemler, Eds), 
The Hague: Mouton, 409-451.

Portères R., 1955. Les céréales mineures du genre 
Digitaria en Afrique et en Europe. Journal d’Agriculture 
Tropicale et de Botanique Appliquée, 2, 349-386, 477-
510, 620-675.

Portères R., 1951. Une céréale mineure cultivée dans 
l’Ouest-africain (Brachiaria deflexa C.E. Hubbard). 
L’Agronomie Tropicale, 6 (1-2), 38-42.

Portères R., 1946. L’aire culturale du Digitaria Iburua 
Stapf., céréale mineure de l’Ouest-Africain, L’Agronomie 
Tropicale, 1 (11-12), 589-592. 

Renoux L., Dumas P., 1905. Culture du fonio dans la 
vallée du Sénégal et du Haut Niger. L’Agriculture pra-
tique des pays chauds. Bulletin du Jardin Colonial de 
Nogent, novembre, 32, 357-367.

Stapf O., 1915. Iburu and Fundi, two cereals of Upper 
Guinea (Digitaria Iburua ;D. exilis), Royal Botanic Gar-
dens, Kew, Bulletin, 8, London, 381-386.

Vall É., Daho B., Beavogui F.,Sogodogo D., Kanwe A., 
Diallo T.A.,Kollet Soumah M.A., Diallo S., 2007. Typolo-

gie des systèmes de production, base de données, identifi-
cation des zones prioritaires d’intervention. Projet Fonio. 
In : Amélioration de la qualité et de la compétitivité de la 
filière fonio en Afrique de l’Ouest (J.F. Cruz, Éd.),[CD-
Rom], Cirad, Montpellier, 38 p.

Vall É., Béavogui F., Sogodogo D., Daho B., Kanwé 
A., Diallo T.A., 2008a. Les facteurs de variation du ren-
dement du fonio en milieu paysan (Guinée, Mali, Burki-
na) [Poster]. In : La filière fonio en Afrique de l’Ouest 
(J.F. Cruz, Éd.), [CD-Rom], Cirad, Montpellier.

Vall É., Dembélé K., Kanwe A., 2008b. Options pour 
le développement de la production de fonio. Projet Fonio. 
In : Amélioration de la qualité et de la compétitivité de la 
filière fonio en Afrique de l’Ouest (J.F. Cruz, Éd.),[CD-
Rom], Cirad, Montpellier, 40 p.



19

با مروجان شماره 160 و 161

بهار و تابستان 1400

بخـش »با مرّوجان« محملی اسـت بـرای بازتاب فعالیت ها 
و تالش هـای مرّوجـان، مـددکاران ترویجی و تسـهیلگران زن 
روسـتایی که امیدواریم با مسـاعدت همـکاران بزرگوارمان در 
سراسـر کشـور در شـبکه ترویج بتوانیـم بر غنـای این بخش 
از مجلـه بیفزاییـم. در ایـن بخـش تجربـه آقـای مهنـدس 
رضـا خـداوردی، مـروج نمونـه ملی در سـال 1397 با سـایر 

همکاران به  اشـتراک گذاشـته می شـود.

  

g مقدمه
 مهم تریـن حلقـه زنجیره غذایی با منشـاء تولیدات دامی،

خـوراک دام اسـت کـه اغلـب توسـط کارخانه هـای خوراک 
دام، تولیـد و عرضـه شـده و در پاره ای از شـرایط با امکانات 
ابتدایـی از جملـه آسـیاب و میکسـر در خـود دامداری هـا 
تولیـد و مصـرف می شـود. مطالعـات علمـی ایـن نکتـه را 
تأییـد کـرده  اسـت کـه تولیـد خـوراک در یـک کارخانـه 
اسـتاندارد از آنجا کـه مکانیزه اسـت و فراوری های مختلفی 
از جملـه پخـت روی آن صـورت می گیـرد و اجـزاء بـا دقت 
بسـیار بـاال وزن کشـی و باهـم مخلـوط می شـوند بسـیار بـا 
به صرفه تـر و بـا کیفیت تـر از تولیـد آن در شـرایط سـنتی 
مزرعـه اسـت. امـا نکتـه ایـن اسـت کـه آیـا می تـوان بـه 
مراکـز تولیـدی اعتماد کرد؟ آیا نظارت مسـتمر و مناسـبی 
بـر رونـد تولیـد آنهـا صـورت می گیـرد یـا خیـر؟ از ایـن رو 
واحدهـای تولیـد خوراک دام کشـور را می تـوان در دو گروه 
طبقه بنـدی نمـود؛ دسـته اول واحدهایـی هسـتند کـه بـه 
 شـکل خودجوش در جهت اسـتانداردها حرکـت می کنند و

 در ارتقـای کمیـت و کیفیـت محصولـی که ارائـه می دهند 
تـالش می کننـد و دسـته ی دوم واحدهایی کـه همچنان در 
حالـت سـنتی قـرار دارنـد و کمـاکان در کمّیـت و کیفیـت 
دچـار مشـکلند کـه البتـه تعـداد آنهـا کـم هـم نیسـت. 
دیـری اسـت دغدغـه در ایـن نـوع واحدهـا کاسـتن میزان 
و  پروتئینـه(  و  ویتأمینـه  )مکمل هـای  گران قیمـت  اقـالم 
جایگزین کـردن آنهـا بـا سـایر اقالم کم ارزش اسـت و سـود 
اقتصـادی، تنهـا مقوله ای سـت که بـه آن پرداخته می شـود. 
مصرفـی  خـوراک  تأمین کننـده  واحدهـا  ایـن  متأسـفانه 
بخـش عمـده ای از دامداری هـا هسـتند. عملکـرد این گونـه 
واحدهـا از یـک سـو باعث ایجـاد عدم اطمینان دامـداران به 

نگاهـی به سـامانه جامـع رصـد و پایش آنالیـن نهاده ها 
و خـوراک دام: تجربـه یک مـروج نمونه ملی
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 واحدهـای تولیـدی و نیـز دسـتگاه های نظارتـی می شـود و
از سـوی دیگـر مشـکالت مختلفـی را در سـالمت دام و نیز 
کاهـش تولیـدات دامـی در مناطـق مختلف کشـور به وجود 
می آورنـد. به نظـر می رسـد نظـارت پویا و مسـتمر واحدهای 
تولیدی و تشـویق به استانداردسـازی آنها جهت رفع چالش 
موجـود و ایجـاد حـس اعتمـاد در دامداران به دسـتگاه های 
نظارتـی و کارخانجـات، بهبـود تولیـدات دامـی و در پی آن 
سـالمت جامعـه انسـانی، راهـکاری مؤثر باشـد که مسـتلزم 
ایجـاد زیرسـاخت های مناسـب و همـکاری بین سـازمانی و 

همچنیـن بخش هـای مختلف خصوصی اسـت. 

از جملـه مشـکالتی کـه در این زمینه وجـود دارد به ویژه 
 مشـکالت موجود در دوران عرضه نهاده های دولتی، می توان

بـه نبـود زیرسـاخت مناسـب و آمـار بـه روز و نزدیـک بـه 
 واقعیـت اشـاره داشـت کـه نظـارت بر تولیـد خـوراک دام و
 نیز کار توزیع عادالنه یارانه ها را دچار تنش کرده  و تخصیص

نهاده های دامی را در سراسر کشور دشوار می کند. 

بحـث پیـش رو در بـاب نظـارت و کنترل کمـی و کیفی 
مختلـف  حالـت  دو  در  دامـی  کنسـتانتره های  و  نهاده هـا 

مطـرح می شـود:
1- دورانـی کـه نهاده هـای یارانـه ای از سـوی دولت برای 

تولیـد خـوراک دام عرضه می شـود و
2- دورانـی کـه تولیـد خـوراک دام بـدون نهـاده یارانه و 

به شـکل آزاد تولیـد و توزیـع می شـود.
 در دوره هـای خـاص زمانـی ممکن اسـت دولـت اقدام به

تخصیـص و توزیع نهاده یارانـه ای در بین دامداران کند. این 
 فرآینـد را می تـوان بـه دو قسـمت تقسـیم نمـود. به عبـارت

دیگر این فرآیند در دو سطح انجام می گیرد.
 الـف: اختصـاص و توزیـع نهـاده توسـط وزارتخانـه بـه 

مراکز استان ها؛ و 
 ب: اختصاص و توزیع نهاده توسط استان ها به شهرستان ها،

شـرکت ها، دامـداران و در نهایـت، تولیـد و توزیـع خـوراک 
دام توسـط کارخانجـات به دامـداران.

 توزیـع بخش اول براسـاس تخصیص هـای کالن از پیش 
تعیین شـده انجـام می شـود کـه تقریبـاً راحت تـر از بخـش 
دوم اسـت. بخـش دوم بخشـی اسـت کـه اسـتان ها، توزیـع 
بیـن شهرسـتانی و شـرکت های تولیـدی را برعهـده دارند و 
شـرکت های تولیـدی نیـز کار توزیـع بین دامـداران را انجام 
می دهنـد کـه درایـن بخش، کار دشـوارتر می شـود. در واقع 
بخـش دوم نیازمنـد منابـع اطالعاتی صحیـح، جامع و کامل 
از جمعیـت دامـی، دامداری هـا، مراکز تولیدی، نیـاز نهاده و 
خـوراک اسـت. بنابرایـن نظـارت در ایـن فرآینـد را می توان 

بـه چنـد زیربخش  تقسـیم کرد:
نظارت بر توزیع دقیق نهاده بین شهرستان ها؛  «
نظارت بر توزیع دقیق نهاده بین واحدهای تولیدی؛   «
نظارت بر توزیع دقیق نهاده خام یا کنسانتره تولیدی بین   «

دامداران واقعی؛
نظارت بر تنظیم ُفرموالسیون کنسانتره؛   «
نظارت بر قیمت گذاری محصوالت؛  «
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نظارت بر کیفیت نهاده و محصول؛  «
نظارت بر بازخورد و عملکرد دام در پی مصرف نهاده هایی   «

که به شکل محصول به مقصد نهایی خود رسیده اند.

 بر اسـاس تقسیم بندی که در باال انجام شد نیازمندی ها و
زیرساخت ها به شرح ذیل خواهد بود:

روش های مناسب برای ثبت و حذف اطالعات دامی؛  «
بانـک اطالعـات دامـی پویـا و بـه روز از هـر منطقـه کـه   «

باشـد؛ داشـته  را  لحظـه ای  به روزرسـانی  قابلیـت 
ایجاد پایگاه های رصد و پایش استانی و شهرستانی؛  «
ایجـاد فضـای مجازی که بتـوان کارهایی که امـکان انجام   «

آن از راه دور میسـر اسـت را در آن انجام داد. از این دسـت 
کارهـا می تـوان بـه ثبـت ورود و خـروج انبـار واحدهـای 
تولیـدی، رؤیـت فاکتورهـا، رسـیدها و حواله هـا، تنظیـم 
ُفرمـول و قیمت گـذاری، آماربرداری از روند کار و بسـیاری 
 از مسـائل دیگر اشـاره کرد. اسـتفاده از فناوری هم به این

فرآیند سرعت می بخشد و هم بر دقت آن خواهد افزود.
تنظیم برنامه و کنترل و رصد از راه دور با بررسی وضعیت   «

از تلفنـی  راسـتی آزمایی  شـده،  آپلـود  اسـناد  و   توزیـع 
 بیـن دامـداران خریـدار محصـول و هماهنگـی بازدیـد و
 راستی آزمایی و ارائه مشاوره به صورت حضوری و نمونه برداری

از محصـوالت در مقصـد و مقایسـه آن بـا آنچـه کـه در 
ُفرمـول در سـامانه بـه ثبـت رسـیده اسـت. 

g تاریخچه
چالـش فوق، انگیـزه ای برای مطالعـه  راهکارهای مختلف 
در ایـن زمینـه را ایجـاد کـرد و بنـده را بر آن سـاخت تا در 
 سـال 1397 طراحـی یـک سیسـتم پایـش آنالیـن و پویای

نهـاده و خـوراک دام را آغـاز کنـم. بـا توجـه بـه تجربیـات 
10سـاله در خط تولید خوراک دام و اسـتفاده از فناوری های 
نویـن، کار طراحـی ایـن سیسـتم در ابتـدای سـال 1398 
بـه اتمـام رسـید کـه متأسـفانه به دالیلی تـا آذرمـاه 1399 
مسـکوت باقـی مانـد. در آذرماه سـال 1399 با شـکل گیری 
 توزیـع نهاده هـای دامـی و نیاز مبرم به وجود سـامانه رصد و

پایـش، جـای خالـی ایـن ایـده بیش از پیش احسـاس  شـد 
کـه بـا حمایت مالی تعاونـی کارخانجات خوراک دام اسـتان 
بـه مدیریـت آقای مهنـدس عینی و بـه کمک کارشناسـان 
محتـرم آن تعاونـی سـرکارخانم مهنـدس حامدی و سـرکار 
 خانم مهندس شـکری ظرف مدت یک ماه سـامانه موردنظر
 برای کلیه واحدهای خوراک دام اسـتان تعریف، آموزش های

الزم بـه کاربـران واحدهـا ارائه و دسترسـی بـرای آنها ایجاد 
 شـد و سـامانه به طور رسـمی آغـاز به کار کرد تا پـس از رفع

نواقص احتمالی در وب گاهی با همین عنوان قرار گیرد. 

g شرح سازوکار
در ایـن برنامـه تحـت وب، کلیـه عملکردهـای یک واحد 
خـوراک دام به طـور لحظـه ای و آنالیـن مورد رصـد و پایش 
قـرار می گیـرد و کلیـه ورودی، خروجـی و فرموالسـیون و 
نیـز وضعیـت فـروش نهاده ها و محصـوالت یارانـه ای به این 
شـکل کنترل می شـود که شـرح مختصـری از عملکردهای 
آن در مقایسـه بـا روش هـای مـورد اسـتفاده در گذشـته در 

زیـر ارائه می شـود:
1. امکان تعریـف ُفرمول کنسـانتره، قیمت گذاری، 
 دریافـت آنالیز ترکیب شـیمیایی به شـکل تئوری در 

چند دقیقه 
 در گذشته چنانچه شرکتی تقاضای تغییر فرمول و قیمت

هـر یک از محصوالت خود را داشـت؛  مسـتلزم هماهنگی و 
مراجعـه حضـوری و صرف هزینـه و زمان بود.
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 2. امـکان آماربرداری سـریع، صحیـح و لحظه ای 
از جمعیـت دام، دامدار، وضعیـت ورود نهاده، فروش 

قیمت ها محصـوالت، 
در گذشـته آماربرداری از وضعیـت تولید و توزیع ماهیانه 
نیازمنـد یـک هماهنگـی مـدت دار بـود کـه گاهـی در بـازه 

زمانـی 15روزه اتفـاق می افتاد.
 3. امکان ایجاد خودکار و پویای بانک اطالعات دام و
دامـدار در هـر منطقه ضمن مشـاهده کلیـه مدارک 
شناسـایی و پروانـه بهره بـرداری و نیـز جسـتجوی 
نقطـه GPS دامداری هـا بـدون صرف هزینـه، وقت 

نیروی سـازمانی و 
 در گذشته در هر مقطع زمانی خاص جمع آوری اطالعات

دامی نیازمند بسـیج نیروها و صرف هزینه و سـوخت بود که 
به دلیل عدم رعایت بازه زمانی معقول، اطالعات بدسـت آمده 
از صحـت پایینـی برخـوردار بـود و در مرحلـه بعـد دوبـاره 
 ایـن کار تکـرار می شـد امـا بـا اجـرای این طرح مشـخصات

کامل دام، دامدار و دامداری روزانه پایش می شود. 
 4. امـکان پایـش توزیع دقیق سـهام یارانه در بین

دامداران  جلوگیری از دریافت مجدد در هر مرحله
 در گذشـته امکان اینکه فرد از دو یا چند شـرکت مختلف

یارانـه دریافـت کنـد وجـود داشـت. در حـال حاضـر امکان 
بررسـی عـدم ایـن تکرار به شـکل پایـش آنالین اما دسـتی 
امکان پذیـر اسـت. امـا زمانـی کـه ایـن برنامـه در سـایت 
قـرار گیـرد رصـد به شـکل خـودکار انجـام شـده و به صورت 
اتوماتیـک اجـازه خریـد بیـش از یک بـار یارانه و یـا بیش تر 
از سـهمیه صـادر نخواهد شـد. در حال حاضـر این امکان در 
سیسـتم فراهم شـده امـا به دلیل محدودیت فضـای موجود، 
 بهره برداری از آن مشـکل است و می توان این مسئله را یکی

از نواقص طرح تا قبل از راه اندازی در سایت عنوان کرد. 
5. امـکان جلوگیـری از فـروش نهاده هـای دامی 

آزاد  بـازار  در  یارانه دار 
در گذشـته ممکـن بـود برخـی نهاده هـای تخصیصی به 
 یک شرکت قبل از ورود به انبار و در بازار آزاد فروخته شود.

امـا بـا اجـرای ایـن طـرح این امـکان وجـود خواهد داشـت 
بـا ایجـاد لینـک با سـامانه بـازارگاه از همان ابتـدا تخصیص 
نهاده تا مقصد مشـخص و شـفاف باشد و از انحراف احتمالی 
جلوگیـری شـود. یکی از نواقـص موجود در سـامانه بازارگاه 
مقطعی بـودن آن اسـت. دامدارانـی که مجـوز دریافت نهاده 
 خـام دارنـد و نیز شـرکت های تولیـدی و تعاونی ها در فضای
 آن اقـدام بـه خریـد می کنند و تا همین قسـمت کار متوقف
 می شـود. اما تکلیف بخشی که به کنسانتره تبدیل می شود و

بـه دامداران تحویل می شـود نامشـخص می ماند. سرنوشـت 
بخشـی هـم کـه به شـکل نهـاده خـام خریـداری می شـود؛ 
 نامشـخص اسـت که آیا واقعا به دست مصرف کننده می رسد
 یا در بازار آزاد خرید و فروش می شـود. پایش مناسـب زمانی

اتفـاق می افتـد که نهـاده از مبـدأ تا آخـور دام تحت کنترل 
باشـد در ایـن صـورت حتـی می تـوان بازخـورد نهاده هـا و 
کنسـانتره های تولیـدی را نیـز بررسـی کرد و پاسـخ حیوان 
و داد  مشـاوره  دامـداران  بـه  آن  اسـاس  بـر  و  بررسـی   را 

یا جیره بخش کنسانتره ای را در کارخانه مدیریت کرد.
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6. امـکان رصـد مانـده انبـار تمامی اقالم توسـط 
کارشـناس تغذیـه و حصـول یقیـن در اسـتفاده از 
اقـالم ریزمغـذی و اقـالم گران قیمـت در محصـول 
تولیـدی، ارتباط سـریع تر کارشـناس تغذیـه و ارائه 

فنی مشـاوره 
 در گذشته امکان اینکه برخی از اقالم ریزمغذی گران قیمت
 توسـط شـرکت ها به مقدار ناچیز و بیش تر به صورت نمایشی

خریـداری شـود و برعکس اقـالم ارزان قیمـت به دلیل ایجاد 
سـود بیش تـر به مقـدار زیادتـری خریـداری شـود؛ وجـود 
 داشـت و ممکن بود از اقالم گران قیمت کم تر از حد مجاز و

از اقـالم ارزان قیمـت بیش تـر از حدمجـاز اسـتفاده شـود. با 
رصـد و پایـش آنالیـن و کنتـرل انبارهـای مجـازی در کنار 
نمونه برداری تصادفی از محصوالت و آنالیز آزمایشـگاهی این 
 مشـکالت به مراتـب کم تـر می شـود. شـاید سـؤال شـود که
 اطالعات ورودی شـرکت ها دراین بـاره می تواند خارج از واقع
 باشد. در پاسخ باید گفت که شرکت ها در این حالت موظف به
 ثبـت به موقـع اقالم هسـتند و امـکان رؤیت آنالیـن حواله ها
 نیز وجود دارد و در کنار همه این مسائل بازدیدهای دوره ای و

راستی آزمایی به روز، تخلفات را به شدت کاهش می دهد. 

7. امـکان رصد روزانـه محصوالت توزیع شـده به 
دامـداران مناطـق مختلف، کنتـرل قیمت، بررسـی 
رضایتمنـدی  کسـب  دامـداری،  خـود  در  کیفیـت 
دامـداران و ارتبـاط بیش تر و نزدیک تر کارشناسـان 
بـا دامـداران و ارائه مشـاوره فنـی و ارتقـاء عملکرد 

منطقه در  دام 
در گذشـته بیش تـر نمونه بـرداری و کنتـرل محصـوالت 
از کارخانـه صـورت می گرفـت کـه احتمال بُروز مشـکالت و 

ُشـبهاتی در ایـن زمینه وجود داشـت.
8. امکان برداشت آمار تجمیعی در یک منطقه 

به طـور مثـال یک اسـتان جهـت مطالعـات دامپـروری و 
تصمیم گیری هـای کالن از اطالعـات دقیق تـر و سـریع تری 
برخـوردار خواهـد بـود. در گذشـته به دلیـل نبـود آمـار پویا 
تصمیم گیـری در زمینه هـای مختلـف دشـوار بـود و گاه از 
آمارهـای ناقـص گذشـته بـرای بسـیاری از تصمیم گیری ها 

اسـتفاده می شـود.
9. امکان ایجاد لینک با سامانه های مختلف و مرتبط 
امـکان لینـک بـه سـامانه جامـع پهنه بنـدی و مدیریـت 
 داده های کشـاورزی، سامانه یکتا و هویت گذاری دام، سامانه

بازارگاه، سـامانه  سـوخت و سـامانه  مکانیزاسـیون و بسیاری 
دیگـر از سـامانه ها در ایـن طرح وجـود دارد. 

10. امکان ایجاد دسترسی برای ارگان های مختلف 
که ماهانه نیاز به دریافت آمارهای یکسان از واحدهای 

خوراک دام را دارند
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اغلب، ارگان های مختلف، آمارهای مشـابهی را از مراکز تولید 
 و توزیـع خـوراک دام مطالبـه می کننـد کـه بیش تـر براسـاس
 سـالیق سـازمانی طراحی شـده اسـت. این آمارها اغلب به شکل
 دسـتی و بـا صـرف زمان جمـع آوری و ارسـال می شـود. در این
 طرح با دسترسـی ایجاد شـده برای آنها امکان برداشـت اطالعات

میسـر خواهـد بـود و چنانچـه دسترسـی بـرای آنهـا در ضوابط 
نباشـد؛ می تواننـد بـا تقاضـا از ارگان هـای دارای دسترسـی در 

کوتاه تریـن زمـان دریافـت دارنـد. 
انـواع محصـوالت،  11. امـکان مشـاهده آنالیـن 
آنالیـز و مشـخصات آنهـا توسـط دامـداران و ایجاد 
حـق انتخـاب بـرای آنهـا و عـدم فـوت وقـت در 
دریافـت محصـول موردنظـر و امـکان ارسـال بـار 

توسـط خـود شـرکت 
یکـی از مشـکالت موجـود اتالف وقت دامـدار در مراجعه 
بـه کارخانـه جهـت تهیه خوراک دام اسـت. با اجـرای طرح، 
دامـداران می توانند ضمن مراجعه به سـامانه از هر شـرکتی 
کـه تمایـل دارند با آگاهـی کامل از نوع محصـوالت، آنالیز و 
قیمـت آن اقـدام بـه خرید اینترنتـی کننـد و در مرحله بعد 
شـخصاً بـرای حمـل بار اقـدام و یا با سـفارش آنالیـن آن را 

کنند. دریافت 

جدول1. عملکرد فاز اول

توضیحتاریخعملکردردیف

بررسی چالش ها و 1396مطالعه وضعیت موجود1
راهکارها

فرمول نویسی و 1397طراحی سیستم هوشمند2
برنامه نویسی و طراحی

 راه اندازی سیسـتم برای3
1399واحدها

مراجعه حضوری، 
راه اندازی سیستم و 

آموزش کاربر 18 واحد 
تولیدی در استان

ارتقـای سیسـتم و رفع 4
طراحی شیت آمارکلی، 1399نواقص

عدم تکرار، آنالیز آنی

5
نمونه برداری از 

محصوالت و آنالیز 
آزمایشگاهی

تعداد 35 نمونه و 135 1399
آنالیز

6
نهاده در  رصد و پایش 
اجرای فاز اول با امکان 
واحدها  تک تک  بررسی 

و مقدار دریافتی
16.000 تن1399

7

رصد و پایش محصول در 
امکان  با  اول  فاز  اجرای 
بررسی تک تک دامداران 
تاریخ  دریافتی،  مقدار  و 

و قیمت

22.000 تن1399

جدول2. عملکرد فاز دوم

توضیحتاریخعملکردردیف

راه انـدازی سیسـتم بـرای 1
توزیعـی 1400تعاونی هـای 

حضـوری،  مراجعـه 
راه انـدازی سیسـتم و 
آموزش کاربـر تعاونی 

توزیعـی در اسـتان

1400رفع نواقص2

تا حد  موجود  نواقص 
به  توجه  با  امکان 
 محدودیت های موجود

برطرف  سیستم  در 
نواقص  سایر  و  شد 
تنها در سایت مرتفع 

خواهد شد.

نمونه بـرداری از محصوالت 3
تعداد 101 نمونه و 1400و آنالیز آزمایشگاهی

505 آنالیز

4

رصـد و پایـش نهـاده در 
اجـرای فـاز دوم بـا امکان 
بررسـی تک تـک واحدهـا 

و مقـدار دریافتـی

21577 تن1400

5

رصـد و پایـش محصول در 
اجـرای فـاز دوم بـا امـکان 
بررسـی تک تـک دامداران 
و مقـدار دریافتـی، تاریخ و 

قیمت

26568 تن1400
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g آینده
 برنامـه موردنظـر که فاز اول و دوم آن اجرا گردیده اسـت و

در بـاال به طـور مختصـر تشـریح شـد؛ دارای فازهـای دیگری 
اسـت که امید اسـت گام به گام پیش رفته و بتواند چالش های 
موجـود در بخـش نظارتی صنعت خوراک دام را مرتفع سـازد. 
از جملـه ایـن مراحـل می تـوان بـه مـوارد زیر به شـکلی گذرا 

اشـاره داشت:
امکانـات   « ایجـاد  و  طـرح  اصلـی  وب سـایت  راه انـدازی 

گسـترده تر از جملـه پایش بانک کاملـی از اطالعات دقیق 
دام و دامـدار مناطـق؛ 

جایگزینی سیستم پالک کوبی در ثبت رکورد و هویت دام با   «
 سیسـتم های نویـن، به روزتر و دقیق تر و با حساسـیت باالتر

)همانند بهره گیری از اسـکن چشم دام( که امکان لینک آن 
 با سـامانه را خواهد داشـت و برای بخش هـای مرتبط مانند
 کشتارگاه ها، بیمه های کشـاورزی، دامپزشکی، نیروی انتظامی

نیز ایجاد دسترسی وجود خواهد شد.

g  :تقدیر و تشکر
بدین  وسیله از 

 جناب آقای مهندس محمد شـوقی، نظام مهندسی کشاورزی و  «
منابع طبیعی استان سمنان )مشاور فنی نرم افزاری پروژه(؛

همـکاران محترم اداره تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی   «
استان سـمنان و شهرستان شاهرود؛

 جناب آقای مهندس عینی مدیرعامل محترم تعاونی کارخانجات  «
خوراک دام استان سمنان )حامی مالی(؛

سـرکار خانـم مهنـدس حامـدی و سـرکار خانـم مهندس   «
شـکری )کمیتـه اجرایـی رصـد و پایـش نهاده هـای دامی 

به طـور ویژه؛ اسـتان( 
و مدیـران و کاربـران محتـرم واحدهـای خـوراک دام اسـتان   «

سـمنان و تمـام عزیزانـی کـه در اجرایی شـدن این طـرح بنده 
را یـاری نمودنـد کمـال تشـکر و قدردانـی را دارم و سـالمتی 

ایشـان را از خداونـد بـزرگ خواسـتارم.

تهیه و تنظیم: رضا خداوردی
مروج مسئول پهنه مرکز جهاد کشاورزی حومه

شهرستان شاهرود، استان سمنان
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g  :تقدیر و تشکر
 مهندس قاسـم عاشوری کارشناسی ارشد رشته مهندسی
 کشـاورزی گرایش گیاهپزشکی است. وی متولد سال 1353

متولد و سـاکن شهرسـتان سلطانیه در اسـتان زنجان است. 
ایشـان در سـال زراعـی 1397 به عنوان کشـاورز نمونه ملی 
در تولید محصول سـالم سـیب درختی، انتخاب شـده است. 
عالقه و تمایل وی باعث شـده اسـت همواره در مسیر کمک 
به همکاران خود در منطقه و آموزش کشـاورزان گام بردارد. 
به همیـن دلیـل و بـا توجـه بـه دانـش و تجـارب ارزشـمند 
ایشـان، از سـال 1396 از طـرف مدیریـت هماهنگـی ترویج 
کشـاورزی اسـتان زنجـان به عنـوان نامـزد مجـری »کانـون 
یادگیـری« در نظـر گرفته شـوند و خوشـبختانه بـا توجه به 
 اشـتیاق وی بـه آمـوزش دیگـر کشـاورزان، در سـال 1398

به عنـوان مجـری نمونـه کانـون یادگیـری نمونـه در سـطح 
ملـی برگزیده شـدند. ایشـان هـدف از احداث بـاغ را چنین 

بیـان می کننـد: 
»در سـال 1374 مجموعـه حاضـر را راه انـدازی کـردم. 
هـدف مـن تولیـد محصـول سـالم، به کارگیری سـامانه های 
آبیـاری تحـت فشـار، باغـداری مکانیزه و در کنـار آن کمک 
بـه کشـاورزان در خصـوص توسـعه باغـات منطقه بـود. این 
کار را از طریـق ایجـاد کانـون یادگیـری در محـل بـاغ خود 
بـه انجـام رسـاندم«. در ادامـه بـا آقـای مهنـدس عاشـوری 
همـراه می شـویم تـا خالصـه ای از تجربیـات ارزنـده خود را 

در اختیـار مخاطبـان مجلـه مـروج قـرار دهند. 

گفتگو با مجری نمونه مّلی کانون یادگیری:
آقای مهندس قاسم عاشوری

 

کانون هـای یادگیـری یکـی از ابتکارات نظـام ترویج 
اسـت. ر بـوده  اخیـر  ایـران در سـال های   کشـاورزی 

یادگیـری بـا هدف انتقـال دانش و تجارب کشـاورزان 
نمونـه بـه سـایر تولیدکننـدگان و بهره بـرداران بخش 
کشـاورزی در زمینه هـای مختلـف کشـاورزی و منابع 
طبیعـی تشـکیل می شـود. در ایـن روش ترویجـی، 
مجـری  به عنـوان  نمونـه  کشـاورز  تولیـدی  واحـد 
کانـون یادگیـری و سـایر واحدهای تولیـدی به عنوان 
واحدهـای تابعـه کانـون در نظـر گرفتـه می شـود. در 
سـال 1399 تعداد 609 کانون یادگیری کشاورزی در 
سراسـر کشـور به انتقال تجارب و به روزرسـانی دانش 
91784 نفـر از بهره بـرداران کشـاورزی پرداخته انـد. 

ــن  ــا ای  چــه ابتکاراتــی باعــث شــده اســت ت
ــود؟ ــی ش ــری معرف ــون یادگی ــوان کان ــاغ به عن ب

پـدران من نسـل اندر نسـل، کشـاورز بوده انـد، از کودکی با 
کار پدرم آشـنا شـدم و در عملیات کشـاورزی، به ایشـان کمک 
می کـردم ایـن تجـارب با عالقه ای که به کار داشـتم، دسـت به 
دسـت هـم دادنـد تـا بتوانـم باغی بـا بهره گیـری از شـیوه های 
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نویـن احـداث کنـم. از فناوری هایـی که در باغ اسـتفاده شـده، 
سـامانه ضدتگرگ و سیسـتم ضدسرماسـت. سیسـتم ضدسرما 
شـامل علمک هایـی بـا ارتفـاع 7 متـر اسـت کـه در فاصله های 
25 متـری از یکدیگـر نصـب می شـوند. وقتـی دمای هوا سـرد 
می شـود و درجـه هـوا بـه صفـر می رسـد ایـن سـامانه شـروع 
بـه آب پاشـی بـر روی گیاهـان می کنـد و بـا ایجـاد یخ زدگـی 
سـرمازدگی،  از  را  آن  گیـاه،  بیرونـی  روی سـطح  مصنوعـی، 
محافظـت می کنـد. این سـامانه در محـدوده 100 هکتار به باال 
 پاسخ گوسـت. ضمـن ایـن کـه بنـده از گذشـته حتـی پیش از
 سـال 1396 کـه این واحـد بهره برداری به طور رسـمی به عنوان

کانـون یادگیری مطرح شـود؛ در زمینه انتقـال دانش و تجارب 
خـود به سـایر همـکاران در حد توانـم فعال بودم. 

 لطفــًا در مــورد کانــون یادگیــری و واحدهــای 
ــد؟  ــح دهی ــر توضی ــه بیش ت تابع

زیرمجموعـه ایـن کانـون، تعـداد 16 واحـد تابعـه برابـر 
بـا سـطح 365 هکتـار اسـت. کـه از صفـر تـا صـد مدیریت 
عملیـات کشـاورزی ازجملـه مدیریـِت کـف بـاغ تـا هـرس، 
مدیریـت آفـات و بیماری هـا، آبیـاری با نظارت های مسـتمر 
تحـت کنتـرل هسـتند. هدف مـا  تولید با کمیـت و کیفیت 
بهتـر اسـت. در حـال حاضـر افزایـش تولیـد در حـدود 10 
الـی20 تـن در هکتـار محقـق شـده اسـت و کشـاورزان، 
کارشناسـان و دانشـجویان بسـیاری بـرای آمـوزش، از ایـن 

ایـن بـاغ بازدیـد می کننـد.

آقای عاشوری در حال تشریح ساختار و کارکرد سامانه ضّدتگرگ

ــانی  ــه کس ــما چ ــای ش ــان آموزش ه  مخاطب
ــایر  ــا س ــما ب ــات ش ــالت و ارتباط ــتند و تعام هس

ــت؟ ــه اس ــر چگون ــورهای دیگ ــتان ها و کش اس
 عمـده آموزش هـای مـا برای بهره بـرداران و کشـاورزان و
 دانشـجویان کشاورزی است. حتی باغدارانی از سایر استان ها

 بـرای بازدیـد و آموزش به اینجا مراجعـه می کنند. ارتباطات
مناسـبی بـا دانشـگاه و دانشـگاهیان برقـرار شـده اسـت و 
تاکنـون پذیرای بازدیدکنندگان زیادی از کشـورهای ترکیه، 

اُردن، آذربایجـان، افغانسـتان و هنـد در ایـن بـاغ بوده ایـم.

 

 

کارگاه آموزشی استفاده از ادوات نوین باغبانی در کانون یادگیری

 ظاهراً امسال کار متفاوتی نسبت به سال گذشته 
انجام داده اید لطفًا به طورمختصر توضیح دهید.

امسـال به منظورافزایـش عملکرد، با یک شـرکت بلژیکی، 
بـرای واردات زنبـور بامبـل قـرارداد بسـتم. همان طـور کـه 
 می دانیـد عملکرد زنبور بامبـل در افزایش عملکرد گلخانه ها

به اثبـات رسـیده اسـت. امـا ما ایـن زنبورهـا را در محیط باز 
باغ رهاسـازی کردیم و خوشـبختانه شـاهد افزایش عملکرد 
قابل توجهـی بودیـم.  بـا توجـه بـه اینکـه، ملکه هـای ایـن 
زنبورها برای جلوگیری از تولیدمثل و ازدیاد، توسـط شرکت 
صـادر کننـده، عقیـم می شـوند، در یـک کار مشـترک بـا 
 دانشـگاه تهران، در قالب پیشـنهاد بررسی نحوه بومی سازی، 
مشـغول بررسـی چگونگی تکثیر و بهره برداری از نسـل های 
آینـده آن هسـتیم تا ان شـااهلل بتوانیم بدون نیاز بـه واردات 

آن هـا را در داخل کشـور تولید کنیم.  
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  بـا توجه به شـیوع بیماری کرونا چـه اقداماتی 
برای اسـتمرار آموزش ها انجـام داده اید؟

تاکنـون آمـوزش واحدهـای تابعـه بـا بازدید از بـاغ یا در 
باغـات خـود آن هـا انجـام می شـد امـا در حـال حاضـر بـا 
توجـه به شـرایط شـیوع بیمـاری کرونـا، بیش تـر آموزش ها 
در فضـای مجـازی انجـام می شـود و اعضایـی کـه عضـو 
 کانـال هسـتند برنامه هـای آموزشـی را دریافـت می کنند و
 به سـؤاالت آن ها پاسـخ داده می شـود. تقریباً می توان گفت
 با مخاطبین بسـیاری از تمامی استان های کشور در تعامل و
ارتباط هستیم و مشکالت را بررسی کرده و راهکار ارائه می کنیم. 

 در خصوص کنترل آفات چه اقداماتی انجام می دهید؟
 ایـن منطقه از نظر آفـات و بیماری، منطقه  آلوده ای بود و
 ساالنه هزینه های بسیاری برای کنترل آفات صرف می شد و

در نهایـت محصولـی هـم کـه تولیـد می شـد، کامـال سـالم 
نبـود. مـا در این باغ و باغ هـای تابعه بـا روش نصب تله های 
فرمونـی جمعیـت کـرم سـیب را تقریبـاً به صفر رسـانده ایم. 
نحـوه عمـل ایـن فرمون هـا به این شـکل اسـت کـه پس از 
نصـب روی درختـان بـوی حشـره مـاده را در فضـا پراکنده 
حشـرات،  جنسـی  چرخـه  معیوب سـازی  بـا  و  می کننـد 
 جمعیـت آفات را کنترل می کنـد. با نصب  تله های دلتایی و
 بررسـی مسـتمر آنها، با توجه به اینکه تقریباً هیچ پروانه ای

در ایـن تله هـا گیـر نیفتـاده، ادعـای کنتـرل آفـات توسـط 
 تله های فرمونی اثبات می شـود. این روش در حال بررسـی و

از  اطمینـان  کـه  درصورتـی  و  اسـت  نهایـی  آزمون هـای 
تأثیرگـذاری صـد  درصـدی آن ایجاد شـود، نتایـج تجریبات 
برای انتشـار در سراسـر کشـور، در اختیار کارشناسان ترویج 
اسـتان قـرار خواهد گرفت. در مـورد بیماری های قارچی نیز 
از قـارچ کش ها به میزان مناسـب اسـتفاده شـد. بـا توجه به 
اینکـه مدیریـت کف بـاغ باعث کنتـرل قارچ هـا و بیماری ها 
در سـال های اخیر شـده اسـت، بنابرایـن میزان اسـتفاده از 
 قارچ کش هـا نیز به میـزان قابل توجهی کاهش یافته اسـت.

ایـن تجربـه بـا تلفیـق علـم و خالقیـت بـه کمـک ایـن باغ 
)کانـون یادگیـری( و سـایر باغ هـای تابعـه آمـده اسـت.

 

بازدید کارشناسان معاونت آموزش و ترویج کشاورزی

بازدید جناب آقای دکتر زند معاون وقت وزیر و رئیس سازمان تات 
وزارت جهاد کشاورزی

  مهم ترین شاخص و ویژگی باغ شما چیست؟
مـن از هرس به موقع و اصولی اسـتفاده کردم که این روش 
از رویـش شـاخه های اضافـی جلوگیری می کنـد. همچنین با 
مشـارکت دانشـگاه تهران موفق به اختراع دسـتگاهی شـدیم 

کـه جـذب کود را بـه 90 درصد ارتقاء داده اسـت.

  به منظـور کاهـش مصـرف آب از چه سیسـتم 
آبیـاری اسـتفاده کردید؟ 

آبیـاری  بـه سیسـتم  باغ هایـی کـه مجهـز  احـداث  بـا 
تحت فشـار هسـتند، آبیـاری گیاهـان، به شـکل هدفمند با 
کم تریـن میـزان مصـرف آب و بیش ترین بازدهـی محصول 
انجـام می شـود و همچنیـن میـزان علف هـای هـرز به طـور 

چشـم گیری کاهـش یافتـه اسـت.
ضمـن سپاسـگزاری از همراهی شـما در تبـادل تجربیات 
مفیدتـان بـا مجلـه مـروج، خواهـش می کنـم اگـر نکتـه ای 

به عنـوان سـخن پایانـی داریـد بفرمایید:
در اینجـا جـا دارد از حضـور صمیمانـه مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرستان سلطانیه، کارشناسـان باغبانی و ترویج 
شهرسـتان که همواره در کنارمان بودند، سپاسـگزاری کنم.  
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پژوهش، تطبیق و ترویج کارت رنگ برگ برای توصیه 
کود نیتروژنی مورد نیاز گندم در شرایط شور

g چکیده
 کارت رنگ برگ روشـی اسـت که در ابتدا برای تشخیص و
 توصیـه کـود سـرک نیتروژنی در برنج معرفی شـد ولی پس از

آن بـرای سـایر غـالت نیـز کاربـرد پیـدا کـرد. مرکـز ملـی 
تحقیقـات شـوری از سـال 1388 پژوهـش، تطبیـق و سـپس 
ترویـج ایـن روش را بـرای توصیـه کـود نیتروژنـی در گنـدم 
در شـرایط شـور در دسـتور کار قـرار داده اسـت. هـدف ایـن 
مقالـه بررسـی رونـد پژوهـش تـا ترویج این دسـتاورد اسـت. 
در مرحله پژوهشـی کـه در مقیاس پالت آزمایشـی در مزرعه 
تحقیقـات شـوری صـدوق واقـع در اسـتان یـزد انجـام شـد، 
تیمارهـای آزمایـش به نحوی تعریف شـدند که هـر دو کمّیت 
زمـان و میـزان مصـرف کود سـرک هم زمـان مورد واسـنجی 
قـرار گیرنـد. بر اسـاس نتایـج عملکـرد و کارایی مصـرف کود 
چهـار تیمـار از مرحلـه  پژوهشـی به عنـوان تیمارهـای برتـر 
انتخـاب شـدند و به همـراه تیمـار توصیـه کـودی مرسـوم در 
مرحلـه  تطبیقـی در سـه اسـتان اصفهـان، خراسـان رضوی و 
یـزد در سـطح مـزارع کشـاورزان مـورد تطبیق قـرار گرفتند. 
نتایـج حاصـل از هـر سـه اسـتان در مجمـوع نشـان داد کـه 
تیمـار مصـرف کـود اوره سـرک بـه میـزان 75 کیلوگـرم در 
هکتـار در صورتی کـه متوسـط قرائـت کارت رنگ بـرگ کم تر 
از چهـار باشـد، تیمـار برتـر مرحلـه  تطبیقـی بـوده اسـت. در 
مرحلـه  ترویجـی، برنامـه کاربـردی )اپلیکیشـن( کارت رنـگ 

g مقدمه
نیتـروژن مهم تریـن عنصـر مـورد نیـاز گیاهـان اسـت. از 
آن جایـی که تنهـا منبع تأمین نیتـروژن، به اسـتثنای تثبیت 
بیولوژیکـی نیتـروژن، مـواد آلـی خـاک اسـت و خاک هـای 
مناطـق خشـک حـاوی مقادیـر بسـیار کمـی از مـواد آلـی 
هسـتند، بنابرایـن اسـتفاده از کودهـای حاوی نیتـروژن برای 
تأمیـن نیتـروژن مورد نیاز گیاهان ضروری اسـت. اسـتفاده از 
کودهـای حاوی نیتروژن در سـال های گذشـته تضمین کننده 
افزایـش عملکـرد گیاهـان زراعـی و تأمیـن کننـده بخشـی از 
نیـاز غذایـی جمعیت در حال رشـد دنیـا بوده اسـت. در عین 
حـال،  به دلیـل پویایـی منابـع کودهـای نیتروژنـی در خـاک 
به دلیـل تلفـات مختلـف ماننـد آبشـویی، تصعیـد و تثبیـت، 
مصـرف کودهـای نیتروژنی به صورت تقسـیطی بـرای افزایش 

ویراستار ترویجی: جواد قاسمی

تاریخ پذیرش: 1400/02/27  تاریخ انتشار: 1400/12/15
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                            سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
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   واژگان کلیدی
     اپلیکیشن، تقسیط، سرک، گندم، نیتروژن

بـرگ تهیـه شـد و مـزارع تحقیقی-ترویجـی در دو اسـتان 
خراسـان رضـوی و یـزد ایجاد و با تیمار شـاهد مورد مقایسـه 
قـرار گرفـت. در مجموع نتایـج حاکی از کاهـش 30 درصدی 
مصـرف کـود نیتروژنی در مقایسـه با شـاهد و افزایش کارایی 

مصـرف کـود بـا اسـتفاده از کارت رنـگ بـرگ بود.
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کارایـی مصـرف آنهـا ضـروری اسـت. از طـرف دیگـر، نیـاز 
محصـول بـه نیتـروژن در طـول فصل رشـد نیز متغیر اسـت. 
در نتیجـه میـزان مصـرف کـود بایـد بر الگـوی تغییـرات نیاز 
گیـاه نیـز منطبـق باشـد. در حالی کـه روش مرسـوم تقسـیط 
در فواصـل مسـاوی و بـا مقادیـر مسـاوی اسـت )برزویـی و 

همـکاران، 1391(.  
مؤسسـه بین المللـي تحقیقات برنج بـراي تصمیم گیري در 
 مورد زمان مصرف کودهاي نیتروژنه، روش »کارت رنگ برگ «
 را ابداع کرد که روشـی ارزان قیمت، سـاده و قابل حمل است.

روش کارت رنـگ بـرگ، اولیـن بار براي مدیریـت مصرف کود 
نیتروژنـي مـورد نیاز برنـج در ژاپن مورد اسـتفاده قرار گرفت. 
ایـن روش، مبتنـي بـر مقایسـه رنگ سـبز برگ بـا قطعات 
سـبز رنـگ موجـود بـر روي یـک کارت اسـت. هـر کـدام از 
قطعـات رنگـي بـا عـددي مشـخص شـده اند که بـا روش هاي 
 واسـنجي که بسـته به نوع محصول، رقم و تنش هاي محیطي
 متفـاوت اسـت مي توان بهتریـن عدد را براي حصـول عملکرد
 بهینـه و یا حداکثر کارایي مصـرف کود تعیین کرد. همچنین،
 در مرحله واسنجي تعیین مي شود که در صورت پایین تر بودن

سـبزینگي بـرگ از حـد بهینـه، میزان کـود مورد نیـاز چقدر 
مؤسسـه  به وسـیله  به سـرعت  روش  ایـن  بـود.  خواهـد 
بین المللـي تحقیقـات برنـج مـورد پذیـرش قـرار گرفـت و 

توسـعه یافـت )شـکل 1(.

 

شکل )1(- نمونه ای از کارت رنگ برگ توسعه یافته در مؤسسه 
بین المللی تحقیقات برنج

در ایـران نیـز به دلیل ارتبـاط بین مؤسسـه تحقیقات برنج 
کشـور بـا مؤسسـه بین  المللـي تحقیقـات برنـج، روش مـورد 
 اشـاره بـا فاصله کوتاهي بـراي برنج مورد آزمایـش قرار گرفت

 )نحوي و همکاران، 1385( و حتي دستورالعمل نحوه استفاده
نیتـروژن در شـالیزارها تقریبـاً  بـراي توصیـه کـودي  از آن 
بالفاصلـه آمـاده و منتشـر شـد )نحـوي و همـکاران، 1386(. 
هـر چنـد به نظر مي رسـد دسـتورالعمل مـورد اشـاره بیش تر 
برگرفتـه از توصیه هـاي مؤسسـه بین المللـي تحقیقـات برنـج 
باشـد، برخـی محققـان داخلـی امـکان اسـتفاده از ایـن روش 
بـراي توصیـه کـودي نیتـروژن در مـزارع کشـورمان را نیز به 
اثبـات رسـانده اند )نحـوی و صبـوری، 1388(. هـدف از ایـن 
مقاله تشـریح سـیر مراحل پژوهشـی کاربرد کارت رنگ برگ 
بـرای تعییـن مناسـب ترین زمـان و میزان مصرف کود سـرک 
نیتروژنـی مـزارع گندم در شـرایط شـور تا تبدیـل آن به یک 

دسـتاورد قابـل ترویج اسـت.

g مواد و روش ها
ایـن مقالـه حاصل سـه پژوهـش متوالی اسـت که در سـه 
سـطح تحقیقـی، تحقیقی ـ تطبیقی و تحقیقـی ـ ترویجی در 
 اسـتان های یزد، اصفهان و خراسـان رضوی اجرا شـده اسـت.

در سـطح )مرحلـه( تحقیقـی، یـک پژوهـش دو سـاله بـرای 
واسـنجی مقـدار و زمـان مصـرف کـود سـرک نیتروژنـی بـا 
11 تیمـار در 4 بلـوک در مزرعـه تحقیقـات شـوری صـدوق 
وابسـته بـه مرکـز ملی تحقیقـات شـوری واقع در اسـتان یزد 
طـی سـال های 1388 تـا 1390 اجـرا شـد. تیمارهـای برتـر 
حاصـل از مرحلـه تحقیقـی وارد مرحلـه تحقیقـیـ  تطبیقـی 
)یـا بـه اختصـار تطبیقی( شـدند کـه در مقیـاس وسـیع تر با 
تیمار شـاهد مقایسـه شـدند. نهایتـاً برترین تیمـار وارد مزارع 

نمایشـی )مرحلـه ترویجی( شـد.

 

شکل 2- نحوه قرائت کارت رنگ برگ روی جوان ترین برگ های کاماًل 
توسعه یافته سالم
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در تمـام ایـن مراحـل بـرای قرائـت کارت رنـگ بـرگ از 
هـر کـرت 10 بـرگ کامـاًل توسـعه یافته جـوان انتخـاب، در 
نـور آفتـاب بـا کارت رنگ بـرگ مقایسـه،  قرائت و یادداشـت 
می شـد )شـکل 2(. در صورتی کـه متوسـط قرائـت از آسـتانه 
کم تر بود، به میزان مشـخص شـده در تیمار کود اوره سـرک 
اسـتفاده می شـد. کل میـزان مصـرف کـود، عملکـرد، اجزای 
عملکـرد و بازیافـت کـود در انتهای فصل رشـد بـرای انتخاب 
تیمـار برتـر مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت بـر حسـب تعریـف 
بازیافـت کـود عبارتسـت از میـزان عملکـرد محصول تقسـیم 

بـر میـزان کـود مصرفی. 
بـا توجـه بـه اینکـه در مرحلـه تحقیقـی برخـی از تیمارها 
به عنـوان تیمارهـای برتـر انتخـاب شـده بودنـد. ایـن تیمارها 
شـامل کـود سـرک شـامل 75 در مقادیـر قرائـت کارت رنگ 
بـرگ کم تـر از 4 و 100 کیلوگـرم کـود اوره در هکتـار در 
مقادیـر قرائـت کارت رنگ برگ کم تـر از 4 و 5 بود. در مرحله 
تطبیقـی ایـن تیمارهـا در مـزارع کشـاورزان بـا تیمار شـاهد 
 )مصـرف 300 کیلوگـرم در هکتـار کـود اوره در 3 تقسـیط(

در دو سـال مقایسـه شـدند. تیمارهـای برتر حاصـل از مرحله 
تحقیقـی عبـارت بودنـد از: مصـرف 75 و 100 کیلوگـرم کود 
اوره سـرک در زمانـی کـه متوسـط قرائـت کارت رنـگ بـرگ 
کم تـر از 4 و 5 باشـد. بـه ایـن ترتیـب 4 تیمـار از مرحلـه 
مصـرف شـامل  کـه  شـاهد  تیمـار  همـراه  بـه   تحقیقاتـی 

300 کیلوگـرم در هکتـار کود اوره در 3 تقسـیط بود در قالب 
طـرح کامـاًل تصادفـی در سـه تکـرار در سـه اسـتان اصفهان، 
خراسـان رضـوی و یـزد بـا یکدیگر مقایسـه شـدند. عملکرد، 
برخـی صفات رشـدی و کارایـی مصرف کـود در انتهای فصل 

اندازه گیـری و مـورد مقایسـه آماری قـرار گرفت.  
در مرحله ترویجی اپلیکیشـن )برنامه کاربردی( تشـخیص 
نیـاز نیتروژنـی گنـدم از طریق کارت رنگ برگ تهیه شـد که 
در شـکل )3( نمایـی از منـوی اصلـی ایـن برنامه نشـان داده 
شـده اسـت.  این اپلیکیشـن بـر مبنـای تیمار برتـر حاصل از 
مرحلـه  تطبیقـی تهیـه شـده بـود. شـکل )4( نیـز فلوچـارت 
تصمیم گیـری اپلیکیشـن را نشـان می دهـد. تأثیـر مصـرف 
کود با اسـتفاده از اپلیکیشـن در مرحله ترویجی در دو اسـتان 

یـزد و خراسـان رضـوی در مـزارع کشـاورزان بـا شـاهد مورد 
مقایسـه قـرار گرفت. 

 

 

شکل 3- نمایی از اپلیکیشن )برنامه کاربردی( کارت رنگ برگ

شکل 4- فلوچارت تشخیص نیاز نیتروژنی گندم از طریق کارت رنگ 
برگ، مورد استفاده در اپلیکیشن )برنامه کاربردی(

g نتایج و بحث
الف- مرحله تحقیقی

در جـدول )1( نتایـج عملکـرد ایـن مرحله بـه کیلوگرم در 
هکتار تبدیل شـده و به طور خالصه میزان کود مصرفی در هر 
 تیمـار، میانگین تعداد تقسـیط در چهار تکـرار، عملکرد دانه و
 عملکرد دانه و کاه، برای تیمارهای مختلف نشان داده شده است.
 تیمار برتر بر مبنای اسـتدالل باال تیمار 3 انتخاب شـده اسـت

کـه از لحـاظ عملکـرد دانـه و کاه در هـر دو سـال اختـالف 
معنـی داری بـا تیمارهـای 2، 4 و 5 نداشـته اسـت.

 میـزان بازیافت کود اوره بـرای تیمارهای مختلف بر مبنای
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عملکـرد کاه و دانـه محاسـبه شـده اسـت. در بیـن تیمارهای 
برتـر )2، 3، 4 و 5( باالتریـن بازیافـت کـود مربـوط بـه تیمار 
3 اسـت. تیمـار 1 کـه در آن کودی مصرف نشـده اسـت و در 
نتیجـه نمی تـوان بازیافـت کـود را بـرای آن محاسـبه کـرد و 
سـایر تیمارهـا نیـز به دلیـل مصـرف بسـیار کم کود هـر چند 
دارای کارایـی مصـرف کـود باالتـری هسـتند ولـی به دلیـل 
اینکـه عملکـرد دانـه و کاه در آنها به طور معنـی داری کم تر از 
تیمارهـای یاد شـده اسـت مورد مقایسـه قـرار نمی گیرند. در 
نتیجـه تیمـار 3 با تولید 24 کیلوگرم دانـه و 33 کیلوگرم کاه 
بـه ازای هـر کیلوگرم کـود اوره مصرفی برتریـن تیمار تحقیق 
اسـت. در انتخـاب بهتریـن تیمار، مسـایل دیگـری مانند نظر 
کشـاورزان از لحـاظ سـهولت کارکـرد، تعداد دفعـات مراجعه 
بـه مزرعـه، تأثیـر تیمارها روی ورس، پرشـدگی دانـه و ... نیز 

موثر اسـت. 

ب- مرحله  تطبیقی
در ایـن مرحلـه از لحـاظ عملکـرد دانـه، کاه و عملکـرد 
بیولوژیـک تفـاوت معنی داری بین تیمارها مشـاهده نشـد. در 
حالـی کـه از لحـاظ کارایـی مصرف کـود تفاوت بیـن تیمارها 
معنـی دار بـود. از لحـاظ طـول سـنبله و طول گیـاه در برخی 
محـل- سـال ها تفـاوت معنـی دار مشـاهده می شـود. جـدول 

)2( نتایـج مقایسـه میانگین هـا بـا اسـتفاده از آزمـون چنـد 
دامنـه ای دانکـن در سـه اسـتان بـرای دو سـال اجـرای پروژه 
را نشـان می دهـد. در ایـن جـدول نیـز ردیف هایی کـه دارای 
حروف مشـترک هسـتند، در سـطح 5 درصد اختـالف آماری 
معنـی داری بـا یکدیگـر ندارند. نکتـه قابل توجه عـدم کاهش 
معنـی دار و یـا بعضـاً افزایـش غیرمعنـی دار عملکـرد گندم در 
نتیجـه  کاهـش مصرف کود نیتروژنی بوده اسـت که در نتیجه 
 کارایـی مصـرف کـود نیتروژنـی در تیمارهـای مدیریت شـده

با کارت رنگ برگ به طور معنی داری افزایش یافت.
بـر مبنـای شـاخص کارایـی مصرف کـود و تعداد تقسـیط 
تیمـار، مصـرف 75 کیلوگـرم در هکتـار کـود اوره سـرک در 
متوسـط قرائـت کارت رنـگ برگ کم تـر از آسـتانه 4 به عنوان 
تیمـار برتـر مراحـل تحقیقـی و تطبیقـی انتخـاب شـد. برای 
انتخـاب تیمـار برتـر نیـاز بـه رتبه بنـدی تیمارها بـود. به این 
ترتیـب کـه از لحـاظ صفـات مـورد بررسـی هـر تیمـاری که 
باالتریـن رتبـه را کسـب کـرد به عنـوان تیمـار برتـر انتخـاب 
تعـداد  کـود،  مصـرف  میـزان  اسـاس  بـر  رتبه بنـدی  شـود. 
 تقسـیط و کارایـی کـود بـود.  بـر مبنـای نتایـج حاصـل از
مصـرف تیمـار  تحقیـق  اجـرای  سـال  دو  در  اسـتان   سـه 

75 کیلوگـرم در هکتـار کود اوره سـرک در قرائت کارت رنگ 
بـرگ کم تـر از 4 به عنـوان تیمـار برتر انتخاب شـد.
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جدول 1- میانگین مصرف کود، تعداد تقسیط، عملکرد دانه و کاه برای تیمارهای مختلف. 

تیمار

سال دومسال اول
کود مصرفی

تعداد تقسیط
کود مصرفیعملکرد دانهعملکرد کاه

تعداد 
تقسیط

عملکرد دانهعملکرد کاه
)کیلوگرم در 

هکتار(
)کیلوگرم
در هکتار(

)کیلوگرم
در هکتار(

)کیلوگرم
در هکتار(

)کیلوگرم 
در هکتار(

)کیلوگرم
در هکتار(

3316002722(f)1625(d)005097شاهد )بدون کود(1

550630036050(ab)3450(a)30039106شاهد )روش مرسوم(2

سرک 50 کیلوگرم در 3
LCC<5 25058619هکتار در(a)5359162.53/255219(bc)3409

سرک 75 کیلوگرم در 4
LCC<5 318.754/258769هکتار در(a)5709243.753/256409(a)3672

سرک 100 کیلوگرم 5
LCC<5 40048956در هکتار در(a)52663253/256125(abc)3191

سرک 50 کیلوگرم در 6
LCC<4 751/56619هکتار در(bc)4466751/53519 (e)2134

سرک 75 کیلوگرم در 7
LCC<4 112.51/57191هکتار در(ab)5078112.51/55138 (c)3006

سرک 100 کیلوگرم 8
LCC<4 10017394در هکتار در(ab)48631251/254363(d)2497

سرک 50 کیلوگرم در 9
LCC<3 12.50/254841هکتار در(d)3206002363(f)1566

سرک 75 کیلوگرم در 10
LCC<3 56.250/756081هکتار در(cd)4053002513(f)1494

سرک 100 کیلوگرم 11
LCC<3 250/255522در هکتار در(cd)3559002244(f)1366

ردیف هایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح 5 درصد اختالف آماری معنی داری با هم ندارند. 

جدول 2- مقایسه نتایج عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف کود اوره در مرحله تطبیقی. 

تیمارسالاستان
کارایی طول گیاهطول سنبلهمیزان مصرف کودعملکرد کاهعملکرد بیولوژیکعملکرد دانه

مصرف کود )سانتی متر()کیلوگرم در هکتار(

اولیزد

3200a9817 a6617 a300 ba7/6 a52/5 a10/7 bشاهد

سرک 75 در 
4<CCL 3167a 9267 a6100 a150 c6/6 b42/9 b21/1 a

سرک 100  در 
4<CCL3467 a10173 a6707 a200 cb7/3 ba46/3 ba17/3 a

سرک 75 در 
5<CCL3517 a9750 a6233 a325 ba7/9 a47/3 ba11/1 b

سرک 100 در 
5<CCL3400 a9933 a6533 a367 a7/8 a52/8 a9/4 b
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تیمارسالاستان
کارایی طول گیاهطول سنبلهمیزان مصرف کودعملکرد کاهعملکرد بیولوژیکعملکرد دانه

مصرف کود )سانتی متر()کیلوگرم در هکتار(

دوم

b11783 a9250 a300 ba7/5 b62/7 ba8/4 b 2533شاهد

سرک 75 در 
4<CCL4633 a12950 a8317 a225 b7/2 b58/9 b20/6 a

سرک 100  در 
4<CCL3250 ba12100 a8850 a233 ba8/7 a66/5 a14/2 ba

سرک 75 در 
5<CCL4000 ba12317 a8317 a325 ba8/2 ba62/3 ba12/9 b

سرک 100 در 
5<CCL4367 ba14433 a10067 a333 a8 ba61/2 ba13/1 b

خراسان رضوی

اول

a10762 a7408 a300 ba6/8 b54/1 a11/2 cb 3353شاهد

سرک 75 در 
4<CCL3288 a10085 a6797 a175 c7/1 a56/1 a19/5 a

سرک 100  در 
4<CCL3440 a9994 a6554 a233 cb7/1 a54/7 a14/9 ba

سرک 75 در 
5<CCL3303 a9522 a6219 a300 ba7/1 a53/3 a11/5 cb

سرک 100 در 
5<CCL3235 a9498 a6263 a367 a7/1 a53/5 a9 c

دوم

a11186 a7913 a300 ba7 a56/8 a10/9 b 3273شاهد

سرک 75 در 
4<CCL3147 a9126 a5979 a200 c6/9 a52/6 a16 a

سرک 100  در 
4<CCL3590 a13103 a9513 a267 cb7/1 a59/4 a14/2 ba

سرک 75 در 
5<CCL3397 a11323 a7926 a325 ba6/9 a56/8 a10/4 b

سرک 100 در 
5<CCL3630 a11954 a8324 a367 a7 a58 a10 b

اصفهان

اول

a8429 a4913 a400 a6/5 a75 a8/8 b 3516شاهد

سرک 75 در 
4<CCL3377 a7972 a4595 a186 b6/6 a78/5 a18/2 a

سرک 100  در 
4<CCL3627 a8776 a5149 a220 ba6/8 a76 a16/5 a

سرک 75 در 
5<CCL3433 a8236 a4803 a186 b6/9 a77 a18/5 a

سرک 100 در 
5<CCL3214 a7395 a4181 a220 ba6/6 a74/3 a14/6 a

دوم

a13189 a7023 a300 a7 a97/2 a20/6 b 6166شاهد

سرک 75 در 
4<CCL5249 c9999 c4750 c75 c6/6 c90 c70 a

سرک 100  در 
4<CCL5600 b10015 c4415 c100 b6/7 b89/5 c56 ba

سرک 75 در 
5<CCL5831 ba11162 b5331 b150 b6/8 b93 b38/9 ba

سرک 100 در 
5<CCL5833 ba11666 b5833 b200 ba6/9 a94 ba29/2 b

ردیف هایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح 5 درصد اختالف آماری معنی داری با هم ندارند.

ادامه جدول 2- مقایسه نتایج عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف کود اوره در مرحله تطبیقی. 
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ج- مرحله ترویجی
در مرحلـه ترویجی )مزارع نمایشـی( مقایسـه آمـاری بین 
تیمـار کارت رنـگ بـرگ و تیمـار شـاهد امکان پذیـر نیسـت، 
چـرا کـه تیمارهـا فاقـد تکـرار هسـتند. ولـی نتایـج حاصلـه 
از اسـتان یـزد حاکـی از افزایـش عملکـرد و افزایـش کارایـی 
مصـرف کـود و کاهش عملکـرد و افزایش کارایـی مصرف کود 
در اسـتان یـزد در تیمـار کارت رنگ برگ در مقایسـه با تیمار 
شـاهد می باشـد. جدول )3( به صـورت خالصه نتایـج عملکرد 
دانـه و کاه، میـزان مصـرف کـود، تعداد دفعات مصـرف کود و 
 کارایـی مصـرف کـود را در دو اسـتان یـزد و خراسـان رضوی 

نشان می دهد.

جدول 3- مقایسه عملکرد دانه، کاه، کود مصرفی و کارایی مصرف کود 
در تیمار ترویجی )اپلیکیشن کارت رنگ برگ( با تیمار شاهد

یزدخراسان رضویمحل

کارتتیمار
کارتشاهدرنگ برگ

شاهدرنگ برگ

عملکرد دانه 
5210518046205550)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد کاه 
99409750865010090)کیلوگرم در هکتار(

کود مصرفی 
225300150300)کیلوگرم در هکتار(

3323تعداد تقسیط
کارایی مصرف کود 
)کیلوگرم دانه بر 

کیلوگرم کود(
23/117/330/818/5

در پروژه هـای تحقیقـی و تطبیقـی نیـز کاهـش عملکـرد 
در تیمارهـای کارت رنگ برگ در مقایسـه با شـاهد مشـاهده 
می شـد ولـی ایـن کاهـش از لحاظ آمـاری در تیمارهـای برتر 
معنـی دار نبـود. در واقع بـا اسـتفاده از روش کارت رنگ برگ 
می تـوان میزان مصرف کـود را بدون کاهش معنی دار عملکرد، 
قابـل توجـه به نظـر می رسـد، علـت کم شـدن   کاهـش داد. 
 عملکـرد در اسـتان یزد در تیمـار کارت رنگ بـرگ، کم بودن

تعداد تقسـیط ها در مقایسـه با شـاهد بوده اسـت. در شـرایط 
 مشابه در استان خراسان رضوی به دلیل استفاده از سه تقسیط

حتـی عملکـرد کاه و دانـه مقداری افزایش نیز داشـته اسـت. 
تعـداد تقسـیط در روش کارت رنـگ بـرگ از قبـل مشـخص 

نیسـت، بلکـه بـا مراجعـه بـه مزرعـه و تعیین متوسـط قرائت 
10 بـرگ، می تـوان نیـاز و یا عـدم نیاز به مصرف کود سـرک 
را تعییـن کـرد. بـه ایـن ترتیب ممکن اسـت؛ هم میـزان کود 
اسـتفاده شـده و هـم تعـداد تقسـیط ها در دو محـل متفـاوت 
کاماًل متفاوت باشـد. همچنین در اپلیکیشـن کارت رنگ برگ 
امـکان دیگـری گنجانده شـده اسـت کـه در صورتـی که نوع 
کـود نیتروژنـی مورد اسـتفاده متفاوت باشـد، براسـاس درصد 
خلـوص کود، معـادل 75 کیلوگـرم در هکتار از اوره محاسـبه 
می شـود و در توصیـه نهایـی بـه کشـاورز ارایـه می گـردد. به 
همیـن دلیـل میـزان کـود مـورد اسـتفاده در اسـتان یـزد در 

یـک تقسـیط 100 کیلوگـرم در هکتار بوده اسـت.

g نتیجه گیری
نتایـج سـه پـروژه تحقیقـی، تطبیقـی و ترویجـی و نتایـج 
 پـروژه ترویجـی به صورت مجزا نشـان می دهند که با اسـتفاده
 از روش کارت رنگ برگ می توان کارایی مصرف کود نیتروژنی

را افزایـش داد. ایـن افزایـش کارایـی مصـرف کـود نیتروژنـی 
به علـت تطبیـق زمـان مصـرف کـود سـرک بـا نیـاز واقعـی 
 گیـاه رخ می دهـد. در یـک آزمایش مزرعه ای جدید، گسـل و
 همکاران )2021( نشـان دادند که تکنیک های مدیریت دقیق

مصـرف کـود نیتروژنی ماننـد کارت رنگ بـرگ و کلروفیل متر 
توانسـتند به انـدازه روش آزمایشـگاهی و زمان بـر اندازه گیـری 
نیتـروژن خـاک در صرفه جویـی مصـرف کـود موثـر بـوده و 

منجـر بـه کاهـش 20 درصـدی مصرف کود شـوند. 
نتایـج ایـن تحقیـق همچنین نشـان داد کـه با اسـتفاده از 
تکنیـک کارت رنگ بـرگ می توان مصرف کود نیتروژنی گندم 
را در شـرایط شـور کاهـش داد. مقدار این کاهش در مقایسـه 
 بـا شـاهد بـه 30 درصد نیـز می رسـد )هاشـمی نژاد، 1398(.

ایـن کاهـش مصرف کـود در پروژه هـای تحقیقـی و تطبیقی، 
منجـر به کاهش معنـی دار عملکرد دانه و کاه نشـد. در نتیجه 
کارایـی مصرف کـود به صورت معنـی داری افزایـش یافت. اگر 
تعـداد دفعـات قرائـت کارت رنـگ بـرگ و نیـز تعـداد دفعات 
تقسـیط حداقـل سـه تـا 5 بار باشـد، حتـی افزایـش عملکرد 
گنـدم در شـرایط مشـابه قابـل انتظـار اسـت. ایـن موضـوع 
می توانـد بـه دلیـل تطابـق زمـان و مقـدار مصرف کود بـا نیاز 
واقعـی گیـاه باشـد کـه هـم توسـط محققـان مختلـف مانند 
لیـو و همـکاران )2019( بـه اثبـات رسـیده اسـت و هـم در 

پروژه هـای قبلـی همیـن پژوهش نشـان داده شـده اسـت.
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تجربه موفق: طرح توسعه زنبورداری در زمینه تولید 
فرآورده های زنبورعسل ویژه زنان روستایی و عشایری 

g مقدمه
زنبـور عسـل حشـره مفیـدی اسـت کـه عـالوه بـر تولیـد 
عسـل و فراورده هـای مختلـف شـامل ژل رویـال، بـره مـوم، 
 گـرده و َزهر؛ با گرده افشـانی گیاهان، موجـب افزایش کمی و

کیفـی محصـوالت زراعـی و باغـی، بقـای پوشـش گیاهی در 
مراتـع و جنگل هـا و پایـداری محیـط زیسـت می شـود. 

ویژگی هـای منحصر به فرد تولیدات مختلف زنبور عسـل با 
ارزش دارویی و درمانی متنوع، سبب شده کشورهای پیشرفته 
جهـان بـا برنامه ریزی صحیـح و بلندمدت بیش ترین اسـتفاده 
را از توانایی هـای ارزشـمند ایـن حشـره و تولیـدات آن برده و 
توسـعه همـه جانبه صنعـت زنبـورداری را در زمـره مهم ترین 
دهنـد. قـرار  کشـاورزی  بخـش  اسـتراتژی های  و   برنامه هـا 
 فرآورده های مختلف زنبورعسل در درمان بسیاری از بیماری ها و

اسـتفاده  دنیـا  در  بهداشـتی  و  آرایشـی  محصـوالت  تولیـد 
می شـود. ایـران نیـز یکـی از کشـورهای تولیـد کننـده دارو و 
محصـوالت مختلف آرایشـی و بهداشـتی بر پایـه فرآورده های 
متنـوع زنبورعسـل اسـت و بـه ایـن منظـور تأمین بخشـی از 
مـواد اولیـه مـورد نیـاز، آنهـا را بـه کشـور وارد می کنـد. بـر 
 اسـاس آخرین آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال 1398

بـا وجود جمعیت بیـش از 98 هزار زنبـور دار در ایران و تعداد 
10 میلیـون کلونـی زنبـور عسـل، امـکان تولیـد فرآورده های 
مورد نیاز در کشـور میسـر اسـت در حالی که متأسـفانه هنوز 

تولید عمده زنبورداران کشـور، عسـل اسـت )نمودار1(.

samiraanvari@yahoo.com :رایانامه

afrouzanh@gmail.com :رایانامه

سمیرا انواری رییس اداره کار آفرینی و بهبود کسب و کار 

هوشنگ افروزان مشاور ملی طرح توسعه زنبور داری زنان روستایی و عشایری

فرشته نورالهی کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری استان اردبیل 
زیبا یوسفی کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری استان ایالم  

نسرین روشنی کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری استان کردستان
صدیقه علی پور کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری استان گلستان

فریبا باقری کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری استان لرستان

بـا توجـه بـه وجـود ظرفیت هـا، فرصت هـا و امکانـات الزم 
بـرای تولیـد محصـوالت زنبور عسـل، ضروری اسـت به منظور 
افزایـش بهـره وری و تولیـد فرآورده هـای زنبور عسـل شـامل 
ژل رویـال، بـره مـوم، موم ، َزهـر و گرده و برای رفـع نیازهای 
داخلـی در کوتاه مـدت و صـادرات محصـوالت، در بلنـد مدت 
برنامه ریـزی و اقدامـات آموزشـی و ترویجـی مناسـب انجـام 
 شـود. لذا دفتر توسعه فعالیت های کشـاورزی زنان روستایی و

عشـایری از سـال 1398 نسـبت بـه اجـرای طـرح توسـعه 
زنـان  ویـژه  زنبورعسـل  فرآورده هـای  تولیـد  در  زنبـورداری 

روسـتایی و عشـایری اقـدام نمـود. 
ایـن طـرح در سـال 1399 در 17 اسـتان ادامـه یافـت و 

شـد. ترویج 

 

نمودار 1- مقدار تولید محصوالت مختلف زنبورعسل )کیلوگرم( در 
ایران – سال 1398 )آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی(
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g  معرفی طرح
 طـرح توسـعه زنبـورداری، ازسـال 1398 بـا برنامه ریـزی

3 سـاله در دسـتور کار دفتـر توسـعه فعالیت هـای کشـاورزی 
زنان روسـتایی و عشـایری معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، 
قـرار گرفـت. مهم تریـن اهـداف اجرای ایـن طـرح عبارتند از: 
افزایـش کّمـی و کیفی تولید عسـل و سـایر فرآورده هـا زنبور 
عسـل )ژل رویـال، بره موم، گرده و َزهر(، خـروج از تولید تک 
محصولـی، افزایـش درآمد زنان زنبـوردار، ارتقاء سـطح دانش 
و مهـارت زنـان زنبوردار، توسـعه زنبورداری نویـن، کارآفرینی 
کاهـش  بـه  کمـک  زنبـورداری،  در صنعـت  اشـتغال زایی  و 
واردات، دسـتیابی بـه خودکفایـی در تأمیـن نیازهـای داخلی 
 از طریـق تولیـد سـایر فرآورده هـا زنبور عسـل و فراهم آوردن

زمینه برندسازی و صادرات. 
در گام نخسـت ایـن طـرح )سـال 99- 98(، بـرای افزایش 
مهـارت و توانمند سـازی زنـان زنبـوردار، 5 اسـتان اردبیـل، 
ایـالم، کردسـتان، گلسـتان و لرسـتان به عنـوان پایلـوت در 
 نظـر گرفتـه شـد دلیـل انتخاب ایـن اسـتان ها، رعایـت تنوع
 در پراکنش مناطق مستعد در پرورش زنبورعسل و زنبورداری

کشـور بود. از سـوی دیگر بـا توجه به اینکـه تولید محصوالت 
متنـوع زنبـور عسـل عالوه بـر مهارت، نیـاز به دقـت، ظرافت، 
صبـر و حوصلـه کافـی دارد، انتخـاب زنان به عنـوان مخاطبان 
ایـن طـرح، منطقـی به نظـر می رسـد. بـه ایـن منظـور از هـر 
اسـتان تعـداد 15 نفـر زن زنبوردار با تجربه کـه دارای حداقل 
50 کلنی زنبور عسـل بودند، توسط مدیریت هماهنگی ترویج 
 اسـتان های مذکـور انتخـاب و بـه دفتـر توسـعه فعالیت هـای
 کشـاورزی زنـان روسـتایی و عشـایری معرفـی شـدند. پس از
 ارائه آموزش های نوین زنبورداری به مدت یک سـال، مشـاهده

شـد کـه تولیـد و درآمد زنـان زنبوردار روسـتایی و عشـایری 
انتخـاب صحیـح  می رسـد  نظـر  بـه  اسـت.  یافتـه  افزایـش 
فراگیـران، آگاهـی بخشـی اثربخـش، ایجـاد انگیـزه، تغییـر 
نگـرش زنـان زنبـوردار در خصـوص تولیـد سـایر محصـوالت 
زنبـور عسـل، اجـرای آموزش هـای عملـی، اطمینـان از بـازار 
 فـروش یا خریـد تضمینی محصـوالت تولیـدی، برنامه ریزی و

نظـارت مسـتمر و اسـتفاده از مشـاورین ماهـر در اسـتان ها، 

 فاکتورهـای اصلـی و اثرگذار بـر تجربه موفق توانمندسـازی و
 خروج از تولید تک محصولی زنان زنبوردار بوده است. به طوری

تولیـد  از  زنبـوردار  زنـان  درآمـد   1399 تابسـتان  در  کـه 
اردبیـل  اسـتان  در  عسـل  زنبـور  جانبـی  محصـوالت 
ایالم439700000ریـال،  اسـتان  ریـال،   906200000
گلسـتان اسـتان  ریـال،  کردسـتان434700000   اسـتان 
1399400000 ریال و استان لرستان 346900000 ریال بود.  

g مراحل اجرای طرح
 پس از تدوین طرح در دفتر توسـعه فعالیت های کشـاورزی

زنان روستایی و عشایری، مواد زیر در سال 98 اجرا شد:
 برگـزاری جلسـات توجیهـی طـرح در اسـتان ها، با حضور  «

 مسئولین اسـتانی و زنان زنبوردار، به منظور آگاهی بخشی،
تغییـر نگرش، خـروج از تک محصولی و ترغیب زنبورداران 

به تولید فرآورده های زنبورعسـل؛
تهیه دستورالعمل و شیوه نامه اجرای طرح؛    «
تهیه سـرفصل های مصـوب دوره های آموزشـی ویژه طرح   «

در دفتر آمـوزش بهره برداران؛
انجـام   « بـرای  آموزشـی  امکانـات کمـک  نمـودن   فراهـم 

آموزش های عملی در زنبورستان؛
برگـزاری دوره هـای آموزشـی ترویجی ) تولیـد ژل رویال،   «

گـرده، بـره مـوم و َزهـر زنبور عسـل( به شـیوه کارگاهی؛   
بازدید و برگزاری دوره های عملی در مزرعه )زنبورستان(؛  «
مشـاوره و برقـراری ارتبـاط بـا عوامـل مختلـف طـرح از   «

طریـق تشـکیل گروه هـای مجـازی و مشـاوران اسـتانی؛
ثبـت اطالعـات مربوط بـه تولید محصـوالت جانبی در هر   «

اسـتان و محاسـبه میزان افزایش درآمد زنـان زنبوردار.

g  نتایج طرح
به منظـور تجزیـه و تحلیـل نتایـج حاصـل از اجـرای طرح، 
گـزارش مقـدار تولیـد هریـک از محصـوالت )غیـر از عسـل( 
توسـط زنـان زنبـوردار شـرکت کننـده در طـرح، در بهـار و 
تابسـتان سـال 99 از هـر5 اسـتان پایلـوت جمـع آوری شـد 
)جـدول شـماره1(. گرچـه برخـی از زنـان زنبـوردار به طـور 
سـنتی نسـبت به برداشـت ژل رویال و یا سـایر محصوالت که 
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به مقـدار جزیـی و طبیعی در کندو تولید می شـود اقدام کرده 
و یـا بـا اسـتفاده از تله گرده بـه تولید گـرده می پرداختند، اما 
بـا توجه بـه محدودیت تعـداد تولیدکنندگان ایـن محصوالت 
و پاییـن بـودن میـزان تولید، صرفه اقتصـادی قابل توجهی در 

سـال های پیشـین مشـاهده نشد. 
همان گونـه کـه در جـدول شـماره 1 مشـاهده می شـود؛ 
اجـرای دوره هـای آموزشـی ترویجـی بـرای زنـان زنبـوردار 
در اسـتان های اردبیـل، ایالم،کردسـتان، گلسـتان و لرسـتان 
موجـب افزایـش تولید سـایر محصـوالت زنبور عسـل در بهار 
و تابسـتان سـال99 شـده اسـت. درآمـد زنبـورداران شـرکت 
کننـده در ایـن طرح، از سـایر تولیدات زنبورعسـل قابل توجه 
بـوده و در آینـده قابـل افزایـش می باشـد بـه عنـوان مثـال 
اسـتان گلسـتان بـا اسـتفاده از تمـام ظرفیت هـای موجـود، 
موفـق شـده درآمـد بیش تـری نسـبت بـه سـایر اسـتان ها 
کسـب کنـد و اسـتان ایـالم نیـز ظرفیـت افزایـش تولیـد ژل 

رویـال و َزهـر را بـرای کسـب درآمـد بیش تـر را دارد.   

 جدول 1- تولید محصوالت مختلف زنبور عسل توسط زنان زنبوردار 
5 استان پایلوت در بهار و تابستان 1399

ف
استانردی

گرده 
)کیلوگرم(

ژل رویال 
)کیلوگرم(

بره موم 
)کیلوگرم(

َزهر 
)گرم(

تعداد 
زنان 

زنبوردار
105/511/240015اردبیل1
367130/7015ایالم2
5*1215/380کردستان3
1762018/31015گلستان4
22732015لرستان5

* آمار زنبورداران استان کردستان 5 نفر است. 
 * قیمت هر کیلوگرم گرده 700000 ریال ، ژل رویال 60000000 ریال،

بره موم4000000 و هر گرم زهر 3000000 ریال برآورد شده است.

در ایـن طرح هر یک از محصوالت تولید شـده توسـط زنان 
زنبوردار بر اسـاس شـرایط محیطـی منطقه، صرفـه اقتصادی، 
بـازار فـروش، تجربه، میـزان آگاهی و عالقمنـدی آنان انتخاب 
شـدند. بـرآورد افزایـش درآمد زنـان زنبوردار حاصـل از اجرای 
طـرح توسـعه زنبـورداری در تابسـتان 1399 به تفکیـک نـوع 

محصـول تولیدی، به شـرح جدول شـماره 2 اسـت:

جدول 2- درآمد زنان زنبوردار حاصل از اجرای طرح توسعه زنبورداری 
در تابستان 99 به تفکیک تولید

ف
جمعزهربره مومگردهژل رویالاستانردی

6720000007420000016000000.906200000*اردبیل1
600000002570000001228000000439700000ایالم2

31800000084700000320000000434700000کردستان3

12000000001232000007320000030000001399400000گلستان4
18000000015890000080000000346900000لرستان5

*درآمد به ریال است.

نمودار 1 – درآمد ریالی حاصل از تولید فرآورده های زنبورعسل  
توسط 15 نفر از زنان زنبوردار استان اردبیل تحت پوشش طرح در بهار 

و تابستان سال 1399

نمودار 2 - درآمد ریالی حاصل از تولید محصوالت مختلف توسط 15 
نفر از زنان زنبوردار استان ایالم تحت پوشش طرح در بهار و تابستان 

سال 1399

 

نمودار 3 - درآمد ریالی حاصل از تولید محصوالت مختلف توسط 5 نفر 
از زنان زنبوردار استان کردستان تحت پوشش طرح در بهار و تابستان 

سال 1399
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نمودار 4 - درآمد ریالی حاصل از تولید محصوالت مختلف توسط 
15 نفر از زنان زنبوردار استان گلستان تحت پوشش طرح در بهار و 

تابستان سال 1399

 

نمودار 5 - درآمد ریالی حاصل از تولید محصوالت مختلف توسط 15 
نفر از زنان زنبوردار استان لرستان تحت پوشش طرح در بهار و تابستان 

سال 1399

بررسـی ها و تجـارب حاصـل از طـرح نشـان می دهـد کـه 
آموزش هـای عملـی و حضـور فراگیـران در تمامـی مراحـل 
مهـارت  افزایـش  در  محصـول،  برداشـت  و  تولیـد  مختلـف 
یادگیـری بـرای تولید محصـوالت جدید و رسـیدن به اهداف 

موردنظـر به میـزان چشـمگیری، تأثیرگـذار بـوده اسـت. 
اسـتفاده از شـاخص های مناسـب بـرای انتخـاب مخاطبان 
طـرح )زنـان زنبـوردار بـا تجربـه کافـی در زنبـورداری کـه 
حداقـل 50 کلنـی زنبورعسـل در اختیـار داشـتند( یکـی از 
عوامـل مهـم در دسـتیابی بـه اهـداف طـرح اسـت. بدیهـی 
اسـت که مـزارع تولیـدی هر یـک از زنـان زنبـوردار مخاطب 
طـرح، به عنـوان یک الگـو )کانـون یادگیری( در ترویـج تولید 
محصـوالت جانبی زنبورعسـل بسـیار تأثیرگـذار خواهند بود. 

 تجـارب حاصـل از اجـرای طـرح در اسـتان های پایلـوت 
نشـان داد کـه انتخـاب صحیـح فراگیـران، توجـه بـه عوامـل 
انگیزشـی به منظـور تغییـر نگـرش در تولیـد، حمایت هـای 
مالـی از طریـق تأمیـن وسـایل کمـک آموزشـی بـرای اجرای 
آموزش هـای عملـی و وجـود بـازار فـروش مناسـب یـا خرید 
تضمینـی، نظـارت مسـتمر و اسـتفاده از مشـاورین مجـرب 
فاکتورهـای مهـم در توانمندسـازی و خـارج شـدن از تولیـد 
تـک محصولـی زنـان زنبـوردار بـوده اسـت. نتایـج حاصـل از 
افزایـش مهـارت زنـان  اجـرای طـرح توسـعه زنبـورداری و 
کردسـتان،  ایـالم،  اردبیـل،  پایلـوت  اسـتان   5 در  زنبـوردار 
گلسـتان و لرسـتان، موجـب افزایـش درآمـد زنـان زنبـوردار 
شـده و تجربـه ای موفـق بـرای توسـعه بـه سـایر اسـتان های 
کشـور اسـت. بر ایـن اسـاس در گام دوم طرح )سـال 1399( 
برنامه هـای آموزشـی و ترویجـی طـرح مذکور در اسـتان های 
جنـوب کرمـان، خراسـان جنوبی، خراسـان رضوی، خراسـان 
شـمالی، سـمنان، سیسـتان و بلوچسـتان، قزوین، قم، کرمان، 

مرکـزی و هرمـزگان آغـاز شـد. 
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ز  ترویج باشد سخن در میان ترویجیان   زیباست در جمع  چه 

این کتاب بیان گشته درباره  شهد ناب   از  شیرین تر  سخن های 

ستودند آن را به چندین زبان اول آن که جمعی ز  دانشوران   

علم ناب  منبع  تلقی شده  دوم آن که در نزد ارباب علم  

که از لطف یاران تشکر کنم صدف را از این روی پُر ُدر کنم   

بوی گندم

شعر از استاد دکتر اسداهلل زمانی پور
از: کتاب ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه؛ چاپ دوم 1379. مشهد: تیهو. برگرفته 

انتخاب شـعر: مهندس حامد شیخی
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مدیریت علمی و کاربردی مزارع زعفران 

g چکیده
زعفـران از دیربـاز به خاطـر نیـاز آبـی کـم، درآمدزایـی 
بـاال، خـواص دارویـی و  ارزآوری  اشـتغال زایی و  مناسـب، 
غذایـی، تحمـل به گرمـا، سـرما، بیماری ها و آفـات به عنوان 
یـک محصـول ارزشـمند شـناخته شـده اسـت. زعفـران به 
خاک هایـي بـا بافـت متوسـط و سـبک زهکشـي شـده نیاز 
دارد. در اکثـر مناطـق زعفـران کاري، آبیـاري زعفران بسـته 
بـه وضعیـت آب و هوایـي منطقـه از اواسـط مهرمـاه تا دهه 
اول آبـان مـاه شـروع مي شـود. بعـد از اولیـن آبیـاري و بـه 
محـض گاورو شـدن زمیـن، سـطح مزرعـه باید سله شـکني 
شـود. مصـرف کـود در مزارع زعفـران باید بر اسـاس آزمون 
خاک باشـد تـا بتـوان براسـاس آن کمبودهـاي غذایي گیاه 
را به طـور دقیـق برطـرف کـرد. جهت کنتـرل علف هاي هرز 
مـزارع زعفـران معموالً از روش مکانیکي اسـتفاده می شـود. 
بـا فـرا رسـیدن فصـل برداشـت بهتـر اسـت کشـاورزان هر 
روز صبـح قبـل از طلـوع آفتـاب گل هـا را از سـطح مزرعـه 
مختلـف  جنبه هـای  مقالـه  ایـن  در  جمـع آوري  کننـد. 
مدیریـت علمـی و کاربـردی زعفـران مـورد بحث و بررسـی 

قـرار گرفته اسـت. 

ویراستار ترویجی: حسام الّدین غالمی

 تاریخ پذیرش: 1399/04/16
تاریخ انتشار: 1400/12/15

g مقدمه
زعفـران به خاطـر نیـاز آبـی کـم، درآمدزایـی مناسـب، 
غذایـی،  و  دارویـی  خـواص  بـاال،  ارزآوری  و  اشـتغال زایی 
تحمل شـرایط سخت زیسـتی مانند گرما، سـرما، بیماری ها 
و آفـات، از دیربـاز یک محصـول باارزش بوده اسـت. کمبود 
آب و کاهـش کّمـي و کیفـي منابـع آب آبیـاري یکـي از 
بزرگ تریـن معضـالت پیـش رو در بخـش کشـاورزي امروز 
 اسـت. زعفران گیاهي است که با شـروع بارندگي هاي پاییزه

آن  بهـاره رشـد  بارندگي هـاي  اتمـام  بـا  و  رشـد مي کنـد 
خاتمـه مي یابـد. در نتیجـه فصـل بارندگـي با فصـل رویش 
و رشـد ایـن گیـاه تطابـق دارد. هرچنـد نیـاز آبـي زعفـران 
نسـبتاً پایین اسـت ولـي تنش رطوبتـی به طور مسـتقیم بر 

عملکـرد مـاده خشـک آن تأثیـر منفـي مي گـذارد.
از طـرف دیگـر بخـش عمـده اي از اراضـي زیـر کشـت 
و  قائنـات  جنوبـی،  خراسـان  اسـتان  در  کشـور  زعفـران 
انجـام  بـا  مناطـق  ایـن  در  و  اسـت  گرفتـه  قـرار  گنابـاد 
مراحـل  تمامـي  در  زعفـران  آبـي  نیـاز  محـدود،  آبیـاري 
بـرآورده مي شـود. همچنیـن  به طـور کامـل  نمـو  و  رشـد 
در بهـار به دلیـل گرم شـدن هـوا و تالقـي آبیـاري بـا سـایر 
 محصـوالت بهـاره )صیفي جات(، زعفـران نیاز بـه آب ندارد.
 بنابراین، این محصول در الگوي کشت منطقه از جایگاه ویژه اي

برخـوردار اسـت. قـرار دادن گیاهـان بـا کارایـي مصرف آب 
بـاال و نیـاز آبـي کـم مي توانـد در اسـتفاده بهینـه از منابـع 
آبـي بسـیار مؤثر باشـد. زعفـران عالوه بر داشـتن بخشـي از 
ایـن خصوصیـات در فصولـي از سـال رشـد مي کنـد کـه از 
نظـر آب در رقابـت کم تـری بـا سـایر گیاهان اسـت. باتوجه 

  behdad_m2005@yahoo.com :رایانامه

محمــد بهــداد محقــق بخــش تحقیقــات علــوم زراعــی و باغــی، مرکــز تحقیقــات و آمــوزش 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی خراســان رضــوی، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 

ــران.  ــهد، ای ــاورزی، مش کش

حسـن حمیدی محقـق بخش تحقیقـات چغندرقنـد، مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی خراسـان رضوی، سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی، مشـهد، ایران. 

واژگان کلیدی
زعفران، مدیریت مزرعه، پرورش 
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بـه نقش اساسـي زعفـران در اقتصاد خانوارهاي کشـاورز در 
خراسـان رضـوي وجنوبـي لـزوم توجه  خـاص به ایـن گیاه 

ارزشـمند بیـش از پیش آشـکار مي شـود.
طبـق آخریـن آمـار منتشـر شـده توسـط وزارت جهـاد 
کشـاورزی، میزان سـطح زیر کشـت زعفران در سـال زراعی 
97-1396 معـادل 108086 هکتـار بـا تولیـد 376/23 تن 
و عملکـرد 3/5 کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت. بیش ترین 
سـطح زیـر کشـت آن در حال حاضـر مربوط به اسـتان هاي 
 خراسـان رضوي، خراسان جنوبي، خراسـان شمالي، کرمان،

اصفهان، فارس و یزد است.

g                                                                                                                      کاشت زعفران
 زعفران به خاک هایي با بافت متوسط و سبک زهکشي شده

نیـاز دارد. بـا توجه به نیـاز غذایي زعفران، کشـاورزان جهت 
آماده سـازي زمیـن براي کاشـت ابتدا یک بـار در بهار و پس 
از قطـع باران هـاي بهـاره، زمیـن را بـا گاو آهن برگـردان دار 
شـخم مي زننـد. بعـد از 15-10 روز دوبـاره زمیـن را شـخم 
مي زننـد و چنانچـه پـس از شـخم دوم زمیـن داراي کلـوخ 
باشـد، کلوخ هـا را خـرد و سـطح زمیـن را صـاف و همـوار 
مي کننـد. قبـل از عملیـات کاشـت بـه میـزان 40-20 تـن 
در هکتـار کـود پوسـیده گاوي پخـش و بـه کمک شـخم با 

خـاک مخلوط می شـود.
 زعفـران به مدت چند سـال در زمین مسـتقر خواهد بود

بنابراین توجه به موارد زیر ضروری است:
الف- تسـطیح کامل و یکنواخت مزرعـه زعفران به نحوي 

کـه جهت کاشـت با جهت آبیاري موازي باشـد.
 ب- کـود دامـي پوسـیده گاوي فاقد بذر علـف هرز بعد از
 تسـطیح کامل زمین و در آخرین مرحله به صورت یکنواخت

در مزرعه پخش و با دیسک با خاک مخلوط شود.
 ج- کودهاي فسـفاته روي و پتاسـه همزمان با کود دامي

به خاک داده شود.
د- خـاک مزرعـه زعفـران باید نرم، بـدون کلوخه و عاري 

از علف هاي هرز باشـد.
د- رطوبـت زمیـن در تمـام مراحـل آماده سـازي زمیـن 

نبایـد زیـاد باشـد. زمیـن بایـد ترجیحاً خشـک باشـد تا در 
اثـر رفـت و آمـد ماشـین آالت کوبیده نشـود.

عمـر مفیـد مزارع زعفـران براي گلدهي بسـته بـه تراکم 
کشـت اولیـه از 5 تـا 10 سـال متغیـر اسـت. پـس از ایـن 
زمـان بـه علـت تکثیـر زیـاد بنه هـا )غـده سـاقه( و کمبـود 
فضـا جهـت رشـد رویشـي بنه هـا و ضعیـف شـدن خـاک، 

عملکـرد به شـدت کاهـش مي یابـد.
پـس از آماده سـازي زمیـن با شـروع فصل کاشـت )اوایل 
شـهریور ماه تا اواخر مهر ماه( بنه زعفران کاشـته مي شـود. 
بنه هـاي زعفـران را از زمانـي کـه برگ هاي زعفران خشـک 
شـدند )اوایل خـرداد ماه( تا زمان کاشـت مي تـوان از زمین 
خـارج کـرد. زیـرا ایـن زمـان، دوره اسـتراحت بنـه زعفران 

اسـت و به اصطـالح بنـه در حال خواب اسـت. 
در حـال حاضـر در اکثـر مناطق مسـتعد، کشـت زعفران 
بـه دو روش کپـه کاری و ردیفی انجام می شـود. این روش ها 
جـزء روش هـای سـنتی و غیرمکانیـزه هسـتند و مزایـا و 

معایـب هـر یـک به شـرح زیر اسـت.
   در روش کپـه کاري، چاله هایـي بـا بیـل در زمین ایجاد 
می کننـد و درون هـر کـدام10-3 عـدد بنه قـرار مي دهند. 
فواصـل بیـن کپه هـا از 20 تـا 30 سـانتي متر بـا توجـه بـه 
تعـداد بنه هـا در هـر چالـه متفاوت اسـت. از مزایاي کشـت 
کپـه اي سـهولت کشـت اسـت. همچنیـن در موقـع بیـرون 
آمـدن گل از زیـر خـاک بنه ها بـه یکدیگر یاري می رسـانند 
و بهتـر مي تواننـد خـاک را بشـکافند و سـر از خـاک بیرون 
آورنـد. از معایـب ایـن روش، تجمـع بنه هـا در یـک نقطه و 
محـدود بـودن فضـا جهـت تکثیر و رشـد اسـت. همچنین، 
نامنظـم بـودن )ردیفـي نبـودن( کپه هـا عملیـات داشـت و 
برداشـت را دشـوار می  کنـد. در ایـن روش بهتر اسـت خاک 
در هنـگام کاشـت مرطـوب باشـد تا بتـوان عمق کاشـت را 

به طـور دقیـق رعایـت کرد.

زعفـران بـه خاک هایـي با بافت متوسـط و سـبک 
زهکشـي شـده نیاز دارد. 
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در روش کشـت ردیفـي، پـس از آماده سـازي زمیـن را 
آبیـاري می کننـد و زمانـی کـه رطوبـت زمین درحـِد گاورو 
رسـید عملیـات کاشـت بـا اسـتفاده از گاوآهـن دامـي )بـا 
عمـق 20-15 سـانتي متر( انجام مي شـود. بدیـن طریق که 
بنه هـا به صـورت ردیفـي و بـا فواصـل 7-5 سـانتي متر از 
یکدیگـر در داخـل شـیارهاي ایجـاد شـده قـرار می گیرنـد. 
در ایـن روش فاصلـه شـیارها از یکدیگر 30-25 سـانتي متر 
اسـت. تنهـا مزیت ایـن روش ردیفي بودن آن اسـت و عیب 
آن ایـن اسـت که بنه هـا در سـال هاي اول از یکدیگر فاصله 
سـال ها  ایـن  در  گیـاه  نیـروي  بیش تریـن  و  دارد  زیـادي 

صـرف بیـرون آمـدن از زیـر خـاک می شـود )شـکل 1(. 

 

شکل1- کشت ردیفی زعفران

در روش کاشـت مکانیـزه، پـس از شـخم عمیـق پائیـزه 
و  خـاک  کـردن  نـرم  از  بعـد  بهـاره،  متوسـط  شـخم  و 
تسـطیح آن بـا دیسـک و مالـه به هنـگام کاشـت، بوسـیله 
 تراکتورهـاي معمولـي کـه عـرض چرخ هـاي جلـوي آنهـا
بـا عـرض پشـته  40-35 سـانتي متر اسـت شـیارهایي را 

 45-35 و عـرض جـوي 20-15 سـانتي متر ایجاد مي کنند. 
اخیـراً دسـتگاه تمـام اتوماتیـک پیـازکار زعفـران 7 ردیفـه 
)شـکل 2( نیز جهت کاشـت بنـه زعفران مورداسـتفاده قرار 

گرفته اسـت.

 

شکل 2- دستگاه تمام اتوماتیک پیازکار زعفران 7 ردیفه

زمـان کاشـت: بنـه زعفـران را از موقـع خـزان بوتـه 
زعفـران )اوایل خـرداد( تا اواسـط مهر مي توان کشـت کرد. 
 در فاصلـه زمانـی بین خـرداد تا مهرماه معمـوالً دمای هوا و

زمیـن بسـیار گـرم و درصـد رطوبت نسـبي هـوا فوق العاده 
کم اسـت و ممکن اسـت بنه ها آسـیب ببیننـد. مگر این که 
بنه هـا در اواخـر اردیبهشـت مـاه و بالفاصلـه پـس از خزان 
بوتـه زعفـران از خـاک خـارج و در محـل سـرد و خشـکي 
 نگهداري شـود. تأخیر در کشـت بنه موجب ظهور برگ ها و

گل ها و خسارت شدید به بنه مي شود. 
نوع و مقدار بنه: بنه ها باید سـالم و بدون زخم باشـند. 
 قطـر مناسـب بنه هـا 15 تـا 25 میلی متـر و طـول مناسـب

آن هـا 20 تـا 40 میلي متـر اسـت. از نظـر وزنـي بنه هـاي با 
وزن 6 گـرم یـا بیش تـر بهتـر اسـت )شـکل 3(. بنه هـا قبل 

از کاشـت بایـد با سـموم قارچ کـش ضدعفوني شـوند.

 

شکل3- انتخاب بنه های درشت و با وزن بیش تر از 6 گرم زعفران برای کشت

عمـق کاشـت: عمق کاشـت بنـه زعفـران بایـد طوري 
باشـد کـه بنه هـا از سـرماي زمسـتان و گرمـاي تابسـتان 
محفـوظ باشـند، یعنـي حـدود 15 تـا 20 سـانتي متر خاک 

باشـد. آنها  روي 
را کرت بنـدي مي کننـد،  زمیـن  ابتـدا  روش کاشـت: 
سـپس در ردیف هایـي به فاصلـه 30-25 سـانتي متر پیازها 
را در عمـق 15-20سـانتي متري مي کارنـد. در روش کپه اي 

)یعنـي در هـر حفـره 3 تا10بنـه( مي کارند.
زمـان کاشـت: زعفـران را از زمـان شـروع خـواب در 
اوایـل خـرداد تـا اوایـل مهرماه مي تـوان کاشـت. در مناطق 
زعفران خیـز کاشـت اغلـب در فاصله مرداد تا پایان شـهریور 
 انجام می شـود، ولي در اسـتان فارس کاشـت در شهریور ماه
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 رایج تـر اسـت. تحقیقـات مختلف طـی دو دهه أخیر نشـان
 داده است که کشت زودهنگام زعفران بالفاصله پس از در آوردن

بنه هـا از خـاک و کشـت آنهـا در خرداد مـاه عالوه بر کاهش 
هزینه هـا باعـث افزایش میـزان تولید می شـود. الزم به ذکر 
اسـت که باید از کشـت بنه ها در ماه های بسـیار گرم سـال 
خـودداری شـود زیـرا باعـث از بیـن رفتـن رطوبـت بنه ها و 

صدمه بـه آنها می شـود.

g آبیاري
در اکثـر مناطـق زعفـران کاري، آبیاري زعفران بسـته به 
 وضعیـت آب و هوایـي منطقه از اواسـط مهرماه تـا دهه اول
 آبان ماه شـروع مي شود. معموالً زارعین بر اساس اطالعات و

تجـارب خـود و دانش بومي و سـنتي منطقه بـه پنج آبیاري 
اکتفـا مي کنند که بـه روش زیر انجام می شـود.

الـف- آبیاري اول یا بسـار آب یـا گل آب: اگر این آبیاری 
به موقـع انجـام شـود ابتدا گل هـا از خاک خارج مي شـوند و 

بعد رشـد سبزینه اي شـروع مي شود. 
ب- آبیاري دوم یا زائیج آب: این آبیاري پس از برداشـت 

گل و حـدود یـک ماه پس از آبیاري اول انجام مي شـود. 
 ج- آبیاري سـوم یا سـبز آب: آبي اسـت که بعد از وجین

به زمین داده مي شود. 
د- یخ آب که در بهمن و اسفند انجام می شود.

ه- آب آخـر یـا زرد آب: آبـي کـه در پایـان فصـل رویش 
)اواخـر فروردیـن و اردیبهشـت مـاه( داده مي شـود. 

زمان هـای آبیـاري: هـر چنـد زعفـران گیاهـي اسـت 
کـه دوره رشـد آن در ماه هـاي سـرد سـال اسـت و زارعیـن 
به دلیـل کمبـود آب( آن را آبیـاري  در تابسـتان )معمـوالً 
 نمي کنند، اما عملکرد مناسـب این گیاه به آبیاري مناسـب و

بسـتگي  آن  در دوره رشـد سـبزینه اي  آبـي  نیـاز  تأمیـن 
 دارد. بهتریـن زمـان آبیـاري موقعـي اسـت که بنـه زعفران

بیـدار شـده و بـا توجـه به سـردي هـوا و بـا وجـود رطوبت 
بتوان حداقل 5 تا 7 سـانتي متر سـطح خاک را ِسله شـکني 
کـرد و در یـک زمـان 10 روزه اولیـن گل هـا و غـالف بـرگ 
)تیرک هـاي سـفید( سـر از خـاک بردارنـد و حداقل به مدت 
یـک هفتـه برگ هـا کـه عامـل بازدارنـده در برداشـت گل 

هسـتند، ظاهر نشـوند. 

آبیاري تابسـتانه به عنـوان اولین آبیاري زعفران به ویــژه 
 در اواسـط مردادماه عامل مؤثري در تحریک گلدهی زعفران

در مرحلـه رکود است. این افزایش گلدهی اساساً تحت تأثیر 
تکــوین و تمایز اندام هــاي زایشــی اسـت. به عبارت  دیگر، 
 چـون تکویـن و تمایـز اندام هـاي گل در مریسـتم جوانه بنه 
زعفـران از دهـم مردادمـاه شـروع می شــود؛ رطوبـت خاک 
می تواند در شکل گیري هرچه بهتــر ایــن فرآینـدها مـؤثر 
باشــد. برخـی از تحقیقـات نیز نشـان داده اسـت که یک بار 
آبیاري در تاریخ 15 تیــر مــاه در ســال اول کاشت و انجام 
شخم حفــاظتی تابسـتانه )در اردیبهشـت مـاه جهت حفظ 
رطوبـت زرد آب مزرعـه( و آبیـاري در 15 مردادمــاه بـراي 
سـال هاي بعـد در جهـت نیل بـه عملکرد مطلوب زعفــران 
مفیـد اسـت. امـا برخـی از محققیـن آبیـاری تابسـتانه را 
توصیـه نمی کننـد زیـرا باتوجـه بـه اینکـه پیـاز خیلـی زود 
بـه آلودگی هایـی از نـوع کنـه و قـارچ مبتـال می شـود، این 
آبیـاری ممکـن اسـت باعث افزایش شـدت آلودگی شـود تا 
 جایـی کـه در بعضـی از مواقع بـه از بین رفتـن کامل مزرعه 

منجر می شود.
نیـاز آبي زعفـران: باتوجـه  به اینکـه نیار آبـی زعفران 
 از روی ضریـب گیاهـی آن در طـول دوره رشـد و تبخیـر و

تعریـق گیـاه مرجـع به دسـت می آیـد، بنابرایـن، نیـاز آبـی 
زعفران در مناطق مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال نیاز 
 آبـی زعفران در منطقه بیرجنـد 2350 متر مکعب در هکتار

گزارش شده است.

g سله شکني
 بعد از اولین آبیاري )از اواسط مهر تا دهه سوم آبان ماه( و

به محض گاورو شـدن زمین، سـطح مزرعه باید سله شـکني 
 شـود. سله شکني موجب سـهولت در خروج ُگل ها از خاک و

زیر خاک شدن کود حیواني از الیه سطحي می شود.
در بیش تـر مناطـق عملیـات سله شـکني بـا اسـتفاده از 
رتیواتـور )گاوآهـن دوار( انجـام مي شـود کـه ایـن رتیواتـور 
توسـط یـک تراکتـور باغـي کشـیده مي شـود. اسـتفاده از 
تراکتورهاي باغي به علت وزن کم و قابلیت مانور باالي آن ها 
 در مـزارع اسـت. به منظـور جلوگیري از آسـیب رسـاندن به
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جوانه هـاي زعفـران توسـط رتیواتـور، کشـاورزان بـه ابتکار 
خویـش تیغه هاي اِل شـکل )L( رایج رتیواتـور را با تیغه هاي 

عمودي سـه شـاخه اي تعویـض مي کنند )شـکل 4(. 
یکـي از روش هـاي سـنتي سله شـکني مـزارع زعفـران، 
اسـتفاده از چهارشـاخ دسـتی و یـا گاو آهن هـای کششـی 
بـا دام اسـت. اسـتفاده از ایـن وسـیله وقت گیـر اسـت و بـه 

نیـروي کار فراوانـی نیـاز دارد.

  

شکل 4- سله شکنی مزارع زعفران با رتیواتور 

g مدیریت تغذیه و کوددهي زعفران
عـدم توجـه بـه زمـان مناسـب کوددهـي و روش مصرف 
کـود از دیگـر محدودیت هـاي تولید اسـت، به طـوري که در 
بسـیاري از نقـاط کودهـاي نیتروژنـي و فسـفري را هم زمان 
بـر روي خاک مي پاشـند. مصـرف کود نیتروژنـه باید پس از 
پایان برداشـت گل و در هنـگام اولین آبیاري پس از گلدهي 
شـروع شـود. نبایـد کودهـاي نیتروژنـه در اولیـن آب پاییزه 
به مصـرف برسـند، زیرا ایـن عمل باعث تحریـک ظهور برگ 
قبل از گلدهي شـده و برداشـت گل به سـختي انجام خواهد 
شـد. بهتریـن زمـان مصـرف فسـفر هنـگام کولـش زمین و 
قبـل از آب اول اسـت امـا چنانچـه از کودهای حاوی فسـفر 
 محلـول اسـتفاده شـود، امـکان اسـتفاده آن در »زائیج آب«
 وجود دارد. به دلیل تحرک کم فسفر در خاک الزم است فسفر

با یک کولش سطحي به عمق ریشه گیاه رسانیده شود.

یکـی از مشـکالت موجود در مـزارع زعفـران پائین  بودن 
بیـش از حـد مـاده آلـي اسـت. میـزان مـاده آلـي بسـیاری 
از مـزارع در حـد کم تـر از 0/5 درصـد قـرار دارد. تنهـا در 
تعـداد اندکـي از مزارع میـزان ماده آلـي از 1 درصد بیش تر 
اسـت. بنابرایـن توصیـه مي شـود هـر سـال یک بـار مقـدار 
30-20 تـن در هکتـار کـود حیوانـي پوسـیده در مـزارع 
زعفـران اسـتفاده شـود. به طورکلـي باید سـعي شـود میزان 
 مـاده آلـي در خـاک مـزارع زعفـران بـه حداقل یـک درصد 

افزایش یابد.

بهتریـن زمان مصرف فسـفرهنگام کولـش زمین و 
قبل از آبیاری اول اسـت.

 محلول پاشي در زماني که ریشه هاي گیاه مادر از بین رفته و
 ریشـه هاي بنه دختر هنوز کاماًل توسـعه نیافته نیز مي تواند

مقـداري از نیاز گیـاه را برطرف کند. بنابراین، محلول پاشـي 
به عنـوان مکمل تغذیه زعفران ضروری اسـت. محلول پاشـي 
در بهمـن مـاه بـراي رشـد بنه زعفـران و افزایـش تولید گل 

در سـال بعد نقش بسـیار مهمی دارد )شـکل 5(.
به طورکلـي مصرف کـود در مزارع زعفران باید بر اسـاس 
آزمون خاک باشـد تـا بتوان براسـاس آن کمبودهاي غذایي 
گیـاه را به طـور دقیـق بـر طرف کـرد. بهترین زمـان مصرف 

کودهـاي پتاسـه و عناصر کم مصرف قبل از آب اول اسـت.

شکل 5- ظهور جوانه های متعدد در بنه های زعفران در اثر تغذیه مناسب
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مصـرف کـود نیتروژنـه بایـد پـس از پایـان 
برداشـت گل و در هنـگام اولیـن آبیـاري پـس از 

گلدهـي شـروع شـود.

در اکثـر مناطـق کشـت زعفـران، عمومـاً از کـود گاوي 
اسـتفاده مي شـود. زارعیـن بـراي هـر هکتار مزرعـه زعفران 

80-20 تـن کـود گاوي اسـتفاده مي کننـد. 

g  مبـارزه بـا آفـات، بیماري هـا و علف هاي
زعفران  هـرز 

مـوش: مهم تریـن آفـت زعفـران در اکثر مناطـق، موش 
اسـت. مـوش بـا ایجـاد داالن هایـي در عمق خـاک بنه هاي 
زعفران را مي خورد و باعث خشک شـدن مزرعه مي شـود. در 
زمـان آبیـاري معموالً النه مـوش غرقاب مي شـود و مي توان 
آنها را از بین برد. همچنین از طعمه مسـموم و یا قرص هاي 
می شـود.  اسـتفاده  مـوش  بـا  مبـارزه  بـراي  فستوکسـین 
 سـوزانیدن کلوخه هـاي گوگـردي در مجـاورت داالن هـاي
موش در اثر استنشاق دود حاصل باعث خفگي موش مي شود. 

کـرم بنه خـوار: کـرم بنه خـوار سـفید رنـگ اسـت و 
زیـر خـاک زندگـي می کند و فقـط از طریـق پژمردگي، زرد 
شـدن برگ هـا و خشـکیدن آنهـا مي تـوان وجـود ایـن آفت 

راتشـخیص داد.
 کنه خاکسـتري: کنـه خاکسـتري بنه هاي زعفـران از 
آفـات جدیـدي اسـت کـه در بعضـي مزارع مشـاهده شـده 

است )شـکل 6(.
 

شکل6- کنه و خسارت آن روی بنه زعفران

بیمـاري تاکـون: مهم ترین بیمـاري این گیـاه، بیماري 
سـیاهک  را  آن  کشـاورزان  کـه  اسـت   )Tacon( تاکـون 
قارچـي  بیمـاری،  ایـن  آورنـدة  پدیـد  مي نامنـد.  زعفـران 
مي توانـد  قـارچ  ایـن  اسـت.   )Fossaco( فوسـاکو  نـام  بـه 
روي برگ هـا و غـدة زعفـران در زیـر خـاک جاگیـر شـود 
پیشـگیري  به منظـور  کنـد.  فاسـد  را  گیـاه  به تدریـج  و 
را  بنه هـا  به دقـت  بایـد  کاشـت  از  پیـش  بیماري هـا  از 
بررسـي کـرد و از سـالم بـودن آنهـا مطمئـن شـد. سـپس 
بنه هـا را بـا یکـی از سـموم »تری تیـزان« یـا »گرانـوزان« 
 به میـزان 300 تـا 500 گـرم سـم بـرای هـر 100 کیلـو

بنـه ضدعفونـی کرد و پـس از اطمینان کامل آنها را کاشـت 
تـا مزرعه آلوده نشـود. 

جهـت کنترل علف هـاي هرز مزارع زعفـران از روش های 
 مختلفی نظیر روش مکانیکي، زراعي، بیولوژیکي و شیمیایي
 اسـتفاده  می شـود که معمـوالً روش مکانیکي رایج تر اسـت.
 مهم تریـن عامل گسـترش علف هاي مـزارع زعفران کودهاي

دامـي آلـوده بـه بـذر علف هـاي هـرز اسـت. بنابرایـن اکیداً 
توصیـه مي شـود از کـود گاوي پوسـیده اسـتفاده شـود. 

g برداشت گل
بـا فرا رسـیدن فصـل برداشـت کـه دوره آن 20-15 روز 
اسـت، کشـاورزان هـر روز صبح قبـل از طلوع آفتـاب گل ها 
را از سـطح مزرعـه جمـع آوري می کنند. زیـرا در اوایل صبح 
گل ها به صورت غنچه هسـتند و عالوه بر سـهولت برداشـت، 
از صدمـه دیـدن گل هـا جلوگیـري مي شـود. برداشـت گل 
در زمانـي کـه غنچه هـا بـاز شـده اند، خصوصـاً موقعـي کـه 
 برگ هاي سـوزني شکل زعفران نیز سـبز شده اند )شکل 7(،

عملیات برداشت مشکل و وقت گیر است. 
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شکل 7- ظهور برگ های زعفران همزمان با برداشت گل

پـس از برداشـت گل از زمیـن بایـد کالله سـه شـاخه اي 
زعفـران از گل جـدا شـود. ایـن عمـل بـه دو روش زعفـران 
دسـته و سـرگل انجام می شـود و هـر کدام از نظـر کیفیت، 

محصـول متفاوتـي دارند.
 زعفران دسته: در این روش ابتدا لوله گل را مي شکافند و

کالله سه شـاخه اي آن را به همراه خامه بین انگشـتان دست 
 قـرار مي دهنـد به طـوري کـه خامه هـا بـر روي یکدیگـر و

کالله ها نیز بر روي یکدیگر قرار گیرند )شکل 8(.
زعفـران سـر گل: در ایـن روش گل هـا از ناحیـه یقـه 
قیچـي مي شـوند تـا کالله هـا از گل ها جـدا شـوند. این نوع 
زعفـران کـه فقـط شـامل کالله هـاي قرمـز رنـگ زعفـران 
 اسـت از نوع اول مرغوب تر و داراي ارزش بیش تري اسـت و

در بازارهـاي داخلـي بـه نـام پوشـال، سـرگل، سرریشـه و 
سـرقلم معـروف اسـت )شـکل 8(.

  

شکل 8- زعفران سرگل و دسته )به ترتیب از باال به پایین(

در صـورت هم زمان شـدن برداشـت گل بـا بارندگي هاي 
گل هـا  شـود  سـعي  گل هـا  زدن  یـخ  احتمـال  و  فصلـي 
به صـورت روزانـه برداشـت شـوند. تأخیر چند سـاعته جهت 
خشـک شـدن گل ها در ابتداي صبـح مي تواند مفید باشـد.
 روش خشــک کردن زعفــران تعیین کننــده درجه کیفیت و

ــاده  ــاص و فوق الع ــر خ ــت. عط ــران اس ــي زعف ارزش نهای
ــدن  ــر هیدرولیزش ــک کردن در اث ــگام خش ــران در هن زعف
ترکیبــات پیکروکروســین و آزاد شــدن ماده ســافرانال تولید 
ــات  ــران عملی ــس از جداســازی زعف ــه پ می شــود. بالفاصل
خشــک کردن بایــد انجــام شــود. روش هــاي خشــک 
 کــردن عبارتنــد از: روش ســنتي ایــران، روش الــک و

هیتــر و روش  صنعتــي. روش ســنتي ایرانــي، مســتلزم 
خشــک کردن زعفــران در ســایه و یــا اتــاق گــرم و خشــک 
ــکان  ــن روش ام ــت. در ای ــا 12 روز اس ــدود 8 ت ــراي ح ب
 رشــد و تکثیــر میکروارگانیزم هــا، افزایــش آلودگــي و

کاهــش قــدرت رنگ دهــي در اثــر فعالیــت آنزیم هــا 



49

باغبانی شماره 160 و 161

بهار و تابستان 1400

ــود  ــردن وج ــک ک ــان خش ــودن زم ــي ب ــل طوالن به دلی
دارد. در روش الــک و هیتــر، زعفــران بــر روي الکــي 
ــطي  ــاي متوس ــت دم ــمي و تح ــوري ابریش ــبکه ت ــا ش ب
ــا  ــدت 30 ت ــراي م ــانتی گراد ب ــه س ــدود 60-50 درج  ح
ــود.  ــرارت داده مي ش ــتقیم ح ــر مس ــور غی ــه به ط 60 دقیق
ــري  ــگ بیش ت ــن روش رن ــه ای ــده ب ــک ش ــران خش زعف
 نســبت بــه زعفــران خشک شــده بــه روش ســنتي ایرانــي و
 یــا خشــک کــردن در هــواي آزاد تولیــد می کنــد و
 احتمال آلودگي قارچي در آن کم تر است. در روش صنعتي،

اســتفاده  مخصــوص  خشــک کننده  سیســتم هاي  از 
کوتــاه  بایــد  خشــکانیدن  زمــان  مــدت  و  مي شــود 
باشــد. همچنیــن زمــان جداشــدن و خشــکانیدن تــا 
از 24 ســاعت نبایــد  بــه رطوبــت مناســب   رســیدن 

غیرمســتقیم  و  یکنواخــت  از حــرارت  بیش تــر شــود. 
)حــدود 60 درجــه ســانتی گراد(، جهــت خشــکانیدن 
زعفــران اســتفاده شــود. رطوبــت نهایــي زعفــران در پایــان 

ــد. ــر باش ــد بیش ت ــد از 10 درص ــه نبای ــن مرحل ای

g منابع
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مدیریـت(.  و  )شـناخت  زعفـران  آفـات   .1394 حسـن.  رحیمـی، 
صفحـه.  72 سخن گسـتر،  انتشـارات 

ذبیحـی، ح.ر.، پیـش بیـن، م. 1397. مدیریـت عناصر غذایـی اصلی و 
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اثر ترکیب های مختلف بر عمر گلجایی نرگس شیراز

g چکیده
ایـن پژوهـش در راسـتای معرفـی تیمـاری سـاده که در 
منـزل قابـل اجـرا باشـد، روی گل بریدنـی نرگـس شـیراز 
صـورت گرفـت. گل هـا در حالـت نیمـی غنچـه و نیمـی باز 
اسـتفاده شـدند. گل هـا از یـک گلفروشـی تجـاری واقع در 
قصردشـت شـیراز تهیه شـدند. طول سـاقه گل هـا در زمان 
آزمایـش بـه 26 سـانتی متر رسـانیده شـد. تیمارهـا شـامل 
خانگـی  سـفیدکننده  خانگـی(،  تصفیه شـده  )آب  شـاهد 
)دارای 5/25 درصـد هیپوکلریـت سـدیم( یک درصد، شـکر 
یـک درصـد، آبلیمـو طبیعـی یـک درصـد، سـرکه صنعتی 
)وردا( یـک درصـد، و مایـع ظرفشـویی )پریـل( یـک درصد 
بـود. نتایـج نشـان داد کـه تیمـار شـکر یـک درصد بـا عمر 
گلجایـی 6 روز برتریـن تیمـار بـوده و پـس از آن تیمارهای 
آبلیمو یک درصد و شـاهد قرار داشـتند. این تیمار می تواند 
بـرای پژوهش هـای آینـده روی گرده افشـانی و تشـکیل بذر 
نیـز اسـتفاده شـود. چراکـه روی این سـاقه ها گل هـا دارای 
تخمدان برجسـته و در حال تشـکیل بذر بودنـد. تیمار مایع 
ظرفشـویی یـک درصـد نامناسـب ترین تیمار بود که شـاید 
بـه اثـر غلظت باالی آن و سـمیت ایجادشـده برگـردد. برای 
آزمایـش بعـدی توصیه می شـود کـه از غلظت هـای متفاوت 

شـکر و آبلیمو اسـتفاده شـود.

ویراستار ترویجی: عباس نوروزی

g مقدمه
افزایـش عمـر گلجایـی )مـدت زمانـی کـه می   تـوان گل 
نگهـداری کـرد(  زیبایـی  و  بـا حفـظ کیفیـت  را  بریدنـی 
گل هـای بریدنـی و حفـظ کیفیـت ظاهـری آن هـا در مدت 
زمـان طوالنی تـر، از راه کاربـرد برخـی تیمارهـای پیـش و 
پس از برداشـت، عالقه منـدی مصرف کننـدگان بـه خرید گل 
 بریدنی و در نتیجه بازارهای فروش را تحت تأثیر قرار می دهد

یکـی  پس از برداشـت  گل هـا  پیـری   .)Armitage, 2003(
از محدودیت هـای عمـده در بسـیاری از گل هـای بریدنـی 
اسـت و هـر عاملی کـه فرآیندهـای تخریبـی و فیزیولوژیک 
را غیرفعـال یـا آن هـا را بـه تأخیـر انـدازد، می توانـد سـبب 
بهبـود عمر گلجایی گل های بریدنی شـود. بنابراین، شـرایط 
نگهـداری گل بریدنـی نقـش عمـده ای در عمـر گلجایی آن 

.)Ebrahim Zadeh and Seifi, 1999( خواهـد داشـت
از تنظیـم کننده هـاي رشـد گیاهـي،   امـروزه اسـتفاده 
بـرای حفـظ و افزایـش کیفیت گل هـا کاربرد بسـیاري پیدا 
کرده اسـت. جیبرلین ها در برخـي از فرآیندهاي فیزیولوژیک 
 گیاهـان وارد شـده و موجـب اثرهای مطلـوب مانند تحریک 
تقسیم یاخته اي و طویل شدن یاخته، تحریک نمو گل، افزایش 
.)Al-Khassawneh et al., 2006( اندازه و تعداد گل مي شود 

جیبرلین هـا عمرگلجایـي تعـداد زیـادي از گل هـاي بریدني 
را بهبـود داده کـه از جملـه ایـن گل هـا مي تـوان بـه نرگس  
اشـاره کـرد. ایشـي مـورا و گوتـو )2000( بـا بررسـي نقش 
اسـیدجیبرلیک بـر عمـر گلجایـي گل نرگـس دریافتند که 
 اسیدجیبرلیک در غلظت 100 میلي گرم بر لیتر عمر گلجایي
.)Ichimura and Goto, 2000( گل نرگس را افزایش  می دهد 

پژوهش های گذشـته نشـان مي دهد کـه کاربرد اسـیدجیبرلیک در 
غلظـت 100میلي گـرم بـر لیتـر در گل نرگـس در دو مرحله 
هوایـي سـبب  و بخش هـاي  )پیازهـا(  جـدا روي سـوخ ها 
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ــد،  ــی توحی ــات امنای ــتان هی ــتم، دبیرس ــوز کالس هش ــی  دانش آم ــدی صالح محمدمه

ــران شــیراز، ای

حسن صالحی استاد بخش علوم باغبانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

واژگان کلیدی
نرگــس شــیراز،  بریدنــی، عمــر گلجایــی،  گل 

 . شــت ا د پس بر

تاریخ پذیرش: 1399/07/01  
تاریخ انتشار: 1400/12/15



51

باغبانی شماره 160 و 161

بهار و تابستان 1400

افزایـش  ماننـد  نرگـس  گل  زینتـي  ویژگی هـای   افزایـش 
طول سـاقه گل دهنده شده است )Nakhaie, 2004(. نرگس 
 شیراز با نام علمی .Narcissus tazetta L  از تیره نرگس سانان

اسـت. ایـن جنـس گونه هـای مختلفـی دارد. این گونـه بـه 
کوهپایه هـای  و  دشـت ها  در  طبیعـی  و  خـودرو  صـورت 
 زاگـرس جنوبـی در اسـتان  های فـارس، خوزسـتان، ایـالم و

کرمـان رویـش دارد. نرگـس زار جـره یکـی از زیباتریـن و 
بی نظیرتریـن نرگس زارهـای طبیعـی ایـران اسـت کـه بـا 
 وسـعتی حدود 29/5 هکتار در بخش جره و باالده در فاصله
 50 تـا 55 کیلومتـری جنوب شـرقی شهرسـتان کازرون در
 استان فارس واقع شده است. این مکان یکی از ذخیره گاه های

ژنتیکی باارزش گل نرگس در ایران است.
از آن جایـی کـه بیش تـر مصرف کنندگان گل هـای بریده 
بـه شـیوه های افزایـش عمـر پس  از برداشـت آن هـا آگاهـی 
ندارنـد، گل هـای خریداری شـده توسـط آنهـا کم تـر از حـد 
 استاندارد )Ebrahim Zadeh and Seifi, 1999( دوام دارند و

خیلـی زود از بیـن می رونـد. ایـن موضـوع باعـث افزایـش 
 قابل توجه تلفات در بخش گلکاری کشور می شود و افزون بر

زیـان مالـی بـه اقتصـاد کشـور و کاهـش صـادرات، تمایـل 
 شـهروندان ایرانی نسـبت به خریداری و اسـتفاده از گل های

بریدنـی را نیـز کاهش می دهد. برای حل این مشـکل افزون 
نگهـداری  بـه مصرف کننـدگان در مـورد  آگاهـی دادن   بـر 
 گل هـای بریدنی، باید محلول های ارزان، دردسـترس و قابل

کاربـرد در شـرایط منـزل نیز تهیـه و به آن هـا معرفی نمود 
تـا گل ها در شـرایط منزل دوام بیش تری داشـته  باشـند.

 بـا توجه بـه کوتاه بودن طـول عمر گل بریدنی در دسـت
 مصرف کننده و همچنین اهمیت کاهش تلفات در بخش گلکاری،

در ایـن پژوهـش اثـر چنـد تیمـار بـر افزایش عمـر گلجایی 
گل نرگـس شـیراز در شـرایط مشـابه منـزل بـا باز بُـرش 
انتهـای سـاقه بـرای ارایـه محلـول  نگه دارنـده مناسـب بـه 

بررسـی شـد. مصرف کننـده 

g مواد و روش ها
تعـداد بیـش از 200 گل بریدنـی نرگـس َکم پَـر شـیراز 
از گلفروشـی تجـاری واقـع در خیابـان قصردشـت شـیراز 
 تهیـه شـد. بـرای انجـام آزمایـش از بطری هـای آب معدنـی

آن هـا  بـاالی  قسـمت  کـه  شـد  اسـتفاده  سی سـی   500

بریده شـده و بـه طـول حـدود 12 سـانتی متر رسـید. در هر 
بطـری بـه میـزان 150 سی سـی آب تصفیه شـده خانگـی 
یـک  نـگاره  در  گل هـا  آماده سـازی  مراحـل  شـد.  افـزوده 
آمـده اسـت. TDS و دمـای محلول هـا بـا دسـتگاه مربوطـه 
اندازه گیـری شـد )نـگاره 2(. ویژگی هـای آب مورد اسـتفاده 

در جـدول یـک آمـده  اسـت.

نگاره 1- آماده سازی گل های بریدنی نرگس شیراز برای انجام آزمایش.
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نگاره 2- دستگاه اندازه گیری TDS و دمای محلول ها.

جدول 1- ویژگی های آب تصفیه شده خانگی مورد استفاده در آزمایش.

سختی آب )میلی گرم در لیتر(دما )درجه سلسیوس(
25246

سپس افزودنی ها استفاده شد و محلول همگن گردید. تیمارها 
 شـامل ترکیب هـای سـفیدکننده خانگـی )دارای 25/5 درصـد

هیپوکلریـت سـدیم(، شـکر، آبلیمو طبیعی، سـرکه صنعتی 
غلظـت بـه  کـدام  هـر  ظرفشـویی)پریل(  مایـع  و   )وردا( 

یک درصد )وزن/حجم( به همراه شاهد بود )جدول 2(.

جدول 2- تیمارهای مورد استفاده در آزمایش )به میزان 150 سی سی 
محلول در هر بطری به صورت وزن/حجم(.

تیمارها

A)آب تصفیه  شده )شاهد

Bسفیدکننده خانگی یک درصد

Cشکر یک درصد

Dآبلیمو یک درصد

Eسرکه صنعتی یک درصد

Fمایع ظرفشویی یک درصد

سـپس در هـر بطـری 5 گل بریدنی قرار داده  شـد. طول 
گل هـا همگـی بـه حـدود 26 سـانتی متر رسـانیده شـده و 
سـعی شـد کـه وضعیت گل هـا مشـابه باشـد. بدیـن معنی 
کـه روی آن هـا هـم غنچـه و هـم گل بـاز به تعداد مسـاوی 
باشـد. پیـش از شـروع آزمایـش دمـای آب و دمـای محیط 
اندازه گیـری شـد که هر دو برابـر 25 درجه سلسـیوس بود. 
ایـن دمـا تا پایان آزمایش ثابت نگه داشـته شـد )با دسـتگاه 

گرم کننـده چیلـر(. نـور محیـط حـدود 3 کیلولوکـس )بـا 
اسـتفاده از المـپ مهتابـی سـفید( و رطوبـت نسـبی حدود 
60 درصـد بـود. طرح آزمایشـی به طـور کامـل تصادفی بود 
کـه هـر تیمـار بـا 5 تکرار انجـام شـد. بطری های هـر تیمار 
به طـور تصادفـی در مـکان انجـام آزمایـش قرار داده شـدند 
 )نـگاره 3(. در روز سـوم آزمایـش تمـام سـاقه ها بـه میـزان

3 سانتی متر از زیر آب بازبُرش شدند.

 

\

نگاره 3- نمایی از تیمارهای مورد استفاده همراه با گل های 
استفاده شده.

g اندازه گیری ها
 به طـور روزانه، تعـداد غنچه های باز شـده و در پایان عمر
 گلجایی )یعنی تعداد روزی که هنوز گل زیبا و قابل اسـتفاده

اسـت( اندازه گیـری شـد. همچنیـن وضعیـت گلبرگ هـا و 
سـاقه ها و بخـش زیریـن آن هـا به تدریـج بررسـی می شـد. 

g طرح آماری و مقایسه میانگین ها
طـرح آماری به کار رفته به طـور کامل تصادفی بود. در هر 
 تیمار 4 تکرار و 5 نمونه در هر تکرار وجود داشت و میانگین ها

با آزمون LSD در سطح یک درصد مقایسه شدند.

g نتایج
در جـدول 3 اثـر تیمارهـای مختلـف اسـتفاده  شـده بـر 
میانگیـن عمـر گلجایـی و سـایر ویژگی هـای نرگس شـیراز 

آورده  شـده  اسـت.
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جدول 3- مقایسه اثر تیمارهای مختلف استفاده  شده بر میانگین عمر 
گلجایی و سایر ویژگی های نرگس شیراز.

تیمارها
تعداد غنچه باز 
نشده )3 روز 
پس از تیمار(

درصد پژمردگی 
گل ها )در پایان 

آزمایش(

عمل 
گلجایی 

)روز(
آب

تصفیه  شده 
 )A( )شاهد(

1a87/5b4b

سفیدکننده 
خانگی

   )B( یک درصد
0/75b100a3b

شکر
)C( 0/5یک درصدb47/5c6a

آبلیمو
)D( 1/25یک درصدa87/5b4b

سرکه صنعتی 
)E( 0/25یک درصدc95a3b

مایع ظرفشویی 
)F( 0/25یک درصدc100a2c

در هر ستون میانگین هایی که دارای حرف مشترک هستند از نظر آزمون 
LSD در سطح یک درصد معنی دار نیستند.

اثر تیمارهای مختلف بر TDS در جدول 4 آمده است.

جدول4- اثر تیمارهای مختلف بر TDS محلول در پایان آزمایش.

TDS )میلی گرم در لیتر(تیمارها

 )A( )306آب تصفیه  شده )شاهدd

   )B( 305سفیدکننده خانگی یک درصدd

)C( 216شکر یک درصدe

)D( 314آبلیمو یک درصدc

)E( 352سرکه صنعتی یک درصدb

)F( 824مایع ظرفشویی یک درصدa

میانگین هایـی که دارای حروف مشـترک هسـتند از نظر 
آزمـون LSD در سـطح یک درصد معنی دار نیسـتند.

در طـول آزمایـش وضعیـت گل هـا مـورد بررسـی قـرار 
گرفـت. در برخی تیمارها سـاقه ها بسـیار تغییر شـکل یافته 
یـا رنـگ آن هـا تغییر کـرده بـود )نـگاره 4(. نامناسـب ترین 

تیمـار اسـتفاده از مایـع  ظرفشـویی یـک درصـد بـود که به 
بخـش سـاقه قرارگرفتـه در محلـول به طـور کامـل آسـیب 

بود. رسـانده 

نگاره 4- مقایسه انتهای ساقه گل های بریدنی نرگس شیراز مورد 
استفاده در تیمارهای مختلف به کار رفته در آزمایش.

در پایـان آزمایـش )6 روز پـس از تیمارهـا( عمر گلجایی 
اندازه گیری شـد )نـگاره 5(.

 

نگاره 5- مقایسه عمر گلجایی در تیمارهای مختلف به کار رفته در آزمایش.

 Cپـس از گذشـت بیـش از 25 روز سـاقه ها در تیمـار
نسـبت به سـایر تیمارها هنوز سـبز و شـاداب بود )نگاره 6(.

  

نگاره 6- مقایسه تیمارهای مختلف بر ساقه گل بریدنی نرگس شیراز 
پس از گذشت بیش از 25 روز از آزمایش.
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g بحث
بـا توجـه به نتایج به دسـت آمـده تیمار شـکر یک درصد 
برتـری خـود را نسـبت بـه سـایر تیمارهـا به خوبـی نشـان 
داد. TDS نیـز در ایـن تیمـار کم تریـن میزان را داشـت که 
نشـان دهنـده سـختی کم تـر محلـول اسـت. سـختی کم تر 
می توانـد باعـث جـذب بهتـر و آسـان تر محلـول شـود. این 
تفـاوت در تعـداد غنچه هـای بازشـده و سـالمت گل بریدنی 
به ویـژه انتهـای سـاقه و همچنین عمر گلجایی مشـهود بود. 
به صورتـی کـه پـس از گذشـت بیـش از 25 روز از آزمایـش 
سـاقه های این تیمار نسـبت به سـایر تیمارها شـاداب و سبز 
بـوده و دچـار پوسـیدگی و خشـکی نشـده بودند. ایـن تیمار 
و گرده افشـانی  روی  آینـده  پژوهش هـای  بـرای   می توانـد 
 تشکیل بذر نیز استفاده شود. چراکه روی این ساقه ها گل ها

دارای تخمدان برجسته و در حال تشکیل بذر بودند.
در پژوهشـی که روی گل مریم محالت صورت گرفته است 
برتری تیمار آب مقطر نسـبت به سـایر تیمارهای به کار رفته 
گزارش شـده اسـت )جوکار و صالحی، 1385(. نتایج پژوهش 
حاضـر مشـابه ایـن پژوهـش نبـود و آب تصفیه شـده از نظـر 
 عمـر گلجایـی تفـاوت معنـی داری با تیمار شـکر یـک درصد

داشـت. دلیـل ایـن تفـاوت می تواند، تفـاوت گونـه گیاهی و 
همچنیـن تفـاوت ویژگی هـای آب تصفیه شـده بـا آب مقطر 
باشـد. همچنیـن در پژوهـش بیان شـده اثـر مثبـت بازبُرش 
سـاقه ها در زیـر آب گـزارش شـده که نتایـج پژوهش حاضر 
همسـو بـا آن پژوهـش اسـت. همچنیـن مشـاهده شـد که 
بخـش زیریـن سـاقه ها در محلـول می توانـد به طـور سـریع 
دچـار پوسـیدگی شـود کـه در تیمارهـای شـکر و آبلیمـو 
کم تـر از سـایر تیمارهـا بـود. دلیـل نامناسـب  بـودن تیمـار 
مایع  ظرفشـویی یک درصـد می تواند غلظت باالی اسـتفاده 
 شـده باشـد، چـرا کـه سـختی آب در ایـن تیمـار بسـیار 

افزایـش پیـدا  کـرده  بود.
 عمـر گلجایـی مهم ترین عامل نگهـداری گل های بریدنی

اسـت. در ایـن عامـل، زیبایـی گل و بازارپسـندی آن مدنظر 
اسـت. در تیمـار شـکر یـک درصـد عمـر گلجایـی به طـور 
معنـی داری افزایـش پیـدا کـرد. با توجـه به این کـه افزایش 
عمـر گلجایـی حتـی بـه میـزان یـک یـا دو روز می تواند در 
کاهـش هزینه هـای سـفارش دوبـاره گل هـای بریدنـی در 

منـزل یـا محل کار مؤثر باشـد، می تـوان این تیمار سـاده را 
بـرای اسـتفاده در ایـن مکان هـا توصیه نمـود. البتـه، همراه 
بـا شـرایط آزمایش حاضر یعنی اسـتفاده از آب تصفیه شـده 
همـراه بـا انجـام بازبـرش سـاقه ها پـس از 3 روز قرارگیـری 
در محلـول گلجایـی. تیمارهـای قابـل توصیـه به ویـژه برای 
منـازل بایـد تـا حـد امـکان سـاده و در دسـترس باشـند. 
بدیهی اسـت تیمار شـکر در این شـرایط بسـیار سـاده و در 

است. دسـترس 
بـرای آزمایـش بعـدی توصیه می شـود کـه از غلظت های 

متفاوت شـکر و آبلیمو اسـتفاده شود.
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کوتاهی عمر درختان هلو و شلیل و راه های کنترل آن

g چکیده
به ویـژه  هسـته دار  میـوه  درختـان  مشـکل  مهم تریـن 
هلـو و شـلیل مـرگ زودرس اسـت. عوامـل متعـددی مانند 
بیماری هـای قارچـی و باکتریایـی، نماتدها، شـیوه مدیریت، 
نـوع پایـه و رقـم در آن دخالـت دارنـد. نهال هـای بـذری 
هلـو هنـوز بـه عنوان منبـع اصلـی تهیه پایـه بـرای هلو در 
جهان اسـتفاده می شـوند.اما مشـکل عمـده اسـتفاده از بذر 
هلـو ایجـاد تفرق صفـات ژنتیکـی و یکنواخت نبـودن آن ها 
در خزانـه و بـاغ اسـت. بـرای حـل ایـن مشـکل اسـتفاده از 
هیبرید هـای بیـن گونـه ای هلـو و بـادام راه حـل مناسـبی 
اسـت. ایـن هیبرید هـا، شـامل GF677 و GF557 ، بـرای 
 خاک های قلیایی مناسـب هسـتند. زیرا نسبت به کلروزآهن

مقاومنـد و در مقایسـه بـا پایه هـای بـذری هلو، تـا حدودی 
 خاک های مرطوب و خشـک را تحمل می کنند. شــناخت و
 آشـنایی بـا نحـوه خسـارت و راه هـای کنتـرل عوامـل کوتاهی
 عمر می توانـد منجر به افزایـش محصـول و بهبـود معیشـت

تولیدکننـدگان شـود. در ایـن پژوهـش هلـوی رقـم جی اچ 
هیـل بـر روی دو پایـه بـذری میسـوری و GF677  پیونـد 
شـده و در دو قطعـه زمیـن ضـد عفونـی شـده بـا تابـش 
خورشـیدی و شـاهد کشـت شـدند. بیش ترین درصـد زوال 
درختـان بـه ترتیـب در پایه بـذری بـا 34/37 و تیمار بدون 
تابـش بـا 31/25 و کم تریـن درصـد زوال مربـوط بـه پایـه 

GF677 بـا 12/5 و تیمـار تابش دهـی بـا 15/62 بـود.

ویراستار ترویجی: مهدی فرجی

g مقدمه
 هلو و شلیل ).Prunus persica L( از خانواده گل سرخ و

زیرخانـواده پرونوییـده و جنـس پرونـوس هسـتند. میـزان 
تولیـد جهانـي هلو و شـلیل 24/97 میلیون تن اسـت. ایران 
بـا 62 هـزار هکتـار و تولیـد 863922 تن در جایـگاه پنجم 

.)Anonymous, 2016(جهانـي قـرار دارد
کشـور ایـران بـه دلیـل چهـار فصـل بـودن آب و هـوا و 
شـرایط اقلیمـی منحصر بـه فـرد از نظـر کشـت درختـان 
میـوه از ظرفیـت بسـیار خوبی برخـوردار اسـت. درخت هلو 
یکـی از درختـان میـوه زود بـارده اسـت و در مـدت زمـان 
کوتاهـی بـازده اقتصـادی مطلوبـی دارد. امـا کوتاهـی عمـر 
 .)Riegers, 2006( ایـن درختان معمـوالً مشکل سـاز اسـت
بیمـاری یـا مجموعـه عواملـی کـه به عنـوان کوتاهـی عمـر 
درختـان هلـو شـناخته می شـوند در درختـان زردآلـو و آلو 
هـم گزارش شـده اسـت. در این بیمـاری بخشـی از درخت 
یـا کل درخـت در فصـل بهـار و در ابتـدای رشـد درخـت، 
از  برگ هـا  توسـعه  ابتـدای  در  یـا  زمـان شـکوفه دهی  در 
 بیـن مـی رود کـه معموالً در سـنین 3 تا 7 سـالگی مشـاهد
 شده است )Beckman and Nyczepir, 2004(. عواملی مثل
 خسـارت سـرما و سـرطان باکتریایی به طور مستقیم موجب

مثـل  عواملـی  مـرگ درخـت می شـوند، در صورتـی کـه 
نماتدهـای حلقـوی، زمـان هـرس و نـوع پایـه درختـان را 
 ضعیـف و نسـبت بـه عوامـل مسـتقیم حسـاس می کننـد و
Beckman and Nyczepir,( باعـث مرگ درخـت می شـوند 

جهـت  روش  بهتریـن   .)2004; Nyczepir et al., 2012

کنتـرل کوتاهـی عمـر درختـان هلـو کنتـرل و مدیریـت 
درسـت عوامـل غیرمسـتقیم ماننـد اسـتفاده از پایـه اسـت. 

 pirkhezri50mohi@gmail.com :رایانامه
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شکل 1- پایه های جی ان )برگ قرمز( و جی اف 677 هلو متحمل به 
آهک و شرایط قلیایی خاک

 بیش تر پایه های مورداسـتفاده برای درختان میوه هسته دار
در ایـران بـذری و غیریکنواخت هسـتند و درختان روی این 
پایه هـا از نظـر میـزان عملکـرد و مقاومـت در برابـر آفـات و 
بیماری هـا یکسـان نیسـتند و همیـن امـر موجب مشـکالت 
 متعددی در اجرای عملیات باغبانی می شود. پایه های رویشی
 بـه علـت دارا بودن برخـی صفات مفید از جملـه مقاومت به

تنش هـای غیرزیسـتی،  بـه  مقاومـت  آفـات،  و  بیماری هـا 
سـازگاری بـا ارقـام پیوندی، افزایـش عملکرد میـوه، کنترل 
رشـد و امکان تکثیر سـریع رویشـی، بـرای پایه هـای بذری 
جایگزین هـای مناسـبی هسـتند. نوع پایـه از عوامـل اصلی 
 Beckman et al., 1996; Reighard( کوتاهی عمر هلو است
et al., 1996; Hammerschlag, 2000(. پایه هـای گاردیـن، 
 BY520-8 ،BY7446 و گوجه سبز بیش ترین نرخ زنده مانی
.)Reighard et al., 1998( را در مکان با آلودگی شدید نشان دادند 

تلفـات کوتاهـی عمـر، در پایـه الول بیـش از گاردین اسـت 
 )Reighard et al., 2005(. پایه جدید MP-29 هیبرید آلو و
 هلـو نیمـه پاکوتـاه و مقاوم بـه طیف وسـیعی از بیماری ها و
 نماند است )Beckman et al., 2019(. نماتد حلقوی و نماتد
 مولد زخم با تغذیه بر روی ریشه باعث ضعف درختان به خصوص

 .)Nyczepir et al., 1983( روی پایه های حسـاس می شـوند
شـانکر سایتوسـپورایی پـس از خسـارت سـرما در درختـان 
 Gamliel and Katan , 1991; Nyczepir( ظاهـر می شـود
et al., 2012(. شـانکر باکتریایـی به صـورت مسـتقل و یـا با 
خسـارت سـرما عمـل می کند. عالئـم آن اغلب بـا تأخیر در 
شـکوفایی و دیـر بـاز شـدن برگ هـا ظاهـر می شـود. مرگ 
 بافت هـای تنه معموالً زیر سـطح خاک گسـترش نمی یابد و
 سیستم ریشه ای زنده است. بنابراین درخت در طول تابستان
 تولید پاجـوش می کند )Kennelly et al., 2007(. پژمردگی
 ناگهانی بهاره در اثر خسـارت سـرما اسـت. خسـارت سـرما

 درختـان را برای مرگ در اثر شـانکر باکتریایی مهیا می کند
)Sherman and Andersen, 1994(. هرس، تغذیه، مدیریت 
کـف باغ و انتخاب نـوع پایه و پیوندک از عوامل مدیریتی در 
.)Okie et al., 1994( کنترل کوتاهی عمر درختان هلو هستند 
 عوامل بیماری زایی قارچی باعث خشـکیدگی سرشـاخه ها و
Escudero and Lopez,( زوال درختان هسـته دار می شـوند 
 Beckman and Nyczepir, 2004 ;2001(. علت مرگ زودرس

درختان هلو ترکیبی از اثرات نماتد حلقوی، شانکر باکتریایی 
شـانکر سیتوسـپورایی و آسـیب سـرما گـزارش شـده اسـت 
 )Uyemoto et al., 2005(. تابش دهی خاک بر فعالیت میکروبی

خاک که منجر به بازداشـتن فعالیـت عوامل بیماری زا مانند 
نماتدهـا و یـا افزایش فعالیـت آنتاگونیسـتی قارچ های مفید 
خـاک می شـود، موثـر اسـت. تابش دهـی بـه همـراه مالـچ 
پلی اتیلنـی کـه عامل بهداشـتی و باعـث افزایـش رطوبت و 
یـا دیگـر تغییـرات بیولوژیکی خاک می شـود، برای رشـد و 
.)Gamliel and Katan, 1991( سالمتی گیاه سودمند است 
 همچنیـن اثـرات هم افزایی مثبتـی بین تابش دهـی خاک و
 کنتـرل بیولوژیکـی جمعیـت نماتـد حلقـوی وجـود دارد و
 کاهـش قابل توجهـی در جمعیت نماتـد در تیمار تابش دهی

تـا دو سـال مشـاهده می شـود. کمیـت و کیفیـت جمعیـت 
 میکروب های خاکزی برای حداقل 11 ماه پس از تابش دهی

خـاک تغییـر می کنـد کـه مشـابه تیمـار متیـل برومایـد 
در خورشـیدی  تابـش   .)Nyczepir et al., 1998(  اسـت 
 بیست سانتی متری باالی خاک، برای مدت حداقل سه سال،
 جمعیـت را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. گزارش هایی

بـه خـاک  تابش دهـی خورشـیدی  موفـق  کاربـرد  دربـاره 
بـرای  خاکـزاد،  بیماری هـای  و  آفـات  مدیریـت  به  منظـور 
قبـل و پس از احـداث باغ-ها وجود دارد. تابش خورشـیدی 
پسـته باغـات  در  ورتیسـلیومی  پژمردگـی  کنتـرل   بـرای 
،)Tjamos, 1991( زیتون ،)Ashworth and Gaona, 1982( 

بادام و زردآلو )Stapleton and Lopez, 1998( و پوسـیدگی 
سـفید ریشه در درختان سـیب )Freeman, 1990( به کار می رود. 

و  پایه هـای جـی اف677  از  در حـال حاضـر اسـتفاده 
باغ هـای تجـاری  افزایـش طـول عمـر  بـرای  جـی ان 

ضـروری اسـت.
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شکل 2- شانکر باکتریایی در میوه های هسته دار

g زوال
 زوال زود هنـگام درختـان هلو و شـلیل در کشـور یکی از
 عوامـل افزایش هزینه تولید اسـت. همچنیـن معرفی نکردن

یـا دسترسـی نداشـتن بـه پایه هـای یکنواخـت و مقـاوم به 
بیماری از مشـکالت عمده کشـت ارقام هلو و شـلیل اسـت. 
 تاکنـون گزارشـی مبنی بـر انجام روش های غیر شـیمیایی و

یـا اثرات پایـه در جلوگیری از کوتاهی عمـر درختان هلو در 
کشـور ارائه نشـده اسـت. بنابرایـن، تحقیق حاضـر به منظور 
بررسـی اثـر نـوع پایه و ضدعفونـی خاک با نور خورشـید در 

جلوگیـری از کوتاهـی عمر درختان هلو اجرا شـد.

بـر اسـاس نتایج بدسـت آمـده ایـن تحقیـق، بیش ترین 
درصد زوال درختان در پایه بذری بود که در مقایسـه با پایه 
GF677 تفاوت معنی داری نشـان داد. در پژوهش های دیگر 
محققیـن؛ زوال درختان در پایه نماگارد 44 درصد و در پایه 
،)Duncan et al., 1992( آلبرتا 28 درصد گزارش شده است 

بیش تریـن و کم تریـن درصـد زوال درختـان در این تحقیق 
بـه ترتیـب در تیمار بـدون تابش بـا 31/25 درصـد و تیمار 
تابش دهی  با 15/62 درصد )زوال( مشـاهده شد. در آزمایش 
نچزپیـر 50 تـا 56 درصـد زوال درختـان در تیمـار بـدون 
تابـش در مقایسـه بـا 8 تـا 16 درصـد زوال در قطعـه تابش 
.)Nyczepir et al., 2012( داده شـده گـزارش گردید اسـت 

در ایـن آزمایـش درصـد زوال درختان در سـال دوم نسـبت 
بـه سـال اول 14/5 درصد افزایش نشـان داد )شـکل 3(. در 
گـزارش دیگـر محققین، مـرگ و میر ناشـی از کوتاهی عمر 
درختـان در پایـه بـذری الول بیـش از پایه گاردین اسـت و 
میـزان مـرگ و میـر بیش از 50 درصد گزارش شـده اسـت 
 )Reighard et al., 1996(. درصد زوال درختان بر اثر عوامل
 مرتبط با کوتاهی عمر درختان 31 درصد و بر اثر سایر عوامل

.)Beckman et al., 2002( 18 درصد گزارش شده است

 

شکل 3- درصد زوال درختان هلو رقم G. H. hill در تیمارهای نوع 
 ،GF677 پایه، تابش دهی و زمان )سال( شرح ستون ها از چپ )1- پایه
2- پایه بذری 3- تابش داده نشده 4- تابش داده شده 5- سال دوم 

6- سال اول( 

g  خشکیدگی
خشـکیدگی سرشـاخه ها بـه این صورت اسـت کـه ابتدا 
برگ های سـبز خشـک شـده، سـپس در اثر تابش آفتاب به 
 رنگ قهوه ای در می آیند و غالباً از شـاخه ها جدا نمی شـوند.

بیمـاری از شـاخه های انتهایـی بـه سـمت سـایر شـاخه ها 
توسـعه پیـدا می کنـد و در نهایت به تنه سـرایت می کند. با 
 گسـترش زخم، حالت خشـکیدگی سرشـاخه ایجاد شـده و

شـاخه کامال خشـک می شـود. در بعضی موارد شـکاف هایی 
بـه طـول 5 تـا 10 سـانتی متر در پوسـت شـاخه های آلوده 
دیـده می شـود کـه غالبـاً همـراه بـا خـروج صمـغ از ایـن 

شـکاف ها اسـت.

شکل 4- عالئم خشکیدگی سرشاخه روی بازوها و جداشدن پوست )پایین( و 
شاخه های ضعیف تر بصورت خشکیدگی کامل ظاهر می شود )باال چپ(
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 در شـاخص خشـکیدگی سرشـاخه ها بیش تریـن مقدار 
ابتـالء مربـوط بـه پایـه بـذری بـود بـا 1/06 کـه نسـبت به 
پایـه GF677 بـدون عالئم، تفـاوت قابل توجهی نشـان داد. 
ایـن متغیـر بین سـال اول و دوم نیز متفاوت بود و شـاخص 
خشـکیدگی سرشـاخه ها طـی سـال اول تـا دوم از 0/34 به 

0/72 بیـش از دو برابـر افزایش نشـان داد )شـکل 4(.

 

G. H. hill شکل 5- شاخص خشکیدگی سرشاخه های درختان هلو رقم 
در تیمارهای نوع پایه، سوالریزاسیون و زمان )سال(. شرح ستون ها از 
چپ، 1- پایه GF677، 2- پایه بذری 3- تابش داده نشده 4- تابش 

داده شده 5- سال دوم 6- سال اول 

g صمغ زدگی
بیمـاری صمغ زدگی شـاخه عامـل تراوش صمـغ و ایجاد 
گره هـا یـا زخم هـای صمغـی روی پوسـت درختـان اسـت. 
حتـی ممکـن اسـت بـه صـورت تاول هـای کوچـک روی 
 پوسـت درخـت یـا ایجاد برفـک در انتهای آن دیده شـود. با

گذشت زمان، این بیماری، درخت را ضعیف کرده و در نهایت 
 می خشـکاند. باالتریـن میـزان شـیوع ایـن مشـکل در میان

درختان جوان و تحت استرس خشکی و کم آبی است. 

 

شکل 6- عالمت صمغ زدگی شاخه درخت هلو که پس از شکاف در 
الیه زاینده بر اثر باکتری ایجاد می شود و صمغ تراوش می شود

شـاخص صمـغ زدگی شـاخه ها یکی از صفاتی اسـت که 
در شـروع زوال درختان هلو قابل مشـاهده و در کوتاهی عمر 
آن هـا مؤثـر اسـت. نتایـج ایـن پژوهش نشـان داد کـه پایه 
 GF677 بـذری میسـوری با شـاخص 1/04 نسـبت به پایـه
بـدون صمـغ زدگی سرشـاخه ها اختالف معنی داری داشـت 
)شـکل5(. بـا وجود اینکه قطعـه تابش دهی )0/44( نسـبت 
به بـدون تابـش )0/6( میزان کم تری صمغ زدگی سرشـاخه 
داشـت. صمغ زدگی سرشـاخه در سـال دوم )0/78( نسبت 

به سـال اول )0/26( سـه برابر افزایش نشـان داد. 

 

شکل 7- شاخص صمغ زدگی تنه درختان هلو رقم G. H. hill در 
تیمارهای نوع پایه، سوالریزاسیون و زمان )سال(. شرح ستون ها از چپ 

1- پایه GF677، 2- پایه بذری 3- تابش داده نشده 4- تابش داده 
شده 5- سال دوم 6- سال اول

اسـتفاده سـالیانه از پوشـش نایلونـی در اطـراف 
درختـان به مـدت یک مـاه در خـرداد مـاه، ضمن 
جلوگیـری از تلـف شـدن آب، طول عمـر درختان 

هلـو و شـلیل را بـاال می بـرد.

g نتیجه گیری کلی
 کوتاهـی عمـر درختان میوه هسـته دار به خصـوص هلو و

شـلیل یکـی از معضـالت عمـده باغـداران کشـور اسـت که 
عوامـل بیمـاری زا و پایه هـای حسـاس از مهم تریـن دالیـل 
ایجـاد آن هسـتند. اسـتفاده از پایه هـای متحمل بـه عوامل 
بیمـاری زا ماننـد GF677 تأثیـر قابـل توجهـی در افزایـش 
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عمـر اقتصـادی باغ هـای هلـو و شـلیل دارد و بـه دنبـال 
آن بـه دلیـل عـدم نیـاز بـه واکاری هـای پی در پـی، کاهش 
هزینه های تولید را در پی دارد. همچنین استفاده از هرگونه 
عملیـات  فیزیکـی، شـیمیایی و یـا بیولوژیکـی کـه منجر به 
کاهـش عوامـل بیماری زای خاکزاد در محدوده ریشـه شـود 
بـه افزایـش عمـر درختان کمـک می کنـد. در ایـن تحقیق 
 بـه جـای اسـتفاده از ترکیبـات شـیمیایی ضدعفونی کننـده

خـاک مانند واپـام، متیـل برومایـد، اسـپیروتترامات، فلوین 
 سـولفون )Shirley et al., 2019( و...که بر محیط زیسـت و
 فلور مفید خاک اثرات مخربی دارند، با استفاده از نور خورشید
 نسبت به ضدعفونی خاک اقدام گردید و موجب بهبود شرایط

خـاک از نظـر حفـظ رطوبـت و عـدم رشـد علف هـای هـرز 
بـرای مـدت 9 مـاه شـد. نتایـج این تحقیـق اثـرات مثبت و 
قابل توجه ضدعفونی خاک بر شـاخص های سـالمت و رشـد 
درختـان هلـو را نشـان داد، ضمـن اینکه بـر صرفه جویی در 
مصـرف آب در شـرایط بحرانـی آبی کشـور نیز مؤثر اسـت. 
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ترویـج کشـاورزی به عنـوان یک علـم تصمیم گـرا و میان 
رشـته ای یکـی از مهم ترین رشـته های دانشـگاهی در بخش 
 کشـاورزی اسـت که متخصصان آن توسـعه منابع انسـانی و

ارتقـای ضریـب نفـوذ دانـش و فناوری هـای  نویـن در میان 
کشـاورزان و بهره بـرداران را در فراینـد مدیریـت دانـش و 

اطالعـات کشـاورزی دنبـال می کننـد. 
 به طـور کلـی و به دلیل لـزوم برقـراری ارتباط با انسـان و
 تأثیرگذاری بر تصمیمات و رفتارهای کشاورزان و بهره برداران،
 ایفای نقش متخصصان، مروجان و تسهیلگران ترویجی کاری
 سـخت، پیچیده و زمانبر است و مستلزم تسلط بر حوزه های

مختلف کشـاورزی، تئوری های آموزش غیررسمی، علوم ارتباطات، 
 رفتارشناسـی و جامعـه شناسـی و مهم تـر از همـه منطبق سـازی

آنهـا با شـرایط زمانی و مکانی متفاوت اسـت. اما این کار در 
کشـور مـا به دلیل نـوع و ویژگی های نظام هـای بهره برداری، 
 نـگاه تصمیم سـازان و تصمیم گیـران بـه توسـعه، و میـزان
 توجـه بـه نقـش، اهمیـت و جایـگاه تحقیقـات، آمـوزش و
 ترویج کشاورزی و انتظارات موجود از آنها، شرایط سخت تر و

پیچیده تری دارد. 
آقـای دکتـر مومونـدی مدیـرکل دفتـر ترویـج دانـش و 
فنـاوری کشـاورزی در گفـت و گویی صمیمانه ضمن اشـاره 
بـه موضوعـات فوق، پاسـخگوی سـؤاالت ما بودند که شـما 

را بـه مطالعـه آن دعـوت می کنیم:

گفتگو با دکتر عبداهلل موموندی
مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری

مصاحبه از: فیروزه سلیمانی امید

 مـروج: امروزه در بیـان اسـتراتژی ها، راهبردها 
و برنامه هـای ارائـه شـده، از واژه ترویـج کشـاورزی 
مسـئله محور خیلـی نام برده می شـود. منظور شـما 

از ترویـج مسـئله محور دقیقًا چیسـت؟ 
بـرای پاسـخ دقیق تـر به این سـؤال بایـد ابتدا تفاوت سـه 
واژه نیـاز، مشـکل و مسـئله را بیـان کنـم. در مفهـوم کلـی 
نیـاز، بـه موقعیتـی گفتـه می شـود کـه در آن میـان وضـع 
موجـود با وضع مطلوب فاصله باشـد. آن چه کـه در این بین 
قـرار دارد یعنـی نوعـی توانایـی، نگـرش و یا مهـارت، باعث 
 شـکل دهی ترجیحـات، عالیـق و انتظـارات افـراد  شـده و

بـر عملکردهـای مطلـوب او تأثیـر منفـی می گـذارد همگی 
نشـانگر وجـود نیاز اسـت.

انسـان ها دارای نیازهـای متفـاوت و متنوعـی از جملـه 
خویشـتن یابی  و  احتـرام  امنیـت،  فیزیولوژیـک،  نیازهـای 
هسـتند و در طـول تاریـخ تمام سـعی و تالش خـود را برای 
برطـرف نمـودن ایـن نیازهـا بـه کار گرفته انـد ولـی در ایـن 
مسـیر بـا مشـکالت و موانعی نیز روبـرو بوده اند کـه برطرف 
سـاختن نیازهای درک شـده را با دشـواری مواجـه کرده اند. 
مشـکل یک قضاوِت حسـی اسـت و زمانی بـروز می کند که 
یـک جـای کار می لنگـد و چیـزی در جایـی کـه باید باشـد 
نیسـت. امـا چه چیـزی؟ کجا؟ چـرا؟ دقیقاً معلوم نیسـت و 
موضوع آنقدر مبهم اسـت که نمی توان آن را توضیح داد و یا 
تشـریح کـرد چون هنوز حتی در تعریـف و توصیف وضعیت 
علت هـای  می توانـد  مشـکل  یـک  داریـم.  موجـود ضعـف 
 زیـادی داشـته باشـد و ترکیبـی از مسـائل مختلـف باشـد.

هـر سـؤال و یـا هر چیـزی که شـامل شـک و تردیـد، عدم 
قطعیـت، باشـد می توانـد یک مشـکل باشـد. 

 مسئله، جزئی و دقیق تر از مشکل است و در آن متغیرهای
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مستقل و وابسته و سایر متغیرها مشخص و معلوم هستند. مثاًل 
 باال بودن میزان مصرف آب در بخش کشـاورزی یک مشـکل
 اسـت که می تواند علت های زیادی مانند سیستم انتقال آب،
 روش آبیـاری، عدم آگاهی کشـاورز در مـورد نیاز آبی گیاه و

دور آبیاری و موارد دیگر باشد. 
آنچه مدیران، متخصصان کشـاورزی و کشاورزان در ابتدا 
 با آن مواجه می شـوند؛ غالباً مشـکل است که امری سطحی،

کلـی، ذهنـی، مرکـب و مبهـم، قابـل رؤیـت توسـط عـوام، 
فاقـد روش بررسـی و به همیـن دلیـل غیرقابـل حـل اسـت. 
امـا وقتـی مشـکل بـه مسـئله تبدیـل شـود، امـری ژرف، 
متمایـز، معیـن، عینـی، روشـن، دارای روش بررسـی و لـذا 

قابـل حل اسـت. 
 آنچـه کـه نظام آموزش و ترویج کشـاورزی و متخصصان 
علـوم ترویـج و توسـعه روسـتایی دنبـال می کننـد مسـئله 
اسـت نـه مشـکل. ترویـج مسـئله محور یـک رویکـرد فعـال 
 کشاورز محور در یادگیری است که در آن کشاورزان با استفاده

از شـیوه مباحثه، فعاالنه در فعالیت های آموزشـی ـ ترویجی 
 شرکت نموده و مشتمل بر یادگیری دانش، افزایش مشارکت

گروهی و ارتباط اسـت. در ترویج مسـئله محور، تمرکز اصلی 
بر شناسـایی و تعریف دقیق مسـئله و شناسـایی راهکارهای 
ممکـن و کمک به کشـاورزان برای تصمیم گیـری و انتخاب 

بهتریـن راهکار از میان راهکارهای موجود اسـت.   

 مـرّوج: سـؤالی کـه بـرای مـن مطرح اسـت این 
 اسـت که نقش مروج در کمک به تشخیص مشکالت و
آیـا  اسـت؟  انـدازه  چـه  تـا  بهره بـرداران  مسـائل 
 می تـوان از بهره بـرداران انتظار داشـت کـه به تنهایی

مشکالت و مسائل خود را بیان کنند؟
 بدیهی اسـت که چنانچه کشـاورزان و بهره بـرداران قادر 

باشـند نیازها، مشـکالت و مسـائل خود را تشـخیص داده و 
آنهـا را بیـان کننـد بسـیار ایـده آل خواهـد بود، امـا واقعیت 
ایـن اسـت کـه در عمـل چنیـن نیسـت. مباحث مربـوط به 
فعالیت هـای کشـاورزی در مراحـل قبـل از تولیـد، تولیـد، 
بازاررسـانی  و  بازاریابـی  برندینـگ،  بسـته بندی،  فـرآوری، 
آنچنـان گسـترده، پیچیـده، عمیق و در هم تنیده اسـت که 
 حتـی مجرب تریـن و متخصص تریـن افـراد هـم نمی تواننـد

ادعا کنند که بی نیاز از مشاوره و همفکری با دیگران هستند. 
بر این اسـاس یکـی از مهم ترین وظایف مروجان کشـاورزی 
 کمک به آشکارسـازی نیازهای پنهان، تشـخیص مشکالت و
بهره بـرداران و  توسـط کشـاورزان  مسـائل  دقیـق   تعریـف 

اسـت. مروجـان در ایـن مـوارد در نقش هـای مختلفی نظیر 
آموزشـگر، مربـی و تسـهیل گر ظاهـر می شـوند کـه دارای 
تفاوت هـای اساسـی بـا هـم هسـتند. توصیـه اَکیـد بنـده 
در ایـن مواقـع ایفـای تسـهیلگری توسـط مروجـان عزیـز و 

اسـت.  محترم 
 مـروج: اسـتنباط مـن این اسـت که ایفـای نقش 
به عنوان یک مروج کشـاورزی کاری سـخت و پیچیده 
اسـت، اصـوالً ترویج کشـاورزی در دسـته بندی علوم 
در کـدام دسـته قـرار می گیـرد و مروجان کشـاورزی 
خـود  مأموریت هـای  و  وظایـف  در  موفقیـت  بـرای 

نیازمنـد بـه چـه دانـش و مهارت هایی هسـتند؟ 
بلـه، تشـخیص شـما کامـاًل درسـت اسـت. به طـور کلـی 
و در یـک نـوع از تقسـیم بندی رایـج، علـوم بـه دو دسـته 
علـوم نتیجه گـرا و علوم تصمیم گرا تقسـیم بندی می شـوند. 
در ایـن دسـته بندی ترویـج و آموزش کشـاورزی در دسـته 
علـوم تصمیم گـرا قـرار می گیرنـد. در علـوم تصمیم گـرا و 
برخـالف علـوم نتیجه گـرا متخصصـان و محققـان موظـف 
هسـتند که نتایـج یافته های خـود را بالفاصله بـه مخاطبان 
انتقـال داده و بـر تصمیمـات آنـان نیـز بـرای پذیـرش و 
به کارگیـری توصیه هـای ارائـه شـده تأثیـر بگذارنـد. امـا در 
علـوم نتیجه گـرا بدیـن شـکل نیسـت. دانشـمندان در ایـن 
علـوم نتایـج حاصلـه از کار خود را منتشـر می کننـد و دیگر 
مسـؤلیتی در قبـال زمـان و مـکان به کارگیری آنهـا ندارند. 
همیـن موضـوع کافـی اسـت تـا بـه ماهیـت و پیچیدگـی 

خـاص علـم ترویـج و آمـوزش کشـاورزی پـی ببریم. 
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پیچیدگـی کار یـک مـروج به دلیـل ماهیـت آن و ارتباط 
بـا منابـع انسـانی در بخـش کشـاورزی اسـت. کشـاورزان و 
 بهره بـرداران در شـرایط بسـیار متفاوت و متنوعـی زندگی و

فعالیت می کنند و تصمیمات آنها تحت تأثیر باورها، نگرش ها، 
 عوامـل و متغیرهـای زیـاد و درهـم تنیـده ای شـکل می گیرد
 که اصوالً پیش بینی و شـناخت دقیق آنها کار بسـیار سختی

اسـت. عالوه بر این مخاطرات انسان سـاخت و طبیعت ساخت 
بسـیاری هم فعالیت های کشـاورزان و بهره برداران در بخش 
کشـاورزی را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد که یک مـروج در 
هنـگام برقـراری بـا مخاطبان خـود بایـد آنهـا را موردتوجه 
قـرار دهـد. در این شـرایط آشـنا بودن یک مـروج با اصول و 
مبانـی فعالیت هـای کشـاورزی در حوزه هـای مختلف، علوم 
روانشناسـی، جامعه  شناسـی، رفتارشناسـی فـردی، گروهی 
 و اجتماعـی، ارتباطـات، برنامه ریـزی و رهیافت هـا، الگوها و 
روش های ترویجی یک امر بدیهی اسـت، اما چیزی که از آن 
 مهم تـر اسـت؛ میـزان خالقیـت، ابتکار ِعمـل و نوآورانه بودن
 اقدامـات یک مروج در شـرایط متغیـر و در برخورد با افراد و

گروه هـای مختلـف اسـت. برای ایـن کار مروجان بایـد افراد 
به شـدت »یادگیرنده ای« باشـند و تغییرات مختلف در میان 
کشـاورزان و عواملـی که رفتار کشـاورزان و بهره بـرداران در 
ایـن شـرایط را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد را به طـور جدی 

دنبـال کنند.
 مرّوج: بزرگ ترین مشکل نظام ترویج کشاورزی 

کشور را چه می دانید؟
ترویـج کشـاورزی  نظـام  ماننـد هرسیسـتم دیگـر،  بـه 
 ایـران نیـز در مسـیر عملیاتی کـردن مأموریت هـا، وظایف و
 برنامه هـای خـود با چالش ها و موانع گوناگونی مواجه اسـت،
 اما از دیدگاه من بزرگ ترین مشکل کنونی نظام ترویج کشاورزی

در ایـران نـوع نـگاه تصمیم سـازان و تصمیم گـران کشـور 
بـه مقولـه توسـعه و ابـزار و لـوازم موردنیـاز برای دسـتیابی 
توسـعه  دنیـا  تمـام  در  کـه  ایـن  علیرغـم  اسـت.  آن  بـه 
را  اجتماعـی  توسـعه یافتگی  و  اسـت  انسـان محور  امـری 
مسـتلزم توسـعه یافتگـی فـردی می داننـد امـا نـگاه غالـب 
سـخت افزاری  مـا  کشـور  در  اجرایـی  مدیـران  میـان  در 
اسـت و توسـعه یافتگی کشـور را از طریـق انتقـال فنـاوری 

دنبـال می کننـد و متأسـفانه شـدت ایـن نـگاه در بخـش 
اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت.  بیش تـر  خیلـی  کشـاورزی 
 کـه خیلـی از اندیشـمندان مقولـه توسـعه معتقـد هسـتند

رسـمی  آمـوزش  نظـام  نتیجـه  توسـعه یافتگی حتـی  کـه 
نیسـت بلکـه ماحصـل وجـود شـرایط الزم بـرای یـک نظام 
یادگیـری دائمـی و مـادام العمر اسـت که  این امـر در بخش 
کشـاورزی تنهـا از طریـق اسـتقرار یـک نظـام آموزشـی- 

ترویجـی کارآمـد، پویـا و خـالق ممکـن خواهـد شـد.  
 مروج: چه توصیه ای برای مروجان کشاورزی دارید؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه دسـتیابی بـه توسـعه سیاسـی، 
 اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگی یک شـبه به دسـت نمیاد و
 هیچ راه میان بری ندارد. بلکه تالش و ممارست فراوان می خواهد و

مهم تـر از همـه آدم هـای دلسـوزی کـه رشـد، پیشـرفت و 
توسـعه کشـور براشـون مهم باشد. ترویج کشـاورزی یکی از 
 سـتون های اصلـی مدیریـت دانـش و اطالعات کشـاورزی و

ابـزار بسـیار مهمـی در توسـعه کشـاورزی دانش بنیـان در 
ایران و سراسـر جهان اسـت و بدیهی اسـت که  ایفای نقش 
به عنـوان مـروج کشـاورزی کار بسـیار سـخت و پیچیـده ای 
اسـت کـه دالیلـش را قبـاًل توضیـح دادم. مـن الزم اسـت 
از تمـام همـکاران عزیـزی کـه علیرغـم تمـام کمبودهـا و 
دشـواری ها در نظـام ترویـج کشـاورزی کشـور مشـغول بـه 
خدمـت هسـتند تشـکر کنـم. بـه آنهـا یـادآوری می کنـم 
کـه در حـال انجـام یکـی از ارزشـمندترین و مقبول تریـن 
کشـور  سراسـر  در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  فعالیت هـای 
هسـتید. بـرای همیـن هـم به کار خـود و به راه خـود ایمان 
داشـته باشـید و در مسـیری کـه در پیش رو داریـد با توکل 
بـر خـدای بزرگ حرکـت کنید و مطمئن باشـید کـه آینده 
از آن ملـت بـزرگ و َسـرفراز ایـران اسـالمی اسـت. بـرای 
موفقیـت بیش تـر در شـغل خـود هم سـعی کنیـد آدم های 
دائمـا یادگیرنـده ای باشـید،  صبور باشـید و مهم تـر از همه 
روحیـه خودانتقـادی، همدلـی، تحمـل و روامـداری را در 

خودتـون تقویـت نمایید. 
 مـروج: از شـما بـرای در اختیار گذاشـتن وقت 

سپاسگزارم.  ارزشـمندتان 
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شانکر پوستی گردو در شرایط تنش

g چکیده
،)Brenneria nigrifluens بیماری شانکر پوستی گردو )با عامل 

نوعی بیماری خطرناک باکتریایی در بسـیاری از کشـورهای 
تولیدکننـده گـردو اسـت. ایـن بیمـاری در درختـان بالـغ 
افـت کیفیـت چـوب و مـرگ  موجـب کاهـش محصـول، 
 درخـت می شـود و در نهال هـای جـوان، موجـب بدشـکل و

بـی ارزش شـدن و در نهایـت خشـکیدن آن  می شـود. ایـن 
بیمـاری در اکثـر مناطـق گردوکاری کشـور در اسـتان های 
مازنـدران، کرمان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کردسـتان، 
همـدان، گیـالن، گلسـتان، لرسـتان و البـرز دیـده شـده و 
خسـارت اقتصـادی آن در برخـی اسـتان ها باالسـت. ضعف 
بنیـه درخت عامـل اصلی پیدایش و گسـترش ایـن بیماری 
اسـت کـه می توانـد بـه دلیـل فقـر خـاک، بافـت سـبک و 
تغذیـه نامناسـب آن و تنـش آبـی باشـد. بنابرایـن می تـوان 
تقویـت بنیـه درخـت را اساسـی ترین محور مدیریت شـانکر 
تغذیـه   )2 منظـم،  آبیـاری   )1 بـا  کـه  نامیـد  باکتریایـی 
 مناسـب و 3( عدم گردوکاری در خاک های سـبک شـنی و

فقیـر محقـق خواهد شـد. کلیـه ارقام گـردو نسـبت به این 
بیماری حسـاس هسـتند. میزان حساسـیت در رقم هارتلی 
بیش از سـایر رقم هاسـت. بنابراین توصیه می شـود از کشت 
رقـم مذکـور در مناطـق شـیوع شـانکر، خاک های سـبک و 
مناطـق کـم بـاران و کـم آب پرهیـز شـود. در ایـن نوشـتار، 
ابتـدا خصوصیـات عمومـی بیمـاری شـانکر پوسـتی گـردو 
 توصیـف شـده و سـپس بـا توجه بـه تأثیـر فقر تغذیـه ای و

تنـش آبـی بـر شـدت آن، برنامـه بهینـه آبیـاری و تغذیـه 
درختـان گـردو ارائـه شـده اسـت.  

ویراستار ترویجی: سیده سمیه مصطفوی

 pirkhezri50mohi@gmail.com :رایانامه

منصـوره کشـاورزی پژوهشـکده میوه هـای معتدلـه و سردسـری، مؤسسـه تحقیقات 
علـوم باغبانـی، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی، کـرج، ایران

سـید اصغر موسـوی بخش تحقیقات علـوم زراعی و باغـی، مرکز تحقیقـات و آموزش 
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g مقدمه
گیـاه گـردو داراي 21 گونـه اسـت کـه مهم تریـن آن، 
یعنـی گونـه گـردوی ایرانـي، از نظر خوراکي و چـوب دارای 
اهمیـت اقتصـادی فراوانـی اسـت. ظاهـراً منشـا ایـن گیـاه 
ایـران بـوده اسـت کـه در ابتـدا بـه هنـد و در 150 سـال 
قبـل از میـالد بـه چیـن و سـپس توسـط سـپاه اسـکندر و 
مهاجـران اسـپانیایی بـه اروپا و آمریکا برده  شـده اسـت. در 
حـال حاضـر ایـن گیـاه در اکثر مناطـق قاره آسـیا از ژاپن و 
چیـن تا هندوسـتان، ایـران و ترکیه، در قـاره اروپا از جنوب 
شـرقي اروپا تا لهسـتان و در قاره آمریکا، در شـرق و جنوب 
ایـاالت متحـده، مکزیـک و در آمریکاي جنوبـي از کلمبیا تا 

آرژانتیـن یافـت مي شـود )درویشـیان، 1382(. 
بـر اسـاس آمـار سـازمان خواربـار و کشـاورزی جهانـی 
 بـرای سـال 2019، سـطح جهانـی زیر کشـت گـردو حدود

1/31 میلیون هکتار بوده و چین با 592 هزار هکتار، در مقام 
 اول و ایـاالت متحـده و ایران بـه ترتیب با 148 هزار هکتار و

45 هـزار هکتـار، در رتبه های دوم و سـوم قـرار دارند. تولید 
 جهانی گردو در همان سال، 4/5 میلیون تن برآورد شده است و
 کشورهای چین، ایاالت متحده و ایران با تولید 2/5میلیون تن،

590 هـزار تـن و 320 هـزار تن، به ترتیـب در مقام های اول 
تـا سـوم تولید جهانی قـرار گرفته انـد. این محصـول در 28 
اسـتان کشورکشـت می شـود و به طور خودرو در جنگل هاي 
اسـتان هاي  مي شـود.  یافـت  نیـز  کشـور  غـرب  و  شـمال 
کرمـان، کرمانشـاه، همـدان و چهارمحـال و بختیـاري هـر 
یــک بــا بــیش از 10 هــزار هکتـار، بیش تریـن سـطح 
واژگان کلیدی زیرکشـت و اسـتان هاي سیسـتان و بلوچسـتان و خوزستان

گردو، شانکر پوستی، آبیاری، خشکسالی
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هر یــک بــا کم تر از 500 هکتار، کم ترین سـطح زیرکشت 
را به خـود اختصـاص داده انـد. متوسـط عملکـرد گـردو در 
ایـران 2/64 تـن در هکتـار اسـت که بـا میـزان 9-6 تن در 
هکتـار برای ارقــام تجـاری فاصله زیـادی دارد. این عملکرد 
پاییـن نشـان دهنده وجـود نواقصـی در تولیـد اسـت کـه از 
جمله می توان به اســتفاده از نهــال بذری )غیرپیونــدي(، 
برداشت در زمان نامناسب، تأخیر در حــذف پوســته سـبز، 
اســتفاده از روش هــاي غیـراســتاندارد در خشـک کـردن 
میـوه و عـدم کنتـرل آفـات و بیماري هـای کلیـدی اشـاره 

کرد )کشـاورزی و حسـنی، 1387(. 

g بیماری شانکر پوستی سطحی گردو
درخـت گـردو مسـتعد ابتـال بـه تعـداد قابـل توجهـی از 
عوامـل بیمـاری زای باکتریایـی، قارچـی و ویروسـی اسـت. 
»بالیت باکتریایي«، »آنتراکنوز«، »شـانکر پوسـتی سطحی«، 
»شـانکر سیتوسـپورایی )فتیلـه نارنجـی(«، »لکـه کرکـي«، 
»پوسـیدگي های ریشـه و طوقـه )فیتوفترایـی، رزلینیایـی و 
آرمیالریایی(«، و »خشـکیدگی شـاخه« از جمله بیماری  های 
باکتریایـی و قارچـی درختان گردو در ایران هسـتند. بیماري 
ویروسـی خطرنـاک و کشـنده »نـوار سـیاه« کـه در آمریـکا 
و اروپـا در ارقـام گـردوی پیونـدي روي پایه هــاي تجــاري 
شـیوع دارد، به دلیـل عـدم اسـتفاده از پایه هـای تجـاری در 

ایـران، دیده نشـده اسـت )کشـاورزی، 1392(. 
 بیماری شانکر پوستی گردو برای اولین بار در سال 1955
 در درختان گردوی دره ساکرامنتوی ایالت کالیفرنیای آمریکا
 کشف شد. سپس از اسپانیا، ایتالیا، ایران، فرانسه و مجارستان

گزارش شـده و گزارشـات وقـوع آن رو به افزایش اسـت. در 
 ایران، اولین بار در سـال 1365 از سـاری و نکای مازندران و
 سـپس به تدریج از اسـتان های کرمـان، فـارس، کهگیلویه و
 بویراحمـد، کردسـتان، همدان، گیالن، گلسـتان، لرسـتان و

البـرز گـزارش شـد. در اسـتان همـدان کـه قطـب اصلـی 
گـردوکاری کشـور اسـت؛ مناطـق تویسـرکان، اسـدآباد و 
همـدان به ترتیـب در حـد 35%، 25% و 22% آلوده انـد و در 
25% باغـات، حداقـل یـک درخـت بیمـار وجـود دارد. نتایج 
بررسـی ها در همـدان نشـان می دهـد که زخم های پوسـتی 

حاصـل از ایـن بیمـاری نه تنها خـود موجب ضعـف درخت 
می شـوند، بلکـه بـا فراهم کـردن راه ورود برای سـایر آفات و 
 بیماری هـا، موجب ضعـف بیش تر و آلودگی هـای مضاعف و

در نهایت مرگ درخت می شوند. 

g خسارت اقتصادی
ایـن بیمـاری خسـارت اقتصـادی هنگفتـی بـه باغـات و 
نهالسـتان های گردو به خصوص در مناطق معتدله و مرطوب 
وارد می کنـد. ایـن بیمـاری بـا کاسـتن عملکـرد محصـول، 
تخریـب و بی ارزش کـردن چـوب گـردو، بدشـکل و کـج و 
معـوج کـردن و نهایتـاً، خشـکاندن نهال ها و درختـان بالغ، 
موجـب خسـارت به باغـات تجاری و نهالسـتان ها می شـود. 
شـانکر پوسـتی سـطحی از جدی تریـن بیماری هـای گـردو 
در ایتالیا، اسـپانیا و فرانسـه اسـت. در ایتالیا در طی اپیدمی 
سـال های 2000-1994، در بیـش از104000 هکتار باغات 
جدیداالحـداث و قدیمـی گـردوی ایتالیـا طغیـان داشـت 
 به طوری کـه از 600 اصلـه درخت گردوی بررسـی شـده در 
سـال 1998، 10% آلـوده بودنـد و صنایـع چـوب آن کشـور 
خسـارت سـنگینی دیـد )مـورون، 1998(. این بیمـاری در 
انگلسـتان موجـب افـت عملکرد محصـول و کیفیـت الوار و 
 خشکی درختان گردو بوده است )مورتی و همکاران، 2007؛

پیسـرلو، 2003(. در باغـات مرکزی کالیفرنیـا نیز رواج دارد 
اما خسـارت اقتصادی باالیی از آن گزارش نشـده اسـت. این 
بیمـاری در کشـورهای ایـاالت متحـده، آرژانتیـن، اسـپانیا، 
 ایتالیا، فرانسـه، رومانی، هلند، ایـران، تایوان و جمهوری کره

نیز شیوع دارد. تنها میزبانان آن گردو و آفتابگردان هستند.

g نشانه های بیماری
  شـانکر پوسـتی می تواند آسیب های جدی به نهالستان و

بـاغ وارد  کنـد. ایـن بیماری در تنه و بخـش پایینی بازوهای 
اصلـی درختـان 20-15 سـاله، لکه هـای گروهـی نامنظمی 
بـه رنـگ قهـوه اي ـ سـیاه ایجـاد می کنـد کـه »شـانکر« 
نامیده می شـوند. این شـانکرها در طول بهار و پائیز شـکاف 
برمی دارنـد و شـیرابه سـیاهرنگی شـبیه بـه قیـر از آن هـا 
تـراوش می شـود. ایـن تراوشـات شـبیه قیـر کـه مشـخصه 
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اصلی بیماری شـانکر پوسـتی گردو هسـتند، در واقع همان 
شـیره گیاهـی اسـت کـه در مجـاورت هـوا خشـک و سـیاه 
 شـده اسـت. درختـان آلـوده بـه شـانکر به تدریـج ضعیف و 
 کم برگ می شـوند و شـاخه های آن ها به مرور می خشـکند و

در نهایـت کل درخـت خشـک می شـود. ایـن بیمـاری تنها 
بـه پوسـت و چـوب صدمـه می زنـد و ندرتاً به طور مسـتقیم 

بـه بـرگ، شـاخه ، جوانه  و میـوه حملـه می کند.  
 از نظر بافت شناسـی، شـانکرها سـطحی هستند و بیش تر

از یک سـوم پوسـت را آلوده نمی کنند اما در بعضی موارد و 
 به خصوص شانکرهایی که رو به سوی جنوب شرقی هستند،

ممکن اسـت عمیق شـوند و بـه الیه های زاینده نیز برسـند. 
 عمیق شدن شانکرها در ایتالیا و استان کهگیلویه و بویراحمد

دیـده شـده کـه ممکـن اسـت بـا خشکسـالی های أخیـر یا 
ضعـف تغذیه یـا آبیاری در ارتباط باشـد. در نهال های جوان 
نهالسـتانی، شـانکر پوسـتی به شـکل خطوط طولی فرورفته 
 20-5 سانتی متری دیده می شود که گاه تراوشات تیره آبکی

از آن تـراوش می شـود. شـانکرهای طولـی به تدریـج بـزرگ 
شـده و به هـم می پیوندنـد و تنه نهال را بدشـکل کرده و در 
نهایـت می خشـکانند. شـانکرها در نهـال تا اعماق پوسـت و 
حتـی کامبیـوم گسـترش می یابنـد و از این رو ایـن بیماری 
در نهال  مرگبارتر از درخت بالغ اسـت )کشـاورزی، 1392(. 

شکل1- عالئم شانکر پوستی در باغ و نهالستان. جاری شدن تراوشات ِشبه قیر 
از تنه در درختان بالغ باغی )راست( و نهال در نهالستان )تصاویر اصلی(

g چرخه بیماری
 اطالعـات زیـادی در مـورد نحوه آلودگی و گسـترش این
 بیماری موجود نیست. باکتری عامل درون شانکر زمستان گذراني

مي کنـد و در بهـار بـا جـاری شـدن تراوشـات از شـانکر، به 
بیـرون راه مي یابـد. سـپس از طریـق بـاد و بـاران منتشـر 
می شـود. راه نفـوذ آن بـه درختـان سـالم احتمـاالً از طریق 
زخم هـای  ناشـی از نـوک پرنـدگان شـیره نوش و دارکـوب 
یـا زخم هـای ایجـاد شـده در اثـر برخـورد چوب بـه تنه در 
 هنگام برداشـت میوه اسـت. شـانکرها همواره فعـال مانده و

بزرگ می شـوند. در مواقعی ظاهراً خشـک و غیرفعال به نظر 
می رسـند، در حالـی کـه از درون، آلودگـی را حفـظ کرده و 
می تواننـد در شـرایط مسـاعد دوبـاره فعـال شـوند. حداکثر 
 فعالیـت شـانکرها مربـوط در شـرایط گرم و مرطـوب بهار و

تابسـتان بـوده و در پاییـز و زمسـتان غیرفعـال می شـوند 
 .)1392 )کشـاورزی، 

g مدیریت بیماری
 ایـن بیمـاری قابـل پیشـگیری نیسـت امـا می تـوان بـه
 روش های زیر، مانع پیشـروی و گسترش آن شد )کشاورزی،

1392؛ لورتی و همکاران، 2006(. 
1- اسـتفاده از نهـال  سـالم: در احداث یـا جایگزینی 
باغـات، نهال هـای گواهـی شـده سـالم را از نهالسـتان های 

معتبـر خریـداری کنید.  
2- آبیـاری و تغذیـه مناسـب: شـدت شـانکر به طور 
مسـتقیم بـا شـدت تنش های محیطـی مرتبط اسـت. نتایج 
کـه  می دهـد  نشـان  ایتالیـا  در  انجـام شـده  بررسـی های 
باکتـری عامـل شـانکر روی بـرگ و علف هـای هـرز وجـود 
دارد و بخشـی از فلـور میکروبـی طبیعـی و غیربیمـاری زای 
بـاغ اسـت. لیکن در شـرایط تنـش به خصوص هنـگام تنِش 
آبـی، بـه نوع بیمـاری زا تبدیل می شـود. از ایـن رو مدیریت 
آبیـاری و تغذیه مناسـب )فصل دوم( نقش اساسـی در مهار 

دارند.   آن 
کاشـت  فاصلـه  رعایـت  کاشـت:  فاصلـه  رعایـت   -3
به منظـور جابجایـی بهتر هوا و کاسـتن رطوبت ضروری اسـت.
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4- سـم پاشـی: سـموم شـیمیایی یـا آنتـی بیوتیک ها 
تأثیـری ندارنـد زیـرا باکتـری عامـل شـانکر در زیر پوسـت 

محافظـت می شـود.
5- جلوگیـری از ایجاد زخـم: با توجه بـه اینکه نفوذ 
ایـن باکتـری از راه زخم هـای تـازه پوسـتی انجام می شـود، 
نبایـد تنـه درخت هنگام برداشـت میوه یا توسـط پرندگان، 

زخمی شـود.
کاشـت  از  مقاوم/پرهیـز  ارقـام  از  اسـتفاده   -6
ارقام حسـاس: اغلب ارقـام تجاری گـردو به ایـن بیماری 
حساسـند. رقـم هارتلـی بسـیار حسـاس و ارقام پدرو، سـر، 
پایـن، مایـت، روند، شـینوا، مامـوت، چندلر و فرنر حسـاس 
هسـتند. رقـم الرا و برخـی کلون هـای رقـم فرانکت نسـبتاً 
مقاومنـد. در بیـن پایه هـای گـردو، گـردوی سـیاه، مقاوم و 

هیبریـد پارادوکـس، تـا حـدودی مقاوم اسـت. 

g مداوای شانکر
در بهار، شـانکرها را تا رسـیدن به بافت سـالم بتراشـید. 
سـپس محـل بـرش را بـا بـردوی غلیـظ )8% کات کبـود، 
8% آهـک زنـده( یا بردوفیکـس ضدعفونی کنید و تراشـه ها 
را بسـوزانید. بافـت تراش خـورده طـی چنـد هفتـه خشـک 
 می شـود و باکتری هـای باقی مانده می میرند. تراشـیدن فقط
 در مراحل اولیه بیماری و روی شانکرهای سطحی مؤثر است و

نباید روی شـانکرهای بزرگ انجام شـود زیـرا موجب ضعف 
بیش تـر درخت می شـود. 

g آبیاری و تغذیه درختان گردو
 تنـش آبی و نیـاز آبی درختان گردو: بـروز تنش آبی
 در درختان گردو موجب اُفت عملکرد و کیفیت میوه )چروکیدگي،
 تیرگی و کاهش درصد مغز، پروتئین، چربي و کربوهیدرات های

مغز(،کاهـش رشـد، خشـکیدن درخـت و افزایش خسـارت 
آفتاب سـوختگي می شـود. به عنـوان مثـال، در رقـم چیکـو، 
کاهـش میـزان آبیـاری از 33 تا 66 درصد نیـاز آبی، موجب 
40-20 درصـد کاهـش عملکـرد شـده اسـت. دوره بحرانی 
تنـش آبـی در ایران در طی دوره رشـد میوه و پرشـدن مغز 
اسـت که معادل ماه های خرداد تا شـهریور اسـت )موسـوی 

و تاتـاری، 1396(. تنـش آبـي در اوایـل مرحلـه رشـد میوه 
 )فروردیـن تـا اواخـر اردیبهشـت( موجـب ریـز شـدن میوه؛

در اوایـل دورة پرشـدن مغـز )تیرمـاه(، موجب سـقط جنین 
 و پوکـي و سـیاهی مغـز؛ در اواخـر مرحلـه پرکـردن مغـز

)ُمـرداد( باعـث چروکیدگـي و تیرگـی مغـز؛ در شـهریورماه 
باعـث چروکیدگـي و سـیاهی مغـز و کاهـش  تجمـع مـواد 
خشـک در مغـز و در طـي ماه هـاي خرداد تا مـرداد، موجب 
کاهـش تعـداد و انگیـزش جوانه هـای گل بـراي سـال بعـد 
 خواهد شـد )مدنی و همکاران، 1387، موسـوی و همکاران،

1384(. در ارقـام حسـاس بـه تنـش گرمـا، آبیـاري کامـل 
طـی دو هفتـه قبـل از برداشـت بـراي جلوگیـري از آفتـاب 
سـوختگي، اُفـت کیفیت و سـیاه شـدن مغز ضروری اسـت. 
فروردیـن  در  آبیـاری  از  بایـد  بهـاره،  بارندگـی  درصـورت 
خـودداری کـرد زیـرا به دلیـل اشـباع شـدن منافـذ خـاک، 
 سـبب خفگی ریشـه و کاهش رشد می شود. در فصل پاییز و

زمسـتان نیـز نبایـد آبیـاری کـرد زیـرا موجب سـرمازدگی 
بارندگـی سـالیانه حـدود  میـزان  اگـر  درختـان می شـود. 
800 میلی متـر بـا توزیـع مناسـب در طول سـال باشـد، در 
صـورت فراهم بودن سـایر شـرایط می توان درخـت گردو را 
به صـورت دیـم کاشـت ولـی در مناطقـی کـه بارش سـاالنه 
کم تـر از میـزان فـوق و یا دارای فصل خشـک باشـد، باید از 
آبیـاری تکمیلـی در ماه هـای گرم اسـتفاده کـرد )گلدهامر، 

1997، درویشـیان، 1378(.

جدول1- برخی خسارت های ناشی از تنش آبی در دوره رشد میوه

نوع خسارتتنش آبی

کوچکـی میـوه، کاهـش گل انگیـزي در سـال بعـد، خرداد
کاهـش رشـد

اوایل تیر
نقص در بسـتن مغز )سـقط جنین(، پوکی، سیاهی و 
چروکیدگـی مغز، نقص در تشـکیل جوانـه میوه، افت 

عملکرد در سـال بعد
مرداد و 
شهریور

کاهـش تجمـع مـواد خشـک در مغـز و در نتیجـه، 
کاهـش وزن، تیرگـی و چروکیدگـی مغـز
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جدول2- تغییرات نیاز آبی درختان گردو در هکتار برحسب سن.

سن درخت 
)سال(

مقدار آب مورد نیاز )متر مکعب در سال( بر درخت
پیوندیغیرپیوندیمقدار آب در هکتار

1700/70/34
220020/98

3-540041/96
6-760062/94
8-980083/92

10-1190094/41
115/4تا111100>

شکل2- خسارت وارده به باغ گردو به دلیل خشکسالی و عدم تأمین 
نیاز آبی.

 

شکل3- خسارت تنش آبی بر کیفیت مغز گردو )باال( در مقایسه با 
شرایط بدون تنش )پایین(.

شکل4- منحنی مراحل رشد قسمت های مختلف میوه گردو

g تغذیه درختان گردو
درخـت گردو، خـاک عمیق، آبرفتی، غنی و لومی-شـنی 
را ترجیـح می دهـد و در خـاک سـنگین )رسـی( یـا خیلـی 
سـبک )ماسـه ای(، کم رشـد می شـود. خـاک بـا اسـیدیته 
 7/5-6/5 و شـوری حداکثـر 4 میلی مـوس بـر سـانتی متر و

آب با شـوری حداکثر 1400 میکروموس بر سـانتی متر برای 
کشـت گردو مناسـب اسـت و بـه خاک های قلیایـی، آهکی، 
شـور و سـطح بـاالی آب زیرزمینی حسـاس اسـت. رطوبت 
 بـاالی خاک نیز موجب پوسـیدگی ریشـه و طوقـه و ریزش
گل  و میوه  آن می شود )راموس، 1997؛ درویشیان، 1378(.

ضعف تغذیه موجب افت عملکرد و حساس شدن درختان 
 گـردو بـه تنش هـای دمایـی )مانند حساسـیت سرشـاخه ها

بـه سـرما( و خشـکی می شـود. بنابرایـن الزم اسـت قبـل 
 از احـداث بـاغ، بـا آزمـون خـاک )نمونه بـرداری از اعمـاق

30-0، 60-30، 90-60 سـانتی متری( و در سـال های بعـد 
از اسـتقرار بـاغ، بـا آزمون هـای خاک و برگ )پـس از ریزش 
گل(، نیازهـای غذایـی درخـت تعییـن و توسـط کودهـای 
شـیمیایی و حیوانـی پوسـیده مرتفـع شـود. ایـن کودها در 
 زمسـتان به صـورت چالکود )شـش چالـه به عمق یـک متر،

یـا  اطـراف(  در  متـر  یـک  طـول  و  سـانتی متر  عـرض40 
کانال کـود )دو کانـال نیم دایـره در دو طـرف( در سـایه انداز 
درخـت داده شـوند. میـزان مصـرف سـالیانه از ده سـالگي 
به بعـد دو کیلوگـرم نیتـرات آمونیـوم در دو نوبـت )اواسـط 
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اردیبهشـت و اواسـط خـرداد( اسـت که بـا افزایش انـدازه و 
باردهـی، تـا 5 کیلوگـرم قابـل افزایـش اسـت. به عـالوه، هر 
سـه سـال یکبار، مصرف مخلوط کودهای سـولفات پتاسـیم 
)2کیلوگـرم(، سـوپر فسـفات ترپیـل )1کیلوگـرم(، گوگـرد 
)0/5کیلوگـرم(،  روی  سـولفات  کیلوگـرم(،   4( کشـاورزی 
اسـیدبوریک )300 گرم(، سـولفات منیزیم )یـک کیلوگرم(، 
سـولفات منگنـز )250 گـرم(، سـولفات مـس )200 گرم( و 
کـود دامـی پوسـیده )50 کیلوگـرم( به صـورت کانالکـود یا 
چالکـود توصیه می شـود. از کودهای حیوانـی به میزان 40-

30 تـن در هکتـار در اواسـط-اواخر پاییز به صـورت مخلوط 
بـا خـاک یـا چالکـود اسـتفاده شـود.کودهای گوسـفندی، 
مرغـی و کبوتـر، ازت باالیـی دارنـد و نبایـد در مصرف آن ها 
افـراط کـرد و بهتر اسـت ترجیحا از کـود گاوی و یا ترکیبی 
شـود  اسـتفاده   1 بـه   2 نسـبت  بـه  گاوی-گوسـفندی  از 

)مـرادی و طاهـری، 1385( .

g عناصر مورد نیاز درخت گردو
 ازت مهم ترین عنصری اسـت کـه در گردوکاری به صورت

کـود مصـرف می شـود و تقریبـاً در همـه خاک هـای زراعی 
مقدار آن کم اسـت. این عنصـر موجب افزایش وزن و درصد 
 چربـی مغز و عملکرد درختان بارور می شـود و برای رشـد و

تولیـد ریشـه در نهال های تازه کشـت شـده ضروری اسـت. 
همچنیـن خسـارت بیمـاری آنتراکنوز را کاهـش می دهد و 
تـوأم بـا آبیاری کافـی، در مبارزه بـا کرم خراط مؤثر اسـت. 
 عالئـم کمبـود ازت به صـورت کلـروز )ابتـدا سـبز روشـن و

بعـدا زرد( و ریزبرگـی، کاهـش میوه بنـدی، کاهـش درصد مغز 
و کنـدی رشـد درختان جوان مشـاهده می شـود. کودهای ازته 
در دو نوبـت اواخر اسـفندماه )500-300 گرم سـولفات آمونیم 
گـرم  300-500( اوایـل خردادمـاه  و  درخـت(  هـر  ازای   بـه 

سولفات آمونیم به ازای هر درخت( داده می شوند. 
میـزان بهینـه پتاسـیم در بـرگ درخـت گردو 2% اسـت. 
 کمبود این عنصر با مصرف سـولفات پتاسـیم )0/5 کیلوگرم

بـر نهـال و 2-1 کیلوگـرم بـر درخـت بـارور( قابـل توصیـه 
 اسـت. در باغ های جوان الزم است فسـفر به صورت کودهای

شـیمیایی و آلی به خاک اضافه شـود. مصرف سوپرفسـفات 
در زمسـتان موجـب افزایـش کیفیـت میوه می شـود. میزان 
 مصـرف ایـن کـود شـامل 0/5 کیلوگرم بـه ازای هـر نهال و

 2-1 کیلوگـرم بـرای هـر درخـت بارور اسـت. درخـت گردو
 همچنین به عناصرمعدنی ریزمغذی به خصوص روی، منگنز،

بـر، پتاسـیم، مـس و آهـن نیازمنـد اسـت. کمبـود روی، 
آهـن و منگنـز بیش تـر در خاک هـای شـنی، کم عمـق و 
آهکـی و همچنیـن در باغـات تازه احداث شـده کـه به دلیل 
هوادیدگـی کانی هـا و کودهـای آلـی، ذخایـر طبیعی خاک 
قـادر بـه تأمیـن نیازهـای درخـت نیسـتند، دیـده می شـود 
)طباطبایـی و همـکاران، 1378(. کمبود روی و آهن موجب 
پوکـی، سـیاهی و کاهش درصـد مغز می شـود. کمبود روی 
 همچنیـن باعـث تأخیـر در بـاز شـدن جوانه هـا، کلـروز و
 ریز شـدن برگ ها در اوایل فصل رشـد، ریـزی میوه و تندی

نیـز مشـابه عالئـم  مـزه می شـود. عالئـم کمبـود منگنـز 
کمبـود روی اسـت و از ایـن رو بهتـر اسـت ایـن دو عنصر با 
 هم محلول پاشـی شـوند. کمبود پتاسـیم موجب تغییر مزه،

ریـزی و کاهـش عمـر انبـاری میـوه و کمبـود مـس موجب 
چروکیدگـي و افـت کیفیـت مغـز مي شـود. بـرای تأمیـن 
نوبـت  دو  میـوه،  تشـکیل  افزایـش  و  ریزمغـذی  عناصـر 
محلول پاشـی بـا ترکیب کودهای ازت، بور و روی )با نسـبت 
 5 درهـزار اوره، 5 درهـزار اسـید بوریـک و 5 درهـزار روی

در اوایـل پاییـز )بعـد از برداشـت و قبـل از ریـزش بـرگ( و 
اوایـل بهـار )زمـان تـورم جوانـه ( توصیـه می شـود )مدنی و 

همـکاران، 1387(.

 

شکل5- تأثیر تنش تغذیه ای برکیفیت مغز گردو )باال( با تأکید بر نقش 
پتاسیم )پایین(.
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g خالصه و نتیجه گیری
خسـارت اقتصـادی بیمـاری شـانکر پوسـتی گـردو در 
برخـی اسـتان های ایـران باالسـت و بـه خصـوص پـس از 
خشکسـالی های سـالیان اخیـر تشـدید شـده اسـت. پس از 
آلـوده شـدن درخـت، ایـن بیمـاری درمـان خاصی نـدارد و 
بنابرایـن بهتریـن راهـکار مقابلـه بـا آن، پیشـگیری توسـط 

آبیـاری کافـی و تغذیـه مناسـب درختـان اسـت. 
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی:

پرورش آرتمیا در 18 منطقه ایران امکان پذیر است

معـاون پژوهـش و فنـاوری مؤسسـه تحقیقات علوم شـیالتی کشـور از امـکان پرورش 
آرتمیـا در 18 منطقـه ایـران خبـر داد و گفـت: ارومیـه و تـاالب نمکی میقـان اراک از 

مهم تریـن ایـن مناطق هسـتند.

بـه گـزارش ایانـا بـه نقل از موسسـه تحقیقات علوم شـیالتی کشـور، معـاون پژوهـش و فنـاوری موسسـه در برنامه زنده 
رویـش در ارتبـاط بـا پـرورش آرتمیـا در اسـتخرهای خاکـی، گفـت: بـا وجـود اینکه سـاالنه صنعت آبـزی پروری ایـران به 
28 تـا 30 هـزار تـن سیسـت آرتمیـا نیـاز دارد امـا در حال حاضـر 95 درصد ایـن محصول از خارج از کشـور وارد می شـود.

دکتـر محمـود حافظیـه، بـا اشـاره به اینکه شـرایط پـرورش آرتمیا چندان دشـوار نیسـت، افـزود: به عنوان مثال، اسـتخر 
خاکـی یـک هکتـاری بسـته بـه شـرایط آب و هوایـی منطقـه پـرورش، در مقطـع زمانـی 3 تـا 4 مـاه روزانـه یـک کیلوگرم 
سیسـت و 10 کیلوگـرم بیومـس تولیـد می کنـد. بنابرایـن بـا توجه به قیمـت خرید این محصول توسـط مزرعـه داران میگو، 

تولیـد و پـرورش آرتمیـا می تواند اقتصادی باشـد.
دکتـر حافظیـه، عنـوان کـرد: بـرای پـرورش این موجـود باید نمـک آب باالی 50 گـرم در لیتر بـوده اما اگـر مقدار نمک 
پاییـن باشـد، می تـوان بـه سـمت تولید بیومـس رفت که این محصـول هم اکنون بـه مبلغ 50 هـزار تومان در هـر کیلوگرم 

توسـط پرورش دهنـدگان میگو خریداری می شـود.
وی، در ارتبـاط بـا ارزش غذایـی آرتمیـا بیـان کـرد: آرتمیـا غذای زنده ای اسـت کـه تقریباً تمـام نیازمندی هـای آبزیانی 
 ماننـد ماهیـان زینتـی، میگـو و ماهیـان خاویـاری را فراهـم می کنـد؛ برخـورداری از 52 درصـد پروتئیـن بـا قابلیـت هضم

80 درصدی و اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره، غذای منحصر به فردی به شمار می رود.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول، تاکنـون 8 گونـه آرتمیا در دنیا شـناخته شـده که یکـی از آنهـا در دریاچه ارومیـه زندگی 

می کنـد؛ ضمـن اینکـه بیـش از 600 سـویه از موجـود شناسـایی شـده که بکـرزا بـوده و فقط جنس مـاده دارد.
دکتـر حافظیـه، اضافـه کـرد: موسسـه تحقیقـات علوم شـیالتی کشـور بـا پژوهش هایـی که در ایـن خصوص انجـام داده 
18 منطقـه در ایـران را مناسـب بـرای پـرورش آرتمیـا تشـخیص داده کـه ارومیـه و تاالب نمکـی میقـان اراک از مهمترین 

آنها هسـتند.
وی، در پایـان تاکیـد کـرد: ادعـای انتقـال بیمـاری لکـه سـفید میگـو از طریـق آرتمیـا نمی تواند مبنای درسـتی داشـته 
باشـد، زیـرا در مراحـل فـرآوری، بـا حـذف پوسـته سـخت آرتمیا عامل بیمـاری نیز حذف شـده و امـکان انتقـال بیماری به 

می رسـد. صفر 

منبع خبرگزاری ایانا، 1399/07/01

گوناگون
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عقرب گزیدگـی و اقدامات بهداشـتی و درمانی جهت 
کنترل عـوارض زهر

g چکیده
بـا توجـه به قـرار گرفتـن ایـران در موقعیـت جغرافیایی 
گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری و شـرایط اکولوژی مناسـب 
 جهـت رشـد و تکثیـر گونه هـای متفـاوت عقـرب، یکـی از
 معضـالت بهداشـتی، عقـرب گزیدگـی اسـت کـه در برخی
 موارد با مرگ و میر نیز همراه است. وضـعیت عقـرب گزیـدگي
 بـا توجـه بـه روش زندگـي، وضعیـت اجتماعي اقتصـادي و
 مسـکن، وضعیت خدمات بهداشـتي و تنوع گونه های عقرب

در هر منطقه جغرافیایي متفاوت است. به منظور کاهش عوارض 
 ناشـی از عقرب گزیدگی تدوین و اجراي یک برنامه آموزشـي

بـراي آگاه کـردن مـردم بـرای انجـام اقدامـات الزم در هنگام 
گـزش و آشـنایی با عالئم بسـیار ضـروری بـوده و مي تواند از 
پیامدهاي آن بکاهد. ارتقاي آگاهي عمومي به خصوص جوامع 
در معـرض خطر مانند کشـاورزان، عشـایر و دامـداران همراه 
 بـا افزایـش آمادگي پزشـکان و در دسـترس بودن آنتي سـرم

مؤثـر از راهکارهـای مهم کنتـرل پیامدهـاي عقرب گزیدگي 
به شـمار مي آینـد.

ویراستار ترویجی: فرزانه حسینی

hedieh_jafari@yahoo.com :رایانامه

هدیـه جعفـری  اسـتادیار پژوهشـی انـگل شناسـی، بخـش جانـوران سـمی موسسـه 
تحقیقات واکسـن وسـرم سـازی رازی شـعبه اهواز، سـازمان تحقیقات و ترویج و آموزش 

کشـاورزی، اهـواز، ایران
تاریخ پذیرش: 140/03/31  
تاریخ انتشار: 1400/12/15

g مقدمه

 مقابله با عقرب گزیدگی یکي از مشـکالت عمده بهداشتي
 کشورهاي توسعه نیافته، در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري

اسـت که سـبب ایجاد عوارض وسـیع بالینـي و گاهي مرگ 
مي شـود. وضعیـت عقرب گزیدگـی در کشـورهاي گوناگـون 
اقتصـادي،  اجتماعـي  وضـع  زندگـي،  شـیوه  بـه  باتوجـه 
وضعیـت مسـکن، نحوه ارائـه خدمات بهداشـتي و گونه هاي 
هـر منطقه جغرافیایي متفاوت اسـت. کشـور ایـران با توجه 
بـه نـوع اقلیم و آب و هـوا، از نظر تنـوع بَندپایان به خصوص 
عقرب هـا بسـیار غنـي اسـت و در زمـره کشـورهایي اسـت 
کـه گونه هـاي زیـادي از عقرب هـا به ویـژه انـواع خطرنـاک 
در آن گـزارش شـده اسـت )پیپل زاده و همـکاران 2007 و 

شـهباز  زاده و همـکاران 2009(. 
عقرب گزیدگـي از تمام اسـتان هاي کشـور ایـران گزارش 
شـده اسـت. باالتریـن میـزان بُـروز به ترتیب در اسـتان هاي 
 خوزستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم بوده است.

اسـتان هاي خوزسـتان و هرمـزگان از مهم تریـن کانون هاي 
 بومی عقرب خیز کشـورند و سـاالنه هزاران مـورد گزیدگي و

ده هـا مـورد مـرگ ناشـي از آن گزارش می شـود )غـادری و 
همـکاران 2002، پیپـل زاده و همکاران 2009(. خوزسـتان 
در  آن  از  ناشـي  عـوارض  و  عقرب گزیدگـي  بـروز  نظـر  از 
کشـور ایـران در درجـه اول اهمیت قـرار دارد. باالترین بُروز 
عقرب گزیدگـي در ایـن اسـتان در دو شهرسـتان رامهرمز و 
مسجدسـلیمان بـوده و بیش تریـن مـوارد َگـزش در مناطق 
روسـتایي ایـن شهرسـتان ها گـزارش شـده اسـت. در ایـن 

واژگان کلیدی
عقرب زدگی، کنترل، درمان، ایران 
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 مناطق عقرب گادیم )Hemiscorpius lepturus( )تصویر 1(
 ده تـا پانزده درصد مـوارد عقرب گزیدگی و 90 تا 95 درصد

مـوارد مـرگ ومیـر را به خـود اختصاص مي دهـد )غادری و 
همکاران 2002و شـهباززاده و همکاران 2009(.

 

تصویر 1- عقرب گادیم )همی اسکورپیوس لپتوروس(

g عوامل زمینه ساز در عقرب گزیدگی
به طور معمول، زهر عقرب ها در فصول بهار، به دلیل شروع 
 فعالیت مجدد پس از خواب زمسـتانی، و در فصل تابسـتان،
 به دلیـل گرم بودن هوا از غلظت بیش تري برخوردار اسـت و

طبیعی اسـت کـه گزش در این فصـول می تواند خطرناک تر 
باشد )غادری و همکاران 2002(. 

 این جانوارن اغلب هنگام غروب و در شب فعالیت دارند و
هنگام روز زیر سـنگ ها، پوسـته و تنه درختان افتاده و سایر 
 بقایاي گیاهان و در شکاف دیوارهای  خانه ها، و زیر شیروانی ها

پنهـان می شـوند. ایـن جانـداران عموماً در اطـراف خانه ها و 
 در محل هـای خلوت و زیر وسـایل چوبی مخفی می شـوند و
 در محیـط داخـل خانـه در حمام، دستشـویی، آشـپزخانه و
 محیط هـای مرطوب یافت می شـوند. عقرب هـا در رنگ های
 مختلفـی مثـل زرد مایل بـه قهوه ای، قهوه ای، خاکسـتری و
 سـیاه دیده می شـوند، به واسطه شـکل بدنی خود که تخت و

صـاف اسـت، می توانند از شـکاف هائی به عـرض 3 میلی متر 
نیـز عبـور کنند و خود را وارد خانه سـازند. در شـب ها برای 
شـکار، عموماً حشـرات از محل اختفای خود خارج می شوند. 
 ایـن جانـدار حالـت تهاجمـی نداشـته و ترجیـح می دهـد

 کـه فرار کند تـا اینکه نیش بزند. نگهـداری پرندگان خانگی
 همچون مرغ و اردک در کنترل ورود آنها در مناطق مسکونی

قابل توجه است.
درجه سـّمي بودن عقرب ها به اندازه و رنگ آنها بسـتگي 
نـدارد. به طوری کـه بعضـي از عقرب هـاي بـزرگ بی خطـر 
 هسـتند و گـزش انواعـي از عقرب ها کـه از جثه کوچک تري
 برخوردارنـد به علت وجود سـموم و اجـزاي بیولوژیک فعال،

مي توانـد مرگ آور باشـد. در بعضی از عقرب هـا مانند گادیم 
بـه دلیـل ظریـف بـودن نیـش، محـل گـزش درد چندانـی 
نداشـته و فـرد مصـدوم متوجـه گـزش نمی شـود در نتیجه 
زهـر وارد شـده فرصـت مناسـب بـرای اثر گذاشـتن بر روی 
بافت هـا و ارگان هـای داخلی بـدن را دارد. در صورتی که در 
بعضـی گونه هـا به دلیـل دردناک بـودن گزش و آگاه شـدن 
افـراد، زمـان مناسـب بـرای درمـان عقرب گزیدگـی وجـود 

خواهد داشـت )پیپـل زاده و همـکاران 2007 (.

g عالئم عقرب زدگی
عالئم عقرب زدگی به دو عامل کلی بستگی دارد:

1- نـوع عقـرب، سـن عقـرب، میـزان سـم تزریق شـده، 
سـاعت گـزش و تعـداد گـزش 

 2- سن فرد، حساسیت فرد، محل گزش، فاصله بین زمان
گزش تا زمان مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان.

گزیدگـی عقـرب در افـراد پیر، کـودکان، نـوزادان و افراد 
مصـدوم خطرناک تـر اسـت. همچنین اگر تعـداد گزش زیاد 
یا نزدیک سـر و صـورت یا گردن مصدوم باشـد، خطرناک تر 
از گـزش انـدام دسـت و پا خواهد بود. به یاد داشـته باشـید 
 کـه عالئم گزیدگـی با عقرب گادیم در ابتدا بسـیار خفیف و

ناچیـز اسـت و همیـن مسـئله اغلـب باعـث عـدم مراجعـه 
به موقـع فـرد بـه مراکـز درمانـی می شـود. امـا مراجعـه بـه 
مراکـز درمانـی الزم و ضـروری اسـت و تأخیـر می توانـد 
 منجـر بـه بـروز عالئـم مختلـف مسـمومیت، از بیـن رفتـن

بافت هـای بـدن در محـل گـزش یـا حتـی در موارد شـدید 
منجـر به مـرگ فرد شـود.

گوناگون
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عـوارض ناشـی از گـزش بسـته بـه نـوع عقرب، تعـداد و 
محـل گـزش و شـرایط فیزیولوژیک فـرد گزیده شـده دارد. 
 اگر محل نیش به مراکز حیاتی )سـر و گردن( نزدیک باشـد

با توجه به خون رسـانی شـدید در این مناطق و نزدیکی آنها 
 به مراکز حیاتی شـدت آسـیب دیدگی بیش تـر خواهد بود و
 باید منتظر عوارض شـدید سـم عقرب باشـیم. درصورتی که
 محل نیش در دسـت ها و پاها باشـد و فقط یک محل نیش

دیده شـود احتمال کم بودن عوارض وجود دارد، البته زمان 
 نیـش زدن عقـرب گادیـم به درسـتی قابـل تعییـن نیسـت،

زیـرا بیمار در هنـگام گزیدگی دردی احسـاس نمی کند. در 
ارزیابـی بیمـار عقرب گزیده توجه به سـن بیمار مهم اسـت. 
 هـر چه سـن کم تر باشـد احتمـال عوارض شـدیدتر اسـت.
 عقرب ها شـب ها برای شکار حشرات از النه بیرون می آیند و

مقـدار سـمی کـه وارد بدن می کننـد در گـزش اول بیش از 
بارهای دوم و سوم است. بنابراین اگر در فرد آسیب دیده چند 
محـل نیـش عقرب دیده شـود و فرد در ابتدای شـب گزیده 
 شـده باشـد به ایـن معنی اسـت که سـم وارد شـده به بدن

فرد زیاد است و عالئم و عوارض آن شدیدتر است.
پس از چند دقیقه از گزش عقرب که عموماً در اندام دست 
 و پا اتفاق می افتد درد، تاول، قرمزی و تورم دیده می شـود و
 با گذشـت چند سـاعت از گزش، تند شـدن نبـض باال رفتن
 فشار خون سرگیجه، حالت تهوع، بی اختیاری ادرار و مدفوع،

تنگی نفس، تشـنج و افزایش ترشـح بزاق مشـاهده می شود. 
در برخـی مـوارد بـر اثر گزش عقرب شـوک آنافیالکسـی به 
وجـود می آیـد کـه بایـد سـریعا رسـیدگی و کنتـرل شـود. 
عقرب گزیدگـی اغلـب خطرنـاک نیسـت و تنهـا باعـث بروز 
عالئـم و نشـانه های موضعـی در محـل گـزش می شـود. بـا 
ایـن وجـود باید کمک های اولیه ضـروری را برای مصدومین 
انجـام داد و قضـاوت در مورد خطرناک بودن یا نبودن عقرب 
و شـدت مسـمومیت را بـه کادر درمانـی و پزشـک واگـذار 
 کـرد. عالئـم عمومـی در افـرادی کـه مـورد گـزش عقـرب
 واقـع شـده اند به نـوع عقرب، زمان نیـش زدن، محل نیش و

 سن فرد بستگی دارد. فرد گزیده شده غالبا به حالت اضطراب و
نگرانی تا تشـنج و اغما و حتی مرگ در هنگام مراجعه دیده 
 می شـود. از عالئـم مهـم بیمـاران عقـرب گزیـده به خصوص

)گادیـم(  سـکورپیونیده  همـی  خانـواده  عقرب هـای  بـا 
می تـوان همولیـز گلبول های قرمـز خـون و در نتیجه تغییر 
رنـگ ادرار را ذکـر کـرد کـه شـدت آن بـه فاصلـه زمـان 
 نیـش خـوردن تا مراجعـه بیمار بـه مرکز بهداشـتی درمانی 
بسـتگی دارد. ممکـن اسـت عالئـم عمومی با احسـاس درد 
بسـیار شـدید در محـل نیـش شـروع شـود سـپس متـورم 
یـا قرمز شـود. عالئم بعدی سـرگیجه، احسـاس خـارش در 
 دهان، گلو یا بینی، زیاد شـدن بزاق، بی حسـی و کند شـدن
 زبـان، اختـالل در حرکـت دسـت ها و پاها و حس المسـه و
 انقبـاض ماهیچه هـای آرواره هسـتند که امـکان تجویز دارو
 یا مواد خوراکی از راه دهان را غیرممکن می سازند. همچنین

بـا پیشـرفت اثر سـم در قسـمت های مختلف، حـرارت بدن 
بـاال مـی رود و بـزاق دهـان کاسـته و ادرار بیمـار نیـز کـم 
می شـود کـه همیـن امر ممکن اسـت باعـث نارسـایی کلیه 
شـود. حـس بینایـی مختـل می شـود و نـور شـدید باعـث 
ناراحتـی بیمـار می شـود . عالئم دیگـر اختـالل در عملکرد 
کلیـه ها، خونریـزی ریه ها و معده و روده اسـت. در کودکان 
کم تر از 6 سـال تشـنج شـایع اسـت و در صورتی که درمان 
 مناسـب انجام نشـود ممکن اسـت به مرگ بیمار منجر شود

)تیکستون و همکاران 2003 و کارنار و همکاران 1998(.
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g اقدامات بهداشتی و درمانی در موارد گزش
 فـردی کـه توسـط عقـرب گزیـده شـده بایـد در اولیـن 
فرصـت به بیمارسـتان رسـانده شـود. اقدامـات الزم تا زمان 
رسـیدن به بیمارسـتان جهت کاهش عوارض ناشی از گزش 
 شـامل استفاده از مسکن، گذاشتن یخ بر روی محل گزش و
 بی حرکتـی انـدام گزیـده اسـت. پانسـمان محـل گزیدگی و

می کنـد.  کمـک  درد  کنتـرل  بـه  آن  داشـتن  نگـه  بـاال 
بی حرکـت نگـه داشـتن مصـدوم و ثابـت نگه داشـتن عضو 
گزیده شـده و شستشـوی محل زخم با آب و صابون و بیرون 
آوردن وسـائل زینتی و جواهرات مثل انگشـتر و ... اسـتفاده 
 از کمپـرس سـرد بـرای کاهـش درد و تـورم کمـک کننـده
 اسـت. بـرای ایـن کار می توان از یـک تکه یخ اسـتفاده کرد
 ولی هرگز نباید اندام گرفتار را در آب یخ غوطه ور سـاخت و
 باید از گذاشتن یخ به صورت مستقیم بر روی اندام خودداری
 شـود. اکثر گزیدگی ها در ناحیه دسـت و پاها اتفاق می افتد.

بنابرایـن توصیـه می شـود بـا اسـتفاده از تورنیکت یـا پارچه 
یـا بانـدی که حدود 5 سـانتی متر عـرض دارد، بـاالی محل 
 گزیدگـی بسـته شـود. ایـن کار بایـد اصولـی انجـام گیـرد

به طـوری کـه بانـد یـا پارچـه طـوری بسـته شـود کـه یک 
انگشـت به راحتـی از زیـر آن عبـور کنـد و مانـع مصـدود 
هـر بایـد  را  تورنیکـت  نشـود.  سـرخرگی  خـون   شـدن 

15 دقیقـه یـک بـار شـل کرد تـا جریان خـون برقرارشـود. 
 برای کاهش درد می توان از قرص اسـتامینوفن استفاده کرد

ولی از مصرف آسـپرین و ایبوبروفن باید پرهیز شـود. درمان 
 به طـور عمـده، حمایتی و اسـتفاده از پادزهر عقرب گزیدگی

اسـت کـه در بیمارسـتان بـا توجـه بـه وضعیـت مصـدوم 
تزریـق می شـود )تیکسـتون و همـکاران 2003 و کارنـار و 

.)1998 همـکاران 
  عوامل پیشـگیري کننده یا کاهش دهنده عقرب گزیدگی
 شامل تعمیــر درزهـا و شکاف ساختمان ها، دور نگه داشتن
 هیزم و خار و خاشاک از محل زندگي و نخوابیدن در محیط

بـاز بیــرون ســاختمان، کنترل رفتارهاي پرخطر کودکان، 

ماننـد نپوشـیدن کفـش، بلنـد کـردن سـنگها و بـازی در 
مکان هـای نامناسـب اسـت.
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