


رویکردهـای اخیـر، توسـعه را امـری محلـی و درون زا بـا محوریـت مـردم و جامعه محلـی می دانند. 
توسـعه زمانـی قابلیـت إتکا دارد که نمایانگر آگاهـی از ویژگی های خاص بومـی و تأیید هویت فرهنگی 
جامعـه باشـد. رویکـرد توسـعه محلـی بیـش از هـر چیـز، ناظر بـر پـرورش توانایی هـای افراد اسـت تا 
بتواننـد مسـائل مهـم جامعـه خـود را بـه شـکلی مسـتقل و کارا حـل کننـد. ایـن امـر نیازمنـد ایجاد 
وفـاق اجتماعـی میـان عوامل مختلـف دولتـی، غیردولتی و محلی بـا بهره گیری از رویکرد تسـهیلگری 
اسـت. تسـهیلگری بیـش و پیـش از آنکـه شـیوه عمل باشـد، یـک جهان بینی اسـت که بایـد به عنوان 
 بـاوری جمعـی، در فرهنـگ سـازمانی پذیرفتـه و فراگیـر شـود تـا دسـتیابی به توسـعه منابع انسـانی،

تسهیل و امکانپذیر شود.
معاونت آموزش و ترویج کشـاورزی، به عنوان متولی توسـعه منابع انسـانی و سـرمایه های اجتماعی 
بخـش کشـاورزی، روسـتایی و عشـایری، به منظور تغییر نقـش عاملیتی به نقش تسـهیلگری، از طریق 
 ایجـاد تغییـر در نگـرش و رفتار عوامل اجرایی وزارت جهاد کشـاورزی و به تبع آن در جوامع روسـتایی،

برنامـه ترویـج فرهنـگ تسـهیلگری را طراحـی و اجـرا نمـوده اسـت. مأموریـت ایـن برنامـه، 
توانمندسـازی حرفه ای افراد شایسـته و متعهد از طریق آموزش های مسـتمر و مشـارکتی اسـت تا در 
فرآینـد حرکـت به سـمت توسـعه پایدار، با شـناختی کـه از ظرفیت هـا، فرصت ها و نقاط قـوت جامعه 
محلـی دارنـد، زمینـه را بـرای انطبـاق هر چـه بیش تر اهـداف و سیاسـت های وزارت جهاد کشـاورزی 

بـا نیازهـا و واقعیـات جامعـه هدف، فراهم سـازند.

گام های اصلی برنامه: 
Y  تربیت مربیان تسهیلگری؛
Y   آموزش مدیران و عوامل اجرایی وزارت  جهاد کشـاورزی در خصوص برنامه ریزی مشـارکتی، اقدام 

       مشارکتی، توسعه مشارکتی و مدیریت مشارکتی؛ 
Y   آموزش مروجان پهنه، به عنوان نوک پیکان آموزش و ترویج در ارتباط با توسـعه مشـارکتی، فنون 

       تسهیلگری کاربردی؛
Y   .اجرای عملیات میدانی به شیوه های مشارکتی و تسهیلگری

معاونـت آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، هم زمـان بـا تشـکیل دبیرخانـه تربیت مربیـان حرفه ای 
کشـاورزی، در سـال 1397،  برنامـه ترویـج فرهنـگ تسـهیلگری را، به عنـوان زیربنایی تریـن 
رکـن تربیـت مربیـان، در اولویـت کاری دبیرخانـه مذکـور قـرار داد. اولیـن کارگاه آموزشـی تربیـت 
مربیـان تسـهیلگری، دی مـاه 1398، به صـورت حضـوری، برگـزار شـد و بـا همه گیری ویـروس کرونا، 
ادامـه برنامـه به سـمت کارگاه های مجـازی، تغییر رویـه ای »تاب آورانـه« را تجربه کـرد. در حال حاضر 
گام اول برنامـه »تربیـت مربیـان تسـهیلگری« اجرایـی شـده و هم زمان بـا پیشـرفت آموزش های 
 کارگاهـی مجـازی تسـهیلگری، آموزش  و تجربه اندوزی عرصه ای و عملی شـکل گرفته اسـت و پایش و

ارزشیابی برنامه نیز به شیوه های مشارکتی انجام می شود.
نگاهـی گـذرا بـه  نتایـج طرح هـا و برنامه هایـی که بـا رویکرد تسـهیلگری، اجـرا شـده اند؛ این امید 
را تقویـت می کنـد کـه دسـتاوردهای برنامه ترویج فرهنگ تسـهیلگری نیز دسـتیابی به توسـعه 
منابـع انسـانی و سـرمایه های اجتماعـی بخش کشـاورزی، روسـتایی و عشـایری را به عنـوان مأموریت 
 اصلی معاونت آموزش و ترویج تسـهیل کند و با پیشـرفت آن، شـرایط تحقق توسـعه درون زا، پایدار و

مشارکتی فراهم شود. 
زینب اهلل مرادی
دبیرخانه تربیت مربیان حرفه ای کشاورزی

معرفی برنامه ترویج فرهنگ تسهیلگری
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 سیسـتم زندگی پایدار، افراد را برای برگزیدن راهبردهای معیشـتی پاسـخگو، توانمند می کند و در جوامع برای فائق آمدن
بـر هجـوم بحران هـا، تـاب آوری ایجـاد می کنـد. هدف این سیسـتم ، توانمندسـازی افـراد و جوامع بـرای مقابله و سـازگاری 
بـا تغییـرات و حتـی تبدیـل تهدیـد بـه فرصت اسـت. در یک سیسـتم تـاب آور، افـراد و جوامع در بـدو مواجهه با بحـران، با 
 خطـرات آنـی، مقابلـه و بـر آن هـا غلبـه می کننـد، سـپس با اسـتفاده از ظرفیـت سـازگاری، بـه پیش بینی خطـرات آینده و

تنظیـم و تطبیـق معیشـت خـود بـر طبـق آن، می پردازنـد و در نهایـت بـا بهره گیـری از ظرفیت هـای تحول آفریـن، بهبـود 
رفـاه فـردی و پـرورش توانمنـدی اجتماعـی در بحران هـای آتـی را امکانپذیر می سـازند.

 مؤسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در روزگار کرونـا، فرآینـد تـاب آوری را در عمـل تجربه کـرد. در آغاز بـا تولید انواع 
 رسـانه ها در خصـوص چگونگـی انجـام عملیات کشـاورزی و دامـداری در ایام همه گیـری، ظرفیت کشـاورزان، بهره برداران و

جوامع روسـتایی و عشـایری را در مقابله با شـرایط بحران زده و فشـارهای بیرونی ناشـی از آن، افزایش داد تا افراد به کمک 
منابعـی کـه در دسـترس آن هـا قـرار دارد، بـا تکیـه بر عامـل تاکتیکی مقابلـه در کوتاه مـدت، قادر بـه ترمیم و بهبـود روند 

فعالیت هـای خود، درسـت پـس از وقوع بحران شـوند. 
در مرحلـه بعـد با گسـترش زیرسـاخت های ارتباطی مجازی، ظرفیت سـازگاری یـا در واقع عامل راهبـردی و برنامه ریزی 

بلند مدت را ارتقا بخشـید.
و در نهایـت موفـق بـه ایجـاد و بهبـود ظرفیت هـای تحول آفرین شـد و با بهره گیری از توان مشـارکتی، همکاری، بسـیج 
سـرمایه ها و بـه کار بسـتن ظرفیـت شـبکه های متعدد عوامل آمـوزش و ترویـج، در الیه های مختلف جامعـه، موفق به ایجاد 
تغییـرات بنیادینـی شـد کـه هدف آن افزایـش توانمندی بلند مـدت جامعه در مواجه بـا خطرات حال حاضر و آینده اسـت.

در همیـن راسـتا زیرسـاخت های مجـازی متعـددی طراحی و راه اندازی شـدند از جمله شـبکه ارتباطی تـاک که امکانات 
فراوانـی ماننـد امـکان برقراری تمـاس متنی، صوتی و تصویـری، ایجاد کانال هـا و گروه های علمی و دسترسـی به کانال های 
ویژه کشـاورزی را داراسـت و شـبکه آموزش کشـاورزی )شـاک( که با حضور رئیس جمهور محترم، افتتاح شـد و به منظور 
برگـزاری آموزش هـای مجـازی، سـمینارهای مجازی و جلسـات اسـتفاده می شـود. همه تالش هـای صورت گرفتـه در عصر 
کرونـا، ورای سـازگاری بـا شـرایط کنونی، به حداقل رسـاندن عواقـب بیماری کرونا و مدیریت آسـیب پذیری بـرای اطمینان 

از بقـای کوتـاه مـدت، بـه ایجاد تحـوالت بنیادین در شـیوه مدیریت، برنامه ریـزی و عمل در بلند مدت منجر شـد. 
 بنابرایـن می تـوان ادعـا کرد که ویروس کرونا، درکنار به بار آوردن خسـارت های جبران ناپذیـر، فرصت هایی را پیش روی

بشـر گذاشـت کـه بـا اسـتفاده از آن موفـق شـد راه هـای امـن و کـم هزینـه و اثرگـذاری بـرای ایجـاد تعامـالت، برگـزاری 
آموزش هـا و انجـام ماموریت هـا، طراحـی کنـد و ای بسـا کـه بـا تمرکـز بـر آینده نگـری و پیش بینـی بحران هـای احتمالی 

بـه نـگارش آینـده ای مطلـوب نائل شـود. 
علی اکبر مؤیدی

معاون آموزش و ترویج کشاورزی

سخن مدیر مسئول
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 زنـان روسـتایی همـواره و بـدون هرگونـه داعیـه و ادعا نقشـی برجسـته و گاه بی بدیل در زندگـی اقتصـادی، اجتماعی و
فرهنگـی روسـتاها در کشـور داشـته اند و ایـن نقش آفرینـی باعـث شـده اسـت همـواره یکـی از ارکان نظریه پردازی هـا و 

اقدامـات اجرایـی در زمینـه توسـعه روسـتایی و ترویـج کشـاورزی باشـند.
 دختـران و بانـوان روسـتایی همـواره در بخـش تولیـد در روسـتاها در امـور مختلف کشـاورزی مشـارکت داشـته اند و در 
برخـی زمینه هـا ماننـد تبدیـل و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی نقشـی منحصربفـرد ایفـا کرده انـد. بـه گفته وزیـر محترم 
جهـاد کشـاورزی »زنـان روسـتایی رکـن و سـتون کشـاورزی خانوادگـی هسـتند« و بایـد توجه داشـت که هنوز هـم برغم 
تغییـرات فـراوان در نظـام بهره بـرداری در بخش کشـاورزی، کشـاورزی خانوادگی در کشـور مـا و در دنیا نقـش عمده ای در 
تأمیـن امنیـت غذایـی دارد. سـازمان ملـل متحد سـال های 2019 تـا 2028 را »دهـه کشـاورزی خانوادگی« نامیده اسـت. 
تولیـد صنایـع دسـتی بومـی و سـنتی از دیگر فعالیت هایی اسـت کـه باعث می شـود زنان روسـتایی را به عنـوان حافظان 
میـراث فرهنگـی کهـن روسـتایی و بخشـی از میـراث فرهنگـی ملـی بشناسـیم. نقش سـنتی ایشـان همچنین بـا توجه به 
پـرورش دام هـا و گیاهـان بومـی و یـا جمـع آوری برخـی گونه هـای دارویـی در حفـظ منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت و 

به خصـوص میـراث ژنـی و تنـوع زیسـتی در بخـش کشـاورزی و روسـتایی نقشـی کم نظیر اسـت. 
از سـوی دیگـر نقـش بی بدیل زنـان روسـتایی در تغذیه خانوار چـه به عنوان تولید کننـده برخی محصـوالت غذایی مانند 
فرآورده هـای لبنـی و چـه در تهیـه و آماده سـازی غـذا باعث می شـود؛ ایشـان نقـش مؤثری در سـالمت و امینـت غذایی در 
سـطح خانوارهای روسـتایی و جامعه روسـتایی داشـته باشـند. بر اسـاس اصول ترویج کشـاورزی و به عنوان یکی از بدیهیات 
زندگی بشـر »خانه اولین مدرسـه انسان هاسـت« و مادران روسـتایی تنها در سـالمت جسـم کودکان خود مؤثر نیستند بلکه 
 پرورش دهنـدگان روان و شـخصیت »کشـاورزان آینـده« هسـتند بـه دیگـر سـخن صرف نظـر از جایگاه برجسـته دختران و

بانوان روسـتایی در توسـعه روستایی و کشـاورزی؛ برای »معراج« کشاورزان آینده باید برای مادران آنان برنامه داشت. در این 
شـماره با یکی از بانوان روسـتایی پرتالش کشـورمان مصاحبه ای انجام گرفته اسـت تا گوشـه ای از نقش آفرینی این عزیزان 
به تصویـر کشـیده شـود. همـواره در ادبیات ترویج کشـاورزی فقـدان یا کمبود مروجـان زن یکی از دالیل عـدم توفیق ترویج 
کشـاورزی در خدمت رسـانی مؤثـر و عادالنه به زنان روسـتایی عنوان شـده اسـت. امید اسـت بـا حضور قابـل توجه مروجان 
زن، ایـن نقیصـه تـا حـد زیادی مرتفع شـده باشـد؛ مروجانی که با تالش و کوشـش توانسـته اند در خدمت رسـانی به جامعه 
 روسـتایی بدرخشـند. جای خوشـبختی اسـت که مروج نمونه ملی در سـال 1398 از بین مروجان زن انتخاب شـده اسـت و

به همین مناسبت در این شماره گفتگویی با ایشان انجام گرفته است. 

سخن سردبیر
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گزارش تحلیلی بررسی امکان کشت آناناس در ایران

g چکیده
آنانـاس گیاهـی علفـی، چنـد سـاله و تـک لپـه و بومـی 
از  غنـی  آنانـاس  میـوه  اسـت.  مرطـوب  و  گـرم  مناطـق 
ویتامین هـا بـوده و همچنیـن حـاوی مقادیـر قابـل توجهی 
مـردم  تغذیـه  در  می توانـد  کـه  اسـت  عناصرمعدنـی  از 
کشـور مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. در سـال های اخیـر بـه 
دلیـل فراهـم شـدن امکانـات حمـل و نقـل میـوه، واردات 
ایـن میـوه با اسـتقبال خوبی در کشـور مواجه شـده اسـت. 
میـوه آنانـاس همچـون سـایر میوه هـای گرمسـیری  نظیـر 
مـوز، انبـه و نارگیـل به طور گسـترده و به صورت رسـمی و 
قاچـاق وارد کشـور می شـود و تقریبـاً در سراسـر کشـور به 
فـروش می رسـد. از سـوی دیگـر بنـا بـه دالیلـی همچـون: 
زود بـارده بـودن ایـن گیـاه، امـکان کاشـت آن در طـول 
سـال، تکثیـر آسـان، اعمـال مدیریـت بهینـه بـرای تغذیه، 
تحریـک گلدهـی و تولیـد میـوه در طـول سـال، سـازگاری 
بـا کشـت های متراکـم، قابلیـت کشـت در گلخانـه و فضای 
آزاد، می توانـد، زمینـه درآمدزایـی و اشـتغال را در برخـی از 
مناطـق کشـور ایجاد نماید. تا کنون بررسـی مدونـی درباره 
شـرایط اقلیمـی مورد نیـاز این گیـاه و امکان کشـت آن در 
کشـور انجـام نگرفتـه اسـت. بنابرایـن در ایـن مقالـه امکان 
بررسـی کشـت آنانـاس در کشـور مـورد بررسـی و تجزیه و 
تحلیـل قـرار گرفـت. نتایـح نشـان داد که امکان کشـت آن 
در شـرایط هـوای آزاد وجـود نـدارد امـا در خصوص کشـت 

گلخانـه ای بایـد آزمایشـات الزم انجـام شـود.

ویراستار ترویجی: مهدی فرجی

g مقدمه
 آنانـاس یکـی از مهم تریـن میوه های تجاری دنیا اسـت و
 میـزان تقاضـا بـرای مصـرف آن در بازارهـای بیـن المللـی

زیـاد اسـت )Reddy,1999(. آنانـاس گیاهـی بسـیار زیبـا و 
ملقـب بـه ملکـه طالیی اسـت. منشـاء ایـن گیاه مناطـــق 
گـــرم آمریکـــاي جنوبــي و مرکـزي اسـت. ایـن گیاه در 
زمـان کلمبـوس بـه سراسـر قـاره آمریـکا و در ادامـه بـه 
 قـاره اروپـا و در سـال 1548 بـه هنـد انتقـال یافتـه اسـت

)Nakasone and Paull, 1998(. بطـور کلـی مناطـق عمده 
کاشـت آنانـاس بین عرض هـاي 30 درجه شـمالي و جنوبي 
قرار گرفته اند )Bose and Mitra,1996(.  میوه آناناس نسبتاً 
B و A و منبـع خوبـی از ویتامین هـای C غنـی از ویتامیـن 
 است. همچنین حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد معدنی نظیر
.)Bose and Mitra, 1996( کلسیم، منیزیوم، پتاس و آهن است

esaboki@gmail.com :رایانامه

ابراهیــم ســابکی  اســتادیار پژوهــش بخــش تحقیقــات زراعــي و باغــي، مرکــز تحقیقــات و 
آمــوزش کشــاورزي و منابــع طبیعــي بلوچســتان )ایرانشــهر(، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و 

ترویــج کشــاورزي، ایرانشــهر، ایــران
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g  میزان تولید آناناس در جهان
کشـت آناناس در بیش از 84 کشـور جهان متداول است. 
میـزان سـطح زیر کشـت آنانـاس در سـال 2019 در جهان 
1212765 هکتار با تولید بیش از 30 میلیون تن و متوسط 
 عملکـرد 25015 کیلوگـرم در هکتـار بـرآورد شـده اسـت.
 کشورهای عمده تولید کننده آناناس در جهان در سال 2019

بـه ترتیـب کاسـتاریکا، فلیپین، برزیـل و اندونـزی هر کدام 
بـا بیـش از 2 میلیـون تـن هسـتند. از نظـر عملکرد کشـور 
 اندونـزی بـا بیـش از 128 تـن در هکتـار در رتبـه نخسـت

قـرار دارد. سـطح زیـر کشـت، عملکـرد در هکتـار و میـزان 
 تولید در10 کشـور اصلي تولیدکننده آناناس در سال 2019

.)Anonymous, 2019a( در جدول 1 آمده است 

جدول 1- سطح زیر کشت، عملکرد در هکتار و میزان تولید 10 کشور 
اصلي تولیدکننده آناناس در سال 2019.

کشور
سطح 

زیرکشت 
بارور )هکتار(

عملکرد
)تن/ هکتار(

میزان تولید
)تن(

40000832023328100کاستاریکا

66048416032747856فیلیپین

67167361272426526برزیل

171161283272196456اندونزی

79219218081727607چین

104000164521711000هند

74640225041679668تایلند

20091183191671440نیجریا

22585461001041161مکزیک

23378431471008687کلمبیا

10799538-517701سایر

1،212،76525،01530،338،039جهان

 در سال 2018 میزان صادرات میوه آناناس 1672549 تن و
کنسـرو آنانـاس 1070280 تـن بـوده اسـت کـه مجمـوع 
ایـن صـادرات بـه 2/74 میلیـون تـن می رسـد. مهم تریـن 
کشـورهای صادر کننـده و وارد کننده میوه و کنسـرو آناناس 

.)Anonymous, 2019a( در جـدول 2 آمـده اسـت

جدول 2- صادرات و واردات آناناس و فرآورده های آن در سال 2018

وارداتصادرات
کنسرو آناناسمیوه تازهکنسرو آناناسمیوه تازه

مقدار )تن(کشورمقدار )تن(کشورمقدار )تن(کشورمقدار )تن(کشور
89347آلمان654624امریکا426600تایلند896790کاستاریکا

36545ژاپن235642هلند263898فلیپین212820هلند

36051فرانسه155406آلمان132069اندونزی187673فیلیپین

35162استرالیا128376بلژیک66562کنیا101381بلژیک

25275کانادا125577ژاپن38013هلند32870اکوادر

184427سایر1123333سایر143138سایر241015سایر

406،807-2،422،958-1،070،280-1،672،549جمع کل

سـاالنه مقادیـر قابـل توجهـی از میـوه تـازه و یـا فرآورده هـای ایـن میـوه از جمله پـودر، آب میوه و کنسـرو آنانـاس وارد 
 کشـور می گردد. بر اسـاس گزارش فائو کشـور ایران در سـال 2018 با واردات 11059 تن  میوه به ارزش 8574000 دالر و

 .)Anonymous, 2019a( 6835 تن کنسرو آناناس به ارزش 25552000 دالر وارد کننده این محصوالت بوده است
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g گیاهشناسی آناناس
 آناناس با نام علمـی .Ananas comosus Merr متعلق به
 خانواده Bromeliaceae است. آناناس گیاهی علفی، چند ساله و
 تـک لپه اسـت. ارقام آنانـاس تغییرات زیادی از نظر رشـد و

انـدازه میـوه در شـرایط مختلـف محیطـی، از خـود نشـان 
می دهنـد. طـول سـاقه گیـاه بالـغ بیـن 50-25 سـانتی متر 
اسـت کـه در زمـان گلدهـی انتهـای آن متـورم و بـزرگ 
می شـود و درنهایـت بـه گلـی بـه رنگ هـای مختلـط قرمز، 
زرد و سـبز تبدیـل می شـود. فاصله میان گره هـا کوتاه، بین 
10-1   میلی متر اسـت که در محل وسـط سـاقه،  این فاصله 
کمـی بیش تـر اسـت. در کنـار هـر گره یـک جوانـه کناری 
وجـود دارد. ایـن جوانه هـای کنـاری قـادر به تولید اسـلیپ 
 )Slips( و تنـه جـوش هسـتند کـه از هر دو آن هـا در ازدیاد

.)Nakasone and Paull, 1998( آناناس استفاده می شود
برگ هـا به صـورت مارپیچـی در اطـراف یک سـاقه کوتاه 
تجمـع پیـدا کرده انـد. هـر گیـاه بطـور متوسـط در هـر ماه 
بیـن 6-5 بـرگ تولیـد می کنـد. برگ هـای پیـر ایـن گیـاه 
 ریـزش نمی کننـد بنابرایـن یک گیـاه بالغ ممکن اسـت بین

 80-70 برگ داشـته باشد. طول برگ های قسمت پائین که 
 در ابتدای کاشت گیاه تولید می شود، بین 25-5 سانتی متر و

طـول برگ هـای جوان تـر کـه بعـداً بـه  وجـود می آینـد  تـا 
1/6 متـر نیـز می رسـد. البتـه ایـن صفت بـه رقم و شـرایط 

رشد بسـتگی دارد. 
معمـوالً ریشـه های اولیه کمی بعد از کاشـت گیاه از بین 
می روند و جای آن را ریشـه های نابجا می گیرند. ریشـه های 
 گیاه بسیار متراکم و نازک اند و تا عمق 15 سانتی متری خاک

نفـوذ می کننـد. ولـی در خاک های نرم، عمیـق، حاصلخیز و 
 بدون پاتوژن تا عمق 85-50 سـانتی متر نیز نفوذ می کنند و

تا شـعاع 1/83 متر اطراف گیاه در مدت یک سـال گسترش 
می یابنـد. قسـمت اصلـی منطقه جذب ریشـه قسـمت های 
چوبـی نشـده، سـفید و نـرم ریشـه اسـت. ریشـه هایی کـه 
 فاقـد حالـت نـرم و سـفید می باشـند قـادر بـه جـذب آب و

.)Nakasone and Paull, 1998( مواد غذایی نیستند
اولیـن عالئـم تشـکیل گل، چـه بـه  حالت طبیعـی و چه 
افزایـش سـریع قطـر در  بـه  حالـت مصنوعـی، به صـورت 
قسـمت انتهایـی سـاقه اسـت. 6-5 روز بعـد از ایـن تغییـر 

توسـعه  تـا  ایـن رشـد  و  به وجـود می آیـد  دمـگل طویـل 
 گل آذیـن ادامـه می یابـد. بسـته به رقـم بیـن 50 - 20 گل

در گل آذیـن وجـود دارد. در بعضـی از ارقام در مرحله بیرون 
 آمـدن گل آذیـن، 5 تـا 7 براکتـه قرمز از قسـمت زیر دمگل
 بیـرون می آیـد. این براکته ها کوتاه تـر و باریک تر از برگ های

عادی هستند. 
بـر روی قسـمت فوقانی گل یک تاج قرار دارد که شـامل 
تعـداد زیـادی برگچـه بوده که روی یک سـاقه بسـیار کوتاه 
قـرار گرفته انـد. تولیـد گل آذین در یـک دوره 3 تا 4 هفتگی 
صـورت می گیـرد. هـر گل از نظـر جنسـیت، دو جنسـی و 
دارای 6 پرچـم )در دو ردیف سـه تایی( و تخمدان داخلی با 
 تخمک هـای زیاد اسـت. با وجود اینکه تخمـدان و دانه گرده

فعال هسـتند ولی بذر تشـکیل نمی شـود، علت این موضوع 
 خـود ناسـازگاری شـدید ارقـام تجـاری )مانند رقـم کوئین(

اسـت. امـا چنانچـه چنـد رقـم متفـاوت در کنـار یکدیگـر 
کاشـته شـوند ممکـن اسـت بـذر تولیـد شـود.

بیـن بـاز شـدن آخریـن گل تـا بلوغ میـوه حـدود 4 ماه 
طـول می کشـد و کل زمـان القـاء گل تـا برداشـت محصول 
 )Syncarp( آنانـاس سـینکارپ 6 تـا 7 مـاه اسـت. میـوه 
اسـت به طـوری کـه تـک تـک گل هـای روی گل آذیـن بـه 
طـور جداگانـه تبدیـل بـه میـوه می شـوند. در همیـن حال، 
گل آذیـن گل نیـز بـه شـکل گوشـتی و قابـل خـوردن در 

می آیـد. ایـن نـوع میـوه را میـوه مرکـب می گوینـد. 
معمـوالً بقایـای گل از روی میوه ریزش نمی کنند. خارها، 
پرچم هـا وگلبرگ هـا پژمـرده شـده همراه سـایر قسـمت ها 
روی میوه چه هـا باقـی می ماننـد. قسـمت روی میوه شـامل 
کاسبرگ ها، بافت براکته و قسمتی از تخمدان است و قسمت 
 خوراکـی شـامل تخمدان هـا، قسـمت تحتانی کاسـبرگ ها،

.)Nakasone and Paull, 1998( براکته ها و کورتکس می شود

تا بلوغ میوه حدود 4 ماه  باز شدن آخرین گل  بین 
طول می کشد و کل زمان القاء گل تا برداشت محصول 

6 تا 7 ماه است.
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g  آب و هوا
آنانـاس از گیاهـان مناطق گرم و مرطوب اسـت. این گیاه 
به خوبی در نواحی سـاحلی دریا رشـد می کنـد، چون دامنه 
.)Reddy,1999( تغییـرات دمـا در ایـن مناطـق کـم اسـت 
 آناناس تحمل دماهای خیلی باال در تابستان و یا خیلی پایین

سـرما در زمستان را ندارد و در آب و هوای گرمسیری مالیم 
بـا کمـی سـایه محصـول خوبـی می دهد. سـایه کامـل و یا 
تابـش نور شـدید آفتاب برای رشـد آناناس مطلوب نیسـت. 
آناناس در بسـیاری از مناطق به عنوان میان کشـت در بین 
 درختـان نارگیـل و مـوز کشـت می شـود. آنانـاس تـا ارتفاع

1525 متـر از سـطح دریا مشـروط بر آنکه یخبنـدان وجود 
.)Bose and Mitra, 1996; Singh, 1992( نداشـته باشد رشـد می کند

و  زیـادی شـرایط خشـکی  به نسـبت  آنانـاس می توانـد 
کـم آبـی را تحمـل کنـد. برگ هـای ایـن گیـاه سـلول های 
پارانشـیمی ذخیـره آب دارنـد کـه می تواننـد رطوبـت را در 
طـول دوره خشـکی نگهدارنـد. برگ ها با الیـه ضخیم مومی 
 شـکل پوشـیده شـده اند. روزنه ها کوچک و در داخل شیار و
 Nakasone( متمرکـز هسـتند  برگ هـا  زیریـن  در سـطح 
بهتریـن  زیـاد،  بارندگـی  بـا  مناطـق   .)and Paull, 1998

مناطـق برای رشـد آناناس هسـتند. میـزان بارندگـی بهینه 
1500   میلی متـر در سـال اسـت اگرچـه می تـوان آناناس را 
در مناطقـی بـا بارندگـی 500 تـا 5550   میلی متـر کشـت 
کـرد. در مناطـق بـا بارندگـی کم تـر از 1500   میلی متر باید 
عمـل آبیـاری بـه ویـژه در فصل گرم و خشـک سـال انجام 
شـود. بـا آنکـه آناناس به خشـکی مقاوم اسـت ولی بشـدت 
از خشـکی طوالنـی مـدت آسـیب می بینـد و بـه منظـور 
برداشـت میـوه در حجـم تجـاری، ایـن گیـاه بـه 1000 تـا 
1500   میلی متـر بارندگـی )یـا آبیـاری( سـالیانه و رطوبـت 
نسـبی 80-70 درصـد نیـاز دارد. آنانـاس به دلیـل سـطحی 
بـودن ریشـه های آن، نیاز به آبیاری سـطحی امـا در دفعات 

.)Singh, 1995( زیـاد دارد
 آناناس در شرایط طبیعی تحمل تنش های آبی بلند مدت
 را دارد اما در این حالت اندازه میوه کوچک و فاقد بازار پسندی

الزم خواهد شـد. یک برنامه منظم آبیاری باعث می شـود تا 

گیاه برای رسـیدن به مرحله گل انگیزی به روش شـیمیایی، 
 بـه حـد مناسـبی از رشـد از نظـر انـدازه و رشـد رویشـی

در مدت زمان تعیین شده برسد. آناناس به شوری آب حساس 
 اسـت و میـزان محصـول آن در صـورت آبیاری بـا آب دارای

EC بیش تر از 1/28 دسی زیمنس بر متر کاهش می یابد. 

دمـا یکـی از مهم ترین فاکتورها در کاشـت آناناس اسـت. 
 بهترین دما برای رشد آناناس 32 درجه سانتی گراد در روز و

20 درجه سـانتی گراد در شـب گزارش شـده است. برای هر 
یـک درجـه اختـالف  دمـا از محدوده دمـای بهینـه، میزان 
رشـد گیـاه حـدود 6 درصـد کاهش می یابـد. در نور شـدید 
آفتـاب و دمـای بیش تـر از 35 درجـه سـانتی گراد میـوه 
 .)Anonymous, 2013b( دچـار آفتـاب سـوختگی می شـود 
در فصـل خنـک رشـد گیـاه بـه تأخیـر می افتـد، برگ هـا 
کوچـک و دندانه دارتـر می شـوند. تعـداد اسـلیپ ها افزایـش 
پیـدا می کنـد، میـوه کوچک تر، گوشـت میـوه کـدر، میزان 
می یابـد.  کاهـش  میـوه  قنـد  و  افزایـش  میـوه  اسـیدیته 
 آنانـاس نمی توانـد دمـای پاییـن و یـا حتی شـب های سـرد
 با دمای 10-7 درجه سـانتی گراد را برای مدت چند سـاعت
 در طـول چنـد هفتـه تحمـل کنـد. اگر گیـاه به یـک اندازه

معین از نظر رشد رویشی رسیده باشد شب های خنک باعث القاء 
 گل دهـی می شـوند. دمای بـاال )باالتر از 28 درجه سـانتی گراد(

باعـث اختالل در سـاخت ترکیبـات الزم جهـت گل انگیزی 
می شـود و قـدرت گل دهی گیـاه با افزایش دمـا بطور خطی 
 .)Bartholomew and Kadzimin, 1977( .نزولـی می شـود
بطـور کلـی، دمـای پاییـن، تابش درخشـان نور خورشـید و 

سـایه کامـل، برای رشـد گیـاه مضر خواهنـد بود. 
 وزن میوه رابطه مستقیمی با میزان نوردهی طی زمان کاشت
 تـا برداشـت دارد. افزایـش میزان نـور، مقدار اسـیدیته میوه

را کاهـش می دهـد ولـی بـر مجمـوع مـواد جامـد محلـول 
آن اثـری نـدارد. روزهـای ابـری باعـث کاهش رشـد گیاه و 
کاهـش انـدازه میـوه می شـوند. در بعضـی از ارقـام )ماننـد 
ارقـام گـروه کوئیـن( شـدت زیـاد نـور خورشـید در زمـان 

میوه هـا می شـود.  آفتـاب سـوختگی  باعـث  میوه دهـی 
 ارقامی مانند اسموت کاینه، نسبت به طول روز بی تفاوت
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هسـتند و در هـر زمـان از سـال قـادر بـه گل دهی هسـتند. 
ولـی بطـور کلـی می تـوان گفـت آنانـاس تـا حـدی یـک 
گیـاه روز کوتـاه اسـت ولـی یـک روز کوتاه اجباری نیسـت. 
شکسـتن دوره هـای تاریکی بـا نوردهی، گل دهـی را متوقف 
می کنـد. دمـای خنک مخصوصاً در شـب اثـر روز کوتاهی را 

.)Nakasone and Paull, 1998( بیش تـر می کنـد

g خاك
 آناناس می تواند در دامنه وسـیعی از خاک ها )به استثنای

خاک هـای خیلـی رسـی( رشـد کنـد بشـرطی کـه خـاک، 
زهکش مناسـب داشـته باشـد. بهترین خاک برای رشد آن، 
خاک هـای شـنی بـا بافـت سـبک تـا لومـی هسـتند. خاک 
 محل کاشـت باید عمقی حدود 60-45 سـانتی متر داشته، و

فاقـد الیـه سـخت باشـد. خاک هـای اسـیدی بـرای کشـت 
 آناناس مناسب هستند. pH بهینه برای کشت آناناس 4/5 تا

5/6 است )Anonymous, 2013b(. از کشت آناناس در خاک 
.)Evans et al., 2002( باالتـر از 7 بایـد پرهیـز کـرد pH بـا 

تنـش  بـه  آنانـاس  و همـکاران )2008(   Ubi نظـر  طبـق 
خشـکی، متحمـل بـوده و سـازگاری خوبـی در خاک هـای 
شـنی اسـیدی مناطق گرمسـیری با pH بین 4/5 تا 6/5  دارد.

g  ارقام آناناس
برخـی از مهم تریـن ارقـام تجـاری آنانـاس بشـرح زیـر 

:)Chadha et al., 1998( هسـتند 
کاینـه1: از ارقـام مهم تجاری اسـت که به منظـور تولید 
کنسـرو در کشـورهای فیلیپیـن، هاوایـی، مکزیـک، تایوان، 

کنیـا اسـترالیا، پورتوریکو و گینه کشـت می شـود.
رداسـپانیش2: این رقم در سـطح وسـیع در هند غربی، 
 کوبا، مکزیک و پورتوریکو کشـت می شـود و غالباً به صورت

تازه خوری مصرف می شود.
سـینگاپور اسـپانیش3: در کشـور مالـزی بـه منظـور 

تولیـد کنسـرو کشـت می شـود.
پی آر 67- 1 4: از ارقام مهم پورتوریکو است.

جیانـت کیـو )Giant kew(: از ارقـام مهـم تجـاری 
اسـت. هند 

1. Cayenne
2. Redspanish
3. Singapore spanish
4. Pr1-67

کوئیـن )Queen(: از ارقام بسـیارمرغوب برای مصرف 
تازه خـوری اسـت امـا بـرای کنسـرو کردن مناسـب نیسـت 

.)1 )شکل 

 

شکل 1- میوه آناناس رقم کوئین )راست( و رقم کیو )چپ(

g  تکثیر آناناس
تکثیـر  اندام هـای رویشـی  توسـط  راحتـی  بـه  آنانـاس 
می شـود. معمــوالً از اندام های گیاهی متفاوتی، شـامل تاج، 
اسـلیپ، تنه جـوش یـا پاجـوش در تکثیـر آنانـاس اسـتفاده 
 می شـود )شکل 2(. اسـلیپ ها بهترین مواد تکثیری به شمار
تـاج و  جانبـی  پاجوش هـای  آنهـا  از  بعـد  و   می رونـد 

قـرار دارنـد. تکثیـر آنانـاس بـه روش هـای ریز ازدیـادی نیز 
.)Bose and Mitra, 1996( امـکان پذیـر اسـت

 

شکل 2- اندام های تکثیری آناناس: پاجوش )راست( اسلیپ )وسط( و 
گیاه کشت بافتی )چپ(
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g  آماده سازی مزرعه و کاشت
پس از تسـطیح زمین، شـخم به عمق 40-30 سانتی متر 
 صورت می پذیرد. خرد کردن کلوخه ها )عمل دیسک زدن( و
 تهیه بافت مناسب خاک عمل مهمی در موفقیت کشت آناناس

اسـت. پـس از آن بسـته بـه توپوگرافـی منطقـه، کشـت به 
 روش  های مسطح، فارویی، جوی و پشته و در مناطق شیب دار

بـه روش تراس بنـدی انجـام می گیـرد. در خاک هـای فاقـد 
 مـواد آلی کافی، مصرف 15-10 تن کود حیوانی پوسـیده یا

کمپوسـت در هکتـار توصیـه می گـردد. اندام تکثیـر گیاهی 
را قبـل از کاشـت در محلـول قـارچ کـش تیمـار می کنند و 
 اجازه می دهند محل برش خشـک شـود تا در موقع کاشـت

.)Boseand Mitra, 1996( دچار پوسیدگی نشود
فاصلـه کاشـت یـا تراکـم یکـی از مهم تریـن فاکتورها در 
تعییـن انـدازه و میـزان محصـول در هکتار اسـت. بـه دلیل 
سـطحی بـودن ریشـه های آنانـاس و بـرای اسـتقرار بهتـر 
بوته هـا در خـاک، معمـوالً بوته هـای آنانـاس را نزدیـک بـه 
یکدیگر کشـت می کنند تا تکیه گاهی برای همدیگر باشـند. 
ایـن عمـل مانـع واژگونـی گیـاه و همچنین سـبب حفاظت 
.)Singh, 1992( آنها از تابش شـدید نور خورشـید می شـود 
 کشـاورزان خرده پا، از سیسـتم های کشت تک ردیفی همراه
 با فاصله نسبتاً بیش تر روی و بین ردیف ها استفاده می کنند
 که در این روش تراکم تعداد بوته به 15000 تا 25000 عدد

در هکتـار می رسـد. در مـزارع بزرگ تر و تجـاری، بیش تر از 
سیسـتم های دو ردیفی اسـتفاده می شـود. در روش متداول 
فاصله بوته ها روی ردیف 22/5 تا 25 سانتیمتر و بین ردیف ها 
 60 سـانتی متر و فاصله بین دو نوار کشـت را 90 سـانتی متر
 در نظر می گیرند )شکل 3(. عمق کشت 10 تا 15 سانتی متر
 اسـت بطوری که خاک در داخل جوانه مرکزی ریخته نشود.

بعـد از کاشـت خـاک اطـراف بوته هـا بایـد فشـرده شـود. 
بدیـن ترتیـب 53300 تـا 63400 بوتـه در هکتـار کشـت 
می کننـد کـه امـکان برداشـت 100-70 هزار تـن محصول 

.)Norman, 1977( دارد  وجـود 
زمان کاشـت تا برداشـت محصول، بسـته به اندام گیاهی 
 که جهت کاشـت استفاده می شـود بین 24-18 ماه به طول

می انجامـد. اسـلیپ ها بیـن 20-15 مـاه و پاجوش هـا بیـن 
17-14 مـاه بـرای تولیـد میـوه زمان نیـاز دارند. 

 

شکل 3- کشت دو ردیفه آناناس

g گل انگیزی
معمـوالً روزهـای کوتـاه همـراه بـا دمـای پاییـن در طـول 
زمسـتان باعـث القـاء بـه گل روی می شـود. عمل القـاء و جلو 
هم زمـان  برداشـت  باعـث   )Forcing( گل دهـی  انداختـن 
 محصـول و کنترل زمـان محصول دهی بر اسـاس نیاز بازار و
اتفـن از  امـروزه  می شـود.  کمپوت سـازی   کارخانه هـای 

)2- کلرواتیـل فسـفونیک اسـید( بطور گسـترده ای در مزارع 
آنانـاس جهت گل انگیزی اسـتفاده می شـود. میزان اسـتفاده 
از اتفـن 100 میلی گـرم در لیتـر یـک مـاه قبـل از گلدهـی 

 .)Friend and Lydon, 1979( اسـت

g برداشت
بـه طور کلـی 15-12 ماه پس از کاشـت آناناس، گلدهی 
در آن آغـاز می گـردد و 165-135 روز طـول می کشـد تـا 
میـوه  بـه مرحلـه بلوغ و رسـیدگی کامل برسـد. با مشـاهده 
تغییـر رنـگ جزئـی در قاعـده میوه هـای در حـال رشـد، 
می تـوان آنهـا را جهـت تولیـد کنسـرو برداشـت نمـود. امـا 
 جهـت مصرف تازه خوری باید میوه را تا زمان بدسـت آوردن

رنـگ زرد طالئـی نگه داشـت. میـوه را همـراه بـا تـاج بـه 
مـدت 15-10 روز می تـوان نگهـداری کرد. میزان برداشـت 
محصـول در کشـت بـا تراکـم 43500 بوته درهکتـار حدود 
65 تن و در تراکم کاشـت 63500-53000  بوته در هکتار 
بیـن 105-80 تـن خواهد بود. پس از برداشـت میوه، سـاقه 
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اصلـی را حـذف و یـک تـا دو پاجـوش را بعنـوان راتون نگه 
می دارنـد )Reddy, 1990(. عمـر مزرعـه آنانـاس در صورت 
حاصلخیـز بـودن خـاک تـا 30 سـال می توانـد باشـد اما در 
مـزارع تجـاری عمـر اقتصـادی مزرعه آناناس حدود 4 سـال 
اسـت. در ایـن مـدت معمـوالً سـه محصول شـامل محصول 
راتـون  گیاهـان  از  نسـل  دو  و  اولیـه  بوته هـای  از  اصلـی 
برداشـت می شـود. پـس از 4 سـال بایـد مزرعـه را شـخم و 

مجـدداً نسـبت به کشـت اقـدام کرد. 

g وضعیت کشت آناناس در ایران
علی رغم مصرف باالی آناناس در کشـور، کاشـت و پروش 
 آن در کشـور متداول نیسـت و از سـطح زیرکشـت یا میزان 
تولیـد آنانـاس آمـاری دقیق وجـود نـدارد. از تالش هایی که 
بـرای واردات نهـال و اقدامـات الزم برای کشـت این گیاه در 
ایران انجام گرفته است، چندان اطالعاتی در دسترس نیست. 
اما در سـال  1375 معاونت باغبانی وزارت جهاد کشـاورزی 
 در قالـب همکاری هـای فّنـی با فائـو تعـداد 2000 گیاهچه

آنانـاس از ارقـام مختلـف را بـه کشـور وارد و در ایسـتگاه 
تحقیقات کشـاورزی باهوکالت واقع در شهرستان چابهار در 
 گلدان و زیر سیسـتم میسـت کشـت کردند. پس از 2 سـال
 نگهـداری، کم تـر از یک درصد از این گیاهـان به گل رفت و

میوه هـای بسـیار ریـز و غیـر قابـل ارایـه بـه بـازار تولیـد 
شـد. تمام ایـن گیاهـان از طریق سـازمان جهاد کشـاورزی 
سیسـتان و بلوچسـتان بیـن کشـاورزان و عالقه منـدان بـه 
پـرورش آنانـاس در شهرسـتان های جنوبـی اسـتان توزیـع 
شـدند امـا گزارشـی از بـه محصـول رفتـن این گیاهـان در 
منطقـه و یـا بقـای آنهـا یکـی دو سـال پـس از انتقـال بـه 

زمیـن اصلـی وجود نـدارد. 
از دالیـل اصلـی عـدم موفقیـت کشـت گیـاه در منطقه، 
 می توان به pH باالی خاک در شهرستان های مختلف استان،

شـرایط نامناسـب دمایـی )دمـای باالتـر از دمـای بهینه در 
حداقـل 6 مـاه از سـال و دمـای پایین تـر از دمـای بهینه در 
حداقـل 2  تـا 3 مـاه از سـال( و شـوری خـاک و بویـژه آب 

مـورد اسـتفاده اشـاره کرد. 
همچنین کشـت این گیاه در کشـور پاکستان که همجوار 

 بـا اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان می باشـد و بـه مراتـب
نسـبت به شـرایط آب و هوایی ایران، برای کشـت و پرورش 
گیاهان و درختان میوه گرمسـیری مسـاعدتر اسـت، متداول 
نیسـت. آناناس عموماً برای مناطقی مناسـب است که دارای 
 دمـای مالیـم، رطوبـت نسـبی بـاال و خـاک با pH اسـیدی

باشـند. به طور کلی pH خاک در پاکسـتان قلیایی اسـت و 
شرایط آب و هوایی بجز برای مدتی کوتاه بسیار نامالیم است. 
 لـذا بنظر می رسـد کـه ایـن محدودیت ها برای رشـد آناناس

در ایـران نیـز بـا شـدت بیش تـری وجـود خواهنـد داشـت 
کـه این مسـئله، امکان کشـت آنانـاس به صـورت تجاری در 

فضـای بـاز را تقریبـا غیـر ممکن می سـازد.

g نتیجه گیری
بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد،  بنظر می رسـد بـه دلیل 
محدودیت هـای مذکـور و عوامـل زیـر، کشـت گیـاه آناناس 
در فضـای بـاز، تقریبـاً در تمامـی نقـاط ایـران، ناموفـق و 

باشـد:  غیراقتصادی 
1-  قلیائیـت خاك: بجز قسـمتی از خاک های حاشـیه 
دریای خزر، خاک در دیگر مناطق کشـور به ویژه در جنوب 
 کشـور قلیایی اسـت و pH در بیش تر مناطق از 7/5 بیش تر

اسـت در حالی که اسـیدیته مناسـب پرورش ایـن گیاه بین 
4/5 تا 5/6 اسـت.

2-  دمـا: در بیش تـر مناطق جنوبی کشـور دما در طول 
تابسـتان بـه بیـش از 35 درجـه سـانتی گراد می رسـد کـه 
 باعث متوقف شـدن رشـد گیـاه، آفتاب سـوختگی برگ ها و
 در صورت تشـکیل میوه آفتاب سـوختگی میوه خواهد شـد.
 در اسـتان های شـمالی کشـور نیز بـه دلیل دمـای پایین در

طول فصل پاییز و زمستان این شرایط فراهم نخواهد بود. 
3-  محدودیـت آب: علی رغـم تحمـل به نسـبت بـاالی 
گیـاه آنانـاس به خشـکی، بـرای تولیـد میوه مطلـوب، حداقل 
 15000 مترمکعـب آب در سـال به ازای هـر هکتار، مورد نیاز

اسـت کـه  تقریبـا حجـم باالیـی اسـت. عـالوه بر وجـود آب، 
کیفیـت آب نیـز بایـد از نظـر امالح و شـوری در حد مناسـب 
 EC کم تر از 1/3 دسـی زیمنس بر متر( باشـد که متأسـفانه(
آب در بیش تـر نواحـی جنـوب کشـور باالتر از این حد اسـت.
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4-  بـارش و رطوبـت: آنانـاس گیاهـی اسـت رطوبـت 
و  بارندگـی  پاییـن  میـزان  بدلیـل  ایـران  در  امـا  دوسـت، 
رطوبـت هـوا در بیش تـر ایام سـال، حـد مطلـوب رطوبت و 

بـارش بـرای رشـد آنانـاس تأمیـن نمی شـود.
5-  شـدت نور: فراوانی تعداد روزهای آفتابی و شـدت 
بـاالی تابـش نـور خورشـید در بیش تـر ایـام سـال به ویـژه 
در فصـل تابسـتان، باعـث افزایـش دمـای محیـط و آفتـاب 

سـوختگی گیـاه و میـوه آن می شـود.
بنابرایـن کشـت آنانـاس در هـوای آزاد بـه هیـچ وجـه 
توصیـه نمی شـود ولـی در مـورد کشـت های کنتـرل شـده، 
هزینه هـای  بـه  توجـه  بـا  محـدود،  صـورت  بـه  می تـوان 
اصـاًلح و تنظیـم اسـیدیته خاک و یا اسـتفاده از بسـترهای 
هیدروپونیـک و سـایر هزینه های الزم برای کنترل  شـرایط 

محیـط گلخانـه، اقـدام بـه کشـت آزمایشـی نمود.
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علف های هرز مهم در زراعت برنج و پهنه های آبی شمال ایران

g چکیده
 شناسـایی علف هاي هرز مهم و مشکل سـاز براي برنامه ریزي

مدیریـت مناسـب و کارآمـد آنها ضـروري اسـت. علف های هرز 
مهـم در زراعـت برنـج و محیط هـای آبـی در شـمال ایـران بـه 
تقسـیم  جگن هـا  و  پهن برگ هـا  کشـیده برگ ها،  گـروه  سـه 
مي شـوند. علف های هرز کشـیده برگ مهم از خانـواده گندمیان 
Echinochloa crus-galli گونه هـای  شـامل   )Poaceae( 

Echinochloa oryzicola و Paspalum distichum هستند. 

 علف های هـرز پهن بـرگ مهـم از سـه خانـواده تیرکمان آبی
Alisma plantago aquatic شامل گونه های )Alismataceae( 
،Sagitaria sagittifolia و  ، Alisma lanceolatum،Sagitaria trifolia 

گونه هـای  شـامل   )Pontederiaceae( غالفیـان  خانـواده 
 Monochoria vaginalis و Eichhornia crassipes و خانواده 

Potamogeton nodusus گونه )Potamogetonaceae( گوشابیان 
)Cyperaceae( هستند. مهم ترین گونه های علف هرز خانواده جگن ها 

و   Bolboscheneous maritimus  ،Cyperus difformis نیـز 
هسـتند.   Fimbristylis milliacea

ویراستار ترویجی: حسام الّدین غالمی

g مقدمه
 مهم تریـن علف هاي هـرز مـزارع برنـج و محیط هـای آبی
 شـمال ایـران در این مقالـه معرفی می شـوند. این علف های

  هـرز بـه سـه گـروه کشـیده برگ ها، پهن برگ هـا و جگن هـا 
تقسیم مي شوند.

g 1- علف هاي هرز کشیده برگ
)Poaceae( علف های هرز کشیده برگ مهم از خانواده گندمیان 
Paspalum sp. و   Echinochloa sp. جنـس  دو   شـامل 
 هسـتند. جنس .Echinochloa sp با نام سـوروف و نام هاي

محلـي وازمبیـل، زرا و کل دمـه اسـت. تاج پوشـه متراکـم، 
سیسـتم  و  سـوروف  بلنـد  ارتفـاع  و  زیـاد  پنجـه  تولیـد 
تک کشـتي برنـج سـبب شـده اسـت کـه ایـن علف هـرز از 
قـدرت رقابتـي باالتـری در مقایسـه بـا سـایر علف هاي هـرز 
در کشـت برنـج برخـوردار باشـد )محمدشـریفی، 1380(. 
سـوروف کارآیـی باالیـی در جـذب نیتـروژن و آب دارد و 
حـدود 60 تـا 80  درصـد نیتـروژن قابـل جـذب خـاک را 
علف هـرز  ایـن   .)Albert et al., 1996( جـذب  می کنـد 
 سـبب کاهـش تعداد پنجه برنـج در مراحل اولیه رشـد برنج
 مي شـود، همچنین موجب کاهش قابل توجه تعداد سـنبله  و

برنـج  مي شـود و در صـورت عـدم  سـایر اجـزاي عملکـرد 
کنتـرل، عملکـرد برنـج را تـا 80 درصـد کاهـش می دهـد 
(Moon et al., 2010). بـا کاربـرد بـذر برنـج آلـوده بـه بذر 
سـوروف، ایـن علف هـرز همـراه بـا برنـج در خزانـه کشـت 
مي شـود و اگـر در مرحلـه خزانـه کنتـرل نشـود، به دلیـل 
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شـباهت زیـاد گیاهچه سـوروف بـا برنج، به همراه نشـاء های 
برنـج بـه زمیـن اصلی انتقـال می یابـد. دو گونه سـوروف در 
شـالیزارهای شـمال کشـور در زراعت برنج مشکل سازند که 
 شـامل سـوروف رایـج ).E. crus-galli L( و سـوروف برنـج

(E. oryzicola (Ard) Fisher) هستند.
 سوروف رایج با نام علمی E. crus-galli و نام انگلیسی

علف هـرز  مهم تریـن  و  فراوان تریـن   Barnyard grass
زراعـت برنـج اسـت. گیاهـی یک سـاله با قـدرت تولیـد بذر 
فـراوان اسـت. اولیـن برگ هاي حقیقي سـوروف، سـبز مایل 
بـه خاکسـتري یا سـبز تیـره و سـاقه آن پهن و تـا حدودي 
سـاقه های  بـا  ایسـتاده  بالـغ  گیـاه  اسـت.  رنـگ  ارغوانـي 
راسـت و قـوي بـه ارتفـاع 15 تا 180 سـانتي متر اسـت. در 
صـورت تمـاس گره هـاي پاییني سـاقه با خاک، ریشـه هاي 
نابجـا تولیـد می شـود. سـاقه سـوروف حالت اسـفنجي دارد 
کـه موجـب کاهـش وزن مخصـوص آن می شـود. برگ هـا 
به طور عمده بدون کرک و با حاشـیه زبر و خشـن هسـتند. 
بـرگ سـوروف نسـبت بـه برنـج نرم تر اسـت. غـالف برگ و 
گره هـاي پاییـن گیـاه، ارغوانـي یـا قرمـز خرمایي هسـتند. 
 گل آذیـن پانیکـول )خوشـه(، به رنـگ سـبز ارغوانـي اسـت. 
 خوشـه ها شـامل سنبله هاي داراي ریشـک هاي نسبتاً بلند و

بذور به رنگ زرد روشـن و تخم مرغي شـکل هسـتند )راشـد 
محصل و همکاران، 1380 و پاداشـت و همکاران، 1393(. 

سـوروف برنـج بـا نـام علمـی E. oryzicola به دلیـل 
شـباهت زیـاد بـه برنج، سـوروف مقلد یا سـوروف هوشـمند 
نامیـده مي شـود. جوانه زنـي سـریع در خزانـه، نشاء شـدن 
و  برنـج  به جـاي  اشـتباه  بـه  علف هـرز  ایـن  گیاهچه هـاي 
قابـل وجیـن نبـودن گیاهچه هـا به دلیـل شـباهت زیـاد بـا 
برنـج، موجب گسـترش سـریع آن در مـزارع برنج می شـود 
)گل محمـدی و همـکاران، 1389 و 1391(. گل محمـدي و 
همـکاران )1391( بیـان کردنـد سـوروف برنـج داراي طول 
دوره رشـد کوتاه تـر نسـبت بـه سـوروف رایج و حتـي ارقام 
برنـج  زودرس بومـي مانند هاشـمي اسـت و حـدود 10 روز 
زودتـر از برنـج به خوشـه مـي رود. کاهش عملکـرد برنج در 
رقابـت بـا سـوروف برنج بیش تـر از سـوروف رایج اسـت. در 
بسـیاری از خصوصیات، سـوروف برنج شـبیه سـوروف رایج 
اسـت، بنابرایـن بـه برخـی تفاوت های آنها اشـاره می شـود. 

سـوروف برنـج نسـبت به سـوروف رایـج خوشـه متراکم تر و 
 روشـن تری دارد. وزن هزار دانه سـوروف برنج حدود دو برابر

سـوروف رایج اسـت و در شـرایط غرقاب )بی هوازی( و عمق 
 بیش تـر آب نیـز جوانـه می زنـد. یـک علف هـرز مقـاوم بـه

فقـدان  به راحتـی  و  اسـت  برنـج  گیـاه  هماننـد  غرقـاب 
 طوالنی مـدت اکسـیژن را تحمـل می کنـد )گل محمـدی و

همکاران، 1390(. سـه ویژگي مهم این گونه شـامل گلدهي 
زودهنـگام، رنـگ روشـن و ریـزش کم تـر بذور می باشـد که 
بـا حـذف خوشـه هاي ایـن علف هـرز، قبـل از ظهور خوشـه 
از تکثیـر،  به ویـژه در مـزارع بـذري مي تـوان مانـع  برنـج 
افزایـش جمعیـت و انتقـال بـذر ایـن گونه علف هـرز مهم از 
سـالي به سـال دیگر شـد )گل محمدی و همکاران، 1391(. 
شـامل مهـم  گونـه  دو  دارای   Paspalum sp.  جنـس 
P. disticum است که گونه  P. dilatatum Pior. و P. disticum L.  

باالتـری  اهمیـت  از  و  می کنـد  رشـد  شـالیزار  داخـل  در 
 برخـوردار اسـت و بـا نـام فارسـی بنـد واش یـا سـگ واش و
 نام انگلیسـی Knotgrass شـناخته می شود. بندواش گیاهی

چندسـاله با ساقه گرد، خزنده )اسـتولون( و داراي انشعابات 
در سـطح خاک و ریزوم در زیر خاک اسـت. ریشـه و سـاقه 
جدیـد در محـل گره هـا ایجـاد می شـود. تکثیـر گیـاه از 
طریـق اسـتولون، ریـزوم و به صـورت محـدود بـا بـذر انجام 
می گـردد. سـاقه گل دهنده ایسـتاده اسـت. برگ ها کشـیده 
و  سـانتي متر   15 تـا   5 به طـول  مـوازي  رگبرگ هـاي  بـا 
خوشـه  گل آذیـن  هسـتند.  میلي متـر   7 تـا   2 به عـرض 
به طول 2 تا 7 سـانتي متر و دو شـاخه اي )V شـکل( اسـت. 
ایـن علف هـرز در کانال هـا و جوي هـاي مـزارع برنج بسـیار 
 فـراوان اسـت و باعث اتالف فـراوان آب آبیاري بـراي برنج و
 سبب کندي جریان آب مي شود )پاداشت و همکاران، 1393(.
 در سـال های اخیر، بند واش  یکی از علف های هرز بسیار مهم

شـالیزار در شهرسـتان های تالـش، شـفت، ماسـال، رشـت، 
آستانه اشـرفیه، آسـتارا، فومـن، لنگـرود، بندر انزلـی، رودبار، 
رضوان شـهر، الهیجـان و صومعه سـرا گـزارش شـده اسـت 

)گل محمـدی، 1397(.
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شکل 1. سوروف رایج، سوروف برنج و بندواش
)به ترتیب از باال به پایین(

 E. oryzicola سـوروف برنـج بـا نـام علمـی
به دلیـل شـباهت زیـاد بـه برنـج، سـوروف مقلـد یـا 

نامیـده مي شـود. سـوروف هوشـمند 

g  2- علف هاي هرز پهن برگ
شـامل  پهن بـرگ  علف های هـرز  مهـم  خانـواده  سـه 
 تیرکمان آبی )Alismataceae(، غالفیان )Pontederiaceae( و

گوشابیان )Potamogetonaceae( است. 
Alisma plantago aquatic L. خانواده تیرکمان آبی شامل گونه های 
، Alisma lanceolatum With. ، Sagitaria trifolia L. 

 A. plantago aquatica   است. گونه های ، Sagitaria sagittifolia L. 
یـا بارهنگ آبـي  فارسـي  نـام  بـا   A. lanceolatum و 

قاشق واش و نام انگلیسي  Water plantain از علف  های  هرز 
 پهن برگ متداول شـالیزار هسـتند )محمدشریفی، 1380( و

در مـزارع برنـج، آب گیرهـا، کانال هـا، حاشـیه تاالب هـا و 
زمین هـاي مرطـوب و آب گیـر رشـد مي کننـد )پاداشـت و 
 همکاران، 1393(. پاداشت و همکاران )1393( گزارش کردند
A. plantago aquatica که در برخي مناطق استان گیالن گونه 

علف هـرز غالـب شـالیزار اسـت. حضـور ایـن علف هـرز در 
آبراهه هـا مانـع جریـان آب اسـت. گیاهی چندسـاله، علفي، 
 ایسـتاده بـه ارتفـاع 40 تـا 150 سـانتي متر اسـت. بـا بذر و

انشـعابات  داراي  تکثیـر می شـود. سـاقه  گل دهنـده  پیـاز 
گیـاه،  قاعـده  در  برگ هـا  اسـت.  بـرگ  فاقـد  و  متعـدد 
تخم مرغـي تـا سـرنیزه اي، به طـول 10 تـا 25 سـانتي متر و 
 پهنـاي 7 تا 10 سـانتي متر، داراي هفت رگبرگ برجسـته و

موازي هسـتند که توسـط تعداد زیادي رگبرگ عرضي به هم 
 متصل شده اند. دمبرگ ها بلند و حدود 80 سانتي متر هستند.

گل آذین پانیکول )خوشه( است. هر گل داراي سه کاسبرگ 
سـبز رنگ، سـه گلبرگ سـفید یـا کمي متمایل بـه صورتي 
 اسـت. بـذور بارهنـگ آبـی بالفاصله پـس از قـرار گرفتن در
خاک مرطوب جوانه مي زنند )راشدمحصل و همکاران، 1380(.  

نـام  بـا  نیـز   S. sagittifolia و   S. trifolia گونـه  دو 
از  و  علفـی  چندسـاله،  می شـوند.  شـناخته  تیرکمان آبـي 
علف هاي هـرز متـداول در مـزارع برنـج، مکان هـاي آب گیر، 
کانال هـا و جوي هـاي آب هسـتند و باعـث مسـدود شـدن 
مسـیرها و کانال هـاي آبـي و مانـع جریـان آب مي شـوند 
ایسـتاده  گیاهانـی   .)1380 همـکاران،  و  )راشـدمحصل 
برگ هـای  ریـزوم،  داراي  تـا 100 سـانتي متر،  ارتفـاع  بـه 
پیکاني شـکل بـا دمبـرگ بلنـد، گل هـای سـفید )هـر گل 
3 کاسـبرگ و 3 گلبـرگ مجـزا دارد( هسـتند )پاداشـت و 
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.)1393 همـکاران، 
Monochoria vaginalis خانواده غالفیان شامل دو گونه  مهم 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. و (Burm.f.) C.Presl. 
انگلیسـي نـام  بـا   )M. vaginalis( گونـه سـل واش   اسـت. 

در  مشکل سـاز  بسـیار  علف های هـرز  از   Pickerel weed
ایـن   .)2010 همـکاران،  و  )چنـگ  اسـت  برنـج  زراعـت 
علف هـرز سـه دهـه پـس از ورود بـه شـالیزارهای شـمال 
ایـران، هم اکنـون ده هـا هـزار هکتار از مـزارع برنـج را آلوده 
کـرده اسـت )گل محمـدی، 1397(. خسـارت سـل واش به 
 مـزارع برنـج به خصـوص در تراکم های باال بالـغ بر50 درصد

اسـت و رویـش دیرهنـگام ایـن علف هـرز در شـالیزار باعث 
فـرار آن از علف کش هـای خاک مصـرف شـالیزار می شـود. 
سـازگاری بـاالی سـل واش بـه سـایه  موجـب می شـود کـه 
به خوبـی زیـر اشـکوب برنج رشـد کنـد. تحمل بـه غرقاب و 
اندام های هوایی سسـت و گوشـتی سـل واش، موجب پارگی 
اندام هـای آن هنگام وجین دسـتی می شـود و کارایی وجین 
را در کنتـرل کاهـش می دهـد. ایـن گیاه نیمه آبزی اسـت و 
در ایـران چرخه زندگی یک سـاله دارد )یعقوبـی و حضرتی، 
 1398(. سل واش دارای ظاهری براق، سبز تیره و بدون کرک

اسـت. بـرگ و سـاقه گوشـتی اسـت و در شـالیزار به حالـت 
 خوابیده و با سـاقه های رونده )اسـتولون( گسـترش می یابد.

ریشـه فیبـری اسـت و برگ هـا در مراحـل اولیـه باریـک و 
بـدون پهنـک بـوده و از شـش تـا هشـتمین بـرگ بـه بعـد 
به صـورت شـناور، کشـیده یـا سـر نیزه ای هسـتند. گیاهـان 
 مسـن تر دارای برگ هایـی به شـکل تخم مرغـی کشـیده یـا
 عریـض بـا نـوِک  تیـز و قاعـده ی قلبـی شـکل و رگه هـای
 طولی هستند. دمبرگ نرم و توخالی و کم تر از 30 سانتی متر

طـول دارد. گل ها آبی رنگ و دارای شـش گلبرگ هسـتند که 
در گل آذین خوشـه ای آرایش یافته اند )CABI, 2018(. تکثیر 
 سـل واش با بذر و اسـتولون است. هر گیاه سل واش در شالیزار

.(Caton, 2004) قادر است تا 1500 بذر تولید کند
انگلیسـي نـام  بـا   )E. crassipes( سـنبل آبی   گونـه 

Water hyacinth ، به عنـوان بدتریـن علف هـرز آبـزی دنیـا 
 شـناخته می شـود. در سـال های اخیـر در اسـتان گیـالن و
 به میزان کم تر در اسـتان مازنـدران به صورت گیاهی مهاجم،
 آب بندان هـا، رودخانه هـا، کانال هـای آبیـاری شـالیزارها و

 بخشی از تاالب انزلی را آلوده کرده است. این گیاه چندساله و
علفـي شـناور اسـت. دارای سـاقه اسـفنجی اسـت، دو نـوع 
سـاقه، هوایـی و رونـده دارد. سـاقه هوایـی افراشـته و گلدار 
بـه ارتفـاع تـا 100 سـانتی متر اسـت و به نـدرت منشـعب 
می شـود. سـاقه رونـده )اسـتولون( سـبز یـا ارغوانی رنـگ 
اسـت و گیاهـان دختـری جدیـد را تولیـد می کنـد. برگ ها 
سـبز براق چرمي به ابعاد 10 تا 20 سـانتی متر هسـتند که 
باالتر از سـطح آب قرار می گیرند و دارای دمبرگ اسـفنجي 
متـورم هسـتند. ریشـه  گیـاه افشـان، پرمانند به رنگ سـیاه 
تـا ارغوانـی و فیبری اسـت. ریشـه در بخش هـاي عمیق آب 
آزاد و شـناور و در قسـمت هاي کم عمـق  آب، فرورفتـه در 
رسـوبات اسـت. گل آذیـن، سـنبله انتهایـي به رنـگ بنفـش 
کم رنـگ اسـت. هـر گل شـش گلبـرگ بنفـش دارد کـه 
گلبـرگ فوقانـی هـر گل دارای خال هـای تیـره در مرکـز 
فعـال  رشـد  دوره  اسـت.  خـال  درون  زرد   لکه هـای  بـا 
سـنبل آبی در طـول بهـار و تابسـتان اسـت. سـنبل آبی در 
آب هـاي غنـي از مـواد مغـذي )ماننـد پهنه هـای آبـی کـه 
رواناب هـای کشـاورزي یـا شـهری در آنها ریخته می شـود(، 
رشـد و گسـترش زیادی پیـدا مي کند. تکثیر گیـاه از طریق 
اغلـب  بـذور  اسـت.  غیرجنسی)رویشـی(  و  جنسـی)بذر( 
مسـئول آلوده سـازی مجـدد مناطـق آلـوده هسـتند، تکثیر 
رویشـی امکان گسـترش سـریع آلودگـی را فراهـم می کند. 
سـبز  اسـتولون ها  روي  جوانه هـاي  از  دختـري  گیاهـان 
 مي شـوند و جمعیـت گیـاه پـس از طـی 18-6 روز دو برابر

.)Harvey, 2013( مي شود
گونـه مهـم خانـواده گوشـابیان، گوشـاب یـا روغـن واش 
انگلیسـی نـام  بـا   )Potamogeton nodusus Poir.( 
 Long-leaved pondweed اسـت. گوشـاب علف هـرز مهـم
 کانال هاي آبیاري، مانداب هاي حاشیه شالیزارها، استخرهاي

پـرورش ماهـي و دیگر زیسـتگاه هاي آبي در شـمال کشـور 
اسـت. جمعیت این گیاه در سـال هاي اخیر در شـالیزارهاي 
شـمال ایـران به ویـژه اسـتان گیـالن افزایـش یافتـه اسـت. 
گیاهی چندساله است که در شرایط زراعت برنج داراي رفتار 
 مشـابه گیاهـان یک سـاله دارد. دارای تیـپ رشـدي رونده و

مقـاوم بـه غرقاب اسـت و در شـرایط غرقاب شـالیزار ممکن 
اسـت تـا شـعاع دو متر در یک فصـل زراعي رشـد کند. این 
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علف هـرز یـک تـا دو هفتـه پـس از نشـاءکاري برنـج سـبز 
می شـود و حـدود دو هفتـه قبـل از برداشـت برنـج و پـس 
از زه کشـي مـزارع به منظـور برداشـت، اندام هـاي هوایي آن 
خشـک و چرخـه زندگـي آن تکمیـل مي شـود. برگ هـاي 
ایـن گیـاه همـواره بـر روي سـطح آب شـناور مي مانـد. این 
علف هـرز عـالوه بـر خسـارت مسـتقیم بـه برنـج و مصـرف 
منابـع غذایـی بـا ایجاد تـوده اي حجیم، مانع جریـان آب در 
کانال هـا مي شـود. ریزوم هـاي زیرزمینـي گوشـاب به دلیـل 
 سسـت بـودن، هنـگام وجین دسـتي پـاره شـده و دوبـاره 
 رشـد می کند. گوشـاب نسـبت بـه دیگر علف هاي هـرز رایج

شـالیزار دیرتـر جوانـه مي زنـد و نسـبت بـه سـایه اندازي 
 سـازگار اسـت و به خوبي در زیر کانوپي برنج توسـعه می یابد

)یعقوبی، 1394(.

شکل 2. بارهنگ آبی، تیرکمان آبی )به ترتیب از باال به پایین(

شکل 3. سنبل آبی و گوشاب )به ترتیب از باال به پایین(

g  3- جگن ها
)Cyperaceae( جگن های مهم شـالیزار از خانـواده جگن 

هسـتند کـه از نظـر شـکل ظاهـري شـبیه علف هاي هـرز 
کشـیده برگ هسـتند بـا ایـن تفـاوت کـه سـاقه گیـاه در 
 جگن ها اغلب توپر و سـه گوش اسـت. برای کنترل جگن ها،
 بایـد علف کش هـای اختصاصـی توصیه شـده بـرای جگن ها

 بـه کار بـرده شـود. گونه  های هـرز مهم ایـن خانواده شـامل 
 .Cyperus difformis L.، Bolboscheneous maritimus L و

در  گونه هـا  ایـن  هسـتند.   Fimbristylis milliacea L.
 داخـل و اطـراف شـالیزار به ویژه نقـاط مرطـوب و آب گیر و
 همچنین حاشیه آبراهه ها، استخرها و برکه ها رشد مي کنند و

مانع جریان آب مي شوند. 
نـام  اویارسـالم،  فارسـی  نـام  بـا   C. difformis گونـه 
انگلیسـي Nutsedge و نـام محلـی لـی، علف هرز یک سـاله 
بـذر  بـا  اسـت.  و مهـم شـالیزارهاي شـمال کشـور  رایـج 
تـا  ارتفـاع 15  بـه  ایسـتاده  بالـغ،  گیـاه  تکثیـر می شـود. 
100 سـانتي متر، داراي سـاقه هاي متعـدد، بـدون انشـعاب، 
سـه گوش و توپـر بـا ضخامـت 3-2 میلي متـر، گل آذیـن 
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 کروي شـکل در انتهاي سـاقه و بر روي دمگلي به طول 5 تا
7 سـانتي متر یـا فاقـد دمگل اسـت. بـذور قهـوه اي مایل به 
سـبز، سـه گوش و تخم مرغي شـکل هسـتند. موسم گلدهي 
اوایـل تا اواسـط تابسـتان اسـت )راشـدمحصل و همـکاران، 
1380 و محمدشـریفی، 1380(. رویشـگاه اصلي گیاه داخل 
شـالیزار اسـت ولی در اطـراف مزارع به ویژه نقـاط مرطوب و 
آب گیـر نیـز مي رویـد. ایـن گونه عالوه بـر رقابت بـا برنج، با 
سـایه اندازي بـر روي آن به ویـژه ارقـام پاکوتاه اصاًلح شـده 

مشـکل  ایجاد می کند )پاداشـت و همـکاران، 1393(. 
 گونه  B. maritimus با نام فارسی پیزور شناخته می شود.

پیـزور چندسـاله، دارای ریـزوم رونده و منتهـي به غده هاي 
تیره رنـگ، سـاقه سـه گوش و توپـر ایسـتاده اسـت. ارتفـاع 
گیـاه 100 تـا  150 سـانتی متر، برگ هـا تقریبـاً هم انـدازه 
سـاقه و گل آذیـن سـنبله مرکب اسـت. با بذر، ریـزوم و غده 
تکثیـر مي شـود. ایـن گیاه رطوبت پسـند و مقـاوم به غرقاب 
اسـت و اغلـب منحصـر بـه مناطـق فاقـد زه کشـی اسـت. 
بهره گیـری از غرقـاب و توجـه کم تـر بـه زه کشـی، سـبب 
طغیان پیزورها در شـالیزارهاي شـمال کشـور شـده اسـت. 
شـرایط اقلیمي شـمال کشـور، بارندگي هاي نیمه دوم سـال 
باعـث تـداوم شـرایط مرطـوب و باتالقـي و بقـای ریـزوم و 
اندام هـاي رویشـي پیزور شـده اسـت. همچنین اسـتفاده از 
ماشـین آالت سـنگین خاک ورزي، تسـطیح اراضي و تخریب 
زه کش هـاي طبیعـي در فراهـم نمـودن زیسـتگاه مناسـب 
بـراي ورود و تکثیـر پیـزور در اکوسیسـتم هاي شـالیزاري 
مؤثـر اسـت. پیزور در مناطق آلوده سـبب 60 تـا 80 درصد 
خسـارت بـه برنـج می شـود. ریشـه کني ایـن علف هـرز در 
دشـوار  بسـیار  غده هـا  خـواب  به دلیـل  آلـوده  مکان هـای 
علف هاي هـرز  بـذر  بـه  نسـبت  پیـزور  غده هـاي  اسـت. 
یک سـاله بـذري از اعمـاق پایین تـر خـاک شـالیزار جوانـه 
می زننـد و حـذف بـا وجین دسـتي را غیرممکـن می کننـد 
)یعقوبـی و همـکاران، 1396(. یعقوبي و همـکاران )1396( 
پیـزور به عنـوان دومیـن علف هـرز مهـم برخی شـالیزارهاي 

شـمال کشـور پس از سـوروف شـناخته می شـود.
گونـه F. milliacea بـا نـام فارسـی علف ارزنـي و نام های 
و  Grasslike fimbristylis  ،Hoorahgrass  انگلیسـی 

چندسـاله  یـا  یک سـاله  گیاهـي   ،Lesser fimbristylis

بـا ریشـه فیبـری اسـت. در اراضـي کـم آب یـا خاک هـاي 
مرطـوب رشـد مي کند. قـدرت پنجه زنی باالیی دارد. سـاقه 
گیـاه باریک، راسـت، سـفت و محکـم، در باال زاویـه دار و در 
پایـه صاف اسـت. ارتفاع سـاقه 20 تا 70 سـانتی متر اسـت. 
برگ هـا سـفت و نخ ماننـد و هم انـدازه سـاقه یـا بلندتـر از 
آن هسـتند. گل آذیـن چتر مرکـب بـاز و غیر منظـم حـاوي 
60 تـا 100 سـنبلک کـروي اسـت. ایـن گیـاه بـذر زیـادي 
 تولیـد مي کنـد کـه بذرها خـواب ندارنـد و چنانچه شـرایط 
 آب و هوایـی مناسـب باشـد بالفاصله پس از ریـزش قادر به

جوانه زني و سبز شدن خواهند بود )پاداشت و همکاران، 1393(.

شکل 4. اویارسالم
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g جمع بندی نهایی
 عوامـل مختلفـی بـرای تصمیم گیـری و انتخـاب بهتریـن روش کنتـرل علف های هـرز دخیل هسـتند، یکـی از مهم ترین

ایـن عوامـل، شـناخت صحیـح گونـه علف هـرز مشکل سـاز اسـت. بـرای مثـال همان طـور کـه در متـن مقالـه بیـان شـد 
عـدم  موجـب  سـل واش  علف هـرز  اندام های هوایـی  یـا  )روغـن واش(  گوشـاب  علف هـرز  زیرزمینـی  ریزوم هـای  سسـت بودن 
کارایـی روش وجین دسـتی بـرای کنتـرل آنهـا در شـالیزار می شـود یـا اینکـه بـا وجـود شـباهت شـکل ظاهـری جگن هـا 
و باریک برگ هـا، علف کش هـای اختصاصـی علف های هـرز باریک بـرگ در کنتـرل جگن هـا کارایـی ندارنـد. همچنیـن در 
مـورد علف های هـرز مهاجـم و جدیـد ماننـد سـنبل آبی، شـناخت کافـی از علف هـرز و روش هـای تکثیـر و انتشـار آن، در 
پیشـگیری از گسـترش آلودگـی ایـن علف هـرِز بسـیار خطرنـاک، بسـیار مفیـد اسـت. امیـد اسـت مطالـب این مقالـه برای 
خواننـدگان مفیـد و کاربـردی باشـد. علف های هـرز مهـم شـالیزار و سـایر پهنه های آبـی مناطق شـمالی ایـران در جدول 1 

به طـور خالصـه بیان شـده اسـت.

جدول 1: مهم ترین علف های هرز مزارع برنج و محیط های آبی شمال ایران

خانوادهچرخه زندگینام فارسینام انگلیسینام علمیردیف
1Echinochloa crus-galliBarnyard grassیک سالهسروف رایجPoaceae

2Echinochloa oryzicolaIntelligent Barnyard grassیک سالهسوروف برنجPoaceae

3Paspalum distichumCrowngrassچندسالهبند واشPoaceae

4Cyperus difformisNutsedgeیک سالهاویارسالمCyperaceae

5Bolboscheneous maritimusAlkali bullrush چندسالهپیزورCyperaceae

6Fimbristylis milliaceaHoorahgrassیک سالهعلف ارزنيCyperaceae

7Alisma plantago aquaticWater plantainچندسالهبارهنگ آبيAlismataceae

8Alisma lanceolatumLanceleaf water plantainچندسالهقاشق واشAlismataceae

9Sagitaria trifoliaThreeleaf arrowheadچندسالهتیرکمان آبيAlismataceae

10Sagitaria sagittifoliaOld-world arrowheadچندسالهتیرکمان آبيAlismataceae

11Monochoria vaginalisCommon water plantainیک سالهسل واشPontederiaceae

12Eichhornia crassipesWater hyacinth commonچندسالهسنبل آبیPontederiaceae

13Potamogeton nodususLong-leaved pondweedچندسالهگوشابPotamogetonaceae

g منابع
چالشـتری،  تجددی طلـب، ک.، حسـینی  ف.،  دهکایـی،  پاداشـت 
م.، ربیعـی، م.، شـرفی، ن.، شـکری واحـد، ح.، علیـزاده، م.ر.، علی نیـا، 
ف.، عمرانـی، م.، کاوسـی، م.و مجیـدی، ف. نحـوی، م.، یزدانـی، م.ر.، 
افشـار، ا.ح.، صیـدی، د.، علیجانی، م.، محمـدی، م. و ناصری، ز. 1393. 
راهنمـای برنج )کاشـت، داشـت، برداشـت و پس از برداشـت(. نشـریه 
فنـی ترویجـی وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان تحقیقـات، آموزش و 

ترویـج کشـاورزی. ناشـر: نشـر آموزش کشـاورزی

راشـد محصـل، م.ح.، نجفـی، ح. و اکبـرزاده، م. 1380. بیولـوژی و 
کنتـرل علف های هـرز. انتشـارات دانشـگاه فردوسـی مشـهد.

گل محمـدي، م. ج.، علیـزاده، ح. یعقوبـي، ب.،  نحوي، م. و اویسـي، 
م. 1391. اثـر رقابـت دو گونـه علف هـرز سـوروف بـر عملکـرد، اجزاي 
عملکـرد و شـاخص هاي رشـد برنـج. مجله علـوم گیاهان زراعـي ایران. 

43 )2(: 189 تـا 201.

مـزارع  علف های هـرز  غالبیـت  تعییـن   .1397 م.ج.  گل محمـدی، 
برنـج بـا توجه به شـرایط مختلـف اقلیمـی، آب و هوایـی و مدیریتی با 
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1- اولیـن و مهم تریـن مرحلـه بـراي برنامه ریـزي مدیریت 
مناسـب و کارآمـد علف های هرز، شناسـایی علف هرز اسـت.

گـروه  سـه  بـه  برنـج  زراعـت  مهـم  علف های هـرز   -2
کشـیده برگ ها، پهن برگ هـا و جگن هـا تقسـیم مي شـوند.

بـرای  قابل توصیـه  و  مؤثـر  شـیمیایی  علف کش هـای   -3 
گروه های  مختلف علف  ها ی هرز، متفاوت می باشد. 

سیسـتم GPS و GIS. رسـاله دکتـری علـوم علفهـای هرز. دانشـگاه 
محقـق اردبیلـی. 156 صفحه.

گل محمـدي، م. ج.، علیـزاده، ح. یعقوبـي، ب. و نحـوي، م. 1389. 
 Echinochloa oryzicola )Ard(( اثـر رقابت گونه مهاجـم سـوروف
Fisher(( در مزارع برنج گیالن. نشـریه بوم شناسـي کشـاورزي. 2)1(: 

تا 102.  95

گل محمـدي، م. ج.، علیـزاده، ح. یعقوبـي، ب. و نحـوي، م. 1390. 
مطالعـه واکنـش علف هـرز سـوروف )Echinochloa crus galli( و 
سـوروف برنـج )Echinochloa oryzicola( بـه ارتفـاع آب و عمـق 

خـاک. مجلـه علـوم گیاهـان زراعـي ایـران. 42 )4(: 663 تـا 672.

محمدشـریفی، م. 1380. راهنمـای کاربـردی کنتـرل علف های هرز 
مـزارع برنـج ایران. انتشـارات فنـی معاونـت ترویج سـازمان تحقیقات، 

آمـوزش و ترویـج کشـاورزی. 114 صفحه.

مدیریـت  و  زیست شناسـی   .1398 ز.  حضرتـی،  و  ب.  یعقوبـی، 
علف هـرز مهاجـم سـل واش در شـالیزار. انتشـارات مؤسسـه تحقیقات 

کشـور.  برنج 

یعقوبـی، ی.، تحقیقـی، ه. و محمدونـد، ا. 1396. ارزیابـی کارایـی 
پیـزور  علف های هـرز  کنتـرل  در  کلـوراک  کوئیـن  علف کـش 
 Echinochloa( سـوروف  و   )Bolboschoenus maritimus L.(
crus-galli( در شـالیزار. نشـریه تولیـد و فـرآوری محصـوالت زراعـی 

.29-17  :)1(7 باغـی  و 

 Potamogeton( یعقوبـي، ب. 1394. کنتـرل شـیمیایي گوشـاب
شـالیزار.  در   )Echinochloa crus-galli( سـوروف  و   )nodosus

تـا 207. دانـش علف هاي هـرز، 11: 195  مجلـه 

 Alberto, A.M.P., Ziska, L.H., Cervancia, C.R. and
Manalo, P.A. 1996. The influence of increasing car-
bon dioxide and temperature on competitive interac-

 tions between a C3 crop, rice )Oryza sativa( and a C4
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الهـام عظیمـی متولـد 1358/6/15 در شهرسـتان ابرکـوه 
مقطـع  تـا  ابتدایـی  از  را  خـود  تحصیـالت  ایشـان  اسـت. 
دیپلـم در شهرسـتان ابرکـوه پشـت سـر گذاشـته اسـت و در 
سـال 1381 مـدرک کارشناسـی خـود را در رشـته ترویـج و 
و  اهـواز  چمـران  شـهید  دانشـگاه  از  کشـاورزی  آمـوزش 
 مدرک کارشناسـی ارشـد همین رشـته را در سـال 1384 از
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دریافت کرده است.

وی در سـال 1398 موفـق بـه دریافـت عنوان »مروج مسـئول 
پهنـه نمونـه ملّی« در سـی و چهارمین دوره انتخـاب و تجلیل 

از نمونه هـای بخش کشـاورزی نائل شـده اسـت.

آنچـه در ادامـه می خوانیـد، متـن مصاحبـه مجلـه مـرّوج با 
ایـن بانـوی توانمند اسـت:

 در چـه سـالی بـه مجموعـه جهـاد کشـاورزی 
پیوسـتید و آیـا پیـش از آن تجربـه کاری و شـغلی 

داشـتید؟ هم  دیگـری 
بنـده در آبـان مـاه 1393 بـه اسـتخدام جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان ابرکـوه در آمـدم و از آن تاریـخ تـا کنـون در مرکـز 
جهـاد کشـاورزی دهسـتان تیجـرد مشـغول فّعالیـت هسـتم.

مـدرس   1392 تـا   1384 سـال  از  اسـتخدام  از  پیـش 
 دانشـگاه های آزاد و پیام نور در شـهرهای ابرکوه، میبد، مهریز و

شـاهدیه بودم. همچنین از سـال 1384 تـا 1388 هم به عنوان 
مهنـدس ناظر گندم و هم مهندس ناظر باغات با مدیریت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان ابرکوه همکاری داشـتم. در سـال 1388 
 هـم به عنوان مسـئول برگـزاری دورههای آموزشـی - ترویجی

بـرای بهره بـرداران و کارشناسـان بـا یـک شـرکت خصوصـی 
فعـال در بخـش کشـاورزی به مـدت 11 ماه همکاری داشـتم.

 آموخته های شما در دانشگاه چه نقشی در موفقیت
شغلی شما داشته است؟ 

بـدون شـک فعالیت هـای پژوهشـی و آموزشـی مـن تأثیـر 
زیـادی بـر بهبـود کیفیت خدمت رسـانی بنده داشـته اسـت. از 
 همـان موضـوع پایـان نامه ام »بررسـی نقش ترویـج در تغذیه و

اصـالح باغـات انـار به منظـور افزایـش تولیـد در اسـتان یـزد« 

مصاحبه از: ژاله عّطارمصاحبه با مرّوج نمونه ملی
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 گرفتـه تـا مقاالتی کـه در همایش و جشـنواره انار ارسـنجان و
 همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار، پذیرفته شده اند،

ازجملـه مقالـه مدیریـت پایـدار تلفیقـی در کشـاورزی همه به 
مـن کمـک کردنـد تا با نگاهـی علمی به تالش در حـوزه کاری 

خـود بپردازم.

 چه ویژگی هایی باعث شـده اسـت که بتوانید خود
را به عنوان یک مروج در سطح ملی مطرح کنید؟

مهم تریـن عامـل به نظـر بنـده، جلـب اعتمـاد کشـاورزان و 
بهره  بـرداران پهنـه و ایجـاد ارتباط مسـتمر و قوی با آن هاسـت 
کـه باعث شـد بتوانم محصوالت نو و جدیـد را در منطقه ترویج 
 کنـم. همچنیـن کشـاورزان را بـه کشـت گیاهـان کم آبخـواه، 
 گیاهان دارویی و اجرای آبیاری های نوین )کم فشار و تحت فشار(،
 ترغیب و تشویق کردم. همچنین اجرای درست سایت های الگویی

IPM/FFS و IPCM در سـطح پهنـه، اسـتفاده از روش هـا و 

شـیوه های جدیـد در مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـا و همچنین 
اسـتفاده از دانـش بومـی کشـاورزان در ایـن زمینـه، پیگیـری 
برگـزاری  صـد،  تـا  صفـر  از  کشـاورزان  مشـکالت  و  مسـائل 
بخـش  در  فعالیـت  پهنـه،  سـطح  در  یادگیـری  کانون هـای 
زنـان روسـتایی و ایجـاد مشـاغل خانگـی بـرای آن هـا، اجرای 
 طرح هـای تحقیقـی- ترویجـی و معرفـی ارقـام جدیـد گندم و

کلـزا در منطقـه، برگـزاری بازدیدهـای ترویجـی در داخـل و 
خـارج اسـتان، هدایـت و معرفـی کشـاورزان پهنـه بـه عنـوان 
نمونه هـای اسـتانی و ملـی، از مهم تریـن شـاخص های انتخاب 
اینجانـب به عنـوان کارشـناس مـروج نمونـه ملّـی بـوده اسـت. 

 آیا در انجام وظایف خود نوآوری هایی داشته اید؟
بـه نکتـه خوبـی اشـاره کردیـد، شـاید یکـی از مهم تریـن 
دالیـل دسـتیابی بنـده بـه موفقیـت در پهنـه تحـت پوششـم، 
اسـتفاده از روش هـای نوآورانـه بـود. از ایـن جملـه می توانم به 

مـوارد زیـر اشـاره کنم:
Y   ،انجـام امـور آموزشـی- ترویجـی مناسـب و به موقـع

پیش آگاهـی و اطالع رسـانی در سـطح پهنـه در زمینه هـای 
مختلـف و البتـه در زمـان مناسـب؛ 

Y   مشـارکتی ارزیابـی  و  تسـهیلگری  برنامه هـای  اجـرای 
)PRA(؛ روسـتایی 

Y   ترویـج و ترغیـب کشـاورزان منطقـه بـه کشـت منـداب
به عنـوان کـود سـبز جهـت اصـاًلح بافـت خـاک؛

Y  اسـتفاده از دانـش بومـی کشـاورزان در مبارزه بـا آفات و 
بیماری هـا )اسـتفاده از گیـاه دارویـی آنغـوزه و سـرکه چـوب 
جهـت مبـارزه با کـرم گلـوگاه انار، محلول پاشـی بـا فلفل قرمز 

جهـت مبـارزه بـا شـته و شپشـک در درختـان زردآلو(؛
Y   ،کشـت محصوالت کم آب بر در سـطح پهنه مانند زرشـک

زعفران، گل محمـدی و برخی دیگر محصوالت؛
Y   ایجـاد گلخانه هـای کوچک مقیـاس کشـت نشـاء و پاپایـا

در سـطح پهنه؛
Y  .معرفی ارقام جدید گندم و کلزا و کشت آنها در منطقه

 شـما به عنـوان یـک نمونـه ملی موفقیـت خود 
را مرهـون همـت و اسـتعدادهای فـردی می دانید یا 

عوامـل دیگر را نیـز دخیـل می دانید؟
عـالوه بـر تـالش و پیگیری هـای بنـده افـراد دیگـری نیـز 
در ایـن زمینـه نقـش داشـته اند از جملـه رئیـس مرکـز جناب 
آقـای مجیـد شـیروانی و رئیس ترویج شهرسـتان جنـاب آقای 
حسـین شـفیعی که به خصـوص در اجـرای طرح هـای جدید و 
نـو، راه را بـرای مـن همـوار کردنـد و پشـتیبان مـن در اجرای 

طرح هـای جدیـد و نـو بوده انـد.
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 دالیل موفقیت خود را چه می دانید؟
زیادنـد.  مؤثرنـد  فـردی  هـر  موفقیـت  بـر  کـه  عواملـی 
فعالیـت  سـازمانی  محیـط  یـک  در  شـما  اگـر  به خصـوص 
کنیـد. دالیـل موفقیـت بنـده نیز بسـیار هسـتند ولـی به نظرم 
زنـان  ویـژه  اشـتغال زایی  برنامه هـای  ترویـج  آنهـا  مهم تریـن 
روسـتایی، ترویـج شـیوه های نویـن کشـاورزی در زمینه هـای 
مختلـف، برنامه ریـزی، ظرفیت سـنجی، پیش بینـی و تدویـن 
برنامـه عملیاتی پهنـه، برگزاری بازدیدهای ترویجی کشـاورزان 
از برنامه هـای موفـق اسـتان و آمـوزش عملـی بـه آنها، توسـعه 
کشـت نشـایی و کشـت گیاهـان دارویـی و افزایش سـطح زیر 

کشـت محصـوالت کـم آب بـر، بـوده اسـت.

 چـه عاملـی بـه شـما را بـرای تـالش بیش تـر 
انگیزه می دهد؟

مـن عالقـه وافـری بـه فعالیـت و کار در اجتمـاع دارم و 
همیشـه سـعی کـرده ام بـه نحو احسـن تمـام کارهای خـود را 
انجـام دهـم. به همین دلیـل اینکه بتوانم کاری برای کشـاورزان 
انجـام دهـم و یـا مشـکلی از آنهـا برطـرف کنـم مـن را بسـیار 

خوشـحال و راضـی می کنـد.

 همـکاری بـا دیگـران و یـا دیگـر بخش هـا و 
سـازمان ها چه نقشـی در عملکرد شـما داشته است؟

در زمینـه برگـزاری دوره های آموزشـی ترویجـی )بازدیدها، 
برگـزاری دوره های مهارتی ترویجی( با کمیته امداد شهرسـتان 
همـکاری الزم را داریـم و چـون کمیتـه امـداد تسـهیالتی را 
در اختیـار افـراد جهـت ایجـاد شـغل در زمینه ای کـه آموزش 
دیده انـد قـرار می دهـد افـراد رغبـت بیش تـری جهت شـرکت 
در ایـن فعالیت هـا دارنـد و در ایـن زمینه توانسـته ایم همکاری 
خوبـی بـا ایـن اداره داشـته باشـیم و در زمینه کاشـت زعفران، 
پـرورش دام سـبک، پـرورش زالـو و ... دورهـای مهارتی بسـیار 

خوبی برگزار شـده اسـت.   

 یک مروج خوب از نظر شما چه ویژگی هایی دارد؟
تسـلط بـر فنـون و روش هـای ترویجـی و آموزشـی و درک 
چگونگـی یادگیـری جوانان و بزرگسـاالن و آشـنایی بـا فرایند 
تدویـن برنامـه از مرحلـه تحلیـل وضـع موجـود تا ارزشـیابی و 
بازنگـری برنامـه بـرای یـک مـروج ضـروری اسـت. آشـنایی با 
 روش پژوهش پیمایشـی، تکنیک های ارزشـیابی و نیازسنجی و

برخـورداری از تجربـه و مهـارت عملـی در کشـاورزی بخـش 
دیگـری از صالحیت هـای الزم بـرای یـک مـروج اسـت. امروزه 
آشـنایی با سـازوکارهای جلب مشـارکت مردم و کسـب اعتماد 
 کشـاورزان اهمیت به سـزایی در ترویج کشـاورزی و به طور کلی
 برنامه های توسـعه روسـتایی دارد. همچنین باید در نظر داشت

کـه به دلیـل کار در یـک محیـط سـازمانی آشـنایی بـا قوانین، 
رویه هـا، دسـتور العمل هـا و خـط مشـی های عملیاتـی نیـز از 
عوامـل مهـم موفقیـت مروجان اسـت. در نهایـت آن چیزی که 
فـرای همـه ایـن مهارت هـا و صالحیت هـا اهمیـت دارد، تعهد 

حرفـه ای و اخالقی اسـت. 
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  برای توسـعه اشـتغال در پهنه تحت مسـئولیت 
خود چـه اقداماتی انجـام داده اید؟

 در زمینـه اشـتغال بـرای زنـان روسـتایی در زمینـه ایجـاد 
مشـاغل خانگـی در زمینـه پخـت نان، تولید ترشـی و شـوری، 
تهیـه لواشـک، رب انـار برنامه  هایی اجرا شـد. همچنین پرورش 
ایجـاد گلخانه هـای کوچـک مقیـاس و آلپایـن،   بـز سـانن و 

توسـعه کاشـت گیاهان دارویی و آشـنایی بهره بـرداران با نحوه 
خشـک کـردن و فـروش آن از دیگـر فعالیت هـای مرتبـط بـا 

اشـتغال بود. 

 به عنـوان یک مـروج بـرای انجـام وظایف خود 
بـا چـه مسـائل و چالش هایی روبرو هسـتید؟

بـه نظـر بنـده مسـئوالن محتـرم بایـد توجـه بیش تـری به 
کارشناسـان پهنه داشـته باشـند و باید یک سـری اختیارات و 
امتیازاتـی داشـته باشـیم که بتوانیم دسـت به اجـرای طرح ها، 
فعالیت هـا، ایده هـا و فکرهـای نـو و جدیـد بزنیـم. مهم تریـن 

مشـکل و معضـل در فعالیـت تولیـدی کمبـود اعتبارات اسـت 
چـون بـرای اجـرای هر فکـر و ایده جدیـد به منابعـی از جمله 

منابـع مالی نیاز اسـت.
در چنـد سـال اخیـر میـزان اعتبـارات بسـیار کـم و ناچیـز 
بوده اسـت و ما کارشناسـان پهنـه با حداقل امکانـات در مراکز 
فعالیـت می پردازیـم و بـه نظـر بنده تأمیـن اعتبـارات و اعطای 
تسـهیالت بـا سـود کـم جهت ایجـاد اشـتغال پایـدار در بخش 
کشـاورزی، برنامه ریزی هـای کالن از پاییـن بـه بـاال و به صورت 
غیرمتمرکـز و بـا مشـارکت کارشناسـان پهنـه می توانـد مهم و 
کارسـاز باشـد. بایـددر نظر داشـت که مروجـان در میدان عمل 
مشـغول به فعالیت هسـتند و با مسـائل و مشـکالت کشاورزان 

آشـنا هستند. کاماًلً 
 به عنـوان یـک مـروج مسـئول پهنـه نمونه چه 

توصیه هایـی برای سـایر مروجـان دارید؟
سـعی کنند تـا جایی کـه می توانند پای صحبت کشـاورزان 
بنشـینند و مسـائل و مشـکالت آنها را پیگیری کننـد و اعتماد 

کشـاورزان را جلب کنند. 
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ذرت شیرین، گیاهی با دوره رشد کوتاه و مصرف آب کم

g چکیده
کاهـش منابـع آبـی کشـور در سـال های اخیـر سـبب 
شـده اسـت کـه توجـه بـه کشـت محصوالت بـا دوره رشـد 
کوتاه تـر و مصـرف آب کم تـر افزایـش یابـد. ذرت شـیرین، 
محصولـی اسـت که بـا توجه بـه دوره رشـد کوتـاه و امکان 
برداشـت در مرحلـه شـیری بودن دانـه از نیاز آبـی متعادلی 
برخـوردار اسـت. از ذرت شـیرین در کنسروسـازی، تولیـد 
 علوفـه، تازه خـوری و مصـارف صنعتی )تولید شـربت ذرت(

بـر  عـالوه  شـیرین،  ذرت  کشـت  گرفـت.  بهـره  می تـوان 
خودکفایـی در تولید این محصول، امکان اسـتفاده از کشـت 
نشـایی و کشـت دوم را فراهم می آورد. ذرت شـیرین دارای 
 ارقام اسـتاندارد، با شـیرینی زیاد، فوق شـیرین، هم افزایی و
 سـه گانه اسـت که هـر یـک دارای خصوصیات قابـل توجه و

نقـاط ضعـف و قـوت متفاوتی هسـتند. بـا توجه بـه مزایای 
ایـن  کشـت  توسـعه  بـرای  تـالش  شـیرین،  ذرت  تولیـد 
محصـول و معرفـی و یا واردسـازی ارقام جدید آن به کشـور 

اسـت. ضروری 

ویراستار ترویجی: مریم خسروبیگی

g مقدمه
در  بسـزایی  نقـش  کـه  راهبـردی  از محصـوالت  یکـی 
ایفـا  طیـور  و  دام  تامیـن خـوراک  در  خودکفایـی کشـور 
 می کنـد ذرت اسـت کـه به دو صـورت دانـه ای و علوفه ای و
 به ترتیب با سـطح زیر کشـت 138966و 199028 هکتار و

در  تـن  میلیـون  و 10  تـن  میلیـون  تولیـد 1/06  میـزان 
مناطـق وسـیعی از کشـور کشـت می شـود. بـا ایـن همـه 
کاهـش  و  دیـررس  متـداول  ذرت هـای  بـاالی  آبـی  نیـاز 
منابـع آبـی کشـور در دهه هـای اخیـر، موجب شـده اسـت 
کـه تالش هـای گسـترده ای در جهـت آشناسـازی و ترغیب 
کشـاورزان بـه کشـت ذرت هـای زودرس و میـان رس کـه از 
دوره رشـد کم تـری برخوردارند انجام شـود. ایـن امر اگرچه 
سـبب افزایش نسـبی سـطح زیر کشـت ذرت هـای زودرس 
در طـی سـال های اخیر شـده اسـت، بـا این همه، بـه دلیل 
عملکـرد کم تـر دانـه در واحد سـطح )در کشـت دانـه ای( و 
تولیـد کم تـر علوفـه نسـبت بـه ارقـام دیـررس )در کشـت 
علوفـه ای(، کشـت ارقـام زودرس چندان با اقبال کشـاورزان 
مواجه نشـده اسـت. یکی از گیاهان مناسـب برای کشـت در 
شـرایط کم آبی کشـور، ذرت شـیرین اسـت کـه می تواند تا 

حـدودی چاره سـاز مشـکل کمبـود نهاده آب باشـد.

m.motaghi@areeo.ac.ir :رایانامه

مهـدي متقـی نویسـنده مسـئول، اسـتادیار، بخـش تحقیقـات علـوم زراعـی و باغـی، مرکـز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزي و منابـع طبیعـی اسـتان همدان، سـازمان تحقیقـات، آموزش و 

ترویـج کشـاورزي، همـدان، ایران

g نیاز آبی ذرت شیرین
فاصله زمانی کاشـت تا برداشـت ارقام دیـررس و زودرس 
 ذرت دانه ای به ترتیب 135-125 و 115-110 روز اسـت و
 این امر سـبب می شـود که بـرای تولید ذرت هـای دیررس و
 زودرس به ترتیب 15-13 و 13-11 نوبت آبیاری اعمال شود و

میـان رس  و  زودرس  ارقـام  بـرای  آبـی  نیـاز  مجمـوع  در 
حـدود5500-4500 مترمعکـب و برای ارقام  دیررس حدود 
7500 مترمکعـب در هکتـار اسـت. همچنیـن در صـورت 
کشـت ذرت به  عنـوان علوفـه نیـز 14-12 نوبـت آبیـاری 
 الزم اسـت و نیـاز کل آبـی آن 6500 مترمکعـب در هکتـار

بـرآورد می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه زودرس بـودن 
نسـبی ارقام ذرت شـیرین و امکان برداشـت آنهـا در مرحله 
شـیری بـودن سـبب می شـود کـه ایـن ارقـام ظـرف دو تـا 
سـه مـاه از زمـان کاشـت قابـل برداشـت باشـد و صرفـاً بـه 
10-7 نوبـت آبیـاری نیـاز داشـته باشـند )کل نیـاز آبـی 
اسـت  هکتـار  در  مترمکعـب  شـیرین 4700-6000  ذرت 
 کـه در صـورت اسـتفاده از روش هـای آبیـاری قطـره ای بـه

می یابـد(.  کاهـش  هکتـار  در  مکعـب  متـر   3200-3800
مقادیـر متعادل نیاز آبی ذرت شـیرین، کشـت این محصول 
در مناطـق مواجـه با شـرایط کـم آبی نسـبی را توجیه پذیر 

می سـازد )شـکل 1(. 

شکل 1- آبیاری قطره ای )تیپ( در ذرت شیرین
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و  دیـررس  متـداول  ذرت هـای  بـاالی  آبـی  نیـاز 
کاهـش منابـع آبـی کشـور در دهه های اخیـر، موجب 
شـده اسـت کـه تالش هـای گسـترده ای در جهـت 
آشناسـازی و ترغیـب کشـاورزان به کشـت ذرت های 
کم تـری  رشـد  دوره  از  کـه  میـان رس  و  زودرس 

برخوردارنـد انجـام شـود

g نیاز آبی ذرت شیرین
فاصله زمانی کاشـت تا برداشـت ارقام دیـررس و زودرس 
 ذرت دانه ای به ترتیب 135-125 و 115-110 روز اسـت و
 این امر سـبب می شـود که بـرای تولید ذرت هـای دیررس و
 زودرس به ترتیب 15-13 و 13-11 نوبت آبیاری اعمال شود و

میـان رس  و  زودرس  ارقـام  بـرای  آبـی  نیـاز  مجمـوع  در 
حـدود5500-4500 مترمعکـب و برای ارقام  دیررس حدود 
7500 مترمکعـب در هکتـار اسـت. همچنیـن در صـورت 
کشـت ذرت به  عنـوان علوفـه نیـز 14-12 نوبـت آبیـاری 
 الزم اسـت و نیـاز کل آبـی آن 6500 مترمکعـب در هکتـار

بـرآورد می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه زودرس بـودن 
نسـبی ارقام ذرت شـیرین و امکان برداشـت آنهـا در مرحله 
شـیری بـودن سـبب می شـود کـه ایـن ارقـام ظـرف دو تـا 
سـه مـاه از زمـان کاشـت قابـل برداشـت باشـد و صرفـاً بـه 
10-7 نوبـت آبیـاری نیـاز داشـته باشـند )کل نیـاز آبـی 
اسـت  هکتـار  در  مترمکعـب  شـیرین 4700-6000  ذرت 
 کـه در صـورت اسـتفاده از روش هـای آبیـاری قطـره ای بـه

می یابـد(.  کاهـش  هکتـار  در  مکعـب  متـر   3200-3800
مقادیـر متعادل نیاز آبی ذرت شـیرین، کشـت این محصول 
در مناطـق مواجـه با شـرایط کـم آبی نسـبی را توجیه پذیر 

می سـازد )شـکل 1(. 

شکل 1- آبیاری قطره ای )تیپ( در ذرت شیرین

g میزان کشت ذرت شیرین در کشور
 اگرچه بیش از 30 سـال پیش نخستین رقم ذرت شیرین
 با نام دانه طالیی در کشـور معرفی شـد، اما سطح زیر کشت

ذرت شـیرین در کشـور تـا چنـد سـال پیش بسـیار محدود 
بـود. بطـوری کـه در سـال 1383 تنهـا سـه هزار هکتـار از 
اراضـی زراعـی کشـور به ایـن محصـول اختصاص یافـت. با 
ایـن همـه طی یک دهـه اخیر، میزان کشـت ذرت شـیرین 
افزایـش قابـل توجهـی یافتـه اسـت بطـوری کـه در سـال 
 1393 بـه حـدود 15 هزار هکتار با متوسـط عملکرد 10 تن

در هکتـار رسـیده اسـت. بـا ایـن وجـود، سـهم ایـران از 
سـطح زیر کشـت ذرت شـیرین در دنیا در این سـال حدود 
 0/15 درصـد بـوده اسـت. سـطح زیـر کشـت ذرت شـیرین

در دنیـا یـک میلیـون هکتـار، بـا میانگیـن تولیـد 8/5 تـن 
در هکتـار گـزارش شـده اسـت. ارزش کل صنعـت جهانـی 
 ذرت شـیرین در سـال 1393، 12 میلیـارد دالر بـوده کـه
 از ایـن میـزان 69 درصد بـراي بازار تازه خـوري و 31 درصد

بـراي صنایـع تبدیلـي بـوده اسـت. از مناطـق عمده کشـت 
ذرت شـیرین در ایـران می تـوان بـه اردبیـل، اندیمشـک، 
همدان، مشـهد، کرج، کرمانشـاه و گنبد اشـاره کرد. گفتنی 
اسـت کـه در منطقه جلگـه زاینـده رود اصفهان نیز از سـال 
1396 کشـت ذرت شـیرین بـه عنـوان جایگزین گیـاه برنج 

آغاز شـده اسـت.
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g مزایای کشت ذرت شیرین
  عـالوه بـر نیـاز آبـی کم تـر ذرت شـیرین، کشـت ایـن 

گیـاه از مزایـای زیـر برخـوردار اسـت:

ارزش غذایی: 
یکـی از مزایـای ذرت شـیرین ارزش غذایی آن اسـت که 
ویژگی هـای تغذیـه ای آن در جـدول شـماره یـک خالصـه 

است.  شـده 

جدول 1: ارزش غذایی هر 100 گرم از دانه   ذرت شیرین

واحدمیزانارزش غذاییردیف
گرم74/7آب1
گرم3/3پروتئین2
گرم1/2چربی3
گرم15/7کربوهیدارت4
میلی گرم3/7مواد سلولزی5
میلی گرم1/7ویتامین ب 66
میلی گرم0/12ویتامین ب 72
میلی گرم0/15ویتامین ب 81
میلی گرم12ویتامین ث9
میلی گرم0/18ویتامین آ10
میلی گرم300پتاسیم11
میلی گرم50منیزیم12
میلی گرم0/5آهن13
میلی گرم115فسفر14
میلی گرم0/6کلسیم15

 1- کوتـاه بودن دوران رشـد: دوره رشـد کوتاه مدت
ذرت شـیرین ایـن امـکان را بـه زارع مـی دهـد تـا از آن  
بـه عنـوان کشـت دوم پـس از کشـت اصلـی )گنـدم، جو و 
حبوبـات( بهـره بگیـرد. اگرچـه در صـورت اسـتفاده از ارقام 
زودرس ذرت شـیرین، امکان کشـت این محصول به صورت 

دو بـار در سـال نیـز در مناطـق مسـتعد فراهم اسـت. 

2- تولیـد علوفه: با توجه به اینکه بالل ذرت شـیرین در 
مرحله ای برداشـت می شـود که بوته هنوز کاماًل سـبز اسـت 
 می تـوان از بوتـه آن بـه عنـوان علوفه دام بهره بـرد. هر هکتار

ذرت شیرین20 تا 25 تن علوفه تازه تولید می کند.

3- مناسـب بـودن بـرای کشـت نشـایی:  کشـت 
نشـایی از روش هـای جدید به زراعی اسـت کـه در آن اقدام 
 به کشـت بذور در سـینی های کشـت پالسـتیکی گردیده و

پس از دو تا سـه هفته گیاهچه های جوان را به مزرعه اصلی 
منتقـل می کننـد. اسـتفاده از کشـت نشـایی سـبب کاهش 
مقـدار آب و کـود مصرفـی و ایجـاد فرصـت مناسـب بـرای 
 تهیـه زمیـن اصلی می شـود. کشـت نشـایی ذرت شـیرین،

عـالوه بـر مزایای یاد شـده، سـبب کاهـش میزان خسـارت 
ناشـی از کـرم طوقه بـر )آگروتیـس( مـی شـود. بـا توجه به 
کند رشـد بودن ذرت در مراحل اولیه رشـد، علف های هرز 
بـه شـدت بـا آن رقابـت می کنند و ایـن در حالی اسـت که 
علـف کش هـای رایج ذرت معمولی سـبب ایجاد سـوختگی 
شـرایطی، کشـت  چنیـن  در  می شـوند.  شـیرین  ذرت  در 
نشـایی ذرت شـیرین موجـب غلبـه گیاهچه هـای جـوان بر 
علـف های هرز گردیده و بنابراین نیاز به اسـتفاده از سـموم 

علـف کـش تا حـد زیـادی برطرف می شـود )شـکل 2(.

 

شکل 2- کشت نشایی ذرت



زراعت شماره 158 و 159

تابستان و پاییز 1399

29

کشـور:  بـه  شـیرین  ذرت  واردات  کاهـش   -4
براسـاس آمار گمرک در سـال 1395، مجموع واردات ذرت 
 شـیرین بـه کشـور معـادل سـه هـزار و 865 تـن بـه ارزش

سـه میلیـون و 731 هـزار دالر بـوده اسـت. ایـن میـزان بـا 
 رشدی چشمگیر تنها در 6 ماهه نخست سال 96 به بیش از
 پنج هزار و 764 تن به ارزش شش میلیون و 154 هزار دالر

رسـیده اسـت. اگرچـه افزایـش قابـل توجـه قیمـت ارز در 
ذرت  واردات  حجـم  کاهـش  سـبب   ،1397 سـال  اوایـل 
ارزش بـه  و  تـن  بـه حـدود چهـار هـزار و 600   شـیرین 

چهار میلیون و 238 هزار دالر در این سـال شـده اسـت، با 
ایـن همـه کاهـش هر چـه بیش تـر واردات ذرت شـیرین از 

طریـق افزایـش تولید داخلی ممکن اسـت.

g موارد مصرف ذرت شیرین
1- تازه خـوری: اگرچـه تـا چنـد سـال پیـش در ایران 
بـا برشـته کـردن )کبـاب کـردن( ذرت معمولـی، اقـدام به 
خـوردن آن می شـد، در سـالهای اخیـر بـا افزایـش تولیـد 
ذرت شـیرین، اقـدام بـه برشـته کـردن بـالل ذرت شـیرین 
می شـود کـه طعـم و مـزه ای مطلوب تـر و مناسـب تر دارد. 
البتـه بهتریـن روش برای پخت ذرت شـیرین، بخارپز کردن 
اسـت کـه هـم طعـم متفاوتـی دارد و هـم بسـیاری از مواد 

مغـذی آن حفـظ می شـود.
2- تولیـد بالل کوچـک )Baby corn(: از بالل های 
و  تلقیـح ذرت(، در صنایـع کنسروسـازی  از  نورس)پیـش 
از ذرت  می تـوان  اگرچـه  اسـتفاده می شـود.  ترشی سـازی 
معمولـی نیـز بـرای تولیـد بـالل کوچک اسـتفاده کـرد، اما 
بالل هـای ذرت شـیرین بـه علت ترد و شـیرین بـودن مورد 

اسـتقبال بیش تـری قـرار می گیرنـد.
3- تولید کنسـرو: ذرت شـیرین کنسرو شده به صورت 

افزودنی به سـوپ و یا سـایر غذاها اسـتفاده می شود.
4- مصـارف صنعتـی: مهم ترین مصـرف صنعتی ذرت 
شـیرین، تولید شـربت گلوکز و شـربت فروکتوز از نشاسـته 
به عنـوان  غذایـی  صنایـع  در  شـربت ها  ایـن  از  اسـت.  آن 
بخش هایـی  در  شـیرینی  افزایش دهنـده  یـا  و  نگهدارنـده 
چـون کنسروسـازی، بستنی سـازی، آدامس سـازی و غیـره 

از  از شـربت حاصـل  می تـوان  اگرچـه  اسـتفاده می شـود. 
چغندرقنـد نیـز به عنـوان شـیرین کننده اسـتفاده کـرد امـا 
قیمـت پایین تـر تولیـد شـربت از ذرت شـیرین نسـبت بـه 
چغندرقنـد )تـا 40 درصـد ارزان تر(، تهیه شـربت فروکتوز و 

گلوکـز از ذرت شـیرین را به صرفـه سـاخته اسـت.

g ارقام ذرت شیرین
ذرت شـیرین بوسـیله یـک یا چند جهش کـه درصد قند 
یـا پلـی سـاکارید دانه آن را افزایـش می دهند از سـایر انواع 
ذرت مجـزا شـده اسـت. ارقـام ذرت شـیرین را از نظـر دوره 

رشـد به شـرح زیـر دسـته بندی می نمایند:
الف: ارقام زودرس 75-65 روزه؛

ب: ارقام متوسط رس 85-76 روزه؛
ج: ارقام دیررس 95-86 روزه.

ارقـام زودرس بالل هـای کوچکتـری دارنـد و از  اصـوالً 
عملکـرد و بنیه بذر کمتـری برخوردارند. ارقام متوسـط رس 
ارقـام  ارقـام زودرس دارنـد.  بـه  تولیـد بیش تـری نسـبت 
متوسـط رس و دیـررس ذرت شـیرین عمومـاً بالل هایـی با 
کیفیـت باالتـر تولیـد  می کننـد اّمـا ارقـام زودرس بواسـطه 
تولیـد محصـول نوبرانه از مقبولّیت و بازارپسـندی بیش تری 
برخوردارنـد. بنابرایـن بـرای دسترسـی مـداوم بـه محصول 
ذرت شـیرین می تـوان مخلوطی از ارقام زودرس و متوسـط 

رس را کشـت کـرد.
جهـش  نـوع  برمبنـای  همچنیـن  شـیرین  ذرت  ارقـام 
)موتاسـیون( آندوسپرم که سبب افزایش شیرینی شده است 
انـواع ذرت شـیرین  تقسـیم بندی می شـوند. معمول تریـن 

شـامل ارقام استاندارد، ارقام با شـیرینی افزایش یافته، ارقام 
فـوق شـیرین )سوپرسـوئیت(، ارقـام هم افزا و ارقام سـه گانه 
 است. هر یک از این ارقام دارای برخی خصوصیات مطلوب و
 نامطلـوب اسـت. برای مثـال ارقام اسـتاندارد علیرغم طعم و

مـزه مطلـوب دانـه، به دلیل سـرعت بـاالی تبدیل سـاکاروز 
بـه نشاسـته تنهـا بـرای دو روز قابـل انبـارداری هسـتند و 
پـس از آن بایـد بالفاصلـه مصرف یـا فرآوری شـوند. ارقام با 
شـیرینی افزایش یافتـه دارای درصـد قند بیش تـری از ارقام 
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اسـتاندارد هسـتند )12 درصد سـاکاروز( و تا چهار روز قابل 
انبـارداری هسـتند. امـا به دلیـل نازکـی و شـکننده بـودن 
دانـه، از لحـاظ کشـت مکانیـزه بـا مشـکل مواجه هسـتند. 
ارقـام فـوِق شـیرین علیرغـم دارا بـودن درصد سـاکاروز باال 
)18درصـد( و امکان انبارداری تـا 10 روز، به دلیل وجود ژن 
چروکیدگـی دانـه، دانه هـای کوچک و بدفرمـی دارد و برای 
صنایع کنسروسـازی چندان مناسـب نیسـتند. ارقـام هم افزا 
دارای ترکیبـی از ژن هـای سـایر انـواع ارقـام ذرت شـیرین 
هسـتند. ارقـام هم افـزا امـکان انبـارداری طوالنی مـدت را 
دارنـد، حدود 20 درصد سـاکاروز دارنـد و دانه هایی با ظاهر 
مشتری پسـند و طعـم و مزه دلچسـب تولیـد می کنند. ارقام 
سـه گانه علیرغـم درصد بـاالی سـاکاروز و امـکان نگهداری 
طوالنـی مـدت، به  دلیـل شـکننده بـودن دانه، ممکن اسـت 
در صـورت برداشـت مکانیـزه بـا مشـکل مواجـه می شـوند. 
اگرچـه در حـال حاضـر ارقـام فـوق شـیرین و بـا شـیرینی 
افزایـش یافتـه بخـش قابـل توجهی از کشـت ذرت شـیرین 
را بـه خـود اختصـاص می دهنـد، امـا به تدریج کشـت ارقام 

هم افـزا و سـه گانه در جهـان رو بـه افزایـش اسـت.

g ارقام متداول ذرت شیرین در ایران
1- ارقـام اسـتاندارد: این ارقام شـامل رقـم میان رس 
ذرت دانـه طالیـی )سـینگل کـراس 403(، رقـم زودرس 
ِچیـس )chase( و رقـم میـان رس ِمریـت )merit( هسـتند. 
از میـان ایـن ارقـام، رقم ِچیـس بدلیل زودرس بـودن، طعم 
 مطلوب و مناسـب بودن برای کنسروشـدن بیش از سـایرین 

کشت می شود.
2- ارقـام با شـیرینی زیـاد: ایـن ارقـام شـامل رقم 
زودرس تِمپِتیِشـن )temptation( و ارقام میان رس هارِوست 
گولد )harvest gold( و پاِورَهوس )power house( هسـتند. 
 بـالل ارقام هارِوسـت گولـد و پاِورَهوس بدلیـل خوش فرم و

کشـیده بـودن در صنایـع تبدیلـی )کنسروسـازی( کاربـرد 
گسـترده دارد.

3- ارقـام فـوق شـیرین: ایـن ارقـام شـامل ارقـام 
میـان رس َچلِنِجـر )chalenger(، بِیسـین )basin(، ِشـیِکر 
)shaker(، شـیمر )shimmer(، اَبِسشـن )obsession(، دیـوا 
رقـم زودرس  و همچنیـن   )stetson( اِسِتتسـون  و   )diva(
ِشـبا )sheba( هسـتند. از میـان ایـن ارقـام، ارقـام َچلِنِجر و 
 اَبِسشـن بـرای کنسروسـازی و بالل ارقـام دیوا و اِسِتتسـون 
 بـرای نگهـداری طوالنی مدت )تا یک سـال و حتی بیش تر(

بصورت منجمد مناسب هستند.
گفتنـی اسـت کـه ارقـام هم افزا و سـه گانه ذرت شـیرین 

در کشـور ما کشـت نمی شـوند )شـکل 3( .

شکل 3- بالل رقم تمپتیشن )باال( و رقم ابسشن )پایین(
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g  نتیجه گیری و پیشنهادات
  در شـرایط آبـی کنونـی کشـور کـه اولویـت در بخـش 
کشـاورزی تولید محصول با حداقل مصرف آب اسـت، کشت 
ذرت شـیرین به عنـوان گیاهـی بـا میـزان مناسـب مصـرف 
آب می توانـد به عنـوان یـک راه حـل مطـرح شـود. در ایـن 
میـان ضـروری اسـت که بـرای معرفـی ارقام جدید سـازگار 
 بـا شـرایط اقلیمـی کشـور تـالش بیش تـری انجـام گیـرد.

زیـرا در حـال حاضـر بجـز رقـم دانـه طالیـی، عمـده ارقـام 
ذرت شـیرین وارداتـی هسـتند. این در حالی اسـت که رقم 
دانه طالیی از ارقام اسـتاندارد ذرت شـیرین اسـت و به دلیل 
سـرعت بـاالی از دسـت دادن سـاکاروز )شـیرینی( دانـه و 
خشـبی شـدن آن، الزم اسـت بـه سـرعت فـرآوری شـود و 
بـرای کنسروسـازی چنـدان مناسـب نیسـت. شـایان ذکـر 
اسـت که طـی سـال های اخیـر، برخـی شـرکت های ایرانی 
بـا وارد سـازی مواد ژنتیکی از کشـورهایی چون مجارسـتان، 
صربسـتان و انجـام فعالیت های اصالحی بـر روی آنها، اقدام 
بـه معرفـی و عرضه ارقام جدید ذرت شـیرین تحت عناوینی 
چـون آوا، شـاداب، رزا، نیـکا و ماننـد آن کرده انـد که عمدتا 
محصـول زیـادی تولید می کننـد و برای تازه خوری مناسـب 
مناسـب  قیمـت  به دلیـل  ارقـام  ایـن   .)4 هستند)شـکل 
بـذر آنهـا در مقایسـه بـا بذرهـای خارجـی مـورد اسـتقبال 
کشـور  مختلـف  مناطـق  در  و  گرفته انـد  قـرار  کشـاورزان 
کاشـت شـده اند. قیمـت هـر کیلوگرم بـذر ارقـام داخلی در 
حـال حاضـر، حدود 200 هزار تومان اسـت که بسـیار کمتر 
از بذرهـای وارداتـی اسـت. همچنیـن طـی سـال های اخیر 
بـا کوشـش پژوهشـگران مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیه 
 نهـال و بـذر کشـور تحقیقـات مختلفـی در زمینـه تولیـد و

معرفـی ارقـام جدید ذرت شـیرین در جریان اسـت که امید 
مـی رود طـی دو سـال آینـده حداقل یـک رقـم جدید ذرت 
شـیرین کـه برای کشـت در نواحی مختلف کشـور مناسـب 

باشـد، معرفـی و بـه بازار عرضه شـود.

 

شکل 4- برخی ارقام داخلی ذرت شیرین. رقم آوا )باال( و رقم شاداب )پایین(
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یکـی از مهم تریـن شـروط افزایـش تمایـل کشـاورزان 
بـه توسـعه کشـت ذرت شـیرین، اطمینـان از فـروش آن به 
قیمـت مناسـب در هنـگام عرضـه بـه بـازار اسـت. بـا توجه 
بـه اینکـه بخش عمـده ارقـام داخلـی ذرت شـیرین ارقامی 
هسـتند کـه بـرای تازه خوری مناسـب هسـتند، کشـاورزان 
مجبورنـد محصول خود را بالفاصله پس از برداشـت، به بازار 
عرضـه کننـد. ایـن در حالی اسـت کـه عرضه حجـم باالیی 
از ذرت شـیرین به بازار، سـبب افت قیمت محصول شـده و 
می توانـد از سـود ذرت کاران بکاهـد. برای حل این مشـکل، 
می تـوان اضافـه تولیـد ذرت شـیرین را در سـردخانه های 
صنعتـی نگهـداری کـرد و در فصـول سـرد سـال کـه بـازار 
بـه  به تدریـج  می شـود،  مواجـه  شـیرین  ذرت  کمبـود  بـا 
بـازار عرضـه کـرد. همچنیـن شـرکت های صنایـع غذایـی 
می تواننـد بـا بسـتن قـرارداد بـا کشـاورزان و تأمیـن بـذر 
ارقـام مناسـب ذرت شـیرین بـرای کنسروسـازی، تمامی یا 
بخـش عمـده نیـاز خود بـه ذرت شـیرین را به جـای واردات 
از طریـق منابـع داخلـی تامیـن کننـد. از دیگـر مشـکالت 
گسـترش کشـت ذرت شـیرین، تعداد ناکافی ادوات مکانیزه 
برداشـت بـالل ذرت شـیرین )دسـتگاه های هاس پیکـر( و 
ماشـین های سـردخانه دار برای انتقال محصول برداشـتی به 
کارخانـه یـا بازار اسـت، کـه سـبب افزایش هزینـه کارگری 
برداشـت و ضایعـات محصـول از هنـگام برداشـت تـا فروش 
اسـت  الزم  مشـکل  ایـن  حـل  بـرای  می شـود.  بـازار  در 
کارخانجـات داخلـی اقـدام بـه افزایـش تولید دسـتگاه های 
برداشـت مکانیـزه بالل بـرای تأمین نیـاز بازار نماینـد تا در 
کنـار اسـتفاده هرچه بیش تـر از ماشـین های سـردخانه دار، 
مشـکالت کشـاورزان در امـر برداشـت و عرضـه محصول به 

بـازار، مرتفع شـود.
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بررسی سازوکارهای مرتبط با تنش شوری در گندم

ویراستار ترویجی: عباس نوروزی

a.marzooghian@areeo.ac.ir :رایانامه

ــوزش  ــات و آم ــز تحقیق ــی، مرک ــی و باغ ــوم زراع ــات عل ــش تحقیق ــان بخ ــر مرزوقی اکب
کشــاورزي و منابــع طبیعــی اســتان لرســتان، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 

ــران        ــواز، ای ــاورزي، اه کش

ــات  ــز تحقیق ــی، مرک ــی و باغ ــوم زراع ــات عل ــه بخــش تحقیق ــی آین ــاس لطفعل غالمعب
ــوزش و  ــات، آم ــازمان تحقیق ــتان، س ــتان خوزس ــی اس ــع طبیع ــوزش کشــاورزي و مناب و آم

ــران ــواز، ای ــج کشــاورزي، اه تروی

g چکیده
 گسـترش فزاینده اراضی شـور در کشور و افزایش شوری 
یکـی از مهم تریـن چالش هایـی اسـت کـه کشـاورزی نوین 
بـا آن رو بـه رو اسـت. در ایـن راسـتا درک صحیـح از مفهوم 
آن  بـا  مرتبـط  تنـش شـوری در شناسـایی سـازوکارهای 
مثمرثمـر اسـت. عالوه بـر آن، مروجان و کارشناسـان ضمن 
شـناخت بهتـر از ایـن سـازوکارها، می تواننـد بـا جمع بندی 
جوانـب مختلـف بـه راهنمایی هدفمنـد بهره بـرداران بخش 
کشـاورزی بپردازنـد. در ایـن راسـتا در ایـن پژوهـش بـه 
تعاریـف و اهمیـت تنـش شـوری در کشـور و اثر شـوری بر 
مراحـل مختلـف رشـدی گندم و سـازوکارهای پاسـخ گندم 
به شـوری پرداخته شـده اسـت. تنش اسـمزی و تنش یونی 
 از اجـزای مهـم تنـش شـوری در گنـدم به شـمار می آیـد و 
 پاسخ گندم به عوامل مختلف مانند نوع، مدت و شدت تنش،
 مرحله رشـد و زمان وقوع تنش بسـتگی دارد. براین اسـاس
 گندم در گروه گیاهان نیمه متحمل به شوری قرار می گیرد و

حساسـیت به شـوري در گندم هـای دوروم و نـان با افزایش 
سـن گیاه کاهـش مي یابد.

واژگان کلیدی
ــور و  ــاي ش ــی، خاک ه ــش یون ــدم، تن ــام گن ارق

ســدیمي، زمین هــای شــور
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g خاك های شور
مجمـوع  اسـت.  خشـک  و  گـرم  اقلیـم  دارای  ایـران 
خاک هـاي شـور و سـدیمي آن حـدود  27 میلیـون هکتـار 
 برآورد مي شـود که بیـش از نیمي از زمین هاي قابل کشـت
 کشـور را تشکیل می دهد. این امر باعث تکامل سازوکار های

تحمـل بـه شـوری درگیاهـان زراعـی بومـی در اثـر کشـت 
متوالـی در ایـن مناطـق شـده  اسـت. در مناطـق مختلـف 
 ایـران زمین های شـوری وجـود دارد که امکان کشـت گندم

را محدود می سازد )شکل های 1، 2 و 3(.

 
شکل 1- نقشه پراکنش خاک های شور در کشور

 

شکل 2- توزیع مکانی هدایت الکتریکی در خاک سطحی یکی از 
استان های گندم خیز  )خوزستان(

 

شکل3- شور شدن فزاینده اراضی کشاورزی 

g اهمیت گندم
گنـدم اولیـن گیاهـی اسـت کـه به وسـیله بشـر اهلـی 
شـده  اسـت. مبـدأ گنـدم منطقـه خاورمیانـه به خصـوص 
غـرب ایـران اسـت. نشـان سـازمان غـذا و خواربـار جهانـی 
)FAO( یک سـنبله ریشـکدار گندم اسـت و برنامه توسـعه 
 سـازمان ملل متحد )UNDP( جهان را در احاطه دو سـنبله

گنـدم نشـان می دهـد. سـطح زیـر کشـت گنـدم در ایـران 
میلیـون هکتـار گـزارش  اخیـر حـدود 5/7   در سـال هاي 
 شـده  است. سطح زیر کشت گندم آبي با 2/2 میلیون هکتار

حـدود 40 درصـد و بـرای گنـدم دیم با 3/5 میلیـون هکتار 
حـدود 60 درصـد اسـت. مقـدار تولیـد سـالیانه گنـدم در 
کشـور حـدود 11/5 میلیـون تن اسـت که 69 درصـد آن از 
زراعت هـاي آبـي بـا میانگیـن عملکـرد 3/5 تـن در هکتار و 
31 درصـد آن از زراعت هـاي دیـم با میانگیـن عملکرد یک 

تـن در هکتـار حاصل مي شـود.

g  گندم های ایران
 توده های بومی: این توده ها در بسـیاری از نقاط کشـور

کشـت می شـوند. تا به  حـال 700 توده شناسـایی شـده  اند 
کـه نسـبت بـه  شـرایط منطقـه سـازگاری زیـادی دارنـد و 
 نسـبت به بیماری ها و آفات مقاومت خوبی نشـان می دهند.

عیـب ایـن توده هـا عملکـرد پایین آن هـا اسـت. به نژادگران 
 توانسـته اند از طریـق به گزینـی، انواعـی کـه دارای خواص و

عملکـرد بهتـری هسـتند، انتخـاب و پـس از آزمایش هـای 
متعـدد به  زراعـی به عنـوان یـک رقـم خالـص بـه زارعیـن 
معرفـی کننـد )شـکل4(. از مهم ترین این گندم هـا می توان 
بـه ارقـام آذر، امیـد، طبسـی، روشـن، شاه پسـند، خلیـج و 

ریحانـی اشـاره نمود.
وارد  دیگـر  نقـاط  از  گندم هـا  ایـن  خارجـی:  ارقـام 

اوپنجامـو. و  اکـو  اینیـا،  :بزوسـتایا،  ماننـد  شـده اند. 
ارقـام حاصـل از دورگ گیـری: ماننـد مغـان 3، آرتا، 

ارگ و چمـران2.
گنـدم نـان به دلیـل دارا بـودن یک گـروه ژنـی اضافه تر 
بـه نام D نسـبت بـه گنـدم دوروم )گنـدم ماکارونی( تحمل 
بیش تـری بـه شـوری دارد. یکـی از ژن هـای اصلـی افزایش 

تحمـل بـه نمـک روی ایـن مجموعه ژنی قـرار دارد.
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g ماهیت شوری در گندم
شـوری زیـاد ناشـی از نمـک حداقـل سـه نـوع مشـکل 

خـاص در گیاهـان عالـی ایجـاد می کنـد:
اسـمزی  فشـار  از  خـاک  محلـول  اسـمزی  فشـار   -1
سـلول های گیاهـی بیش تـر می شـود کـه مسـتلزم تنظیـم 
اسـمزی توسـط سـلول های گیاهـی به منظـور اجتنـاب از 
پسابیدگی است. مشکل فشار اسمزی در گیاهان تحت تنش 
 خشـکی نیـز ایجاد می شـود و بنابراین، از حدود 100 سـال

پیـش ایـن باور وجـود دارد که تنش شـوری خود شـکلی از 
خشـکی فیزیولوژیک است.

2- برداشـت و انتقـال یون هـای غذایـی ماننـد یون های 
پتاسـیم و کلسـیم دچـار اختالل می شـود.

3- سـطوح بـاالی نمـک اثـرات سـمی مسـتقیمی بـر 
می نمایـد.  ایجـاد  گیاهـی  سـلول  غشـای 

وقتـی شـوری از محـدوده تحمـل یـک گیـاه فرا تـر رود؛ 
ممکـن اسـت کلریـد سـدیم )نمـک( بـه بافت هـای مسـیر 
اثـر سـمیت مسـتقیم  در  و  تعـرق گسـیل شـده  جریـان 
هوایـی  اندام هـای  بقیـه  و  برگ هـا  ریشـه ها،  بـه  یون هـا، 

آسـیب وارد کنـد.

 

شکل4- اندازه    گیری شوری خاک به وسیله دستگاه شوری سنج مزرعه ای

g پاسخ گندم به تنش شوري
پاسـخ گیـاه بـه تنش هـا بسـتگی بـه عوامـل مختلفـی 
ماننـد نوع، مدت و شـدت تنـش، مرحله رشـد و زمان وقوع 
تنـش دارد. گنـدم در گروه گیاهان نیمه متحمل به شـوری 

قـرار می گیـرد )شـکل های 5، 6 و 7(.

 

شکل5- مقایسه درصد سبز مزرعه در دو گیاه نیمه متحمل گندم 
)سمت راست( و حساس کلزا )سمت چپ( در خاک شور با هدایت 

 الکتریکی )EC( 11/5 دسی زیمنس بر متر در سطح خاک تا
5 دسی زیمنس بر متر در عمق 20 سانتی متری خاک

 

شکل 6- مزرعه کلزا با خاک غیرشور

 

شکل 7- مزرعه گندم )ارقام مختلف گندم نان( با خاک غیر شور 
)میزان هدایت اکتریکی کمتر از 2 دسی زیمنس بر متر(

از یک سو، تنش اسمزي حاصل از شوري باعث اختالل در 
 آبگیـري بافت هـاي گیاهـي مي شـود و به این دلیـل منجر به

خشـکي فیزیولوژیـک مي شـود. از سـوی دیگر، مسـمومیت 
یونـي در اثـر تجمـع یون هاي خـاص به ویژه سـدیم موجب 
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اختـالل در واکنش هـاي متابولیـک گیـاه مي شـود. اگر چه 
گیاهـان ممکـن اسـت هیـچ عالمتي بـراي کمبـود آب و یا 
مـواد غذایـي و یـا واکنش هـاي متابولیکـي در شـوري هاي 
مالیـم و کـم از خـود بـروز ندهنـد، ولـي انـرژي اضافـي که 
صـرف بقـاي گیـاه در این شـرایط مي شـود باعـث هدررفت 
محصـول فتوسـنتزي الزم بـراي رشـد گیـاه مي شـود. در 
گیاهـان زراعـي، میـزان کاهـش عملکـرد و رشـد گیـاه در 
شـرایط شـور نسـبت به شـرایط غیر شـور به عنوان معیاري 
بـراي سـنجش میزان تحمـل به شـوري به  کار مـي رود. در 
 شـرایط شـوري مالیم گیاهان با افزایش غلظت مواد محلول،

فشـار اسـمزي داخلي خود را حفظ مي کنند. در غلظت های 
باالی نمک، گیاهان با ورود و خروج یون ها، میزان یون سدیم 
 درون سیتوپالسـم را کاهـش می دهند و با ثابت نگهداشـتن
 غلظت یون پتاسیم، نسبت سدیم به پتاسیم را پایین نگه می دارند.

از  سـدیم  یون هـای  جمـع آوری  طریـق  از  سـازوکار  ایـن 
سیتوپالسـم و انتقـال آن بـه واکوئول هـا )واکوئل هـا نقـش 
 انبـار را در سـلول گیاهـی به عهـده دارنـد( انجـام می شـود.

در واقـع نسـبت یـون پتاسـیم بـه سـدیم بیش تـر نشـانه 
 تحمـل گیـاه به شـوری اسـت. تنش اسـمزی و تنـش یونی

از اجـزای مهـم تنـش شـوری به شـمار می رونـد. ازجملـه 
 سـازوکار های پاسـخ گندم، تغییر ویژگی های مورفولوژیک و

الگـوی نِمـوی و نیز پاسـخ های فیزیولوژیکی و بیوشـیمیایی 
را می تـوان برشـمرد کـه سـبب سـازگاری گیـاه به شـوری 
می شـود. عـالوه بـر آن، مرحله اي از رشـد کـه در آن میزان 
تحمـل اندازه گیـري مي شـود بایـد مـورد توجه قـرار گیرد. 
حساسـیت به شـوري در گندم هـای دوروم و نـان با افزایش 
سـن گیاه کاهـش مي یابد. یعنـي مراحل جوانه زنـي و اوایل 
رشـد رویشي در تحمل به شوري تعیین کننده هستند. زیرا 
شـوری باعث کاهش درصد و سـرعت جوانه زني و همچنین 
 کاهش رشـد ریشـه چه و سـاقه چه مي شـود. پاسـخ گیاهان

به تنش شـوري و تنش خشکي شـباهت زیادی با هم دارند. 
کاهش رشـد گیاه در تنش هاي شـوری کوتـاه مدت به علت 
تنش اسـمزي اسـت و در تنش هاي بلند مدت به علت ورود 
 زیـاد نمـک در گیـاه، تنش هـاي دیگـري ماننـد سـمیت و

عدم تعادل یونی نیز به تنش اسمزی اضافه مي گردند. 
کاهـش وزن هـزار دانـه در اثـر کاهـش ذخیره نشاسـته 

موجـب افزایـش درصـد پروتئیـن در واحـد حجم می شـود. 
زیـرا در شـرایط تنـش مقـدار یکـی از اولیـن آنزیم هـای 

سـاخت نشاسـته، بـه طـور معنـی داری کاهـش می یابـد. 

g اثرات تنش شوری بر گندم
به طور کلی خسـارت ناشـی از تنش شـوری بـر گندم در 

چهار مرحله رشـدی قابل بررسـی است:
1- در مرحلـه جوانه زنـی کـه تنش شـوری باعث کاهش 

سـطح سـبز مزرعه می شـود )شکل 8(.

 

شکل 8- اثر شوری خاک بر روی سطح سبز مزرعه 

2- در پایان مرحله پنجه زنی و شـروع مرحله سـاقه روی. 
تنـش در ایـن مرحلـه باعث کاهـش تعداد سـنبلچه و طول 

سـنبله و ارتفاع بوته می شـود )شـکل 9(.

 

شکل 9- اثر تنش بر روی طول سنبله و تعداد سنبلچه و تعداد گلچه 
درون سنبلچه 

3- در مرحلـه گرده افشـانی باعـث عـدم تشـکیل دانـه و 
پـوک شـدن سـنبلچه ها می شـود )شـکل 10(.
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شکل 10- پوک شدن سنبلچه ها در اثر تنش شوری 

4- در مرحله پر شدن دانه که باعث چروکیدگی دانه می شود.
تنش شـوری از جنبه های مختلف بر رشـد و متابولیسـم 
گیـاه گنـدم اثـر می گـذارد. فرانسـویز و همـکاران گـزارش 
  )EC(کردنـد بـه ازای هـر واحـد افزایـش هدایـت الکتریکی
خـاک از حـد آسـتانه تحمـل شـوری، عملکـرد گنـدم نـان 
می یابـد.  کاهـش  درصـد   3/8 دوروم  گنـدم  و  درصـد   3
اثـر  در  را  گیـاه  رشـد  میـزان  این کـه  بـر  عـالوه  شـوری 
کاهـش فتوسـنتز بـه تعویـق مي اندازد، باعث بسـته شـدن 
بـه داخـل گیـاه می شـود و  روزنه هـا و کاهـش ورود آب 
بـه  ایـن ترتیـب باعـث کاهـش مضاعـف را در وزِن تَـر گیاه 
 می شـود. تنـش شـوری موجب کمبـود آب، سـمیت یونی و

کمبود مواد غذایی می شـود که سـبب تأثیر منفی بر رشـد، 
کاهـش عملکـرد و حتی مرگ گیاه می شـود. افـزون بر این، 
تنش های شـوری و خشـکی موجب کاهش بازده اسـتخراج 
و وترکیـب  آب  شـود  نگهـداری  ظرفیـت  افزایـش  و   آرد 
 مقدار پروتئین و خواص کیفی گندم را تحت تأثیر قرار می دهند.

بـر گنـدم مشـاهده  تنـش شـوری  بـارز  از مشـخصه های 
بوته هـای ضعیـف و بـا ارتفـاع کمتـر اسـت )شـکل 11(.

 

به وسـیله بشـر  اولیـن گیاهـی اسـت کـه  گنـدم 
اهلـی شـده  اسـت. مبـدأ گنـدم منطقـه خاورمیانـه 

اسـت. ایـران  غـرب  به خصـوص 

شکل 11- پاسخ ارقام مختلف گندم نان )به ترتیب از راست به چپ 
چمران 2، افق، نارین، برات، نوگال و نارین( به شوری در خاک شور

توضیـح: بـه غیـر از رقـم ناریـن کـه چهـار بوته نشـان 
داده شـده اسـت؛ از هر رقم 2 بوته نشـان داده شـده اسـت. 
بوته هـای  و  کـم  شـوری  بـا  خـاک  در  بلندتـر  بوته هـای 

کوتاه تـر در خـاک بـا شـوری زیـاد رشـد کرده انـد.

g  ــرای افزایــش تحمــل ــژادی گنــدم ب به ن
بــه شــوری

اغلـب به نژادگـران جهـان بـه تنـش خشـکی عالقه منـد 
بـوده و تنـش شـوری بـرای آن ها هـدف اصلی نبوده اسـت. 
در عیـن حـال بهبـود تحمل بـه تنش شـوری در خاک های 
شـور کـه تحت تنش خشـکی هسـتند می تواند بـه افزایش 
عملکـرد منجـر شـود. در مناطقـی کـه نمـک در خاک های 
تحت االرضـی باقـی می مانـد و میـزان بارندگـی نیـز کـم 
اسـت، افزایـش تحمل به شـوری به گیـاه اجـازه خواهد داد 

کـه از آب بیش تـری اسـتفاده کنـد.
گزارش شـده اسـت که تحمل شـوری به وسـیله چند ژن  
کنتـرل و توسـط پروتئین های متفاوت تنظیم می شـوند. به 
 نژادگـران از طریـق تالقـی گونه هـای Elytrigia pontica و

E. elongate بـا گندم نان توانسـتند تحمل به شـوری را به 

گنـدم نـان انتقال دهنـد. نتیجه ایـن تالقی ها رقـم ِگندمی 
بـوده اسـت که بـه طیفـی از یون ها ماننـد سـدیم، منیزیم، 

کلر و سـولفات تحمل نشـان داد. 
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g فعالیت هــای مؤسســه تحقیقــات اصــاًلح و 
تهیــه نهــال و بــذر در تولیــد ارقــام متحمل 

ــوری به ش
پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی تاکنون تعـداد 90 رقم 
 توسـط بخش تحقیقات غالت مؤسسـه اصاًلح و تهیه نهال و
 بذر معرفی شـده اسـت. به عنوان مثال با معرفی ارقام گندم

در دهـه هفتـاد و بعد از آن و رعایت دسـتورالعمل های فنی، 
میـزان تولیـد گنـدم از چهـار میلیـون تـن در سـال زراعی 
67-1366 بـه بیـش از 14 میلیـون تـن در سـال زراعـی 
83-1382 و بـا نوسـانات کمـی در سـال های بعـد رسـید. 
فعالیت هـای مؤسسـه تحقیقـات اصـاًلح و تهیه نهـال و بذر 
در تولیـد ارقـام متحمل به شـوری نیز قابل توجـه بوده و در 
 ایـن راسـتا ارقـام مناسـب جهت کشـت در مناطق بـا آب و
 خاک شـور معرفی شـده اسـت که به طور مختصر به یکی از

این ارقام پرداخته می شود.
 گندم نان رقم ارگ با شجره Inia/22-66-1 از دورگ گیری

بیـن گندم Inia و الین متحمل به شـوری 22-66-1 حاصل 
شـده اسـت. عادت رشـدی این رقم بهـاره اسـت و میانگین 
 عملکرد آن در طی سال های اجرای آزمایش های سازگاری و
 در شـرایط تنـش شـوری  9 الـی 14 دسـی زمینس برمتر و
 شـوری آب 8 الی 12 دسـی زیمنس بر متر، 5470 کیلوگرم
 در هکتـار بود. از صفات بـارز این رقم عالوه بر عملکرد باال و
 سـازگاری خـوب در مناطـق معتدل دارای آب وخاک شـور،

مقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه و کیفیت باال است.

 

شکل 12- رقم ارگ نمونه ای از فعالیت های به نژادی جهت کاشت در 
مناطق با آب و خاک شور
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g :سپاسگزاری
بدین وسـیله از آقـای دکتـر علیرضـا جعفرنـژادی عضـو 
هیـأت علمـی بخش آب و خـاک مرکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی خوزسـتان به خاطـر در اختیـار 

قـرار دادن تصاویـِر نقشـه ها تشـکر و قدردانـی می گـردد.
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 منطقه زنوز از توابع شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی،
 منطقـه ای خوش آب و هواسـت که انـواع محصوالت باغی و
 زراعی در آن کشـت می شود. از محصوالت عمده این منطقه

سـیب، گردو، انواع خشـکبار و بخصوص زردآلوست که زنان 
منطقه در فصل تابسـتان به فرآوری آن مشـغول می شـوند. 
در فصـل تابسـتان اگـر از کوچـه پـس کوچه های این شـهر 
پشـت بام ها در  قشـنگی  بسـیار  منظـره  شـاهد   گذرکنـی 

خواهـی بود کـه برگه های زردآلـو مانند فـرش زیبایی آن را 
 پوشـانده است. تقریباً تمام مراحل فرآوری محصول خشکبار

در ایـن منطقـه به طـور سـنتی و بـا دسـت انجـام می گیرد. 
 باتوجه به آب و هوای خوب منطقه و تنوع گیاهی، کاشـت و
 فرآوری انواع گیاهان دارویی و تهیه عرقیجات گیاهی خانگی

از جمله فعالیت های زنان سخت کوش این سامان است. 
 فاطمـه ابوالعالیـی فرزنـد سـید ابراهیـم در شـهر زنـوز

بـه دنیـا آمـده و دارای دو فرزنـد به نام های هانیه و سـاجده 
اسـت که یکـی از آنها تشـکیل خانواده داده و دیگری سـال 
آخِر دوره دوم متوسـطه اسـت. وی علیرغم تمام مشکالت و 
مصائبی که در زندگی داشـته اسـت؛ سـنت دیرینه خانواده 
را احیـا کـرده اسـت و با تالش و پشـتکار خود عنـوان بانوی 
 نمونه ملی در »رشـته مشـاغل خانگی« را کسب کرده است.

گفـت و گـوی کوتاهی با ایشـان صورت گرفته اسـت که در 
ادامـه می خوانید.

مصاحبه با بانوی نمونه ملی روستایی

مصاحبه از: نرگس یاحقی و مالحت عبداللهی

 چرا به فعالیت در مشاغل خانگی عالقه مند شدید؟ 
 من از زمان کودکی به مادرم در عرق گیری از گیاهان دارویی

به صـورت سـنتی کمـک می کـردم امـا از زمانی که پـدرم را 
 که یکی از نامی ترین انسـان های شـهرم بود در 15 سـالگی
 از دست دادم؛ این همراهی بیش تر شد. پس از فارغ التحصیلی

به عنـوان دبیـر آمـوزش و پـرورش راهی مـدارس در مناطق 
مختلـف و به ویـژه مناطـق محـروم شـدم و به دلیل شـرایط 
شـغلی فعالیـت در ایـن حرفـه کمـی کم رنگ تـر شـد ولـی 
همچنـان همراهـی بـا مادرم ادامه داشـت تا اینکـه مادرم را 
 در 23 سـالگی از دسـت دادم. پـس از آن در کنار تدریس و

تـا پایـان خدمتم این حرفه را ادامـه دادم اما به دلیل خدمت 
 در آمـوزش و پـرورش نمی توانسـتم به صـورت تمـام وقـت

بـه ایـن کار بپـردازم. تـا اینکه پـس از بازنشسـتگی به دلیل 
عالقـه زیـاد و داشـتن تجربـه چندیـن سـاله ایـن حرفـه را 

ادامـه دادم.
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چطـور با مرکز جهاد کشـاورزی آشـنا شـدید و 
چـرا به عنـوان نمونـه ملی انتخاب شـدید؟

ابتـدا بـا راهنمایـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
 در سـال1391 صنـدوق خرد زنان زنـوز را با عضویت50 نفر

مختلـف  دوره هـای  در  شـرکت  از  پـس  دادم.  تشـکیل 
آموزشـی - ترویجـی برگـزار شـده از طـرف مرکـز جهـاد 
 کشـاورزی شهرسـتان بـه طراحـی دیگ هـای عرق کشـی و
 سـاخت کارگاه عرقیات و تولید عرقیات گیاهی اقدام کردم و

را دریافـت کنـم و  توانسـتم »سـیب سـالمت«  ادامـه  در 
برنـد خـود را بـا عنـوان )عرقیـات گیاهـی و سـنتی زرنوش 
پـس  کـردم.  اشـتغال  ایجـاد  و  رسـاندم  ثبـت  بـه  زنـوز( 
 از مـدت کوتاهـی شـروع بـه جمـع آوری و بسـته بنـدی
 گیاهان دارویی و تولید سرکه سیب و خشکبار نیز پرداختم و

بـرای چندیـن نفـر و چندیـن بانوی سرپرسـت خانـواده به 
صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم ایجاد اشـتغال کـردم و در 
نمایشـگاه های بیـن المللی تهران و کالنشـهر تبریز شـرکت 
 کـردم و بـه عنوان غرفـه دار نمونه در تمامی نمایشـگاه هایی
 که شـرکت کرده بودم انتخاب شـدم و در تمامی کالس های

آموزشی مرتبط با حرفه ام شرکت کردم و گواهی دریافت نمودم.

 مهم ترین عامل موفقیت شما چه بوده است؟
عـالوه بـر فعالیت هـای کشـاورزی، به عنوان عضـو کمیته 
امـداد رسـانی شهرسـتان و در مرکـز نیکـوکاری شـهر برای 
 کمک رسـانی به افـراد نیازمند مشـغول به فعالیت هسـتم و

در زمـان خدمتـم در آمـوزش و پـرورش به عنـوان دبیـری 
پـرکار و پرتـالش انتخاب شـدم. در حد توانـم در عرصه های 
 مختلف خدمت رسـانی به مردم سرزمینم مشارکت کرده ام و

سـعی کـرده ام در جهت رضـای خدا و خدمت بـه خلق خدا 
گام بـردارم. تمامـی افتخـارات و پیشـرفتم را بـا تـوکل بـر 
خـدا و اراده و پشـتکار به دسـت آورده ام. یکـی از مهم ترین 
دالیـل پیشـرفت و موفقیتـم را خدمـت بـه پـدر و مـادر و 
 توکل به خدا و قدم برداشـتن در راه او و کسـب رضایتش و

 همچنین داشـتن همسـری همـراه و پشـتیبان و خانواده ای 
فهیم می دانم.

مـن چـه در دوران خدمتـم و چـه بعـد از آن بـه رنجش 
و  موفقیـت  خواهـان  همیشـه  نبـوده ام.  راضـی  هیچکـس 
سـربلندی بـرای یکایـک مـردم سـرزمینم بـودم. همـواره 
مشـوق اطرافیانم برای ایجاد اشـتغال و تالش برای رسـیدن 
 بـه اهداف و قدم برداشـتن در مسـیر رضایت الهـی بوده ام. و

بـا لطـف و عنایـت خداونـد درسـال 1399بـه عنـوان بانوی 
نمونـه مشـاغل خانگـی کشـوری انتخاب شـدم.

 در پایان اگرسـخنی با جوانان و بانوان روسـتایی 
بفرمایید.  دارید 

 تنها خواسته ام از جوانان کشورم این است که ناامید نباشند و
فقـط بـه خداونـد تکیه کننـد و با همـت و پشـتکار  با تمام 
قـدرت بـرای بـه دسـت آوردن اهدافشـان تـالش کننـد و 
بداننـد کـه من نمونه ای از افرادی هسـتم که از صفر شـروع 

کـرده ام و بـه یـاری خداونـد بـه موفقیت  دسـت یافته ام.
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مصاحبه از: امیر مسعود طایفه سلطانخانیصادرات محصوالت کشاورزی

به گـزارش مروج، بخـش کشـاورزی در ایران، بـا تأمین 
15 درصـد تولید ناخالـص ملی، 20 درصد اشـتغال، 20 درصد  
صـادرات غیرنفتـی و 85 درصـد مـواد غذایی مـورد نیاز، یکی 
از بخش هـای مهـم اقتصادی اسـت که نقـش تعیین کننده ای 
در تأمیـن امنیـت غذایی کشـور برعهده دارد. بررسـی ارتباط 
میـان صـادرات و رشـد اقتصـادی در ایـن بخـش از اهمیـت 
فراوانـی برخـوردار اسـت. از مجمـوع 307 کاالی صادراتـی 
دارای مزیـت نسـبی، 63 مـورد جـزء محصـوالت کشـاورزی 
اسـت و به عبـارت دیگـر یک پنجـم از محصـوالت صادراتـی 
دارای مزیـت نسـبی را تولیـدات کشـاورزی تشـکیل می دهد. 
 بخش کشاورزی ایران، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد.

از میـزان بارندگـی و وضعیـت آب و هوایـی )یـا همـان اقلیم( 
 گرفته، تا تحریم ها و باالرفتن قیمت انواع نهاده های کشاورزی
 مانند کودها، بذر و سموم وماشین آالت کشاورزی بر این بخش
 تاثیرگذارند. کشاورزی در ایران، سال هاست زیر سایه فرمانروای

بزرگ صادرات ایران یعنی نفت سر خم کرده است.

مـروج  مجلـه  گزارشـگر  تخصصـی  گفتگـوی  ادامـه  در 
را بـا جنـاب آقـای علیرضـا آقاباالیـی رئیـس و جنـاب آقـای 
 محمدحسـین همـاورد عضو هیـات اتحادیـه تولیدکنندگان و

صادرکنندگان محصوالت کشاورزی آذربایجان شرقی می خوانید.

جنابعالـی  نظـر  از  آقاباالیـی  آقـای  جنـاب 
تولیدکننـدگان  تمایـل  عـدم  عامـل  مهم تریـن 
چیسـت؟ صـادرات  بـه  کشـاورزی،  محصـوالت 

نوسـان  در  بایـد  را  مشـکل  ایـن  دلیـل  بنـده  به نظـر 
قیمت هـا در داخل کشـور جسـتجو کـرد. به طـوری که گرچه 
صادرکننـدگان، بـازار هـدف و مشـتری مورد نظـر خارجی را 
شناسـایی کرده انـد؛ امـا عـدم ثبـات قیمـت کاال در کشـور 
سـبب شـده، درسـت در زمانـی کـه قصد صـادرات دارنـد، با 

افزایـش قیمـت در داخـل روبـرو شـود و بدیهی اسـت که در 
ایـن حالـت، صـدور کاال مقـرون به صرفـه نیسـت. بـا توجه به 
سـهم قابل توجـه ایـران در بازارهای صادراتی میـوه در دنیا و 
همچنیـن اهمیـت درآمدهـای ارزی کـه از ایـن بخش حاصل 
می شـود، اهمیـت شناسـایی عوامـل مؤثـری کـه می تواند در 
توسـعه صـادرات ایـن محصـوالت و نیـل بـه اهـداف مدنظـر 
جهـت رهایـی از تکیـه بر اقتصـاد تک محصولی نقش داشـته 

باشـد دو چنـدان می شـود. 

 چه چیزی سـبب می شـود محصوالت کشاورزی
نتواننـد جایگاه خـود را در صادرات غیرنفتی کشـور 

تعریـف و تثبیت کنند؟  
عـدم توجـه بـه نـام و نشـان تجاری یـا همـان بَِرنـد برای 
بنگاه هـای فّعـال ایرانـی در بازارهـای بین المللـی را می تـوان 
از مهم تریـن دالیـل نقـش کم رنـگ محصـوالت کشـاورزی 

به عنـوان صـادرات غیرنفتـی قلمـداد کنیـم. 
در پسـا برجام بـا افزایش تولیـد کیفی و برنامـه خودکفایی 
در تولیـد محصـوالت اسـتراتژیک، وزارت جهاد کشـاورزی در 
جهـت کاهـش واردات این محصـوالت،  گام هـای تاثیرگذاری 
برداشـته تـا بتوانـد از تولیدکننـدگان ایـن بخـش حمایـت 
الزم را به عمـل آورد. بنابرایـن می تـوان بـا تدابیری مناسـب، 
از  از محصـوالت کشـاورزی  وابسـتگی خـود را در بسـیاری 
کشـورهای خارجـی قطـع کنیم و حتـی به جایی برسـیم که 

تـوان صـادرات نیـز بـرای ما وجود داشـته باشـد.
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 جنــاب آقــای همــاورد به نظــر جنابعالــی 
 راهکارهــای تأثیرگذار در توســعه صــادرات غیرنفتی

چه خصوصیاتی دارند؟
کشـاورزی ایـران یکـی از مهم تریـن بخش هـای اقتصادی 
کشـور اسـت که بـا داشـتن محصـوالت و کاالهای ارزشـمند 
نقـش مؤثـری در صـادرات غیرنفتی و رشـد اقتصادی کشـور 
دارد. توافـق برجـام و اجرایـی شـدن آن، چشـم انداز روشـنی 

بـرای حضـور در بازارهـای جهانـی ترسـیم می کند. 
 بهبـود فضـای کسـب و کار، رقابت منـدی و مساعدسـازی 
محیـط صـادرات کاالهـا و خدمـات کـه شـامل سیاسـت های 
مربوط به مساعدسـازی محیط اجتماعـی و فرهنگی صادرات، 
ارتقـای فنـاوری در سـطح ملـی، رقابت مندی اقتصـادی ملی، 
قانونـی و مقرراتـی و سیاسـت های تجـاری در  راهبردهـای 
سـطح ملی می شـود در توسـعه صـادرات غیرنفتـی تأثیرگذار 

خواهـد بود.

 آیـا بـا لغـو تحریم هـا، امیدهـای تـازه ای برای 
دارد؟  بخش کشـاورزی وجـود 

در واقع لغو تحریم ها، درهای بخش کشـاورزی جهان را به 
ایران می گشاید و امکان انتقال دانش فنی و فناوری های نوین، 
 ورود ماشین آالت مدرن، ورود مواد اولیه از کشورهای معتبر و
 پیشـرفته، ورود واکسـن و داروهـای دامـی، تجـارت جهانی و

سرمایه گذاری در بخش های مختلف را فراهم می کند. 

 آیـا میـزان ضایعـات میـوه در کشـوررا عاملی 
تأثیرگـذار در صـادرات محصـوالت می دانیـد؟

میزان تولید سـرانه میوه در جهـان 85 کیلوگرم و در ایران 
 200 کیلوگـرم اسـت، امـا قیمت تمام شـده رقبـای خارجی و

موقعیـت آنهـا در بازار به نحوی اسـت که عماًل کشـوری نظیر 
آمریـکا بـا 3 درصـد جمعیت فعـال در بخش کشـاورزی توان 
 تولیـد غـذا برای سـه قـاره را دارد، اما ما با حداقـل 27 درصد

مناسـبی  بهـره وری  کشـاورزی،  بخـش  در  فعـال  جمعیـت 
 نداریـم، چراکـه میـزان ضایعات میوه در کشـورمان بین 15 تا

32 درصد است و این میزان در بلژیک یک دهم درصد است. 

صـادرات  افزایـش  راهکارهـای  شـما  به نظـر   
هسـتند؟ چـه  کشـاورزی  محصـوالت 

 عوامـل زیـادی در صـادرات محصـوالت کشـاورزی دخیل 
هسـتند کـه بازنگـری در برخی سیاسـت های دولت در جهت 
کمک به بخش تولید و تسهیل صادرات و همچنین برنامه ریزی 
 بخـش خصوصـی جهـت تولیـد محصـوالت قابـل رقابـت و

بازاریابـی مسـتمر به روش هـای نوین جهت حضـور بلندمدت 
در بـازار روسـیه، از جملـه اقداماتـی اسـت کـه بـا هماهنگـی 
الزم بیـن بخش هـای دولتـی و خصوصی باید صـورت بپذیرد.

بـه گـزارش مـروج، با توجه به ظرفیت های بسـیار مناسـب 
 توسعه صادرات محصوالت کشاورزی در کشور، با خودباوری و

اتخـاذ سیاسـت و تدابیـر مناسـب از سـوی دولـت و دوری 
جسـتن از سیاسـت ها، اقدامـات احساسـی، حمایـت و تقویت 
تشـکل ها و اشـخاص صادرکننـده و بـا تولیـد صادرات گـرا، 
صـادرات  عوایـد  بـه  دسـتیابی  دور  نه چنـدان  آینـده ای  در 
محصـوالت غیرنفتـی و به ویژه محصوالت کشـاورزی با عنوان 

جایگزیـن محصـوالت نفتـی دور از دسـترس نیسـت.
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استفاده از روش های مشارکتی در مدیریت بهینه مراتع کشور
مطالعـه مـوردي: کارگاه هـاي آسیب شناسـي دسـتورالعمل ها و شـیوه هاي 

ممیـزي مراتـع و طرح هـاي مرتعداري

ویراستار ترویجی: مسعود پیروشعبانی

a.salehi47@gmail.com :رایانامه

اصغـر صالحـي  عضـو هیئت علمي بخـش تحقیقات اقتصـادي، اجتماعـي و ترویج کشـاورزي مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزي و منابع طبیعي اسـتان اصفهان، سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج 

کشـاورزي، اصفهان، ایران

ــع طبیعــي مرکــز  ــرا جابراالنصــار کارشــناس ارشــد پژوهشــي بخــش تحقیقــات مناب زه
ــات،  ــازمان تحقیق ــان، س ــتان اصفه ــي اس ــع طبیع ــاورزي و مناب ــوزش کش ــات و آم تحقیق

ــران ــان، ای ــاورزي، اصفه ــج کش ــوزش و تروی آم

مســعود برهانــي عضــو هیئــت علمــي بخــش تحقیقــات منابــع طبیعــي مرکــز تحقیقــات و 
آمــوزش کشــاورزي و منابــع طبیعــي اســتان اصفهــان، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 

کشــاورزي، اصفهــان، ایــران

g چکیده
 بسـیاري از کارشناسان در حوزه هاي مختلف، کاستي ها و

خالء هـاي قانونـي را عامل تصرف اراضـي مرتعي مي دانند. از 
ایـن رو نیـاز بود در چارچوبي علمي، کاسـتي ها و مشـکالت 
قوانیـن و مقـررات مراتع بررسـي شـود. بر این اسـاس روش 
 تحقیق توصیفي با اسـتفاده از کارگاه هاي مشـارکتي شـامل

تکنیک هاي مختلف تسهیلگری انجام شـد. هدف از برگزاری 
در  کـه  اسـت  قوانینـي  شـناخت  مشـارکتي،  کارگاه هـاي 
ارتبـاط با دسـتورالعمل ها و شـیوه هاي ممیـزي مراتع، دچار 
کاسـتي و مشـکل هسـتند. نظرات کارشناسـان در ارتباط با 
 قوانیـن بهره بـرداري از مراتـع بـا اسـتفاده از پرسشـنامه و
بـه توجـه  بـا  مکـرر  دفعـات  بـه  از خبـرگان   نظرخواهـي 

بازخـورد حاصـل از آنهـا اخـذ شـد. نتایـج، نشـان داد کـه 
بسـیاري از قوانیـن و مقـررات پایـه موجـود ماننـد  قانـون 
آن  اجرایـي  آیین نامه هـاي  و  کشـور  مراتـع  و  جنگل هـا 
به صـورت موجـود یـا بـا تغییـرات انـدک مي تواننـد منشـأ 
 حل بسـیاري از مشـکالت و مسـائل مربوط به تخریب مراتع

باشـند کـه نیـاز بـه ضمانـت اجرایـي قـوي دارنـد. عوامـل 
مؤثـر بـر اسـتمرار مشـکالت اجرایـي قوانیـن و مقـررات و 
عـدم رفـع آنهـا به رغـم توافـق کلیـه ذي ربطـان و ذي نفعان 

شـامل نحـوه مدیریت دولت، عـدم توجه به تغییرات سـریع 
سـرزمین، رفتـار بهره برداران، نظـرات ناکارآمد کارشناسـاِن 
تصمیم سـاز، شـیوه تعامـل دولـت بـا بهره بـرداران و حـوزه 

قانون گـذاري اسـت.

واژگان کلیدی
کارگاه های مشارکتی، آسیب شناسی، مراتع، قوانین  

g مقدمه
دسترسـي بـه مراتـع بـا کیفیت در طول سـال هاي گذشـته 
کاهـش یافتـه و درعیـن حـال مناقشـات اجتماعـي و تداوم 
بیابانزایـي، قابـل مشـاهده اسـت. هیچ گونه راه حـل پایدار و 
یکپارچـه اي بـه منظـور مقابلـه با بحـران کنونی اندیشـیده 
 نشـده اسـت. اطالعات در خصوص اینکه تا چه حد قوانین و
 مقررات موجود قابلیت اجرایي دارند و این قوانین تا چه حد

بـر دامـداران و بهره بـرداران مراتـع و فرآینـد اجرایي شـدن 
قوانین، تاثیر داشـته اند، تنها به صورت پراکنده و در سـطوح 
مختلـف )ملـي، اسـتاني، سـامان عرفـي(، قابـل دسترسـي 
اسـت. در هـر حـال در حـال حاضـر درک جامعـي از ابعـاد 
مربوطـه و اثـر متقابل عوامـل، وجود ندارد. دامداري، شـکل 
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دامـداران،  بنابرایـن  اسـت؛  مراتـع  از  بهره بـرداري  غالـب 
نقش آفرینـان اصلـي هسـتند کـه شـرایط محیط زیسـتی و 
 توسـعه منطقه را مشخص مي نمایند. درک مفاهیم قوانین و

مقـررات کـه بتوانـد اثـرات منفـي تخریب محیط زیسـت را 
خنثـي نمـوده و باعـث اسـتفاده بهینـه از مراتع محـدود در 
راسـتاي اهـداف اقتصادي - اجتماعي شـود، فقـط از طریق 
درک عمیـق و ادغـام راهبـردی بهره بـرداران با کارشناسـان 
امـکان پذیـر اسـت. بنابرایـن الزم اسـت کـه آسـیب پذیري 
قوانیـن و مقـررات مراتع در برابر فشـار بهره بـرداران بر روي 
آن، کـه به طـور تنگاتنگـي بـا آینـده محیـط زیسـت در هم 
آمیختـه اسـت، ارزیابـي شـود. در ایـن ارزیابـي، شناسـایي 
عوامـل کلیـدي آسـیب پذیري از اهمیـت زیـادي برخـوردار 
 اسـت. چراکـه می توانند بـه عنوان گزینه هـاي ورودي جهت

فعالیت هاي مبسوط تر مورد استفاده قرار گیرند.
مشـارکت کارشناسـان، محققان و مدیران در آسیب شناسي 
دسـتورالعمل ها و شـیوه نامه هاي ممیزي مراتـع و طرح هاي 
 مرتعداري،  فرصتي مهیا مي سـازد تا سیاسـت گذاران بتوانند

و  نظام منـد  به طـور  آن  اجـراي  و  قوانیـن  چالش هـاي  بـا 
 گام  بـه  گام تعامـل کننـد. راهکارهـای ارائه شـده مبتنـی بر

راهبردهـاي تطبیقـي- عملـي، بایـد متشـکل از ایده هـا و 
رویکردهایـي باشـد کـه بـا کاربـرد آنهـا، جدایـي تاریخـي 
ایجـاد شـده بیـن محققـان و بخـش اجـرا، جاي خـود را به 
وحدت و اشـتراک منافع داده و مشـارکت وسیع کارشناسان 
در طرح هـاي مهندسـي مرتـع را به  منظـور بهره بـرداري و 
حفاظـت مطلوب تـر ترغیـب کنـد. در تحقیـق حاضر براي 
دستیابـی به اهداف تعریف شـده از روش کارگاهي به شـیوه 
مشارکتي استفاده شـد. تکنیـک یا ماتریـس SWOT ابزاري 
 براي شناخت تهدیدها و فرصت هاي موجود در محیط خارجي
 یک سیستم و بازشناسي ضعف ها و قوت هاي داخلي آن به منظور
 سنجش وضعیـت و تدویـن راهبرد براي هدایت و کنترل آن

سیسـتم اسـت. به بیان دیگر عوامل دروني، مجموعه عواملي 
و هسـتند  سـازمان  کنترل  در  زیـادي  حد  تا  که   هستند 

نتیجـه عملکرد آن بـه حسـاب می آینـد. عوامل دروني در 
قالب دو گروه نقاط قوت و ضعف بررسـي مي شوند. عوامل 

بیرونـي مجموعه عوامل تاثیر گذار بـر مراتـع هستند که تا 
حد زیادي از کنتـرل بخش خارج هستند. عوامل بیرونـی در 
قالب دو گروه فرصت ها و تهدیدها بررسـي مي شـوند. از این 
تکنیـک در آسیب شناسـی مدیریـت منابع طبیعي اسـتفاده 
 شـده  اسـت. باقـري )1373( فقـدان سیسـتم مدیریـت و

بهره بـرداري مناسـب از مراتـع را باعـث ادامه رونـد تخریب 
مراتـع در حـوزه آبخیزکبـکان بیـان نمود. ازکیـا و همکاران 
 )1374( عـدم اسـتفاده از دسـتاوردهاي تحقیقاتـي، عـدم
 نظارت بر اجراي طرح هاي مرتعداري، نداشـتن دستورالعمل

فنـي جهت اندازه گیریهـاي الزم در مرتع، وجـود دام مازاد، 
مشـکالت حقوقـي و اجتماعـي، عـدم توجـه بـه رابطـه بین 
دام و مرتع و انسـان و عدم اجراي تعهدات توسـط سـازمان 
جنگل هـا و مراتـع را بـه عنـوان نقـاط ضعـف طرح هـاي 

برشـمردند.   مرتعداري 

شکل 1- دام مازاد بر ظرفیت مراتع اصفهان
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بیرونـي مجموعه عوامل تاثیر گذار بـر مراتـع هستند که تا 
حد زیادي از کنتـرل بخش خارج هستند. عوامل بیرونـی در 
قالب دو گروه فرصت ها و تهدیدها بررسـي مي شـوند. از این 
تکنیـک در آسیب شناسـی مدیریـت منابع طبیعي اسـتفاده 
 شـده  اسـت. باقـري )1373( فقـدان سیسـتم مدیریـت و

بهره بـرداري مناسـب از مراتـع را باعـث ادامه رونـد تخریب 
مراتـع در حـوزه آبخیزکبـکان بیـان نمود. ازکیـا و همکاران 
 )1374( عـدم اسـتفاده از دسـتاوردهاي تحقیقاتـي، عـدم
 نظارت بر اجراي طرح هاي مرتعداري، نداشـتن دستورالعمل

فنـي جهت اندازه گیریهـاي الزم در مرتع، وجـود دام مازاد، 
مشـکالت حقوقـي و اجتماعـي، عـدم توجـه بـه رابطـه بین 
دام و مرتع و انسـان و عدم اجراي تعهدات توسـط سـازمان 
جنگل هـا و مراتـع را بـه عنـوان نقـاط ضعـف طرح هـاي 

برشـمردند.   مرتعداري 

شکل 1- دام مازاد بر ظرفیت مراتع اصفهان

g     اهداف پژوهش
هـدف کلی: تحلیل محیطـی (SWOT) دسـتورالعمل ها و 
شـیوه هاي ممیـزي مراتـع و طرح  هـاي مرتعـداري به منظور 

ارائه راهکارهـاي کاربردي.   

g  اهداف اختصاصی
- شـناخت نگـرش و دیدگاه هـاي کارشناسـان و مدیـران 

نسـبت بـه مقولـه قوانیـن مرتـع؛ 
- بررسـی تنگناها و مشـکالت دسـتورالعمل ها و شـیوه هاي 

ممیـزي مراتـع و طرح هـاي مرتعداري؛ 
 - اولویت بندي مسایل و مشکالت دستورالعمل ها و شیوه هاي

ممیزي مراتع و طرح هاي مرتعداري؛  
- تحلیـل محیطـی SWOT دسـتورالعمل ها و شـیوه هاي 
اتخـاذ  به منظـور  مرتعـداري  طرح هـاي  و  مراتـع  ممیـزي 

راهبـرد مناسـب؛
- ارتقـای دانـش و اطالعـات مدیـران عامـل در خصـوص 

 .SWOT تحلیـل 
اساساً تحقیق حاضر جهت پاسخ به این پرسش ها انجام شد:

1. آسـیب پذیري کنونـي قوانیـن و مقـررات مراتـع بـا توجه 
بـه فشـار بیش از حـد بـه مراتع چگونه اسـت؟

از  متأثـر  موضوعـي  حیطه هـاي  و  مرتبـط  جنبه هـاي   .2
و مقـررات کدامنـد؟ قوانیـن 

 3.  تأثیرات منفي این شـرایط بر روي مراتع و محیط زیست
چگونه با قوانین و مقررات، قابل پیشگیری است؟

 در انجـام ایـن پروژه، تمرکز این کارگاه بر تهیه یک مجموعه
جامـع و کامـل از اقدامـات نبوده اسـت، بلکه بیشـتر بر ارائه 
ایده هـاي عملیاتـي بـراي تصمیم گیـران حفاظـت از مراتـع 
 خواهد بود. بنابراین، مسـئوالن، یک شـالوده میان بخشـي و
 یک نقشه راه براي تصمیم گیري و تعیین خط مشي در اختیار
 خواهنـد داشـت. ایـن برنامـه راهبـردي نتیجه یـک فرآیند

مشـارکتي چند مرحله اي متمرکز با کارشناسـان استان هاي 
مختلـف، مدیران، محققان مرتـع و جامعه مدني بود.

g  ضرورت و اهمیت
قوانیـن و مقـررات مراتع، ابزار مدیریت ارزشـمندي هسـتند 

کـه بـراي مدیریت بهینـه مراتع کشـور تنظیم شـده اند و از 
آنجایـی که نظام اقتصادي دامپروری کشـور بـر وجود مراتع 
خوب اسـتوار اسـت، لزوم بهره گیري مطلـوب و بهینه از این 
قوانیـن و رفـع احتمالـی آن و نقش آفرینـی آسیب شناسـي 
ایـن قوانیـن و مقررات، امـروزه بیش از پیـش داراي اهمیت 
 اسـت. امروزه صرف داشـتن قوانین، مشکلی را حل نمی کند.

نویـن  شـیوه هاي  بکارگیـري  بـا  قوانیـن  اسـت  ضـروری 
 مدیریـت و برنامه ریـزي، تـوان اسـتفاده بهینـه از منابـع را

 در قوانیـن خـود تقویـت بخشـند و ایـن موضـوع زمانـی 
اهمیـت بیش تـری پیدا می کند که فشـار بر مراتـع با تغییر 
کاربـری اراضـی و افزایـش بهره برداری، افزایش یافته اسـت. 
 قوانیـن، زمانـی می توانند در چنین شـرایطی تقش آفرینی و
 کارکرد اقتصادي و اجتماعی موفقی داشته باشند که در گام اول،

عوامـل تأثیرگـذار پیرامون آن شناسـایی و راهبرد متناسـب 
 بـا شـرایط اقتصـادي و فنـی، تدویـن و به کار گرفته شـوند.

بدیـن ترتیـب ضرورت پرداختن به این تحقیق در دو سـطح 
خرد و کالن مطرح اسـت. در سـطح خرد، شـناخت علمی از 
 وضعیـت فعلـی قوانین مراتع و آگاهـی از کارکرد اقتصادي و

اجتماعـی قوانیـن در حـوزه مراتـع مشـخص می شـود و در 
سـطح کالن، جوابـی اسـت علمـی و منطقـی به این سـؤال 
مدیـران و کارشناسـان کـه چگونـه در راسـتاي تقویـت و 

بهبـود قوانیـن مـورد نیـاز، عمـل نمایند.
اجـراي قوانیـن و مقـررات موجـود در زمینه بهره بـرداري از 
عرصه هاي مرتعي با مشـکالت زیادي دست به گریبان است. 
 این مشـکالت ناشـي از عدم انطبـاق بعضي ضوابـط اجرایي

بـا مسـائل اقتصـادي و اجتماعـي بهره بـرداران و مشـارکت 
نـه چنـدان مطلـوب آنـان در اجراي ایـن قوانیـن و مقررات 
اسـت. از طرفـي اجرایي بـودن دسـتورالعمل هاي اجرایي در 
 بسـیاري از موارد با تردیدهاي جدي روبرو اسـت که ناشي از
 عدم توجه به توان مالي، مسائل فرهنگي، نوع و تعداد بهره بردار و
 ویژگي هاي واحدهاي بهره برداري اسـت. یکی از ضرورت هاي
 اساسـی توسـعه در سطح ملی، اصاًلح قوانین از ابعاد مختلف
 است، بنابراین می توان گفت که اصاًلح قوانین و دستورالعمل های
 اجرایی یکی از مقدمات اساسی توسعه منابع طبیعی است و
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تـا زمانـی کـه موانـع توسـعه در ایـن قوانیـن، شناسـایی و 
 برطرف نشـود، کلیت منابع طبیعی و به دنبال آن زیر بخش

دامپـروری نیـز بـه شـکوفایی نخواهند رسـید و تمـام اینها 
در گـرو همـکاري و تعامـل نهادها و سـازمان هاي دخیل در 
بخـش منابع طبیعی و از بین بـردن موانع و عوامل بازدارنده 
اقتصـادي، اجتماعـی، فرهنگـی، فنـی، قانونـی تأثیرگذار در 
فعالیت  هـاي دامپـروری اسـت. در ایـن میـان بـا توجـه بـه 
تجـارب و دسـتاوردهاي تحقیقاتـی زیـاد، بـا صالحیت ترین 
افـرادی کـه می تواننـد در ایـن خصـوص قضـاوت و داوري 
هسـتند.  آن  انـدرکار  دسـت  کارشناسـان  خـود  نماینـد، 
آگاهـی و تسـلط مدیران و کارشناسـان از قوانیـن مورد نیاز 
بـه روش هـاي تسـهیلگري و تجزیـه و تحلیـل محیطی، این 
قـدرت و توانمنـدي را به آنها خواهد داد که ضمن شـناخت 
درسـت، از آسیب ها و مسـائل و مشکالت سازمانی در تعامل 
بـا محیـط بیرون نیـز موفقیت آمیز عمـل کنند. ایـن امر در 
دنیـاي کنونـی، سـرمایه ای بـزرگ بـراي تمام سـازمان ها از 
جملـه سـازمان جنگل ها و مراتـع اسـت و می تواند موفقیت 
سـازمان را در مقابلـه بـا مشـکالت اقتصـادي و اجتماعی تا 

حد زیـادی تضمیـن کند.

g روش تحقیق
 به منظور بررسـي آسیب شناسي دسـتورالعمل ها و شیوه نامه هاي

ممیـزي مراتـع و طرح  هـاي مرتعداري در مرحله نخسـت از 
روش هـاي اسـنادي و کتابخانه اي و مصاحبه اسـتفاده شـد. 
در روش اسـنادي و کتابخانـه اي متـون نظـري و یافته هـاي 
تجربـي مرتبـط بـا موضـوع به  منظـور شناسـایي روش هـا و 
متغیرهـاي مؤثر مـورد مطالعه قرارگرفتنـد. عملیات میدانی 
ایـن بررسـی بـا اسـتفاده از کارگاه آموزشـی – مشـارکتی 
پیگیـري شـد و به لحـاظ روش شناسـی تحقیـق از پارادایم 
تحقیقـات کیفـی اسـتفاده شـد. روش تحقیـق کیفـی براي 
 درک و تبییـن پدیده هـاي پیچیده اجتماعی به کار می رود و

از داده هـاي کیفـی ماننـد داده هـاي حاصلـه از مصاحبـه، 
مشـاهده مشارکتی، مستندات استفاده می کند. در این روش 
 بـه دیدگاه هاي افراد مـورد تحقیق، اهمیـت خاصی می دهد

 توجـه عمـده بـه پدیده هـاي اجتماعـی و فرهنگـی، تأکیـد 

بـر وجـود انسـان و معنا و مفهومـی که انسـان در نظر دارد، 
تأکیـد بـر رابطـه متقابـل میـان محقـق و مـورد تحقیـق از 
ویژگی هـاي ایـن تحقیـق می باشـد. در انجـام تحقیق حاضر 
سـعی برآن گردید که اصول، باز بودن، تعامل ارتباطی میان 
 تسـهیلگر و تحلیلگر و انعطاف پذیري فعالیت ها مورد توجه و

دقت نظر قرار گیرد.   
در مرحلـه بعـد، از روش کارگاه های مشـارکتی با بهره گیری 
از روش سـوآت )SWOT( اسـتفاده شـد. تکنیک یا ماتریس 
 سوآت )SWOT(، ابزاري براي شناخت تهدیدها و فرصت هاي

بازشناسـی  و  یـک سیسـتم  خارجـی  محیـط  در  موجـود 
 ضعف هـا و قوت هاي داخلی آن به منظور سـنجش وضعیت و

تدوین راهبرد براي هدایت و کنترل آن سیستم است. 
به طـور اجمالـی می تـوان گفـت، این تکنیـک، ابـزاري براي 
تحلیـل وضعیـت موجـود و سـپس تدویـن راهبـرد اسـت و 

ایـن امـور از طریق:  
1- بازشناسـی و طبقه بنـدي قوت هـا و ضعف هـاي درونـی 

سیسـتم )تحلیـل درونی(؛ 
2- بازشناسـی و طبقه بنـدي فرصت هـا و تهدیدهاي موجود 

در محیـط خارج سیسـتم )تحلیل خارجی(؛ 
3- تکمیـل ماتریس سـوآت؛ و تدوین راهبردهـاي گوناگون 

بـراي هدایت سیسـتم در آینده؛
ارتبـاط  تکنیـک  ایـن  اصلـی  توانایـی  می گیـرد.  صـورت 
نظام منـد بیـن عناصـر مـورد بررسـی در این تکنیـک یعنی 

نقـاط قـوت، ضعـف، فرصـت و تهدیـد اسـت. 
جامعـه آمـاري تحقیق حاضـر شـامل مدیران، کارشناسـان 
ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها، سازمان های 
 مـردم نهـاد و محققان آشـنا با قوانین و مقـررات جنگل ها و

مراتع کشور بودند. 

g یافته ها
با توجه به اهداف آموزشي- پژوهشي این کارگاه، سعي شد از 
روش ها و تکنیک هاي مختلف تسهیلگری مانند تحلیل نهادي، 
 ایفـای نقش، طوفان مغزي، مصاحبـه نیمه سـاختار یافتـه و

کارگروه تخصصي استفاده شـود تا مفاهیـم و تکنیـک هاي 
 تسهیلگـری به طـور عملـي در امـر مدیریت راهبـردی مراتع
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آموزش داده شـود. مأموریت، چشم انداز و راهبرد مفاهیمی 
قالب تکنیک هـای  ایـن کارگاه هـا در  ابتداي  بودند که در 
بحث گروهي و طوفان مغزي به آنها پرداخته شد و سپس با 
تشکیل کارگروه هاي تخصصي مسائل و مشـکالت، تهدیدها، 
راهبردهـای  راهکارها،  ضعف،  نقاط  قوت،  نقـاط  فرصت ها، 
در  گرفـت.  قـرار  بررسي  و  بحث  مورد  غیـره  و  سازماني 
اردیبهشـت ماه 1396 کارگاه مشـارکتی با حضور چهل نفر 
 شـرکت کننده از اسـتان هاي مختلف در سـطوح کارشناس،
 مدیر، محقق و سـازمان هاي مردم نهاد برگزار و پرسـش هاي

مشترک زیر با اتفاق نظر کارشناسان تدوین شد.
 

Y   بـا توجـه بـه وضعیـت اعمـال قانـون بهره بـرداري از
مراتـع، آن را چگونـه اریابـي مـي کنیـد؟ 

Y   چـه عواملـي بـراي رفـع اسـتمرار مشـکالت اجرایـي
قوانیـن و مقـررات مراتـع دخیـل هسـتند؟

  

شکل 2- برگزاری کارگاه های آسیب شناسی قوانین و مقررات 
بهره برداری از مراتع

  

ادامه شکل 2- برگزاری کارگاه های آسیب شناسی قوانین و مقررات 
بهره برداری از مراتع

 در خـالل کارگاه بیش از یکصد ایده جمع آوري شـد. بعد از
 آن ایده ها طبقه بندي شده و به منظور نظرسنجي و امتیازدهي
 در مـورد قابلیت پاسـخ به پرسـش مشـترک و اجرایي بودن
 هر یک از اقدامات، در قالب یک فرم ارزیابي به شرکت کنندگان

کارگاه ارسـال شـد. سـپس، مناسـب ترین و واقع بینانه ترین 
اقدامـات اسـتخراج شـده از فرم هـاي ارزیابـي، مـورد بحـث 
 بـا کارشناسـان قـرار گرفت و بـا در نظر گرفتـن تجربیات و

تخصص هـاي مختلـف، در قالـب بسـته هاي اقدامـات برنامه 
 راهبردي تدوین شـد. در نهایت، پیش نویس برنامه راهبردي

در کارگاه دوم در شـهر اصفهان در اختیار شـرکت کنندگان 
کارگاه، قـرار گرفـت و به منظـور دریافـت نظـرات و بازخورد 
 آنهـا و همچنین اخذ تأیید نهایي، نتایج براي آنان ارائه شـد.

بـر اساس کارگاه هـاي مرحله اول و دوم و همچنیـن نظـرات 
اخـذ شـده از خبـرگان بخـش مرتـع کشـور، عوامل دروني 
)نقاط قوت و ضعف( و عوامل بیروني )نقاط فرصت و تهدید( 

تبیین شـد. 
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گفتنـی اسـت قوانین و مقـررات بهره بـرداری از مراتع، تأثیر 
فراوانـي بـر مراتـع و نحـوه بهره بـرداري از آن داشـته و از 
سـوي دیگـر ایـن قوانین، پایه و اسـاس سیاسـت هاي حاکم 
بـر نـوع مدیریـت و تشـکیالت دولتـي مربوطـه بوده اسـت. 
بنابرایـن بـا برگـزاری کارگاه هـای آسیب شناسـی و بررسـی 
رونـد نظـارت بر اجـرای قوانین می تـوان به نتایـج کاربردی 

دسـت یافت.
نقـاط قـوت حاصـل از ایـن کارگاه مشـارکتي در زمینـه 

قوانیـن و مقـررات شـامل:
Y   رسـیدگي خـارج از نوبـت بـه دعـاوي منابـع طبیعـي

)مـاده 53 قانـون حفاظـت و بهره  بـرداري از منابـع طبیعي(؛
Y   ذي حق شـناختن بهره بـرداران در واگـذاري اراضي، به

رسـمیت شـناختن سـامان هاي عرفي در واگذاري،
Y   و متخلفیـن  مجـازات  و  برخـورد  نحـوه  پیش بینـي 

افـراد.  بـه  انفـال  واگـذاري  ممنوعیـت 
از جملـه نقـاط ضعـف  حاصل از ایـن کارگاه مشـارکتي در 
زمینـه قوانیـن و مقـررات مي توان بـه موارد زیر اشـاره کرد:

Y   دسـتورالعمل اجـرای  بـرای  انسـانی  نیـروی  کمبـود 
مراتـع؛ ممیـزی 

Y  عدم آموزش اعضای هیأت ممیزی مراتع؛
Y  قابلیت تغییر شیوه نامه ممیزی مرتع؛
Y   کمبـود اعتبار سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری

کشـور برای اجـرای دسـتورالعمل ها،؛
Y  عدم اطالع کافی بهره برداران از شیوه نامه و
Y  .مدیریت ضعیف بعضی از استان ها در اجرای دستورالعمل

فرصت ها شامل موارد زیر بود:
Y  ممنوعیت واگذاري انفال به اشخاص؛
Y  به رسمیت شناختن سازمان جنگل ها و مراتع به عنوان 

ضابط دادگستري؛
Y  محول کردن حق واگذاري به سازمان جنگل ها و مراتع؛
Y   تعریـف حـدود تعهـدات سـازمان جنگل هـا و مراتـع و

بهـره بـرداران در واگـذاري طرح هـاي مرتعـداري بـه عنوان 
بسـتر قانونـي نظارت؛

تهدیدها شامل موارد زیر بودند:
Y  به  روز نبودن قوانین؛
Y   تعارض قوانین و
Y   .نبود نظام پایش و نظارت کارآمد براي مراتع واگذار شده

پورسـید )1393( وضـع قوانیـن متعـدد، اصاًلحات مکرر 
قوانین و استفساریه ها، کمبود قوانین جامع و فقدان ضمانت 
اجرایـي را ازجملـه مهم تریـن چالش هاي موجـود در زمینه 
 قوانیـن و مقـررات بهره بـرداري از مراتع معرفي کرده اسـت.

صالحـي )1396( بیـان نمود که پراکندگـي قوانین و فقدان 
سـازمان یافتگـي باعـث شـده در مـواردي وجـود قانـون بـا 

نبـود آن برابر باشـد.  
نتایـج حاصـل از برگـزاری کارگاه هـا نشـان مي دهـد که 
بسـیاري از قوانیـن و مقـررات پایـه موجـود ماننـد  قانـون 
جنگل هـا و مراتـع کشـور و آییـن نامه هـاي اجرایـي آن 
بـه شـرط وجـود ضمانـت اجرایـی به صـورت موجـود یـا با 
 تغییرات اندک مي توانند منشـاء حل بسـیاري از مشکالت و

مسائل مربوط به تخریب مراتع باشند. به طور مثال در برخي 
مـوارد کـه فعالیت هـاي سـازمان ها و دسـتگاه هاي دولتـي 
 در تعـارض بـا منابـع طبیعـي اسـت، گاهـي مقاومت هایـي

در برابـر ضوابـط و معیارهاي سـازمان های متصدی حمایت 
از منابـع طبیعـي صـورت میگیـرد. در برخـي مـوارد نیـز 
 قانونگـذار وظیفه حفاظت از منابع مرتعي را بر عهده بیش از
 یـک ارگان نهاده اسـت کـه این امـر موجب مـوازي کاري و

صرف هزینه هاي بي مورد می شود.

یافته های کارگاه های مشارکتی نشان داد:
1- تدویـن و تحلیـل محیطی، ضرورتی مهـم براي بهبود 

قوانین و مقررات مراتع اسـت. 
 2- شـرکت کنندگان در کارگروه تحلیل محیطی در ابتدا،
 دیـدگاه واحـدي نسـبت بـه نقاط قـوت، ضعـف، فرصت ها و

امـا در  تهدیدهـاي قوانیـن و مقـررات مراتـع نداشـتند و 
انتهـاي جلسـه بـه دیـدگاه تقریبـاً واحـدي رسـیدند.

3- اعضـاي شـرکت کننـده در کارگـروه بـه فعالیت هاي 
گروهـی و مشـارکتی عالقمنـدي نشـان دادند. 
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4- نوسـانات و تغییر در سیاسـت هاي مرتبـط با بهره برداری 
از مراتـع، در اجرای قوانین و مقررات مراتع تأثیرگذار اسـت.
 5- کارشناسان و مدیران از قدرت تعیین و تشخیص درون و

بیرون قوانین و مقررات مراتع برخوردار هستند.   

 بر اساس نظر کارشناسان خبره حاضر در کارگاه مشارکتی
ضریـب اهمیـت و رتبـه هـر یـک از نقـاط قـوت، ضعـف، 
فرصت هـا و تهدید هـا مشـخص گردیـد و در جـداول زیـر 

ارائـه شـده اسـت.

جدول 1: ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت(   

ضریب  نقاط قوت
امتیازرتبهاهمیت

0/12640/504پروانه چرا به عنوان حق انتفاع
0/13740/548جلوگیری از تجاوز به مرتع

0/10630/318تعیین حدود و حقوق ذینفعان
)مدیریـت  چـرا  زمـان  سـاماندهی 
مراتـع( ظرفیـت  و  بـرداری  0/07520/15بهـره 

ابطـال کلیـه پروانه هـای چـرای دام با 
0/0930/27تهیـه و واگذاری طرح هـای مرتعداری 

و  مـرزی  مراتـع  تکلیـف   تعییـن 
0/12230/366تصمیمات سیاسی

0/13540/54قابل انتقال بودن حق انتفاع مشترک
مکمل بودن دسـتورالعمل سـال 95 
نسـبت بـه دسـتورالعمل های قبلـی 

)به روز رسـانی(
0/07530/225

0/0910/09مشارکت مرتع داران در ممیزی
شـکایات  بـه  رسـیدگی  قابلیـت 
اعتراضـات  )49 و   42 0/04520/09)بندهـای 

-----1جمع

 
نگاهـی بـه نقـاط قـوت طـرح شـده از سـوي اعضـاي 
کارگـروه، بیانگـر نگاه مثبت و توجه آنها به عامل انسـانی در 
تحقـق مشـارکت در مدیریـت بهینـه مراتع اسـت؛ به طوري 
کـه اغلب نقاط قوت مطرح شـده از سـوي کارگـروه به طور 
 مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم در ارتباط با عامل انسـانی است و

بدیـن ترتیـب بایـد بـا تقویـت متغیرهـاي مطـرح شـده در 
ایـن حـوزه و توانمندسـازي فکـري و عملی کارشناسـان در 
راسـتاي پویایـی و تحول پذیـري قوانیـن و مقـررات مراتـع 

گام برداشـت. 

   جدول 2: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )نقاط ضعف(  

ضریب  نقاط ضعف
امتیازرتبهاهمیت

کمبود نیروی انسانی برای اجرای 
0/20440/816دستورالعمل

0/15330/459عدم آموزش اعضای هیأت ممیزی

عـدم اطـالع کافی بهـره بـرداران از 
0/10720/214شـیوه نامه

کمبود اعتبار سـازمان بـرای اجرای 
0/04320/086دستورالعمل

مدیریـت ضعیف بعضی از اسـتان ها 
0/10540/42در اجرای دسـتورالعمل

تفسـیر بعضـی از بندها به اشـخاص 
0/12230/366محول شـده است

مغایریت تبصره 4 بند 49 با تبصره 
30/08530/255 بند 49

فقـدان تبصره الـزام ابالغ تصمیمات 
0/09520/19کمیسـیون بند 49 به اسـتان ها

ابهـام در بند 23 )تنسـیق مرتع(: باید 
توافقـی همـه گیـر باشـد تـا درگیـر 
مسـائل داخلـی بهـره برداران نشـویم

0/04510/045

بندهـای 33 )مراتع روسـتایی(، 48 
)بحـث وراث(، 51 )انتقـال حقـوق 

عرفـی( نیاز بـه تکمیـل دارد.
0/04110/041

------1جمع

   نقاط ضعف مطرح شده از سوي اعضاي کارگروه، ابعاد و
زوایـاي مختلـف قوانیـن و مقـررات حاکم بر مراتع را نشـان 
می دهـد. بـه همین منظـور پیشـنهاد آنها در ایـن خصوص 
تشـکیل کارگـروه تخصصـی »قوانیـن و مقـررات مراتع« در 
سـازمان جنگل هـا و مراتـع و پیگیـري مصوبـات آن از ابعاد 

قانونـی، اقتصادي و سـایر ابعاد اسـت.   
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  جدول 3: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )فرصت ها(

ضریب  نقاط قوت
امتیازرتبهاهمیت

0/10540/42ممنوعیت واگذاری انفال به اشخاص
سـازمان  شـناختن  رسـمیت  بـه 
جنگل هـا و مراتـع به عنـوان ضابط 

دادگسـتری
0/09340/372

بـه  واگـذاری  کـردن حـق  محـول 
مراتـع و  جنگل هـا  0/09340/372سـازمان 

سـازمان  تعهـدات  حـدود  تعریـف 
جنگل هـا و مراتع و بهره بـرداران در 

مرتعـداری واگـذاری طرح هـای 
0/13840/552

وجـود ابـزار قانونـی کافی برای سـلب 
0/18430/552حـق بهره بـرداری از افـراد مختلف

در  الزم  فرهنگـی  زمینـه  وجـود 
قوانیـن  اجـرای  بـرای  0/07610/076بهره بـرداران 

از  مختلـف  دسـتگاه های  حمایـت 
0/10720/214اجـرای قوانیـن و مقـررات مراتـع

امکان اسـتفاده از نیروهاي مدیریتی 
0/09520/19باتجربه و باکفایت 

ممیـزی، یک عمل حاکمیتی اسـت 
0/10930/327نـه تصمیم گیری

------1جمع

 فرصت هاي طرح شده از سوي اعضاي کار گروه فرصت ها
 نشـانگر وجود فرصت هاي بسـیار مناسـب براي بهبود اجرا و

اصـاًلح قوانیـن و مقـررات مراتـع اسـت. به طوري کـه موارد 
 طرح شـده نشـان می دهد فرصت هاي مطرح شـده، متنوع و
به حوزه هاي مختلف ساختاری، قانونی و غیره  مربوط می شود.    

  جدول 4: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )تهدیدها( 

ضریب  نقاط قوت
امتیازرتبهاهمیت

0/12240/488به روز نبودن قوانین
0/08140/324تعارض قوانین

نبـود نظام پایـش و نظـارت کارآمد 
0/08540/34بـرای مراتع واگذار شـده

تعـدد تصمیم سـازان و مداخلـه در 
0/05720/114اجـرای قوانیـن

عوامـل اجتماعـی موثـر در تشـدید 
مراتع 0/09930/297تخریـب 

نقصـان در اطالعـات بـه هنـگام و 
سـرزمین آمایـش  و  0/08930/267دقیـق 

مشـکالت موجـود در رونـد قضایـی 
0/11830/354بعـد از اعمـال قانون

تداخــل و تعــارض وظایــف مراجــع 
و  قوانیــن  خصــوص  در  دولتــی 

ــع ــررات مرات مق
0/12140/484

0/11440/456نگاه افراطی به اشتغالزایی در مراتع
توجـه بـه توسـعه در کشـور تنهـا از 
و  مختلـف  صنایـع  توسـعه  منظـر 
بی بهـره ماندن بخـش منابع طبیعی

0/11440/456

1جمع

مؤلفه هـای مؤثر بر اسـتمرار مشـکالت اجرایـي قوانین و 
مقـررات و رفـع نشـدن آن به رغـم توافق کلیـه ذي ربطان و 

ذي نفعـان، به شـرح زیر دسـته بندي شـد:
1( مؤلفه نحوه مدیریت دولت شامل عوامل زیر:  

Y  فقدان نگرش سیستمي در بین مدیران؛
Y  مشخص نبودن برنامه توسعه منطقه اي؛
Y  مدیریت باال به پایین؛
Y   عـدم هماهنگـي در اجـراي طرح هـاي سـازه اي بیـن

ارگان هـاي مختلـف؛
Y  عدم اطالع دستگاه هاي اجرایي از ارزش هاي مراتع؛
Y  توجه ناکافي به وظایفي که در قانون تکلیف شده است؛
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2( مؤلفه عدم توجه به تغییرات سـریع سـرزمین شـامل 
زیر: عوامل 

Y   کنتــرل ناکافــي درخصــوص تعــداد دام مجــاز در 
طرح هاي مرتعداري؛

Y  افزایش جمعیت؛
Y  خشکسالي و بحران کمبود آب؛

3( مؤلفه رفتار بهره برداران شامل عوامل زیر؛
Y   ،بهره بـرداري بیـش از ظرفیـت مراتـع )تعـداد دام زیاد

بهره بـرداري غیراصولـي و بـدون برنامه(؛ 
Y  تجاوز به محدوده مراتع؛
Y   سـاخت و سـاز سـکونتگاه هاي شـهري و روسـتایي در

مراتع؛ محـدوده 
Y  تداخل مرز مراتع با کاربري هاي دیگر؛
Y  اشتغال ناپایدار بهره برداران و فقر اجتماعي؛
Y  از بین رفتن نظام هاي عرفي سنتي؛
Y  مشاع بودن پروانه هاي چرا در طرح هاي مرتعداري؛
Y   چـراي دام روسـتاییان هم جـوار، قبـل از ورود دام از

مراتـع عشـایري؛
Y  چراي دام عشایر در سایر مراتـع عشـایري؛
Y  وجود افراد دارای پروانه بدون دام؛

تصمیم سـاز  کارشناسـان  ناکارآمـد  نظـرات  مؤلفـه   )4
شـامل عوامـل زیـر: 

Y   عدم آشنایی کامل کارشناسان با وظایف قانوني شان؛
Y   اجرایي نبودن بعضي از پیشنهادهای کارشناسان؛

5( مؤلفـه شـیوه تعامـل دولـت بـا بهره بـرداران شـامل 
زیر:  عوامـل 

Y  فقدان تشکل هاي جوامع محلي؛
Y  عدم مشارکت بهره برداران در تصمیم سازي؛
Y  گردشگري ناپایدار؛

6( مؤلفه حوزه قانونگذاران شامل عوامل زیر: 
Y   ضعف قوانین در پاسـخگویي به بهره بـرداران و نیازهاي

اجتماعـي و اقتصادي آنان؛
Y  ضعف قوانین در خصوص جرایم محیط زیستی؛
Y  عدم آگاهي قانون گذاران از مشکالت و پیچیدگي هاي محلي؛
Y  مشکالت قوانین مرتبط با زمینه هاي سرمایه گذاري؛

 در این زمینه انصاري و همکاران )1387( تصمیم گیري هاي
یک سـویه، ضعـف در اجراي قوانین، کمبود نیـرو و امکانات 
بـراي کنتـرل چـراي دام و بي توجهـي مأمـوران را در ایـن 

زمینـه معرفـي کرده اند. 
موضوعـات مرتبـط بـا آسـیب پذیـري قوانیـن و مقررات 
مراتـع در سـه بخـش بازنگـري دسـتورالعمل ها، مدیریت و 

کاهـش سـطح آسـیب پذیري قـرار مي گیرنـد )شـکل 1(. 
 در بسته اقدامات »بازنگري دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي

ممیـزي مراتـع«، فرمـول تعـداد دام مجاز بـا در نظر گرفتن 
جلوگیـري از تخریـب مراتـع مـورد مذاکـره قـرار گرفـت. 
بازنویسـي حقـوق مراتـع و ایجاد برنامه جبران خسـارت دام 
مـازاد مي توانـد به عنـوان یک ابـزار کوتاه مدت بـراي مقابله 
بـا مشـکالت فعلـي مراتـع باشـد. در ایـن زمینـه زهـدي و 
 همـکاران )1397( از طریـق بررسـی دیـدگاه  متخصصان و

کارشناسـان مرتع بیان نمودند که قوانیـن و مقررات موجود 
نتوانسـته مانـع تخریـب مراتع، حفاظـت و ارتقـای وضعیت 
 آن شـود و ایـن قوانین تـا حد زیادي موجب بـر هم خوردن
 نظام هاي مدیریت مراتع در گذشـته شـده و نظام )سیستم(

مدیریتـي مناسـبي نیـز جایگزین آن نشـده اسـت. به عالوه 
 اینکه بخش زیادي از پاسـخگویان معتقد بودند که قوانین و

مقررات فوق نیاز به بازنگري و به روزرساني دارند.
 مدیریـت در مقیاس هاي منطقه اي و ادارات منابع طبیعي

مي توانـد از طریـق تنـوع درآمـد و افزایش ارزش افـزوده به 
بخـش دام، از شـدت تخریـب جلوگیـري نمایـد. در کاهش 
سـطح آسـیب پذیري جوامـع محلـي بهره بـردار مي تـوان با 
نظـارت بـر روابـط اجتماعـي افـراد و همچنیـن جلوگیـري 
 از تخریـب، میـزان خسـارت بـه منابـع انسـاني و طبیعت را 

کاهش داد.
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  شکل 3- حیطه هاي موضوعي مرتبط با آسیب پذیري قوانین و مقررات مراتع

از آنجـا کـه عامـل انسـانی از جملـه عوامـل بسـیار مهم 
در تحقـق کارگاه هـای مشـارکتی در زمینـه بهره بـرداری از 
مراتـع اسـت به نظر می رسـد با تقویـت این عامـل از طریق 
برگـزاری کالس های ترویجی توسـط محققـان و متخصصان 
منابـع طبیعـی بتوان به اهـداف مورد نظر دسـت یافت. این 
 کالس های آموزشـی باید برای کارشناسـان و بهره برداران در 
عرصـه برگـزار شـود و ضمن آشـنایی بهره برداران بـا قوانین 
 موجود به صورت عملی، عواقب و مشکالت ناشی از عدم رعایت

قوانیـن و مقـررات بـرای آنهـا بازگـو شـود. از سـوی دیگـر 
بـا برگـزاری کارگاه هـای تخصصی بـرای کارشناسـان منابع 
طبیعی و سـایر دسـتگاه های اجرایی مرتبط، ضمن اسـتفاده 
از نظـرات و ایده هـای مفیـد می تـوان در آنها بـرای ابراز نظر 
در زمینـه بهبـود قوانیـن و مقـررات به ویـژه بـرای ممیـزی 
مراتـع، انگیـزه الزم را ایجـاد کـرد. بـه طـور کلـی ارتباطات 
متقابـل بین تحقیقـات منابع طبیعی، متصدیـان حفاظت از 
منابـع طبیعـی و بهره بـرداران می تواند راهگشـای بسـیاری 
از مشـکالت باشـد. بـا همـکاری و هماهنگـی سـازمان های 
درگیـر و متصدیـان حفـظ منابـع طبیعـی و بهره بـرداران 
می تـوان مـوارد مربـوط بـه تعـارض قوانیـن، عـدم نظـارت 
 بـر اجـرای قوانیـن و دیدگاه هـای غیرتخصصـی بـه مقولـه 
 بهره برداری را شناسایی و در راستای اصالح آنها گام برداشت.
 از سـوی دیگـر بـا ورود سـازمان های مـردم نهاد بـه عرصه،
 ارتباط بین سیاسـت گذاران، مجریان، محققان و بهره برداران

مراتـع تسـهیل شـده و جنبه هـای مشـارکتی افـراد تقویت 
ایـن  در  شـده  مطـرح  فرصت هـای  از  بسـیاری  می شـود. 
کارگاه هـای آسیب شناسـی از جملـه وجود زمینـه فرهنگی 

الزم در بهره بـرداران بـرای اجـرای قوانیـن، تعییـن حـد و 
حـدود فعالیت ها و اسـتفاده از نیروهـای باتجربه و متخصص 
از طریـق حضور سـازمان های مـردم نهاد متخصـص در این 

زمینـه تبدیـل بـه نقـاط قـوت شـده و محَقق می شـوند. 

g منابع
انصاری، ن.، اخالقی شـال، ج.،. قاسـمی، م.، 1387 .عوامل اجتماعی 
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تخریـب. فصلنامـه علمـی -پژوهشـی تحقیقـات مرتـع و بیابـان ایران، 
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 M1 آلودگی شیر به آفالتوکسین

g چکیده
 آفالتوکسـین ها ترکیبات سّمی هستند که توسط گونه های

مختلف قارچ آسـپرژیلوس تولید می شـوند و دارای خاصیت 
سـرطان زایی باالیـی هسـتند. در خوراک دام آلـوده به قارچ 
جنـس آسـپرژیلوس، آفالتوکسـیِن B1 تولیـد شـده و ایـن 
 سـم در بدن حیـوان به آفالتوکسـیِن M1 تبدیل می شـود و
 از طریق شیر به مصرف کنندگان انتقال می یابد. آفالتوکسین

شـیر بـه روش هـای سالم سـازی معمـول ماننـد فرآیندهای 
حرارتـی مقاومـت نشـان می دهـد. از آنجایـی کـه آلودگـی 
شـیر بـا آفالتوکسـین سـالمت انسـان را تهدیـد می کنـد، 
بنابراین بهداشـت و سـالمت شـیر و فرآورده های آن اهمیت 
داشـته و ایـن امـر بـا سـالمت دام هـا از طریق تغذیه  سـالم 
ارتبـاط دارد. کاهـش میـزان آفالتوکسـین B1 در خـوراک 
دام گام اساسـی در جلوگیـری از تولیـد سـم و انتقـال آن 
از طریـق شـیر بـه انسـان اسـت. در ایـن مقالـه بـه مضرات 
آفالتوکسـین و برخـی از روش های کاهـش آلودگی خوراک 
دام و همچنین شـیر به آفالتوکسـین پرداخته شـده اسـت. 

ویراستار ترویجی: عباس نوروزی

g مقدمه
شـیر منبعـی غنی از مـواد معدنـی و ویتامین ها بـوده و به 
علت داشـتن اسـیدهای آمینه ضروری، نقش مهمی در تأمین 
پروتئین مورد نیاز بدن انسان دارد. مصرف شیر و فرآورده های 
لبنـی بـه دالیلـی از جملـه کاهـش فشـار خون، کاهـش ابتال 
اسـتخوان، پوکـی  از  پیشـگیری  عفونـی،  بیماری هـای   بـه 

افزایـش چربی هـای مفیـد خـون و جلوگیـری از ابتـال بـه 
سـرطان روده بزرگ برای سـالمتی بدن انسـان مفید اسـت 
)رنجبـر و همـکاران، 1389(. بنابرایـن بهداشـت و سـالمت 
 شـیر و فرآورده هـای آن از اهمیـت خاصی برخوردار اسـت و
 این امر به سالمت دام ها و تأمین شیر سالم و عاری از آلودگی

بستگی دارد.
 استفاده از خوراک ناسالم و آلوده به قارچ ها در تغذیه دام

سـبب تولید آفالتوکسـین و انتقال آن به شیر و فرآورده های 
 آن می شـود. آفالتوکسـین نوعی سـم خطرناک قارچي است
 که در صورت نگهداري علوفه و خوراک دام در شرایط نامناسب و

وجـود گرمـا و رطوبت، توسـط قارچ هاي آسـپرژیلوس تولید 
 ،B2 ،B1 :مي شـود. تیپ های عمده  آفالتوکسـین عبارتنـد از
G1 و G2 که از میان آنها انـواع B1 و G1 بیشترین اهمیت را 

G1 َسمیت بیش تری از آفالتوکسین B1 دارند. آفالتوکسـین 
 دارد )Chiavaro et al., 2001(. هنگامي که خوراک گاو شیری

توسـط آفالتوکسـین B1 آلـوده می شـود، ایـن سـم پـس از 
12 الـی 24 سـاعت در اثـر سـوخت و سـاز در کبـد گاو بـه 
آفالتوکسـین M1 تبدیل مي شـود. شـیر تولیدی توسـط این 
 دام آلوده به آفالتوکسـین M1  است و این سم در آزمایشگاه 
.(Fallah, 2016؛ Bakirci, 2001)  قابل شناسایی و ردیابی است 

آفالتوکسـین ها ترکیبـات پایـداری هسـتند که بـا روش های 
 حرارتی مانند پاستوریزه کردن و سترون سازی )استریلیزه کردن(

.(Jasutiene et al., 2007( کاهش قابل توجهی نخواهند داشت

razmjooi@yahoo.com :رایانامه
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g در خوراك مصرفی دام B1 بررسی آفالتوکسین
قارچ هـا در علوفـه، غالتـی ماننـد ذرت، جـو، گنـدم و 
 برنـج، دانه هـای روغنـی ماننـد سـویا، بادام زمینـی، پنبـه و
 آفتابگردان هنگام داشت، برداشت، فرآوری، حمل و انبارداری

در صـورت فراهـم شـدن شـرایط رشـد نمـوده و در آنهـا 
می دهـد  نشـان  مطالعـات  می کننـد.  تولیـد  آفالتوکسـین 
میزان آفالتوکسـین B1 در خوراک دام و به دنبال آن میزان 
 آفالتوکسـین M1 در شـیر در فصـول سـرد سـال )پاییـز و
.)Fallah, 2016( بیش تر از فصول گرم بوده است )زمسـتان 
 عـالوه بر شـیر خـام میـزان آلودگي شـیرهای پاسـتوریزه و
 اسـتریلیزه به آفالتوکسین M1 نیز در فصول پاییز و زمستان

بیشتر گزارش شده است )صادقي و همکاران، 1391(.
در فصـول سـرد بـه دلیـل کمبـود علوفـه تـازه، اغلب از 
کنسـانتره و غالت ذخیره شـده بـرای تغذیه گاوها اسـتفاده 
می شـود. چنیـن مـواد غذایـی بـرای رشـد کپک هـا و در 
نتیجـه آلودگـی با آفالتوکسـین ها بیش تر مسـتعد هسـتند. 
امـا علوفـه و غالت در تابسـتان به صـورت تـازه و غیرانباری 
بـه مصـرف دام می رسـد، بنابرایـن میـزان آفالتوکسـین در 
.)Fallah, 2016( خوراک دام و شیر در این فصل کمتر است 

شکل1 نمونه ای از مواد غذایی کپک زده را نشان می دهد.

 

شکل 1- مواد غذایی کپک زده

g مضرات آفالتوکسین ها
از جملـه عـوارض خطرنـاک آفالتوکسـین M1 می تـوان 
بـر  نامطلـوب  تاثیـر   ،)Lopez, 2001( ایجـاد سـرطان  بـه 
کبـد، روده  بـزرگ، کلیـه، ریه، آسـیب مغـزي، ناراحتی های 
 گوارشی و تضعیف سیستم ایمنی بدن اشاره کرد )صادقی و

همـکاران، 1391(. انـدام اصلـی که توسـط آفالتوکسـین ها 
مـورد حملـه قـرار می گیرد کبد اسـت که در انسـان موجب 
 .)Wang & Tang, 2005( اختالالت شـدید کبدی می شـود
 آفالتوکسین در حیوانات موجب اختالل در دستگاه گوارش و

فعالیـت سیسـتم ایمنـی، کاهـش تولید مثل، کاهـش تولید 
شـیر و تخم مـرغ، کم  خونـی، یرقان و کاهش رشـد می شـود 

)محمودی و همـکاران، 1393(.

g روش های کاهش آفالتوکسین در خوراك دام
 از آنجایـي کـه آلودگي شـیر و مـواد لبني اکثـراً از طریق

مي گیـرد،  صـورت  دام  توسـط  آلـوده  خـوراک  مصـرف 
بنابرایـن، کاهـش آلودگی بـه آفالتوکسـین از طریق کنترل 
خـوراک دام امکان پذیـر اسـت. برای رسـیدن بـه این هدف 

بایـد نـکات زیـر مـد نظـر قـرار گیرد:
1. از تغذیـه  دام بـا نـان خشـک و علوفـه  کپـک زده بایـد 

کرد. خـودداری 
2. در انبارهـاي خـوراک دام پـس از هـر بـار برداشـت 
بایـد سـطح رویی خوراک پوشـانده شـود تـا از انتشـار قارچ 

جلوگیـری بـه عمـل آید. 
3. علوفـه و خـوراک دام هنـگام نگهـداری در انبـار بایـد 
بـه دقـت و مـداوم بازرسـی شـود. هر چنـد به دلیـل وجود 
رطوبـت و حـرارت باال در مزارع، جلوگیري از تشـکیل سـم 
قبـل از برداشـت محصـول مشـکل اسـت، ولـی مي تـوان با 
ذخیـره کـردن محصـول بر اسـاس اصـول بهداشـتی میزان 

ایـن سـم را تـا حد زیـادي کاهـش داد.
 4.  دما و رطوبت نسبی مناسب برای رشد قارچ به ترتیب

27 تـا 36 درجـه سـانتی گراد و 85 درصـد اسـت. حداکثـر 
 تولیـد سـم در دمای 24 درجه سـانتی گراد اتفـاق می افتد و
از باالتـر  یـا  و   18 از  پایین تـر  دماهـای  در  سـم   تولیـد 
 35 درجه سانتی گراد به شدت کاهش می یابد )رزاقی ابیانه و
از تهویـه مناسـب، بنابرایـن، اسـتفاده   همـکاران، 1396(. 
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چیدمـان مناسـب محصـوالت در انبارهـا و در برخـی موارد 
موادآفت کـش  و  دادن  دود  ماننـد  روش هایـی  از  اسـتفاده 
توصیه می شـود. بررسـی سـالم بودن محصوالت کشـاورزی 
در طول کاشـت، داشـت، برداشت و ذخیره سـازی از اهمیت 
خاصـی برخـوردار اسـت. خشکسـالی، بارندگـی، آلودگـی 
 توسـط حشـرات و رطوبت باال در زمان خوشه دادن محصول

می توانـد علت هـای اصلـی تولیـد آفالتوکسـین در مـزارع 
باشـد )رزاقـی ابیانـه و همـکاران، 1396(.

5. اسـتفاده از برنامـه آبیـاری مناسـب، کاشـت گونه های 
 مقـاوم در برابر رطوبت و کپک زدگـی، کنترل علف های هرز،
 کنترل حشـرات، برداشـت در زمان مناسـب و رعایت تناوب
 کشت روش های مؤثری جهت پیشگیری از تولید آفالتوکسین

قبـل از برداشـت هسـتند )رزاقی ابیانه و همـکاران، 1396(. 
شـکل 2 نمونـه ای از انبارهـای علوفه دام را نشـان می دهد.

 

شکل 2- انبارهای علوفه دام

g روش های کاهش آفالتوکسین در شیر
در صورتـی کـه خوراک دام به آفالتوکسـین آلوده باشـد 
سـم در شـیر و فرآورده هـای آن ماننـد پنیـر نیـز وجـود 
خواهد داشـت. پنیر ممکن اسـت از سـه راه به آفالتوکسین 

آلوده شـود:
Y  آلوده بودن شیر پنیرسازی؛
Y   تولیـد قارچ هـای  رشـد  به دلیـل  پنیـر  آلـوده شـدن 

پنیرسـازی؛  هنـگام  در  پنیـر  روی  آفالتوکسـین  کننـده 
Y   افزودن شـیر خشـک آلوده به قارچ به شـیر پنیرسازی

جهـت باال بردن ماده  خشـک آن
 (Kazemi Darsanaki et al., 2013).

آفالتوکسـین  بـه  لبنـي  و مـواد  در صورتـی کـه شـیر 
از روش هـای فیزیکـي، شـیمیایي  آلـوده شـوند، مي تـوان 

)بیولوژیکـی(  زیسـتی  و   (Samarayeewa et al., 1990)
(Smith & Bol, 1998 ( بـراي کاهـش اثر آن ها اسـتفاده کرد. 

1- روش هاي فیزیکي:
 از جملـه ایـن روش هـا میتـوان به حـرارت )کـه چندان 
مطلـوب نیسـت(، اشـعه هاي یونیـزه کننـده ماننـد مـاورای 
بنفـش و گامـا، خاک هـای جـاذب و صافی هـا اشـاره کـرد 

 .)Yousef & Marth, 1985)

خاک هـای جـاذب ماننـد آلومینوسـیلیکات، بنتونیـت و 
کربـن فعـال، ترکیباتی قـوی برای اتصال به آفالتوکسـین ها 
در محیـط مایـع هسـتند که نتیجـه این اتصال، جذب سـم 
از محیـط اسـت. میـزان اتصال به سـم و پایـداری ترکیبات 
تشـکیل شده بین ماده  جاذب و سم، متفاوت بوده و بستگی 
.)et al., 2006) Soha محیـط دارد pH زیـادی بـه دمـا و 

البتـه بنتونیـت روي محتواي پروتئین شـیر تأثیر می گذارد. 
بـه طـوری کـه مطالعات نشـان داده انـد که بـه ازاي مصرف 
هـر 2 درصـد بنتونیت، 5 درصـد )یا کمتـر( از کل پروتئین 

شـیر کاسـته می شـود )رزاقی ابیانه و همـکاران، 1396(.
در صـورت اسـتفاده از اشـعه مـاورای بنفـش، طعـم شـیر 
 می تواند تحت تاثیر پمپ مورد استفاده و همچنین مدت زمانی

کـه شـیر در معـرض اشـعه مـاوراء بنفش اسـت، قـرار گیرد 
.)Nguyen et al., 2020(
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2- روش های شیمیایی:
نیـز  هیـدروژن  پراکسـید  ماننـد  شـیمیایی  مـواد   
 می توانـد آفالتوکسـین را در شـیر کاهـش دهد. اسـتفاده از

پراکسـید هیـدروژن در ترکیـب بـا مـواد افزودنـی دیگـر 
ماننـد ریبوفالویـن و الکتوپراکسـیداز بـه همـراه حـرارت 
اسـت بـوده  موفقیت آمیـز  آفالتوکسـین شـیر  کاهـش   در 

)Applebaum & Marth, 1980(. پراکسـید هیـدروژن یک 
 ماده اکسید کننده است که در صورت مصرف در مقادیر زیاد

می توانـد باعـث مشـکالت شـدید دسـتگاه گـوارش شـود. 
در نتیجـه، شـرایط و زمـان الزم بـرای عمـل آوری بایـد 
مانـدن آن  باقـی  از عـدم  بهینه سـازی شـده و همچنیـن 
در شـیر اطمینـان حاصـل شـود )Silva et al., 2012(. از 
ترکیبـات شـیمیایي دیگـر می تـوان به بی سـولفیت سـدیم 
دمـای در  درصـد   0/4 سـدیم  بی سـولفیت  کـرد.   اشـاره 
 25 درجـه سـانتی گراد، بـه مـدت 5 سـاعت می تواند غلظت

آفالتوکسـین M1 را به میزان 45 درصد در شـیر کاهش دهد 
.)Applebaum & Marth, 1980(

آفالتوکسـین نوعی سـم خطرناک قارچي است که 
در صـورت نگهـداري علوفـه و خوراک دام در شـرایط 
نامناسـب و وجـود گرمـا و رطوبـت، توسـط قارچ هاي 

آسـپرژیلوس تولید مي شـود.

3- روش های زیستی )بیولوژیکی(
 میکروارگانیسم هایی وجود دارند که با دو روش می توانند

آفالتوکسین در شیر و فرآورده های آن را کاهش دهند: 
1( اتصال آفالتوکسین به دیواره سلولی این میکروارگانیسم ها؛

2( تجزیه آفالتوکسین از طریق مسیرهای متابولیکی؛

برخـی از محققـان معتقدنـد حذف آفالتوکسـین توسـط 
 این میکروارگانیسـم ها به علت توانایی آن ها در تولید اسـید

 .)El Khoury et al., 2011؛ Montaseri et al., 2014( است
روش هـای شـیمیایی و فیزیکـی کاهـش آفالتوکسـین، 

محدودیت هایی مثل از دسـت رفتن ارزش غذایی و کیفیت، 
اثـرات بهداشـتی نامطلـوب و هزینـه تجهیـزات را دارد. ولی 
 کاربرد روش های زیستی توسط میکروارگانیسم های مفیدی

ماننـد باکتری هـا و قارچ ها، کمک قابل مالحظه ای به کاهش 
 آفالتوکسـین در محیط هـای آلـوده می کند )فخراالسـالم و

همکاران، 1394(.

g نتیجه گیری
 فرآیندهـای حرارتـی سـبب از بیـن رفتن آفالتوکسـین 
در شـیر و فـرآورده هـای آن نمی شـوند. بنابرایـن وجود این 
مـاده  خطرنـاک و بسـیار سـمی در شـیر، خطـرات غیرقابل 
جبرانی را بر سـالمت انسـان وارد می کند. جهت تولید شـیر 
 سـالم بایـد غـذاي دام عـاری از آفالتوکسـین ها به خصوص 
آفالتوکسـین B1 باشـد. قـارچ آسـپرژیلوس به دلیل شـرایط 
 نامناسب نگهداری خوراک دام، به سرعت بر روی خوراک دام

رشـد نمـوده و منتشـر می شـود. بـرای کاهش قـارچ باید از 
تغذیـه دام بـا نان خشـک و علوفه کپک زده خـودداری کرد. 
همچنیـن بایـد اصـول بهداشـتی در انبارهای ذخیره سـازی 
 خـوراک دام به دقت رعایت شـود و ایـن انبارها به طور مرتب
 مـورد بازرسـی قرار گیرنـد. اگر چه به دلیل وجـود رطوبت و

حـرارت بـاال در مزارع پرورش علوفه، پیشـگیري از تشـکیل 
سـم آفالتوکسین قبل از برداشـت محصول مشکل است؛ اما 
 مي تـوان بـا ذخیره کـردن محصـول طبق اصول بهداشـتی،

میـزان ایـن سـم را تـا حـد زیـادي کاهـش داد و تـا جایـي 
کـه امـکان دارد خـوراک دام را از ایـن آلودگي هـاي قارچي 

حفـظ نمـوده و یـا میـزان آن را در شـیر دام کاهـش داد. 
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 مـروری بر مخاطـرات انگلـی بالقوه مصرف گوشـت
ماهی برای انسان و راهکارهای پیشگیری از آن

g چکیده
 امروزه ماهی و فرآورده های شیالتی به یکی از پرطرفدارترین
 مواد غذایی در سـطح جهان تبدیل شـده است. برای اطمینان

از سـالمت محصـول، الزامات و اسـتانداردهای بهداشـتی باید 
مـورد توجـه قرار گیـرد. بنابرایـن، کنترل و بازرسـی دقیق در 
زنجیـره تجـارت محصوالت شـیالتی از  نظر سـالمت غذایی و 
حمایـت از مصرف کنندگان ضروری اسـت. تصـور عموم مردم 
از ماهـی به عنوان یک غذای سـالم، دلیـل اصلی افزایش تقاضا 
بـرای مصرف گوشـت ماهی اسـت؛ امـا نگرانی هـای جدی در 
مـورد وجـود مخاطـرات انگلـی و باکتریایی در گوشـت ماهی 
وجـود دارد. هـدف این مقالـه، معرفی مهم تریـن بیماری های 
انگلـی قابـل انتقـال توسـط گوشـت ماهـی و افزایـش آگاهی 
عمومـی در پیشـگیری از بـروز ایـن بیماری هـا اسـت. به طور 
کلـی، عدم مصـرف ماهیان خـام یـا نیمه پخته، مناسـب ترین 
اقـدام پیشـگیرانه بـرای جلوگیـری از آلودگـی بـه انگل هـای 

قابـل انتقال توسـط ماهی اسـت. 

g مقدمه
آبزی پـروری از نظـر رشـد یکـی از سـریع ترین بخش هـای 
تولیـد مـواد غذایی اسـت و تقاضا برای گوشـت ماهـی به طور 
مـداوم در حـال افزایـش اسـت. کیفیـت ماهـی و محصـوالت 
حاصل از آن، به عوامل متعددی مانند ارزش غذایی )پروتئین، 
بـار میکروبـی کـم، عـدم فسـاد، انـرژی(،  امـگا 3،   چربـی، 

تازگـی، فقدان بـوی آمونیاکی، عدم تغییر قـوام و رنگ، وجود 
 خـواص حسـی مشـخص، بسـته بندی و سـالمت بهداشـتی و

بحرانـی  خطـر  نقـاط  کنتـرل  و  بررسـی  سیسـتم  اسـتقرار 
منبـع  ماهـی  )Çaklı et al., 2013(. گوشـت  دارد  بسـتگی 
ارزشـمندی از مـواد مغـذی از جمله اسـیدهای چرب ضروری 
مـورد نیـاز بـدن انسـان اسـت. خـوردن ماهـی برای داشـتن 
قلبـی مقـاوم و سـالم، کاهـش قند خـون، تضمین اسـتحکام 
اسـتخوان ها، تأخیـر در بـروز چیـن و چـروک پوسـت و حفظ 
 سـالمتی توصیـه می شـود. با ایـن وجـود، نگرانی هـای جدی

در مورد مصرف گوشت ماهی به صورت خام یا نیم پخته به دلیل 
 احتمـال انتقـال بیماری هـای عفونـی از جملـه بیماری هـای
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 انگلی وجود دارد و افزایش آگاهی عمومی در مورد آلودگی  های
انگلـی گوشـت ماهی می توانـد موجب کاهش احتمـال انتقال 
بیماری های انگلی از ماهی به انسان شود. از این رو، این مقاله 
 بـه دنبـال معرفـی رایج تریـن آلودگی هـای انگلی قابـل انتقال

توسـط گوشـت ماهی و افزایـش دانش عمومی در پیشـگیری 
از بروز آنها اسـت.     

g انگل ها
 انگل، موجود زنده ای اسـت که در سـطح یا درون موجود

زنـده دیگـر زندگـی می کنـد و غـذای مـورد نیاز خـود را از 
ایـن موجود میزبان به دسـت مـی آورد. انگل هایی )در مرحله 
 الروی( کـه از طریـق غذاهـای دریایـی خـام یـا نیم پختـه
را انسـان  انسـان می شـوند می تواننـد سـالمت  بـدن   وارد 
 بـه خطـر بیندازنـد. در ایـن زمینـه، بیش تریـن نگرانـی از

یـا  نماتدهـا  بـه  دریایـی  غذاهـای  در  موجـود  انگل هـای 
کرم هـای گـرد، سسـتودها یـا کرم هـای نـواری و ترماتدهـا 
 ،)1( جـدول  در   .)Çaklı et al., 2013( می شـود  مربـوط 
 مهم تریـن انگل های بیمـاری زای قابل انتقال توسـط ماهی و

صدف ارائه شده است.

جدول 1- انگل های بیماری زای مهم قابل انتقال توسط ماهی و صدف 
 )Huss & Ben Embarek et al., 2004(

 Cestodiaeses

سستودیازیس 
 Nematodiases

نماتودیازیس
 Trematodiases

ترماتودیازیس
 Diphyllobothrium

latum
دیفیلوبوتریم التوم

Anisakis simplex
 آنیزاکیس 
سیمپلکس

 Clonorchis sp.
کلونورکیس

 Diphyllobothrium
pacificum

دیفیلوبوتریم پاسیفیکوم

 Pseudoterranova
dicipiens

سودوترانوا دیسیپینس
 Opisthorchis sp.

اپیستورکیس

Gnathostoma sp.
گناتوستوما

 Paragonimus sp.
پاراگونیموس

Capillaria sp.
کپیالریا

Echinostoma sp.
اکینوستوما

Capillaria philip-
pinensis

کپیالریا فیلیپیننسیس
 Angiostrongylus sp.

آنژیواسترونژیلوس

 بعضـی از انـواع انگل هـای کرمی ماهی و صدف به انسـان
 منتقل می شـوند. عفونت های انگلی می توانـد گونه های زیادی

 از ماهیـان را درگیـر کننـد. تعدادی از این انگل ها در انسـان 
 گزارش شده اند ولی تنها تعداد کمی از آنها بیماری های شدید
 ایجاد می کنند. نماتدها و ترماتدها بیش ترین اهمیت را دارند،
 درحالی که سستودها و خاربرسران در موارد نادری در انسان ها

 .)Ljubojevic et al., 2015( گزارش شده اند

g  نماتدها
 برخی نماتدها بین انسـان و حیوانات مشترک هستند. در
 بین این انگل ها، آنیزاکیس به دلیل واکنش های آلرژیک شدید و
 عالیـم معـده ای - روده ای کـه در انسـان بعـد از خـوردن یا

جابجایـی ماهـی یـا سخت پوسـتان آلـوده ایجـاد می شـود، 
اهمیت پزشـکی بیش تری دارد. آلودگـی به این انگل به ویژه 
 در کشـورهایی کـه خـوردن ماهـی خـام یـا نیم پختـه رایج
 است شیوع دارد. آنیزاکیازیس یعنی بیماری ناشی از آنیزاکیس
 که یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان با عوارض شدید و
 بـا میـزان شـیوع بـاال در جهـان در سـه دهـه اخیـر اسـت

شـیوع  میـزان  بیش تریـن   .)Ljubojevic et al., 2015(
آنیزاکیازیـس در آسـیای شـمالی و اروپـای غربـی )هلنـد، 
آلمـان، فرانسـه و اسـپانیا( اسـت. در صربسـتان، آنیزاکیس 
در ماهیـان دریایـی وارداتی گزارش شـده اسـت. آنیزاکیس 
در ماهیـان هرینـگ و ماکـرل شناسـایی شـده اسـت. در 
 کشـورمان، 10 درصـد از کپورماهیـان رودخانـه کارون در
 اسـتان چهارمحـال و بختیـاری بـه نماتـد آنیزاکیـس آلوده

 .)1395 همـکاران،  و  بابـری  صالحـی  )احمـدی  بودنـد 
همچنیـن، 10 درصـد ماهیان شـوریده جنوب غربی کشـور 
به نماتدهای آنیزاکیس و 33/3 درصد از آنها به کنتراسـکوم 
آلـوده بودنـد کـه لـزوم اقدامـات مدیریتـی بهداشـتی را در 
کشـور گوشـزد می کنـد )عـادل و همـکاران، 1392(. نماتد 
)Pseudoterranova decipiens( سـودوترانووا دیسـیپینس 

نیـز می توانـد موجـب بیمـاری در انسـان  شـود. انسـان بـا 
مصـرف انواع ماهیان مانند سـالمون، هرینـگ، کاد یا ماکرل 
آلـوده خـام یـا نیمه پختـه بـه الرو آنیزاکیـس سـیمپلکس 
آلـوده می شـود، درحالی که، ایـن نماتد به طور رایـج در کاد، 
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هالیبـوت یـا ماهـی پهـن وجـود دارد. الرو A.simplex وارد 
مخاط روده یا معده انسـان می شـود و می تواند موجب آبسه 
یـا گرانولومـای ائوزینوفیلـی شـود. همچنیـن، ایـن انگل هـا 
 می توانند وارد حفره صفاقی و سـایر اندام ها شـوند، برخی از

نماتدهـا ممکـن اسـت به بافت هـای بدن حملـه نکنند و در 
عـوض از طریـق مدفـوع و یـا اسـتفراغ از بدن دفع شـوند یا 
بـه داخـل بلعیـده شـوند. الرو P.decipiens می تواند موجب  
بیمـاری »ضخامـت گلـو« شـود که سـبب احسـاس غلغلک 
می شـود و ممکن اسـت بیمار، الرو را سـرفه کند و فرو ببرد. 
Contracaecum osculatum به عـالوه، گـزارش شـده کـه 
 در انسـان موجـب بیمـاری می شـود ولـی آلودگـی بـا الرو
 آن کمتـر رایج اسـت. یکـی از مهم ترین نماتدهای مشـترک
Eustrongylides spp. بین ماهیان آب شیرین و انسان، گونه های 
Eustrongylides excises هسـتند کـه مهم تریـن گونـه آن 

اسـت. در انسـان هایی کـه ماهیان خام یـا نیمه پخته مصرف 
ایجـاد گاسـتریت .Eustrongylides spp سـبب   کرده انـد، 

)التهاب معده( و سـوراخ شدگی روده شده است. عفونت های 
انسـانی بـا .Eustrongylides spp بعـد از مصـرف گوشـت 
ماهـی خام یـا نیمه پختـه اتفاق می افتـد. چـون ماهی  ها در 
تکامـل چرخـه زندگـی انـگل به عنـوان میزبان واسـط عمل 
می کننـد، شـدت بیمـاری در انسـان ها می توانـد متفـاوت 
از میـزان مشـاهده شـده در  باشـد و در بیش تـر مواقـع، 

پرنـدگان به عنوان میزبان های طبیعـی قطعی برای این گونه 
 شـدیدتر است. .Eustrongylides spp از ماهیان آب شیرین

مختلـف در ژاپـن، ایـران، گینـه، کانـادا، بنـگالدش و غیـره 
گـزارش شـده اسـت. نماتـد آنیزاکیـس  از چهـار درصـد از 
 ماهیـان شـیر ماهـی گوازیـم دم رشـته ای جدا شـده اسـت 
 )ابراهیم زاده موسوی و همکاران، 1393(. گونه هایی از این جنس
 در اردک ماهـی دریـای خـزر، ماهی سـوف، ماهی سـفید و
 اسـبله شناسایی شـده اند )جاللی جعفری،1377(. بررسی ها
 نشـان می دهد فراوانی آنیزاکیس )متوسط تعداد کرم/ماهی(

در مـدت 53 سـال از 1962 تـا 2015 به میـزان 283 برابر 
افزایـش داشـته اسـت کـه می توانـد پیامدهای منفـی برای 
سـالمتی انسـان و پسـتانداران دریایـی و صنعـت شـیالت 

 .)Fiorenza et al., 2020( داشـته باشـد

 همانطور که در شکل )1( مشاهده می شود، کرم آنیزاکیس
 می تواند به طول دو سانتی متر برسد و در گوشت ماهی خام و

نیمه پخته وجود داشـته باشـد. عالیم بیمـاری آنیزاکیازیس 
 در انسان در شکل حاد آن، شامل درد معده، تهوع و استفراغ،
 دو تا شـش سـاعت بعـد از مصرف ماهی خام آلـوده به انگل
 اسـت. در حالت هـای مزمـن بیمـاری، درد معـده، تهـوع و
 اسـتفراغ ممکن اسـت از چند هفته تا دو سـال طول بکشد.

پیشـگیری بیماری در انسـان بـا خـودداری از مصرف ماهی 
 خـام امکان پذیر اسـت. قـرار دادن ماهی در سـرمای منهای 
 20 درجـه سـانتی گراد بـه مدت 24 سـاعت می تواند سـبب
 کنترل موفقیت آمیز عفونت در سطح جامعه شود. همچنین،

در ایـن زمینـه، نمـک سـود کـردن کامـل ماهـی و تخلیـه 
شـکم ماهـی بالفاصلـه پـس از صیـد نیـز مهـم اسـت. در 
 حالت هـای حـاد، حذف انگل به کمک گاستروفیبروسـکپ و

در عفونت هـای مزمـن تراشـیدن بخـش کوچکـی از ضایعه 
به عنـوان مناسـب ترین روش درمـان توصیـه شـده اسـت 

)جاللـی جعفـری، 1377(. 

شکل 1- کرم آنیزاکیس در فیله ماهی سالمون )اقتباس از 
)Togabi/Wikimedia, Outbreak News Today Commons

g  ترماتدها
تعـداد افـراد آلـوده شـده توسـط ترماتدهـای بـا منشـأ 
ماهـی در سراسـر جهـان بیش تر از 18 میلیـون نفر تخمین 
زده می شـود. بـه عـالوه، تعـداد افـراد در معـرض خطـر در 
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کشـورهای توسـعه یافتـه، بیـش از نیـم میلیارد نفر اسـت. 
بـا اینکـه 33 گونـه ترماتـد دومیزبانه )دیژن( به عنـوان انگل 
 قابل انتقال به انسـان از طریق مصرف ماهی، سخت پوستان و

یـا صـدف بـه ثبـت رسـیده اند، امـا تنهـا در تعـداد کمی از 
آنهـا خطـرات بیماری هـای مشـترک مشـاهده شـده اسـت 

 .)Ljubojevic et al., 2015(
بهداشـت  نظـر  از  کـه  ترماتودهایـی  مهم تریـن 
بـا  غذایـی  مـواد  طریـق  از  و  دارنـد  اهمیـت  عمومـی 
شـامل می شـوند  منتقـل  انسـان  بـه  دریایـی   منشـاء 
Chlonorchis sinensis, Opisthorchis spp., Heterophyes spp., 

 Metagonimus spp., Nanophyetes salminicola,

Heterophyidae هستند. اعضای خانواده Paragonimus spp. 

و  برخوردارنـد  بیش تـری  اهمیـت  از  گـروه  ایـن  در 
و    Heterophyes heteropyes آنهـا  گونه هـای  مهم تریـن 
مصـرف  بـا  انسـان  هسـتند.   Metagonimus yokogawai

ماهیـان خـام، مارینـاد شـده یـا نیمه پختـه آلوده می شـود. 
عفونت هـای انسـانی به دفعـات از خاورمیانه و آسـیا، به ویژه 
فیلیپیـن، اندونـزی، تایلنـد، چیـن، ژاپـن و جمهـوری کـره 
گزارش شـده  اسـت. تجمع تعـداد زیادی از ایـن ترماتدهای 
دومیزبانـه در روده کوچـک ممکـن اسـت موجـب التهـاب، 

زخـم و نکـروز شـود.
،O.viverrini عفونـت ترماتـدی کبد ایجاد شـده توسـط 
 O.felineus و C.sinensis یک مشکل عمده سالمت عمومی

درحالیکـه  اسـت،  شـرقی  اروپـای  و  شـرقی  آسـیای   در 
O.viverrini، بومی کشورهای آسیای جنوب شرقی و عفونت 

 C.sinensis در نواحـی روسـتایی کـره و چین شـایع اسـت.

گونه هـای کپورماهیـان میزبان های واسـط عمـده انگل های 
 C.sinensis و Opisthorchis spp هسـتند. مشـخص شـده

کـه بیش از 100 گونه از ماهیان آب شـیرین به طور طبیعی 
   Opisthorchis spp و بیـش از 35 گونـه بـا C.sinensis بـا
آلـوده شـده اند. بیش تـر افـراد مبتـال بـه اپیسـتورکیازیس 
عالئـم  درحالیکـه  ندارنـد،  عالئمـی  کلونورکیازیـس  یـا 
غیراختصاصـی ماننـد درد شـکمی، نفخ شـکم و کوفتگی در 
پنـج تا 10 درصـد از افراد اتفـاق می افتد. به عـالوه، در افراد 

 مبتال، بزرگ شدن کیسه صفرا و عفونت شدید طوالنی مدت
شـامل کوالنژیـت، هپاتومگالی، فیبروزسیسـتم پری پورتال، 
 زردی انسدادی، کوله سیستیت و کوله لیتیازیس ممکن است

تشـخیص داده شـود. به عـالوه، آسیب شناسـی ایجـاد شـده 
توسـط تمام گونه ها مشابه اسـت و خطر کوالنژیوکارسینوما 

در مـوارد مزمن ممکن اسـت باال باشـد.

g  ــرل و کاهــش خطــرات ــای کنت راهکاره
ــی در گوشــت ماهــی  انگل

فرآینـد پخـت ماهـی خـام تـا انـدازه ای که برای کشـتن 
انگل هـا  باکتریایـی مناسـب باشـد، بـرای کشـتن  عوامـل 
نیـز کافـی اسـت. اثـر انجمـاد در کشـتن انگل ها بـه عوامل 
مختلفـی از جمله دمای نهایی انجماد، مدت زمان الزم برای 
انجمـاد بافت ماهـی، مدت زمـان نگهداری ماهـی به صورت 
فریـز، گونـه و منشـاء ماهـی و نـوع انـگل موجـود بسـتگی 
 دارد. بـه نظـر می رسـد دمـای نهایـی انجمـاد، مـدت زمانی

کـه ماهـی به صـورت فریـز نگهـداری می شـود و نـوع انگل 
مهم تریـن عوامـل هسـتند. بـرای مثـال، کرم هـای نـواری 
نسـبت بـه انجمـاد حسـاس تر از کرم هـای گـرد هسـتند. 
بـه نظـر می رسـد ترماتدهـا نسـبت بـه انجمـاد مقاوم تـر از 

کرم هـای گـرد هسـتند. 
بـه نظـر می رسـد انجمـاد و نگهـداری در دمـای منهای 
 20 درجـه سـانتی گراد یـا کمتر، به مـدت 7 روز )زمان کل(
 یا انجماد و نگهداری در دمای منهای 35 درجه سـانتی گراد

یا کمتر، به مدت 15 سـاعت برای کشـتن انگل ها کافی است. 
بایـد توجه داشـت که این شـرایط ممکن اسـت بـرای انجماد 
 ماهیـان بزرگ تـر )یعنی با ضخامت بیش تر از 15 سـانتی متر(

مناسـب نباشـد. نمـک سـود یا ترشـی کـردن ممکن اسـت 
خطـر انـگل را کاهـش دهـد ولـی آن را از بیـن نمی بـرد، یا 
حتـی آن را بـه مقـدار قابل قبول کاهش نمی دهد. مشـاهده 
شـده اسـت کـه الرو نماتـد 28 روز در آب نمـک بـا غلظت 
21 درصـد زنـده می مانـد. ماهیانی که در گوشـت آنها انگل 
وجود دارد، ممکن اسـت در داخل بافـت تخمدان هم دارای 
انگل هایـی باشـند؛ ولـی به طـور کلـی داخـل خـود تخم هـا 
انـگل ندارنـد. به همیـن دلیـل تخم هایی که از کیسـه تخم 

برداشـته و شستشـو شـوند احتماالً حاوی انگل نیسـتند. 
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جدا کردن احشاء از ماهی، انگل زدایی و برداشت فیزیکی 
انگل هـا، روش هـای موثـری بـرای کاهـش تعـداد انگل هـا 
 هسـتند؛ بـا ایـن حـال، ایـن روش ها خطـر را به طـور کامل
 از بین نمی برند یا آن را به حد قابل قبول کاهش نمی دهند.
 مهم تریـن عامـل خطر بـرای تمـام انگل های مشـترک بین
 انسان و حیوان با منشا ماهی مصرف ماهی خام یا نیمه پخته
 اسـت. اما عموماً تعداد موارد بیماری ناشـی از مصرف ماهی

در مقایسـه بـا مصـرف طیـور، لبنیات و محصوالت گوشـتی 
 کمتر اسـت. بازرسـی بصری )چشـمی( و برداشتن انگل های

مشاهده شده برای پیشگیری از این مخاطره پیشنهاد می شود. 
بـر اسـاس نظـر اتحادیـه اروپـا، تولیدکننـدگان ماهیـان 
 خوراکـی بایـد اطمینان یابند که محصوالت شـیالتی قبل از
 اینکه روانه بازار شوند، با هدف تشخیص انگل های قابل مشاهده

مـورد معاینـه بصری قـرار گرفته انـد. چندین اقـدام کنترلی 
بـرای پیشـگیری از عفونـت انگلـی بـا منشـاء آب شـیرین، 
 مانند کنترل محیط زیسـتی آب سـطحی محلی که ماهی ها
 در آنجـا صید می شـوند، آبزی پـروری بهداشـتی و کنترل یا

اولیـه )حلزون هـا( را می تـوان  حـذف میزبان هـای واسـط 
پیشـنهاد کـرد. اداره دارو و غـذای آمریـکا ثابت کرده اسـت 
 که منجمد کردن، گرمادهی و اسـتفاده از ترکیب مناسبی از
 نمک و زمان ذخیره سازی یا دودی کردن در گرما، روش های

مناسـبی بـرای از بیـن بـردن انگل ها هسـتند. با ایـن حال، 
نمـک سـود کـردن )گذاشـتن در آب نمـک( و دودی کردن 
در سـرما می توانـد خطـر انگلـی در ماهـی را کاهـش دهـد، 
ولـی آن را حـذف نمی کنـد یا بـه حداقل میـزان قابل قبول 

نمی دهد.   کاهـش 
بـا ایـن وجود، توصیـه به اجتناب از مصـرف ماهی خام یا 
نیمه پختـه هنـوز هم مناسـب ترین روش پیشـگیری اسـت. 
 مطالعـات بیش تـر بـر روی انگل هایـی ماننـد آنیزاکیـس و

واسـط  حـد  میزبان هـای  خصـوص  در  یواسـترونژیلیدها 
 )الیگوکت هـا و ماهـی(، انتقالـی یـا پاراتنیک )دوزیسـتان و
 خزنـدگان( و قطعـی )مهـره داران ماهی خـوار دریایـی، بالن،
 گـراز دریایی و خوک آبی( همچنین پایـش مداوم گونه های

ماهیـان دریایـی وارداتـی ضـروری اسـت )جاللـی جعفری، 
 Ljubojevic et al., 2015 ،1377(. روش های مصرف و نحوه

تهیـه خـوراک ماهـی بایـد بـه گونـه ای اصـاًلح شـوند کـه 

از بـروز خطـر بـرای سـالمت انسـان توسـط ایـن انگل های 
مشـترک و سـایر عوامل بیمـاری زا جلوگیری شـود. آموزش 
بهداشـت نیـز یـک عامل کلیـدی در مبـارزه بـا عفونت های 

مشـترک بـا منشـا ماهی اسـت. 
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 سیاه دانه گیاهی بومی آسیاست که سرشار از مواد مغذی و
 مواد معدنی اسـت؛ به همین دلیل باعث تقویت بدن شـده و
 مانـع از کاهـش انـرژی می شـود. سـیاه دانه هـم بـه صورت

بـه صـورت  دانه هـای طبیعـی در دسـترس اسـت و هـم 
 روغـن مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد. روغن سـیاه دانه دارای

خـواص بسـیاری اسـت. فواید ایـن روغن دامنه گسـترده ای 
را شـامل می  شـود؛ از حـذف باکتری هـای  مضـر تـا تولیـد 
دوبـاره سـلول ها و بافـت بدن. روغـن سـیاه دانه، به راحتی از 
طریـق فشرده سـازی سـیاه دانه بدسـت می آیـد. ایـن روغن 
طعمـی تلـخ دارد و به عنوان ادویـه در مواد غذایی بخصوص 
 ترشیجات استفاده می شود. در این نوشتار به بررسی خواص

تغذیه ای و درمانی روغن سیاه دانه خواهیم پرداخت. 

g  ــه ــیاه دانه در برنام ــن س ــرف روغ مص
ــون  ــش قندخ ــی و کاه غذای

اسـتاد گـروه علـوم و صنایع غذایی دانشـکده کشـاورزی 
دانشـگاه تبریـز در گفت وگـو بـا خبرنگار مـروج اظهارکرد: 
 مصرف روغن  سـیاه  دانه در برنامه غذایی در کاهش قندخون،

تعـادل فشـارخون، بهبود آرتـروز و التهاب لثه مؤثر اسـت و 
کلیـه و مجـاری ادرار را تصفیـه می کند. 

جـواد حصـاری بـا اشـاره بـه اسـیدهای چـرب ضـروری 
موجـود در سـیاه دانه بیـان کـرد: اسـیدهای چـرب ضروری 
فـراوان موجـود در سـیاه دانه آن را بـه نوعـی مـواد غذایـی 

امتیارات مصرف روغن سیاه دانه 
مصاحبه از: امیرمسعود طایفه سلطانخانی

ضدسـرطان تبدیـل کـرده کـه در حفـظ سـالمت پوسـت و 
مـو نیـز مفید اسـت.

 وی ادامـه داد: سـیاه دانه آهـن و پتاسـیم فراوانـی دارد و
 عالوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، باعث رفع مسمومیت خونی و

یبوست می شود.
 حصـاری بیان کرد: خواص سـیاه دانه معجون سـیاه دانه و
 عسـل معـروف بـه معجـون دوسـین از داروهای سـاده و در

عیـن حـال مؤثـری اسـت کـه از قدیـم در طـب سـنتی 
محبـوب بـوده و بـرای درمـان بیماری هـای مختلفـی از آن 

اسـت. می شـده  اسـتفاده 
 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز یادآور شد: مواد معدنی و

ویتامین هـای موجـود در سـیاه دانه در درمـان دیابت، سـل، 
بیماری هـای قلبـی و عروقـی، کم خونـی و میگرن مفید اسـت.
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 حصاری از مضّرات مصرف سیاهدانه گفت و اظهار داشت:
 زیاده روی در مصرف آن عوارض گوناگون پوسـتی و گوارشی

ایجـاد می کنـد. افـراط در خـوردن سـیاه دانه در گرم مزاجـان، 
 موجب ورم و دردهای گلو و گرفتگی هایی می شود. از این جهت،

افراد گرم مزاج باید آن را در سرکه خیس نمایند و سپس بخورند.
وی افزود: چکاندن روغن در بینی گرفتگی بینی را باز می کند.

اضطـراب  درمـان  بـرای  را  دوسـین  مصـرف  حصـاری: 
قاشـق  یـک  مصـرف  کـرد:  تأکیـد  و  دانسـت  تأثیرگـذار 
خالـص  عسـل  و  سـیاه دانه  روغـن  ترکیـب  از  مرباخـوری 
 به نسـبت مسـاوی باعث درمان اضطـراب و تپش های قلب و

تنظیم ضربان قلب می شود.

g  روغن سیاه دانه باعث کاهش اشتها می شود
اسـتاد گروه علـوم و صنایع غذایی، دانشـکده کشـاورزی 
دانشـگاه تبریـز در گفت وگـو بـا خبرنگار مـروج اظهارکرد: 
مـواد شـیمیایِی گیاهـی موجـود در روغـن سـیاه دانه دارای 
 اثرات ضدچاقی هسـتند. خواص ضد التهابی روغن سـیاه دانه

بـه کاهـش وزن و درمـان چاقـی مفـرط کمـک می کننـد. 
به عـالوه، اسـتفاده از روغـن سـیاه دانه باعـث کاهش اشـتها، 
دفـع سـموم از بـدن، تنظیم سـطح گلوکـز خـون، و تنظیم 

می شـود. تری گلیسـرید 
 ُصدیف آزادمرد بیان کرد: روغن سـیاه دانه حاوی اُمگا 6 و
 اُمگا 9 اسـت که قابلیت ارتجاعی سـلول های رگ های خونی

را افزایش می دهند، از فشـار شـریانی پیشـگیری می کنند و 
سـطوح قند و کلسـترول خون را در بـدن کاهش می دهند.

 وی ادامـه داد: روغـن سـیاه دانه می توانـد بـه کاهش وزن 
کمک کند.

 آزدمـرد دربـاره نحوه مصـرف روغن  سـیاه دانه اظهار کرد:
 به منظـور اسـتفاده از روغـن سـیاه دانه بـرای درمـان اکثـر
 امراض بدن، فقط کافی اسـت روزانه یک قاشـق چای خوری

از روغن سیاه دانه را در برنامه  غذایی تان بگنجانید.
عضـو هیئت علمـی دانشـگاه تبریـز یـادآور شـد: روغـن 
سیاه دانه در مبارزه علیه انواع بسیاری از عفونت ها به بدن تان 
 کمـک می کنـد؛ زیـرا ایـن روغـن می توانـد دسـتگاه ایمنی 
 بدن تان را تقویت نماید. روغن سیاه دانه یکی از قدرتمندترین

درمان هـای طبیعـی بـرای عفونت های بـدن، از سـرتا پا، به 
شـمار می رود.

وی افـزود: بـرای تقویـت مـوی سـر می توانیـد روغـن 
 سـیاه دانه اصـل و خالـص را روزانـه به موهای خـود بمالید و

به آرامـی ماسـاژ دهیـد و بایـد در نظـر داشـت روغـن را بـه 
ریشـه مـو بمالیـد نـه سـطح موها.

 آزادمرد استفاده از روغن سیاه دانه را در درمان آنفوالنزا و
سـرماخوردگی تأثیرگـذار دانسـت و تأکید کرد: اسـتفاده از 
 روغـن سـیاه دانه بـه درمـان دنـدان درد، سـر درد، گرفتگی

بینی، مشکالت گوارشی و روده ای، آنفوالنزا و سرماخوردگی، 
دیابـت، آلرژی هـا )حساسـّیت ها( و مشـکالت پوسـت و مـو 

کمـک می کند.
براسـاس این گزارش، از آن جایی که سـیاهدانه دارای 
ویتامین هـا و مـواد معدنـی بسـیار اسـت، یکـی از گیاهـان 
بسـیار مفیـد برای سـالمتی بـه شـمار می آید، تـا جایی که 
 تقریبـاً در بهبـود و درمـان هـر بیماری مؤثر اسـت. عالوه بر
 آنتی اکسـیدان های ضـروری مختلـف ایـن گیـاه سرشـار از
 اسـیدهای  چـرب ضـروری اسـت کـه فوایـد بسـیاری برای

سـالمتی دارنـد. روغن سـیاهدانه دارای خواص   بی شـماری 
  اسـت و در درمـان بسـیاری از بیماری هـا کاربـرد دارد. یکی
 از مهم ترین خواص روغن سـیاهدانه خواص روغن سـیاه   دانه
 تنظیم و کاهش قندخون است. از این رو یکی از داروهای گیاهی

مؤثر جهت درمان بیماری دیابت محسوب می شود.
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g چکیده
گیاهـان در محیـط زندگـی خـود بـا انواعـی از تنش هـا 
از جملـه تنـش شـوری مواجـه هسـتند. تنش شـوری یکی 
عملکـرد و  رشـد  کننـده  محـدود  عوامـل  جدی تریـن   از 

محصـول در مناطـق خشـک اسـت. بـا توجـه بـه شـرایط 
 اقلیمی خشـک و نیمه خشک کشور، اسـتفاده از روش هایی

کـه باعـث کاهـش اثـرات سـوء تنـش شـوری بـر رشـد و 
از  یکـی  اسـت.  اهمیـت  دارای  گـردد،  محصـوالت  تولیـد 
راهکارهـای مقابلـه بـا اثـرات تنش شـوری اسـتفاده از مواد 
ضـد تعـرق اسـت. کائولین یکـی از مواد ضد تعرق اسـت که 
طـی سـال های اخیـر اسـتفاده از آن گسـترش یافته اسـت. 
کائولیـن یـک ماده معدنی سـفید رنـگ و قابل حـل در آب 
اسـت. ایـن ترکیـب هیچ گونـه مسـمومیتی بـرای گیاهان و 
جانـوران نـدارد بـا توجـه بـه اهمیت و نقـش کاربـردی که 
کائولیـن می توانـد در کاهش و مدیریت اثرات تنش شـوری 
داشـته باشـد در این مطالعه به معرفی، نحـوه عمل و میزان 

مصـرف کائولیـن پرداخته شـد.

g مقدمه
گیاهـان در طـول دوره رشـد خـود در معـرض تنش هاي 
 گوناگونـي قرار دارنـد که در این میان کمبود آب بزرگ ترین
 چالش در تولید محصول، خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک

دنیا از جمله ایران اسـت. زمانی که گیاهان در معرض تنش 
 خشـکی قـرار می گیرنـد، همـه فرایندهـاي فیزیولوژیـک و

بیوشـیمیایی گیاه، تحت تأثیر قرار می گیرد که باعث کاهش 
 شـاخص هاي رشـد، عملکـرد، کیفیت محصـول و در صورت

تداوم تنش، موجب مرگ گیاه می  شود. 

یکـی از سـازوکارهایی که می تواند بـه افزایش مقاومت 
و کاهش خسـارت تنش های محیطی )خشـکی و شـوری( 
در مناطق خشـک و نیمه خشـک کمک کند، اسـتفاده از 

مـوادی با خاصیـت ضدتعرق مانند کائولین اسـت. 

متداول تریـن  و  مهم تریـن  از  از خشـکی  پـس  شـوري 
تنش هـاي محیطـی در سـطح جهـان و ایران اسـت. به طور 
 کلی سـطح اراضی فاریاب ایران 7/3 میلیون هکتار و سـطح

کل اراضـی زراعـی مبتال بـه درجات مختلف شـوري خاک، 
آب و یـا هـر دو، 3/5 میلیـون هکتـار برآورد شـده اسـت. از 
سـوی دیگـر حـدود 1/73 میلیـارد مترمکعـب از منابع آب 
زیرزمینـی شـور با محتـواي نمک بیـش از 5000 میلی گرم 

 واژگان کلیـدی: تنـش شـوری، تنـش خشـکی،   
                                   مواد ضد تعرق
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در لیتـر )EC بیش از 7 دسـی زیمنس برمتـر( در حوزه هاي 
رودخانـه اي مهـم کشـور وجـود دارد. تنـش شـوري زمانـي 
شـروع مي شـود که میـزان انباشـتگي نمک هـا، به خصوص 
کلریـد سـدیم، در ناحیـه ریشـه بیـش از حـد تحمـل گیاه 
باشـد و در نتیجـه باعـث بـروز اختالالتـي در فرآیند هـاي 
حیاتـي گیـاه مثـل جـذب و انتقـال مـواد غذایـي، تعـرق و 
فتوسـنتز مي شـود. وقتـی مقـدار نمـک موجـود در خـاک 
بیـش از اندازه شـود رشـد گیـاه متوقـف می شـود و گیاه از 

بین مـی رود. 
  یکـی از سـازوکارهایی که می تواند بـه افزایش مقاومت و

کاهـش خسـارت تنش هـای محیطـی )خشـکی و شـوری( 
در مناطـق خشـک و نیمـه خشـک کمـک کنـد، اسـتفاده 
از مـوادی بـا خاصیـت ضدتعـرق ماننـد کائولیـن اسـت. در 
سـال هاي اخیـر بـه اسـتفاده از ایـن گونـه مـواد، به عنـوان 
وسـیله اي جهت کاهش اتالف آب از برگ هاي گیاه از طریق 
 کاهـش انـدازه یـا تعـداد روزنه ها، توجه زیادي شـده اسـت.
 از طرفـی جریان تعرق به طور مـداوم نمک ها را به اندام های

هوایـی گیـاه حمل می کنـد. تعرق پایین تر منجـر به کاهش 
انتقـال و انباشـته شـدن نمک هـای مضر در بافت هـای گیاه 
 می شود و در نتیجه میزان تنش شوری و مسمومیت سلولی
 را کاهـش می دهـد. کائولین یـک ماده معدنی سـفید رنگ،
 قابـل حـل در آب اسـت. این ذرات از نظر شـیمیایی بی اثر و

قطـر آن هـا کمتـر از دو میکرومتـر اسـت. این مـاده طوری 
فرمولـه شده اسـت              ،  کـه قـدرت پراکندگـی باالیـی دارد و 
می توانـد پوشـش یکنواختـی بـر روی سـطح برگ هـا ایجاد 
 نمایـد. کائولین پس از محلول پاشـی، به صورت یک پوشـش

سـفید رنـگ بـر روی سـطح گیاه باقـی می ماند و بـه عنوان 
بازتـاب دهنـده نـور عمل می کند )شـکل 1(، کـه در نهایت 
سـبب کاهـش دمـای بـرگ یـا میـوه شـده و بـه دنبـال آن 
ترکیـب  ایـن  موجـب می شـود.  را  تعـرق  میـزان  کاهـش 

هیچ گونـه مسـمومیتی بـرای گیاهـان و جانوران نـدارد و از 
نـکات بـارز آن، قابلیـت شستشـوی آسـان از روی محصول، 

پس از برداشـت اسـت.

شکل1: کائولین و کاربرد آن بر روی محصوالت باغی )محلول پاشی برگی 
کائولین بر روی مرکبات؛ باال: پوشش میوه انار با کائولین و پایین: ماده 

معدنی کائولین(

کائولین یک ماده معدنی سفید رنگ،  قابل حل در آب است 
کـه پـس از محلول پاشـی، به صورت یک پوشـش سـفید رنگ 
 بـر روی سـطح گیاه باقـی می ماند و بـه عنوان بازتـاب دهنده

نور عمل می کند. 
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g  میزان و نحوه کاربرد
انـواع رس کائولیـن بـا نام هـای تجـاری مختلـف،      بـرای 
کاهـش تعـرق گیاهـان تولیـد شـده اسـت و در مقیـاس 
به نسـبت گسـترده ای در باغ هـای مناطـق گـرم و خشـک 
بـه کار مـی رود. 25 تا 50 گرم از کائولیـن را در ازای هر لیتر 
آب بـه همـراه سـورفاکتانت مربوطـه بـا آب کامـاًل مخلـوط 
کـرده و به وسـیله یـک سـمپاش مجهز به پمـپ گردش آب 

جدول 1: پژوهش های صورت گرفته و اثرات کاربردی استفاده از کائولین در شرایط تنش

اثرات کاربردینوع کاربردزمان کاربردمیزان مصرفمحصول

دو بـار محلول پاشـی برگـی در هفتـه اول و 50 گرم در لیترگل رز
آزمایش کاهش دمای برگتنش خشکیپنجـم 

یک بار محلول پاشی برگی در انتهای مرحله 25 گرم در لیترارزن
افزایش عملکرد علوفه خشکتنش خشکیپنجه زنی

افزایش کارایی مصرف آب

افزایش میزان کلروفیل a و کلروفیل کلتنش خشکییک بار محلول پاشی برگی30 گرم در لیترزیتون
افزایش کارایی فتوسنتز برگ

25 و 50 گرم گلرنگ
تنش خشکیمرحله رشد طولی بوته هادر لیتر

افزایش وزن طبق
افزایش تعداد دانه در طبق

افزایش عملکرد دانه
افزایش عملکرد پروتئین

25 و 50 گرم پسته
تنش خشکیسه بار محلول پاشیدر لیتر

افزایش میزان پرولین
افزایش میزان وزن تر

افزایش میزان پسته های سربسته
افزایش مواد جامد محلول

 سـه بـار محلول پاشـی برگی به فاصلـه 15 و50 گرم در لیترفیسالیس
تنش خشکی30 روز پس از اعمال تنش

افزایش ارتفاع
کاهش ضخامت برگ

کاهش تراکم کرک برگ
کاهش دمای برگ
کاهش نرخ تعرق

افزایش ماده خشک تولیدی
افزایش کارایی مصرف آب

تنش خشکیمحلول پاشی در زمان رویشی و گلدهی25 گرم در لیترزوفا

افزایش وزن تر و خشک گل
افزایش وزن تر و خشک کل اندام های هوایی

افزایش فالونوئید کل
افزایش فنل کل

و همـزن روی گیـاه اسـپری می شـود به گونه ای که سـطوح 
انـدام هوایـی گیاه، سـاقه و بـرگ به طور کامل پوشـش داده 
شـود. پس از خشـک شـدن محلـول، گیاه به وضوح سـفید 
به نظـر می رسـد. در صـورت بارندگـی و همراه با رشـد گیاه، 
پاشـش بایـد تکـرار شـود. میـزان مصـرف ایـن مـاده بـرای 
برخـی از گیاهـان و محصـوالت باغـی در جـدول شـماره 1 

اسـت.  موجود 
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اثرات کاربردینوع کاربردزمان کاربردمیزان مصرفمحصول

25 و 50 گرم زیتون
تنش شوریدو بار محلول پاشی برگی به فاصله 15 روزدر لیتر

افزایش ارتفاع نهال
افزایش وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه

افزایش تعداد و سطح برگ
افزایش غلظت کلروفیل و میزان فتوسنتز خالص

افزایش پروتئین محلول برگ
افزایش غلظت سدیم و کلر

مرحلـه 60 گرم در لیترگندم در  برگـی  محلول پاشـی  بـار  دو 
رفتـن غـالف  و  تنش شوریرویشـی 

افزایش سطح تاج پوشش
افزایش طول ساقه

افزایش عملکرد بیولوژیک
افزایش غظت کربوهیدرات

 دو بار محلول پاشی برگی در مرحله رویشی و60 گرم در لیترکنجد
تنش شوریپیش از گلدهی

افزایش وزن تر برگ، ساقه و ریشه
افزایش وزن خشک برگ، ساقه و ریشه

افزایش درصد پروتئین
افزایش اسید آمینه های کل

جدول 1: پژوهش های صورت گرفته و اثرات کاربردی استفاده از کائولین در شرایط تنش

g  کاربـرد مزایـای  و  اقتصـادی  جنبه هـای 
کائولین در مقایسـه با سـایر روش هـای کاربردی

اخیـر،  سـال های  در  گرفتـه  صـورت  پژوهش هـای  در 
 محلول پاشی با مواد کاهش دهنده ی تنش مانند تحریک کننده

رشـدی کیتـوزان و یـا گالیسـین بتائیـن و همین طـور مواد 
تنظیم کننـده رشـد گیاهـی ماننـد اسـید سالیسـیلیک نیـز 
توصیـه شـده اسـت. در حـال حاضـر قیمـت یـک کیلوگرم 
کائولیـن معـادل 17500 تومـان اسـت کـه بـا توجـه بـه 
دسـتورالعمل داده شـده بـرای یـک هکتـار از زمیـن زراعی 
بیـن دو کیلـو و پانصـد گـرم تـا 5 کیلوگـرم از ایـن مـاده 
جهـت محلول پاشـی محصـوالت اسـتفاده می   شـود که این 
مقـدار هزینـه ای معـادل 43750 تومـان تـا 87500 تومان 
در بـر خواهد داشـت. بنابرایـن مصرف این ماده در مقایسـه 
بـا کاربـرد سـایر مـوارد ذکـر شـده )یـک کیلوگـرم اسـید 
سالیسـیلیک( کـه تقریبـا 7 تا 14 برابـر این میـزان، هزینه 

در بـر خواهـد داشـت بسـیار مقـرون بـه صرفه اسـت. 
 از دیگر مزایای این ماده نداشتن اثرات مخرب محیط زیستی و

در نتیجـه امـکان کاربـرد آن در کشـاورزی ارگانیک اسـت. 

کائولیـن حالـت معدنی، خوراکی و غیرسـمی بـرای جانوران 
در مقایسـه با برخی از مواد ضدتعرق دارای پایه غیر زیسـتی 
دارد. همچنیـن از گیاهـان در برابـر حشـرات و پاتوژن هـا 
محافظـت می کنـد و باعـث تغییـر رفتـار آفـات و حشـرات 
می شـود. بنابرایـن به عنـوان ترکیبـی مناسـب و مطمئن در 

برنامـه مدیریـت تلفیقـی آفـات قابل کاربرد اسـت. 

g نتیجه گیری
کائولیـن مـاده ای ارزان قیمت اسـت که در کشـور تولید 
مناسـب جهـت  راهـکاری  به عنـوان  مـاده  ایـن  می شـود. 
صرفه جویـی در منابـع آبـی در مناطق گرم و خشـک که  با 
بارندگـي کـم، تبخیر زیاد و پدیده شـوري خـاک مواجهند، 

قابـل توصیه اسـت.

g منابع
پیرسـته انوشـه، ه.، امام، ی.، کاظمینی، س.ع.ر.، دهقانی، ف. 1396. 
تأثیـر شـوري آب آبیـاري بـر عملکـرد جـو، رطوبت و شـوري خاک در 
طـول فصـل رشـد، و بهـره وري آب. نشـریه پژوهش هاي خـاک )علوم 

خـاک و آب(. الـف. جلد 31. شـماره 2. ص 167- 155. 
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یا که شالی کوبی در مزرعه  گر در پی خدمتی و خوبی   
گر اهل شمال ور جنوبی  در نقش مروج و مدیری    
با قاعده و حساب و تنویر پندت بدهم ز راه تدبیر    
تغییر راه  تسهیلگریست  کار     اندراین  نباشد  اجبار 
شکستی فضا  یخ شکنی،  با  نشستی     اگر  انجمنی  با 
ای دوست بدان قرار بستی برنگردی     از نیمه راه 
بر خوب شنیدنت بکن کار افکار     میان  بنما  طوفان 
حرف همه را تو نیک بِشمار تا بشنوی آن ِسّر نهان را    
بشنو  تو سخن بگو شمرده بر رای کسان مگیر ُخرده    
کس تا ته قصه ره نبرده از تَک روی و عنادورزی    
میاندوز بیهوده  نخوت  این  از ُخرد و کالن هنر بیاموز   
در راه، تو مشعلی برافروز و از دانش اشتراکِی فرارو    

از چهره روزگار چون عید  تا رفع شود مقال تردید     
تولید نهال  پس رشد کند  بگشای دِر رونق و برکت    
از سبزه و خار و گل شنو راز باران شو و با شکوفه دمساز    
در بادیه طرح نو درانداز دل را به سکوت آب مسپار   

تسهیلگری

شعر از: گروه مربیان تسهیلگری ایران
مجـازی  در جلسـات  تسـهیلگری  مربیـان  تربیـت  دوره  فراگیـران  ایـن شـعر حاصـل طبـع 

بـا آمـوزش مربیـان تسـهیلگری اسـت.     مرتبـط 



کتـاب »مشـارکت جوامـع روسـتایی در بازسـازی پس از 
سـانحه )بـا تأکیـد بـر زلزله هـای مهـم دهـه 80(« حاصـل 
توسـط اسـت کـه  عنـوان  بـا همیـن  تحقیقاتـی   طرحـی 
 دکتر اسـماعیل کرمی دهکردی و به سـفارش بنیاد مسـکن
 انقالب اسـالمی انجام پذیرفته است و به وسیله بنیاد مسکن

در شـمارگان هزار نسـخه در سـال 1398 نشـر و به قیمت 
پنجـاه هـزار تومـان بـه عالقـه منـدان عرضـه شـده اسـت. 

محتـوای کتـاب در هشـت فصل سـاماندهی شـده اسـت. 
در فصـل اول بـه سـوانح طبیعـی و آسـیب پذیری جوامع 
 روسـتایی پرداخته شده است. در پایان این فصل و به عنوان

بخشـی از نتایـج بـه دسـت آمـده، نتیجه گیری شـده اسـت 
کـه زلزله هـای یک قرن اخیـر در ایران مخرب ترین سـوانح 

بیـن سـوانح طبیعـی به شـمار می روند. 
 عنوان فصل دوم کتاب عبارت اسـت از: مدیریت بحران و

سیاسـت های بازتوانـی/ بازسـازی پـس از زلزلـه. تشـکیل 
 چرخـه مدیریت بحران از چهار مرحله کاهش خطر سـانحه،
 آمادگی در مواجه شدن با سانحه، پاسخ، و بازتوانی بخشی از

جمع بنـدی صـورت گرفتـه در ایـن فصـل اسـت و تأکیـد 
شـده اسـت که کشـورهای مختلف جهان و از جملـه ایران، 
 سیاسـت ها و برنامه هـای کالنی را بیش تـر در دو مرحله آخر

)پاسخ و بازتوانی( تدوین نموده اند.
 مفهوم شناسـی و گونه هـای مشـارکت عنوان فصل سـوم
 کتاب اسـت. وسعت دامنه کاربرد مشارکت از منظر سیاسی،

اجتماعـی و اقتصـادی و تبلور مشـارکت به صـورت منفعل و 

نمایشـی و یـا برعکس به شـکل فعال و مبتنـی بر همکاری، 
همیـاری و توانمندکننـده و انتظـار از مـردم جهـت ایفـای 
نقش هـای فعال تـر به عنـوان همکار یا کنشـگران خودجوش 

در جمع بنـدی ایـن فصل مورد اشـاره واقع شـده اسـت.

مشـــارکت جوامع روستایی در 

بازســــازي پس از ســــانحه
(با تأکید بــر زلــزل ههاي مهم دهه 80 ایـــران)
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کشــــــور ایران همواره در معرض وقوع سوانح مختلفی ازجمله زلزله است که آسی بپذیري 

سکونتگا هها ب هویژه نواحی روستایی کشور، بروز تخری بهاي گسترده را اجتنا بناپذیر م ینماید. 

در این زمینه، جامعه روستایی ب هدلیل نامناسـب بودن بافت کالبدي بناها و اسـتقرار واحدهاي 

مســـکونی آن، در برابر این بالیا، ه مچنین عدم آمادگی الزم، آسی بپذیرتر بوده و بازسازي آن از 

پیچیدگ یهاي بیشــــتري برخوردار است، ب هگون هاي که سیاس تهاي بازسازي کالبدي پس از 

وقوع زلزله مسـتلزم نگاهی ک لنگر  و تطبیقی با شرایط اقتصــاديـ  اجتماعی و فرهنگی 

منطقه آسی بدیده م یباشد. مشـــــــارکت یکی از فرایندهاي مهمی است که م یتواند به 

سیاس تگذاران، کارگزاران، اجتماعات روستایی و دیگر کنشگران دخیل در بازسازي کمک کند تا 

بازسازي اثربخ شتري را  انجام دهند. ب یتردید بدون مشـارکت مردم، روند بازسازي با مشــکل 

اجرا، پیشرفت و جهت مواجه م یگردد. مشـارکت ب هعنوان یک راهبرد مهم در مدیریت بحران و 

بهویژه در بازتوانی و بازسازي محسوب م یگردد. یکی از سیاس تهاي مهم برنام ههاي بازسازي 

در کشور ایران در چهار دهه اخیر، ب هکارگیري مشـارکت در فرآیند بازسازي بوده است. این کتاب به 

خوانندگان کمک م یکند تا با اسـتفاده از تجربیات بازسـازي دهه 1380، دریابند که در طر حهاي 

بازسازي، مشــــــارکت چگونه تعریف شده است و تا چه حد مردم در پروژ ههاي آنها دخیل 

گردید هاند، چه گون ههاي مختلفی از مشــــــارکت ب هکار گرفته شده است و هر یک متأثر از چه 

پیچیدگ یها یا فاکتورهایی بود هاند؛ ه مچنین، این گون ههاي مختلف چه تأثیري بر موفقیت 

پروژ ههاي بازسازي داشت هاند. بازسازي پس از وقوع زلزل ههاي مهم دهه 1380 در مناطق روستایی 

کشـــور نه تنها به بازسازي اماکن تخری بیافته توجه داشته است، بلکه خود تبدیل به رویکردي 

براي توسع هي روستایی از بعد بهبود و نوسازي باف تهاي مســکونی روستایی شده است. تأکید 

این نوشته بر این است که مشـارکت عالوه بر کمک به تســریع یا کاهش هزین ههاي بازسازي، به 

توانمندسازي جامعه روستایی و پایداري پروژ ههاي بازسازي کمک م یکند.
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مشارکت جوامع روستایی در بازسازی پس از سانحه
)با تأکید بر زلزله های مهم دهه 80(

عباس نوروزی استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معرفی کتاب



فصـل چهـارم کتاب دارای عنوان مشـارکت در بازسـازی 
پـس از سـوانح، ضرورت ها و رویکردها اسـت که می توان آن 
 را در ادامـه و مکمـل محتوای فصل سـوم کتاب قلمداد کرد.
 در خاتمـه ایـن فصـل زمینه هـای دخالت و مشـارکت مردم

در بازسـازی مناطـق آسـیب دیـده از زلزلـه بـه ایـن شـرح 
برشـمرده شـده اسـت:

Y  ارزیابی اولیه از میزان و نوع خسارت ها؛ 
Y   برنامه ریـزی بازسـازی )تصمیم گیـری در مـورد محـل

سـاخت، مصالح مـورد اسـتفاده و ...(؛
Y   اجـرای بازسـازی سـاختمان های مسـکونی و عمومی و

زیرسـاخت ها، و
Y   ارزیابــی فرآینــد و نتایــج بازســازی و نظــارت بــر 

فعالیت های پیمانکاران. 
 در فصـل پنجـم به تجارب مشـارکت در مدیریت سـوانح
 قبـل از عملیـات بازسـازی در ایـران پرداختـه شـده اسـت.

در پایـان ایـن فصل تأکید شـده اسـت در جوامع روسـتایی 
اقدامات مشـارکت برای آمادگی قبل از وقوع سـوانح تسهیل 
 نشـده اسـت و همچنیـن، اقدامـات مدیریـت بحران هـای
 احتمالی بیش تر سـازه محور بوده است تا تقویت پتانسیل های

اجتماعی- انسانی.
  عوامل و راهبردهای مؤثر بر ارتقای مشارکت در بازسازی،
 عنوان برگزیده برای فصل ششـم کتاب اسـت. در جمع بندی

نظـام  از سـاختار  عوامـل  ایـن  از جملـه  نیـز  ایـن فصـل 
برنامه ریزی در سـطوح مختلف کشـور، تفکر سیاست گذاران 
نسـبت بـه لـزوم مشـارکت مـردم، تـوان فکـری و اجتماعی 
و ظرفیت هـای مالـی- فیزیکـی جوامـع محلـی، مشـوق ها و 
انگیزاننده هـا، وجـود برنامه هـای ترویجـی، و سـرمایه های 

اجتماعـی نـام برده شـده اسـت.
و  بازسـازی  از  رضایـت  کتـاب  هفتـم  فصـل  عنـوان 
ارتبـاط آن بـا مشـارکت اسـت. در جمع بنـدی ایـن فصـل 
تأکید شـده اسـت کـه بازسـازی مناطـق زلزلـه زده افزایش 
سـرمایه اجتماعـی و بازسـازی روانـی و نیـز افزایـش دانش 
ساختمان سـازی خانوارهـا را به همـراه داشـته اسـت. غفلت 

مشـــارکت جوامع روستایی در 

بازســــازي پس از ســــانحه
(با تأکید بــر زلــزل ههاي مهم دهه 80 ایـــران)
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کشــــــور ایران همواره در معرض وقوع سوانح مختلفی ازجمله زلزله است که آسی بپذیري 

سکونتگا هها ب هویژه نواحی روستایی کشور، بروز تخری بهاي گسترده را اجتنا بناپذیر م ینماید. 

در این زمینه، جامعه روستایی ب هدلیل نامناسـب بودن بافت کالبدي بناها و اسـتقرار واحدهاي 

مســـکونی آن، در برابر این بالیا، ه مچنین عدم آمادگی الزم، آسی بپذیرتر بوده و بازسازي آن از 

پیچیدگ یهاي بیشــــتري برخوردار است، ب هگون هاي که سیاس تهاي بازسازي کالبدي پس از 

وقوع زلزله مسـتلزم نگاهی ک لنگر  و تطبیقی با شرایط اقتصــاديـ  اجتماعی و فرهنگی 

منطقه آسی بدیده م یباشد. مشـــــــارکت یکی از فرایندهاي مهمی است که م یتواند به 

سیاس تگذاران، کارگزاران، اجتماعات روستایی و دیگر کنشگران دخیل در بازسازي کمک کند تا 

بازسازي اثربخ شتري را  انجام دهند. ب یتردید بدون مشـارکت مردم، روند بازسازي با مشــکل 

اجرا، پیشرفت و جهت مواجه م یگردد. مشـارکت ب هعنوان یک راهبرد مهم در مدیریت بحران و 

بهویژه در بازتوانی و بازسازي محسوب م یگردد. یکی از سیاس تهاي مهم برنام ههاي بازسازي 

در کشور ایران در چهار دهه اخیر، ب هکارگیري مشـارکت در فرآیند بازسازي بوده است. این کتاب به 

خوانندگان کمک م یکند تا با اسـتفاده از تجربیات بازسـازي دهه 1380، دریابند که در طر حهاي 

بازسازي، مشــــــارکت چگونه تعریف شده است و تا چه حد مردم در پروژ ههاي آنها دخیل 

گردید هاند، چه گون ههاي مختلفی از مشــــــارکت ب هکار گرفته شده است و هر یک متأثر از چه 

پیچیدگ یها یا فاکتورهایی بود هاند؛ ه مچنین، این گون ههاي مختلف چه تأثیري بر موفقیت 

پروژ ههاي بازسازي داشت هاند. بازسازي پس از وقوع زلزل ههاي مهم دهه 1380 در مناطق روستایی 

کشـــور نه تنها به بازسازي اماکن تخری بیافته توجه داشته است، بلکه خود تبدیل به رویکردي 

براي توسع هي روستایی از بعد بهبود و نوسازي باف تهاي مســکونی روستایی شده است. تأکید 

این نوشته بر این است که مشـارکت عالوه بر کمک به تســریع یا کاهش هزین ههاي بازسازي، به 

توانمندسازي جامعه روستایی و پایداري پروژ ههاي بازسازي کمک م یکند.
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پژوهشـــــکده ســـــــــوانح طبـــــــیعی

از اسـتفاده از امکانـات مـادی، انسـانی و اجتماعی محلی که 
کاهش راندمان بازسـازی را در پی داشـته اسـت و نیز نقش 
مشـورت دهی و تسـهیل گری بـرای رهبـران محلی تا نقشـی 
فعـال در تصمیم گیری هـا از دیگـر یافته هـای ایـن فصـل 
اسـت. در نهایـت در فصـل آخـر کتـاب موضـوع درس هـای 
از سـوانح بازسـازی پـس  از مشـارکت در   آموختـه شـده 

مـورد توجه قرار گرفته اسـت. در بخش انتهایی کتاب مدلی 
برای ارتقای مشـارکت مردمی در بازسـازی مناطق زلزله زده 
ارائه شـده اسـت که دارای هشـت مؤلفه اسـت کـه عبارتند 
از: ظرفیـت و دارایـی خانوارها و اجتماعات روسـتایی، بسـتر 
آسـیب پذیری خانوارهـا و جوامـع روسـتایی، سیاسـت ها و 
بیرونـی، کارگـزاران  بازسـازی،  در  مداخله گـر   مؤسسـات 

راهبردهـای کاهـش خطـر یـا بازسـازی، انواع مشـارکت در 
بازسـازی، نهادهـا و رهبـری محلـی و پیامدهای بازسـازی. 
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