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 بسمه تعالی

استان  3131گسارش مشروح کارگاه آموزشی و مسرعه ای کشاورزی حفاظتی در آذرماه 

 گلستان

------------------------------------------- 

هحمك آثیبسی ٍ صّىطی ثخص تحمیمبت فٌی ٍ هٌْذسی  -هحوذ اسوبعیل اسذیدوتش تْیِ ضذُ تَسط> 

 5;35دیوبُ  -وطبٍسصی هشوض گلستبى

------------------------------------------------------------------------ 

آرس هبُ دس دٍ هٌطمِ اساضی دین گٌجذ وبٍٍع ٍ علی  ;3آهَصضی وطبٍسصی حفبظتی سٍص چْبسضٌجِ وبسگبُ 

ثب ثِ طَس خذاگبًِ ثشگضاس گشدیذ. ایي وبسگبّْبی آهَصضی ثِ هٌبسجت ّفتِ پظٍّص ٍ گلستبى  آثبد استبى

هطبسوت ٍ سبصهبًذّی فعبل هحممیي ثخص تحمیمبت فٌی ٍ هٌْذسی وطبٍسصی هشوض گلستبى ٍ ثب ّوت سبصهبى 

خْبد وطبٍسصی استبى گلستبى ثِ ٍیظُ اداسُ پٌجِ ٍ داًِ ّبی سٍغٌی ایي سبصهبى دس صجح ٍ ثعذاصظْش چْبسضٌجِ 

سعِ یىی اص وطبٍسصاى سٍستبی آثبداى صجح سٍص چْبسضٌجِ دس هضایي وبسگبُ ثِ صَست هضسعِ ای ثشگضاس ضذ. 

ثشگضاس ویلَهتشی ضوبل ضشلی ضْشستبى گٌجذوبٍٍع وِ یه هٌطمِ دین هی ثبضذ  42ٍالع دس تپِ گٌجذ وبٍع 

گشدّن آهذُ ثَدًذ. ّوچٌیي اًَاع دس ایي هحل طجك ثشًبهِ سیضی لجلی وطبٍسصاى عاللوٌذ ثسیبسی گشدیذ. 

هسئَلیي سبصهبى خْبد وطبٍسصی هبضیٌْبی آهبدُ سبصی ٍ وبضت صهیي ًیض هْیب ضذُ ثَد. دس ایي وبسگبُ وِ 

دس وٌبس وطبٍسصاى ٍ  ٍ هبضیٌْبی وطبٍسصی سبصًذگبى ادٍاتهشٍخیي، استبى ٍ ّوچٌیي هذیشیت ضْشستبًْب، 

ٌذ پشٍفسَس وي سبیشُ اص هحممیي ثِ ًبم ٍ ثشخستِ هشوض تحمیمبت وبسضٌبسبى ثب تخصصْبی هختلف حضَس داضت

وِ ثعذ اص ثبصًطستگی ثِ عٌَاى هطبٍس دس اهش وطبٍسصی حفبظتی ثب سیویت ثیي الوللی گٌذم ٍرست )سیویت( 

ایي آرس ٍاسد گشگبى ضذُ ثَد.  :3ایطبى سٍص سِ ضٌجِ ثِ عٌَاى هذسع حضَس یبفت. ًیض ّوىبسی هی وٌذ 

صضی دس ثعذاصظْش ّوبى سٍص دس اساضی آثی یىی اص وطبٍسصاى حَهِ هٌطمِ علی آثبد اداهِ یبفت وِ وبسگبُ آهَ

دس آًدب ًیض هجبحث ثسیبس هْوی پیشاهَى هبضیٌْبی تْیِ صهیي ٍ وبضت آى ثِ وطبٍسصاى هٌطمِ آهَصش دادُ ضذ. 

تشخوِ آلبی َس وي سبیشُ ٍ آرسهبُ ثب سخٌشاًی پشٍفس 42سٍص پٌدطٌجِ هجبحث تئَسیه ایي وبسگبُ آهَصضی 

وبسضٌبسبى ٍ  داًطدَیبى، اسبتیذ، هحممیي وطبٍسصی،حضَس پشتعذاد دوتش ووبلی ًوبیٌذُ سیویت دس ایشاى دس 

 دسداًطگبُ علَم وطبٍسصی ٍ هٌبثع طجیعی گشگبى ثشگضاس ضذ. تبالس استبد هطْشی ثْشُ ثشداساى ایي ثخص دس 
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تَسط پشٍفسَس وي سبیشُ ثشای حبضشیي ٍ فَایذ آى اثتذا هفبّین وطبٍسصی حفبظتی وبسگبّْبی هضسعِ ای 

ي ٍ هعبیت هبضیٌْب ٍ ستطشیح ضذ ٍ آًگبُ وبس ثب اًَاع ادٍات ٍ هبضیٌْبی تْیِ صهیي آغبص ضذ ٍ دس ّش ثبس هحب

  دیذ.تطشیح هی گش ىادٍات تَسط هحمك ثیي الوللی سیویت ثشای سبصًذگبى ادٍات ٍ ّوچٌیي وطبٍسصا

 ثِ ضشح ریل هی ثبضذ>ْبی هضسعِ ای ٍ تئَسیه ایي وبسگبّخشٍخیْبی دسسْب ٍ 

ثییِ وطییبٍسصاى  >اٍالدًجییبل اّییذال ریییل ّسییتین.  ٍلتییی اص وطییبٍسصی حفییبظتی صییحجت هییی وٌییین    -3

 >ووییه وٌییین تییب ساّْییبی ثْتییشی ثییشای هییذیشیت هضسعییِ ٍ افییضایص عولىشدضییبى پیذاوٌٌییذ. دٍهییب     

ثْجَدویفیییت خییبن ٍ افییضایص هییَاد آلییی خییبن  >ییي ثیییبٍسین ٍ سییَهبّضیٌییِ ّییبی تَلیییذ آًْییب سا پییب

وبفی وییبّص عولیییبت خییبن ٍسصی ٍ ثییبلی گزاضییتي همییذاس  اص طشیییكهییذ ً ییش اسییت وییِ ایییي وییبس  

 هی گیشد.  ثمبیبی وطت لجلی سٍی سطح خبن صَست

یىیییی اص هحیییذٍدیتْبی تَسیییعِ وطیییبٍسصی حفیییبظتی ًگیییشش ٍ سیییبختبس فىیییشی سیبسیییتگضاساى،     -4

اسییبتیذ، هحممیییي، وبسضٌبسییبى ٍ وطییبٍسصاى اسییت وییِ ثبیییذ سییبختبس فىییشی ٍ ًگییشش آًییبى اصییَل    

وطییبٍسصی حفییبظتی ثییشای تَلیییذ ًجبتییبت سا ثپییزیشد. صیییشا اهییشٍصُ فییي آٍسیْییبی ًییَیي، هبضیییٌْب ٍ      

ایییي فشصییت سا فییشاّن ًوییَدُ تییب عولیییبت     وٌتییشل علفْییبی ّییشص سٍضییْبی خذیییذ  ادٍات خذیییذ، 

دس ثسیییبسی اص هییَاسد ت ییییش ًگییشش وطییبٍسصاى ثسیییبس سییشیعتش اص     خییبن ٍسصی سا وییبّص دّییین.   

       هحممیي ٍ اسبتیذ ٍ وبسضٌبسبى هی ثبضذ. 

ي وبس دس هَسد ًیبص ایثشای تَسعِ وطبٍسصی حفبظتی دس وطَس ثبیذ هتىی ثِ تَلیذ ادٍات ٍ هبضیٌْبی   -5

س ٍاسد هی ضًَذ ٍ ّیچ ٍَ اص ٍاسد وشدى ادٍات ٍ هبضیٌْبیی وِ اص خبسج اص وطوطَس خَدهبى ثبضین 

هخصَصب دس اساضی دین وبسًذُ ّبی خذیذ ثَهی سبختِ ضذُ تٌبسجی ثب اساضی هب ًذاسًذ پشّیض ًوبیین. 

ّوِ وطَسّبیی وِ دس اهش اًذ ٍ ًیبصی ثِ ٍاسدات آًْب ًیست. وي سبیشُ ثبسّب تبویذ وشدُ است وِ> 

اًذ هتىی ثش تَلیذ ٍ تمَیت ادٍات ٍ هبضیٌْبی ، تَسعِ ٍ تشٍیح وطبٍسصی حفبظتی هَفك ضذُ تحمیك

تْیِ صهیي ٍ وبسًذُ  ّبی تَلیذی دس داخل وطَس خَدضبى ثَدُ اًذ ٍ هي تبوٌَى وطَسی پیطشٍ دس 

 ًذیذُ ام.  ایي صهیٌِ ثب اتىب ثش ٍاسدات هبضیٌْب ٍ ادٍات وطبٍسصی حفبظتی

. دس وطَس ایشاى ثیطتش هبضیٌْبی تْیِ ٍ وبضت صهیي دس اساضی دین ٍ آثی ثبیذ وبهال هدضا ثبضٌذ -6

هبضیٌْبی تْیِ صهیي ٍ ّوچٌیي هبضیٌْبی وبسًذُ حفبظتی دس اساضی آثی یب ٍاسداتی ٍ یب وپی وبسی 

ثَدُ ٍ هتٌبست ثب اساضی وطَس سبصًذُ آى ٍ سٌگیي ثَدًذ. ایي هبضیٌْبی وبسًذُ ٍاسداتی ثسیبس ثضسي 
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طشاحی ضذُ اًذ هثال گبسپبسدٍ ثشای اساضی پش ثبساى ایتبلیب طشاحی ضذُ است ٍ هتٌبست ثب اساضی ایشاى 

ضوٌب ثبیذ اص ثِ وبسگیشی هبضیٌْبی سٌگیي تْیِ صهیي وِ ًیبص ثِ ًیشٍی هحشوِ تشاوتَسّبی ًیست. 

ّوچٌیي ووجیٌبت  طبٍسصاى غبلت هٌطمِ ًیست پشّیض گشدد.است ثخبس داسد ٍ دس تَاى و 372ثبالی 

 ثذتشیي ًَع هبضیي وبضت دس اساضی آثی است صیشا خبن ٍسصی ثسیبس ضذیذی داسد. 

دس هٌطمِ دین آثبداى تپِ ثشای تٌ ین عوك دستگبُ خبن ٍسص هشوت )ون خبن ٍسص( ًجبیذ اص سیستن  -7

ی ایدبد هی ًوبیذ. ثشای ایي وبس ثبیذ عوك وبس ثِ ّیذسٍلیه تشاوتَس استفبدُ وشد صیشا ًَسبًبت صیبد

ّوچٌیي اگش ٍسیلِ دستگبُ تٌ ین عوك ًصت ضذُ سٍی دستگبُ خبن ٍسص هشوت صَست گیشد. 

ٍاسًٍِ ضًَذ ثسیبس وبسآ ٍ هَثش خَاٌّذ  Tثزسوبسّبی تَلیذ داخل هخصَظ دین هدْض ثِ ضیبس ثبصوي 

بّْبی هبضیٌْبی وطبٍسصی ّوذاى صَست گشفتِ ثَد. ً یش ایي اصالح دس ثزسوبسّبی تَلیذ وبسگ

 است. 

هثال دس هٌطمِ دس اساضی دین ّن سعی ضَد اص تٌبٍة صساعی ّش چٌذ ثِ صَست هحذٍد استفبدُ ضَد.  -8

ی استفبدُ ثآثبداى تپِ گٌجذ وبٍٍع وِ یه هٌطمِ دین است فمط گٌذم وطت هی ضَد ٍ اص ّیچ تٌبٍ

. وٌٌذعبیت بٍة سا ّش سبل سٌسا ٍاسد وٌٌذ ٍ الصم ًیست ت ًوی ضَد. دس ایي هٌطمِ هی تَاًٌذ تٌبٍة

دس هٌطمِ وطت آثی علی آثبد . دٍ سبل گٌذم ثىبسًذ ٍ یه سبل ًخَد ٍ یب ولضاهی تَاًٌذ  ثشای هثبل

تٌبٍة گٌذم سَیب سا داسین وِ ثسیبس تٌبٍة خَثی است ٍ هی تَاى آى سا حفظ ًوَد ٍ اداهِ داد. 

بٍة اص گیبّبى ّن خبًَادُ استفبدُ ًطَد هثال گٌذم رست سَسگَم وِ ّش ّوچٌیي سعی گشدد دس اهش تٌ

سِ اص خبًَادُ غالت ّستٌذ. تٌبٍة ثبعث افضایص هحصَل هی ضَد ٍ ثِ التصبد وطبٍسص ووه هی 

 وٌذ.

سٍ آٍسد.  (Permanent Raise Bed)دائویوطت ثستشّبی ثلٌذسبهبًِ ثشای اساضی آثی ثبیذ ثِ  -9

صیشا دس هٌطمِ علی آثبد ثِ خبطش ٍخَد ثبسًذگی ّبی هتَالی فشصت تْیِ صهیي ثب سٍضْب ٍ هبضیٌْبی 

دس تْیِ صهیي هشسَم اص لجیل گبٍآّي ثشگشداًذاس ٍ دیسه ًیست ٍ دس صَست استفبدُ اص ایي ادٍات 

فشاّن ًوی گشدد.  ثشای وطتولَخِ ّبی ثضسي ایدبد ضذُ ٍ ثستش خَثی صَست ٍخَد ثبسضْبی صیبد

هطىلی دس تْیِ صهیي ًیست ٍ فمط هی تَاى خَی ّب )فبسٍّب( سا دائوی اهب ثب استفبدُ اص سبهبًِ ثستش ثلٌذ 

ٍلی دیگش ًجبیذ ّیچ گًَِ عولیبت  ثبصسبصی ًوَدثشای تسْیل دس اهش آثیبسی ٍ وبسگزاسی وَد ّش سبلِ 

 Fresh)ثشای اٍلیي ثبس سبهبًِ ثستش ثلٌذ  . ثشای ایدبدخبن ٍسصی سٍی پطتِ ّب یب ثستش اًدبم ضَد

Bed)  ادٍات ٍ ٍ حتی  ثَدُاثتذا ثبیذ صهیي خَة تسطیح گشدد ٍ تسطیح لیضسی وِ ثسیبس دلیك
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لبثلیت ًصت ثش سٍی تشاوتَسّبی دٍچشخ سا داسد دس اٍلَیت است. ثعذ اص تسطیح دلیك تدْیضات آى 

گیشد تب صهیي خَة آهبدُ ضذُ ٍ ثعذ  صهیي ثبیذ عولیبت خبن ٍسصی فمط ثشای یه ثبس صَست

عشض ثستشّبی ثلٌذ ایدبد گشدًذ. ثعذ اص ایدبد ایي ثستشّب ٍ خَیْبی وٌبس آى وِ دس خبوْبی سٌگیي 

ثعذ اص ثشداضت گٌذم  .ًوَدٍ یب خَ سبًتیوتش ثبیذ ثبضذ هیتَاى هجبدست ثِ وطت گٌذم  92حذالل  ثستش ّب

سا وطت سَیب یب رست یب ّش ًجبتی وِ دس تٌبٍة است  تَاى  هیثب حفظ ثمبیب ثِ هیضاى وبفی ٍ یب خَ 

  اًدبم داد.

ثبعث هی ًسجت ثِ هذفَى وشدى آى دس صیش خبن اسخحیت داسد صیشا  ًگْذاسی ثمبیب سٍی سطح خبن -:

الجتِ ّیچ گشفتِ ٍ هبدُ آلی خبن دس دساص هذت افضایص پیذا وٌذ. ضَد وِ تشسیت وشثي ثْتش صَست 

ثمبیب سٍی صهیي ًیست ٍ ّش وطبٍسصی هختبس است ثمبیب سا ثِ سجه خَد هذیشیت اخجبسی دس ًگْذاسی 

ثبیذ ثمبیب سٍی  ٍ افضایص هبدُ آلی خبن ًذ یب صیش خبن ًوبیذ( اهب ثشای ثْجَد ویفیت خبناوٌذ )ثسَص

  سطح خبن ثبلی ثوبًذ. 

ًبثَدی ثمبیبی عولیبت وطت خذیذ ثذٍى سٍضی اص اًدبم عولیبت صساعی است وِ وطبٍسصی حفبظتی   -;

ثبیذ حذالل ثش ّن ثذیي هٌ َس وطت لجلی ٍ ثب حفظ ثمبیبی وبفی اص وطت لجلی صَست هی گیشد. 

ٍ ّوچٌیي تٌبٍة صاسعی ثبیذ  صدگی خبن صَست گیشد ٍ ثِ ّیچَخِ خبن صساعی ثشگشداى ًطَد

ی خبن، وبّص فشسبیص خبن، افضایص هبدُ آلعجبستٌذاص>وطبٍسصی حفبظتی هضایبی . سعبیت گشدد

آلَدگی َّا، خلَگیشی اص استْالن تشاوتَس، وبّص هصشل سَخت، ثْجَد سبختوبى خبن، وبّص 

حفظ سطَثت خبن ٍ  هصشل آةوبّص اًشطی هصشفی،وبّص صهبى عولیبت خبن ٍسصی، وبّص 

ٍخَد پَضص گیبّی ثبعث اتصبل ثیي رسات هی گشدد وِ عالٍُ ثش پَن وشدى  .ٍ تسشیع دسخَاًِ صًی

 سا افضایص دادُ ٍ استفبدُ هَثشتش اص عٌبصش غزایی سا سجت هی ضَد. خبن ت فیضیَلَطیه خبن، فعبلی

خشٍخیْب ٍ ًتبیح ثوش ثخص وطبٍسصی حفبظتی دس اساضی دین ثیطتش ٍ سشیعتش است ٍلی ثشای هطبّذُ  -32

 ًتبیح هفیذ وطبٍسصی اساضی آثی ثِ صهبى ثیطتشی ًیبصهٌذین. 

هشوض خذهبت وطبٍسصی وبوب ٍالع دس خبدُ گٌجذوبٍٍع ثِ آق  ّوچٌیي دس ثبصدیذ اص هضسعِ آصهبیطی -33

لال وِ دس آى ضص ٍاسیتِ هختلف ولضا ثِ صَست آصهبیطی ٍ تحت وطت ثی خبن ٍسصی ثش سٍی 

ثمبیبی وطت لجلی گٌذم وطت ضذُ ثَد تبویذ ضذ وِ هی ثبیستی وطت هشسَم وطبٍسصاى ًیض دس وٌبس 

  ح ثِ سَْلت لبثل هطبّذُ هی ثَد. ایي آصهبیص هی ثَد تب همبیسِ ّب ٍ ًتبی
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 ّبة ّب وِ دس آىتبویذ هی گشددثِ عٌَاى یه پبیلَت آصهبیطی  (HUB)ایدبد ّبة ّبثش ثبس دیگش  -34

دس وٌبس هضسعِ ثب عولیبت وطبٍسصی حفبظتی خَد سا ثب عولیبت وطبٍسصی هضسعِ  ،وطبٍسصاى پیطشٍ

هٌطمِ ثبضذٍ دس صهبى ثبصدیذ دیگش وطبٍسصاى هی ًوبیٌذ تب الگَیی ثشای دیگش وطبٍسصاى ایدبد هشسَم 

خَد وطبٍسصاى ّستٌذ وِ اص هضایبی ثْشُ هٌذ ضذُ اص عولیبت وطبٍسصی حفبظتی ثِ  ّب ایي اص ایي ّبة

  . ٍ وبسضٌبسبى ٍ هشٍخیي ّیچگًَِ ًمطی ًذاسًذ ّوىبساى خَد تَضیح هی دٌّذ

وبس تیوی دیسیپلیٌْبی هختلف دس وٌبس ّوچٌیي دس اهش پظٍّص ٍ وبس دس صهیٌِ وطبٍسصی حفبظتی، ثش  -35

یىذیگش تبویذ هی گشدد. دس اهش وطبٍسصی حفبظتی ثبیذ تخصصْبی هختلف ضبهل صساعت، 

خبوطٌبع، هبضیٌْب، علفْبی ّشص، التصبد ٍ سبصًذُ ادٍات دس وٌبس یىذیگش ٍ ضبًِ ثِ ضبًِ ّن وبس 

 . ٍ اص وبسّبی اًفشادی ٍ خضیشُ ای خَدداسی ًوبیٌذ ثىٌٌذ
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