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 چکیده فارسی :
ده های کشاورزی بدون وارد ساختن صدمات محیطی از کشاورزی پایدار مبتنی بر تولید محصوالت کشاورزی با کاربرد بهینه نها

مقوله هایی است که کشور تایلند از آن در راستای توسعه کشاورزی استفاده می نماید که برخی از دالیل ترجیحی آن را می توان پائین 

، باالبودن قیمت نهاده های بودن بهای محصوالت تولیدی ، کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، کوچک بودن واحد های تولیدی 

کشاورزی بیان نمود . این کشور در تالش است تا با افزایش تحقیقات کاربردی در این زمینه و انتقال دستاوردهای سازگار با شرایط و 

نتیجتاً  امکانات منطقه ای و همچنین انتخاب تکنولوژی های ساده و مناسب به افزایش درآمد و کاهش زحمات کشاورزان کمک نماید تا

به رضایتمندی آنها بویژه در مناطق دور دست بینجامد . ملزم شدن اساتید و محققان تایلند به آموزش روستائیان و سایر دست اندرکاران  

بعالوه مواردی چون واگذاری اراضی کوچک دولتی بصورت اجاره ای د آنها گردیده است . بخش کشاورزی باعث افزایش توجه و تعه  

مات مشاوره ای رایگان ، اهدای کمک های بالعوض در قالب ملزومات جایگزین نهاده های شیمیایی ، مساعدت در ، انجام خد

تایلند در این زمینه  بازاریابی محصوالت تولیدی ، تشویق بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاری خارجی از فعالیت های مؤثر دولت

 می باشند .

 

 کلمات کلیدی :
آگروفورستری –تغییر کاربری اراضی  –توسعه –پایداری  –محصول  –تولیدات  –کشاورزی   

 

Abstruct :  
Sustainable agriculture base of crop production by appropriate needs usage with out any damage on 

inveronment is same important subjects that Thailand country use it along access to agricultural 

development . Therefore some of main reasons are : 

--- Low cost of crops producted 

--- Low investment for agriculture portion  

--- Small production units 

--- High price of cultivation needs  

This country try to increase of applicatory researchs in relevant with agriculture and transmission all 

attachments are adopting to locality condition and abilities ; Then following that select simply and favorite 

technologies for increasing income and decreasing troubles of farmers . It can result to pleasuring rurals 

specially in far away regions of country . All researchers have to train farmers and other stockholders . 

This order cause to increase their attention and responsibility relation with their duties . The subjects as 

giving small fields by rent , free consulition services , some field needs gain  that it can substitute 

chemical materials and help to marketing for producted crops are some of Thailand government effectable 

performance for improvement of rurals position .  
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 کشاورزی و پایداری تولید :
( به صورت وسیعی در  sustainabilityاخیراً واژه پایداری )  ---(  sustainable agriculture) نظریه کشاورزی پایدار( 1-1

ا این کلمه حقیقتاً چه مفهومی دارد ؟ برطبق معانی لغوی ، کلمه پایداری را به حوزه فعالیت های توسعه ای کاربرد یاف ته است ام 

محافظت از سعی و تالش اشخاص برای تداوم بخشیدن و ممانعت از کاهش اثربخشی آن عنوان می کنند و در مبحث کشاورزی به 

می گردد . به عنوان مثال کمیته توصیه های تکنیکی ) چگونگی حفظ تولیدات با توجه به حفاظت از منابع پایه ای تولید مطرح 

Technical Advisory Committee  ( از گروه مشاوره ای پژوهش بین المللی کشاورزی )Consultative Group on 

International Agriculture Research  با نام اختصاری )TAC/CGIAR  میالدی عنوان داشته است که :  1988در سال «

زی پایدار عبارت از مدیریت موفقیت آمیز منابع کشاورزی به منظور تغییر موفقیت آمیز نیازهای بشری با حفظ یا ارتقاء کیفیت کشاور

 نیز  هر چند بسیاری از افراد ممکن است واژه پایداری را به مفهوم وسیع تری« . شرایط محیطی و حفاظت از منابع طبیعی می باشد 

 . (Alexandratos-1988)بکار برند 

 

کشاورزی پایدار موجب حفظ کیفیت منابع طبیعی و دمیدن تمامی ت نیروی   --(  Ecologically sound)  استدالل اکولوژیکی( 2-1

( از جمله انسان ها ، محصوالت کشاورزی و حیوانات می شود و  agroecosystem( در آگرواکوسیستم ها )  vitalityزیستی ) 

ونی می دهد . بدینوسیله اطمینان کافی حاصل می شود که خاک به خوبی مدیریت گردیده و سالمتی ارگانیزم های خاک را فز

(  self-regulationبه صورت خود تنظیمی ) (  biological processesمحصوالت ، حیوانات و انسان ضمن فرآیندهای زیستی ) 

ز این طریق حداقل تلفات عناصر غذایی ، بیوماس و انرژی به حفظ شده است . از منابع موجود محلی به خوبی استفاده می شود و ا

 ( به عمل می آید renewableوقوع می پیوندد ، از ایجاد آلودگی ها اجتناب می گردد و بیشترین تأکید بر بکارگیری منابع تجدید پذیر ) 

(Alexandratos-1988 )  . 

 

محصول کافی برای خود مصرفی و یا  معنی که کشاورز قادر به تولید بدین –(  economically viable)  جنبه های اقتصادی( 3-1

فروش آنها برای کسب درآمد کافی جهت استخدام کارگر و پرداخت هزینه های تولید خواهد بود . جنبه های اقتصادی کشاورزی پایدار 

ایی حفاظت از منابع طبیعی و به حداقل رسانیدن نه تنها بطور مستقیم بر عملکرد تولیدات مزرعه ای تأثیر گذار است بلکه بر روند اجر

 . ( Alexandratos-1988)ریسک فعالیت های کشاورزی نیز اثربخش می باشند 

 

( موجود افراد جامعه از قبیل اراضی  powerبدینصورت که تمامی منابع و نیروهای )  –(  socially just)  جنبه های اجتماعی( 4-1

و فرصت های بازار بکار گرفته می شوند و تمامی اشخاص از فرصت مشارکت برای تصمیم سازی ) ، سرمایه ، کمک های تکنیکی 

decision making  در جامعه و در مزرعه برخوردارمی گردند زیرا جامعه ناآرام و بی ثبات بعنوان تهدیدی برای تمامیت سیستم )

 . ( Alexandratos-1988)جتماع از جمله کشاورزی است ا

 

چنانکه تمامی اشکال زندگی ) گیاهان ، جانوران و انسان ها ( محترم شمرده می شوند و  –(  humane)  صیت انسانیشخ( 5-1

شئونات بنیادی تمامی افراد تصدیق می گردند . ارتباطات و همکاری های مؤس سات مختلف براساس ارزش های انسانی نظیر اعتماد ) 

trust  ( شرافت و صداقت ، )honesty ، )  ( اتکای بنفسself-respect  ( همیاری ، )co-operation  ( و احسان )compassion  )

 . ( Alexandratos-1988)بنیان گذاری می شوند و سالمت روانی و اخالقی جامعه از این طریق حفظ و پرورش می یابد 

 

با تغییرات با ثباتی که برای شرایط کشاورزی رخ  از این راه جوامع روستایی قادر به تطابق یافتن –(  adaptable)  سازگاری( 6-1

توسعه این موضوع نه تنها مرتبط با می دهند نظیر : رشد جمعیت ، قوانین حاکمیت ، تقاضای بازار و نظایر آنها خواهند بود . 

عیارهای متفاوت پایدار است بلکه با نوآوری های اجتماعی و فرهنگی نیز همراه می باشد . اینگونه م تکنولوژی های مناسب و جدید

بودن ممکن است مغایرت هایی را نیز سبب شوند و از نظر کشاورز ، اجتماع ، مردم یک کشور و ساکنین کره زمین دربرگیرنده 

موضوعات مختلفی باشند . ممکن است بین نیازهای زمان حال و زمان آینده نظیر نیازهای رضایت بخش آنی و حفاظت از منابع اساسی 

ی حاصل گردد . کشاورز ممکن است در جستجوی بیشترین درآمد از طریق کسب بیشترین مبلغ برای تولیدات کشاورزی باشد تناقضات

درحالیکه حکومت های کشورها اولوی ت را به تأمین غذای مکفی می دهند که مردم بویژه شهرنشینان قادر به پرداخت بهایش باشند. 

ینابینی که هیچگونه مناقشه ای برنینگیزاند ، هیچگاه پایان نمی یابد . بنابراین مؤسسات تحقیقاتی جستجو برای انتخاب راه حل متعادل و ب

حدوداً تأمین نمایند و به توسعه پایدار منتهی شوند باید روش هایی را بیابند که نیازهای تمامی سطوح از روستاها تا گستره جهانی را 

یستم معقوالنه با حداکثر استفاده از زمین ممکن است به باالترین حد از تولید پایدار چنانکه یک کشاورزی متراکم و متنوع دارای س

ا محدودیت هایی برای سقف  محصوالت نائل گردد . در مبحث توسعه کشاورزی بیش از هر چیزی به افزایش تولیدات توجه می شود ام 

برتولیدات اضافه شود ، ساختار اکوسیستم به سمت فروپاشی تولیدات در اکوسیستم ها وجود دارد . درصورتیکه به روش های مختلف 

 سوق می یابد و مآالً مضمحل می گردد و افراد کمی نسبت به پیشتر خواهند توانست به بقاء خود با تکیه برمنابع باقیمانده تداوم بخشند .

یی چون دستیابی به سایر منابع درآمدزا ، این موضوع مستلزم آن است که در مواقع بروز محدودیت منابع باید اجباراً به روش ها

مهاجرت ، کاهش مقدار مصرف مواد و انرژی و کنترل جمعیت دست یازید . میزان تولید و مصرف در سطوح اکولوژیکی پایدار 

افزایش  دارای تعادل هستند. اگرچه پایداری مذکور دارای جنبه های پویایی است که اجازه می دهد تا نیازهای جامعه نیز بموازات
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( تغییر یابند . اصول اساسی اکولوژیکی به ما حکم می کند که میزان تولیدات کشاورزی را  TAC/CGIAR-1988جمعیت جهانی ) 

درحد مناسبی کنترل و محدود نمائیم . جنبه های پایداری ضمن افزایش تولیدات برای توسعه کشاورزی حائز اهمی ت است . بعنوان 

 . (  Alexandratos-1988)شاورزی در جهان پرداخته می شود مصداق به وضعیت کنونی ک

 

( در مورد مشکالت و دستاوردهای کشاورزی  Alexandratos-1988)  FAOآمارهای نمایه ای  – کشاورزی در جهان( 7-1

ا آنها بیانگر برخی گرایشات کلی مربوط به اولوی ت  یدادن به ارزش اقتصاد کشورها و جهان ممکن است دارای جزئیات دقیقی نباشند ام 

 و جنبه های اکولوژیکی هستند . 

 

بخشی از کارآیی کشاورزی را می توان با ارزیابی مقایسه ای تولیدات غذایی ،  –(  economic aspect)  اقتصادی جنبه های( 8-1

سه میزان رشد تولیدات کشاورزی ( که نیازهای منطقه ای و کشوری را برآورده می کنند و با مقای fuel woodفیبر و سوخت گیاهی ) 

مقدار مصرف مواد  1961 -1985( بین سالهای  Alexandratos-1988)   FAOبا مقدار رشد جمعیت برشمرد . برطبق آمارهای 

غذایی توسط اکثریت مردم رو به فزونی جهان افزایش یافته است . متوسط جهانی عملکرد محصوالت اصلی غذایی بدین شرح : برنج 

درصد بیشتر شده است . مقدار رشد تولید محصوالت غذایی درکل و در واحد سطح یا سرانه )  70درصد و گندم  45؛ ذرت  درصد 41

per capita  . در مناطق آسیا و آمریکای التین مثبت بوده است ) 

 

 ( «  Alexandratos-1988)  1970-1985تولید محصوالت غذایی در سالهای ( per annumدرصد رشد ساالنه ) (1جدول »     

   

 

 

 

 

 

 

 

                «میوه ای گرمسیری   jack fruit:  2شکل»   «                             : یک خانه روستایی در تایلند  1شکل»          

 

    
 

 

 

( با حداقل   sufficient economyزی در شرایط صرفه جویی اقتصادی ) سیستم های کشاور

 ( :  low inputمصرف نهاده ها ) 
ع و ریسک پذیر به ( در مناطق استوایی تحت رژیم بارانی با  smallholdersمیلیونها نفر از خرده مالکان )  شرایط محیطی متنو 

کشاورزی مشغولند . در راستای تالش مداوم برای بقاء ، اجتماعات کشاورزی بسیاری بروش های متعددی برای حصول غذا و 

سودمندی از گیاهان و حیوانات توسعه یافته اند گواینکه افزایش سریع تغییرات شرایط اقتصادی ، تکنولوژیکی و جمعیتی ) 

demographic  . فرصت های جدید دستیابی به ( باعث بروز تغییرات عمده ای در سیستم های کشاورزی خرده مالکی شده است

( ممکن است سبب  financial constraintsبازارها ، پیشرفت نهاده های شیمیایی مصرفی در کشاورزی و محدودیت های مالی ) 

 کل تولیدات تولید در واحد سطح مناطق

 1/3- 7/1 (  sub-saharahآفریقا ) نیمه صحرایی =

 9/2 2/0 خاور نزدیک و شمال آفریقا

 7/3 0/3 آسیا

 1/3 7/2 آمریکای التین
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به  ی( با نیازمندی کمتر short-term profitsرای جستجوی راه های زودبازده ) هدایت نمودن یا وارد آوردن فشار به کشاورزان ب

توجه و مراقبت ضمن حفاظت از تعادل شرایط اکولوژیکی شوند . استفاده فراوان و گسترده از نهاده های مصرفی موجب تنزل کیفیت 

موضوع کشاورزی خرده مالکی در شرایط صرفه جویی شرایط محیطی و پایان یافتن منابع تجدید ناپذیر می گردد . توجه نمودن به 

اقتصادی و هدایت به سمت کاهش استفاده از نهاده های کشاورزی از طریق مدیریت خاک و عناصر غذایی و کنترل آفات گیاهی میس ر 

( برای  integrated farming( و کشاورزی مکمل )  organic farmingاست . بعالوه مطالعه جنبه های کشاورزی ارگانیک ) 

صدمات وارده از جانب عملیات کشاورزی مدرن بر کیفیت شرایط تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی و پایدار بودن ضرورت دارد . 

همراه بوده است ، موجب جنگل زدایی ، کاهش استفاده مناسب از  1970محیطی که با ظهور برخی کشورهای صنعتی در سال های 

( بویژه در خاکهای نفوذ پذیر تحت کاربری کشاورزی مداوم  mobile ionsیر یون های قابل جابجایی ) اراضی ، آبشویی نیترات و سا

( در کشورهای در حال توسعه با استفاده  intensiveو توأم با بکارگیری کودهای غیر آلی شده است . اغلب کشاورزی های متراکم ) 

غالت جهت رقابت با کشورهای توسعه یافته صورت می پذیرد . درحالیکه این سنگین از کودهای غیر آلی برای تولید عملکرد بیشتر 

چنین کشاورزی متراکمی بصورت پایدار قابل اجرا نیست و به صدمات جد ی برحاصلخیزی و ساختمان خاک براثر عدم مصرف مواد 

صرفه جویی اقتصادی با حداقل مصرف  آلی و سایر عناصر غذایی مورد نیاز خواهد انجامید . مهمترین اهداف کشاورزی در شرایط

 بشرح زیر است : نهاده ها 

 ( کاهش هزینه های تولید 1

 (افزایش درآمد مزرعه2

 ( استفاده از فرصت ها 3

منابع کشاورزی ) زمین ، کارگر ، سرمایه و غیرو ( در نزد مالکان اراضی خرده مالکی متفاوت است بنابراین تجزیه و تحلیل 

( برای درک چگونگی وضعیت زارعین  farming systems( یا سیستم های زراعی )  agro-ecosystems آگرواکوسیستم ها )

بسیار اهمیت دارد . پایدار بودن فعالیت های کشاورزی در شرایط صرفه جویی اقتصادی عبارت از انجام کوشش ها و اقدامات و تفکر 

دف مشخصی بدون آسیب رسانیدن به شرایط موجود صورت می پذیرد . ( مداومی است که برای نیل به ه weepingهمه جانبه نگر) 

برطبق لی پروسه تولید می باشد . تولیدات با توجه به حفظ منابع اص در مبحث کشاورزی ، پایدار بودن اصوالً منتسب به ظرفیت حفظ

ع تولیدات کشاورزی در راستای تأمین کشاورزی پایدار عبارت از مدیریت موفقیت آمیز مناب TAC/CGIARمیالدی  1988بیانیه سال 

رضایت بخش و هدفمند نیازهای بشری است آنچنانکه شرایط محیطی از نظر کیفی حفظ گردیده یا بهبود یابد و از منابع طبیعی محافظت 

 . (   Alexandratos-1988)شود 

 

 بکارگیری تکنولوژی در شرایط خرده مالکی : 
ه از نظر اندازه اراضی متعلقه اصوالً به جنبه های اقتصادی کارشان نمی اندیشند و غالب آنها تمامی کشاورزان خرده پا بدون مالحظ

 بخصوص در کشورهای در حال توسعه همچنان از تکنولوژی های سنتی استفاده می کنند . از این دیدگاه باید به مواردی توجه نمود : 

( موجود امکان  agro-socioeconomic) اقتصادی -اجتماعی-رایط کشاورزیالف( آیا عمالً تغییر ناگهانی بکارگیری تکنولوژی در ش

 پذیر می باشد ؟ 

 ( موجود دارای قابلیت پذیرش از جانب کشاورزان مورد نظر هستند ؟  appropriate technologyب( آیا تکنولوژی های مناسب ) 

( ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ،  agro-climateورزی ) اقتصادی شامل شرایط اقلیم کشا-اجتماعی-ج( آیا تأثیر شرایط کشاورزی

( موجود بطریقی است که  constraints( و محدودیت های )  infra-structural factorsعوامل فراساختاری و غیرمنتظره ) 

 ؟  نیازهای کشاورزان را بصورت رضایت بخشی برطرف ساخته و قابلی ت پذیرش تغییرات را در آنان ایجاد نماید

 « : کاربرد روش های ساده در اراضی کوچک کشاورزی   5و6اشکال»                                         
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 ( :  smallholder farmers)  خصوصیات کشاورزان خرده پا

مراه تکنولوژی های ( منابع قابل دسترسی به ه allocation( و تخصیص )   utilizationکشاورزی خرده پا در استفاده کردن ) 

موجود درصورتی کارساز است که تحت شرایط با ثبات در یک محدوده زمانی فعالیت یابد . این موضوع مستلزم این است که 

فی و تکنولوژی های مناسب و جدید بپذیرند . برخی فعالیت های کشاورزی را درمورد منابع مصر کشاورزان خرده پا تغییرات الزم

ظیر زراعت محصوالت ، پرورش دام ها و تبدیل محصوالت کشاورزی براساس شرایط فیزیکی ، بیولوژیکی ، برنامه ریزی شده ن

 . (28 , 1, 25)اجتماعی ، اقتصادی ، منابع موجود و ترجیحات منطقه ای ضرورتاً امکان پذیر می باشد 

  

 

 مزرعه کشاورزان خرده پا : 
 کشاورزی بشرح زیر می باشند : -اجتماعی-ها بویژه از نظر شرایط اقتصادیاینگونه مزارع حائز میزان فراوانی از موقعیت 

کشاورزان از نظر منابع ژنتیکی ، تکنیک ها و استراتژی ها قادر به انتخاب ، ایجاد ، نگهداری و  --- جنبه های بیولوژیکیالف( 

م ارتفاعات ، اکوسیستم مناطق کم ارتفاع و توسعه سیستم های کشاورزی منطبق با شرایط ویژه اقلیمی هر منطقه نظیر اکوسیست

اکوسیستم آبراهه ها می باشند . گواینکه برخی عوامل اقلیمی نظیر خصوصیات خاک ها از نظر اسیدی بودن ، قلیائیت ، شوری و 

ع انتخاب در کشاورزی بکاهند .   همچنین بروز خشکسالی ، وقوع طوفان و طغیان آفات ممکن است از تنو 

-سیستم کساورزی هر منطقه صرف نظر از جنبه های بیوفیزیکی بواسطه شرایط سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی --- انیجنبه انسب( 

اجتماعی نیز تعیین می گردد . هر واحد خانواده شامل مرد ، زن و فرزندانی است که سرمایه ، زمین ، نیروی انسانی ، دانش و مدیریت 

 نماید . را برای فعالیت های کشاورزی تأمین می 

یکی از مهمترین و حیاتی ترین مرحله فعالیت های هر سیستم کشاورزی عبارت از  ---ج( تصمیم گیری در خانوارهای کشاورزی 

تصمیم گیری درمورد اهداف و چگونگی نیل به آنها با توجه به منابع موجود نظیر نوع و کیفی ت گیاهان ، حیوانات ، تکنیک ها و 

ه می باشد . عوامل پیچیده ای در این باره از جمله شرایط بیوفیزیکی مزرعه ، مقدار نهاده های خارجی قابل استراتژی های بکار رفت

اجتماعی جامعه دخالت می نمایند چنانکه ممکن است با وجود رعایت جنبه -دسترس ، فرآیند ارائه خدمات و شرایط فرهنگی و اقتصادی

 ایج مورد نظر دسترسی نیابد . خطرپذیری از طرف کشاورز به نت های مدیریت  

ا آنها احتماالً درحد و اندازه معیارهای تجاری تولید محصوالت اولین هدف  --- اهداف خانوارهای کشاورزد(  این کشاورزان است ام 

 نیستند . خانوارهای کشاورزان خرده پا همواره دارای مجموعه ای از ملزومات برای مصارف خانگی و فروش می باشند . مثالً 

ا محصوالت ح شده و پرمحصول را برای فروش عرکشاورزان ممکن است ترجیح دهند که محصوالت تولیدی ارقام اصال ضه نمایند ام 

ارقام بومی را که دارای عطر و طعم بهتری هستند و ضایعات کمتری را در حین فرآیندهای مختلف و انبارداری متحمل می گردند ، 

  بمصرف برسانند و یا بالعکس .

امنیت تولید محصوالت اصلی امرار معاش و درآمد برای کشاورزان خرده پا بسیار حیاتی است . چنانکه در مناطق مستعد  --- امنیته( 

اوم به شرایط خشک و زراعت محصوالت سازگار با چنین مناطق مکنه عبارت از نگهداری حیوانات مقخشکسالی ، بهترین استراتژی م

 و شرایطی می باشد . 

( بواسطه وقوع  rainfedتولید محصوالت کشاورزی در مناطق متکی به باران )  --- مدیریت آب و زمین برای کشاورزان خرده پا (و

دوره های کوتاه مدت خشکی و کم آبی در فصول بارانی دارای ثبات و پایداری الزم نیستند . برای حل این مشکل ، سیستم های 

ة آب کشاورزی برای کشاورزی خرده پا در شرایط تایلند توصیه و بنحو موفقیت آمیزی اجرا کشاورزی مبتنی بر تاالب های ذخیر

 ( قادر به کسب درآمد بیشتر می باشند و نیز land managementگردیده اند . کشاورزان از طریق مدیریت اراضی کشاورزی ) 

ع در تولید محصوالت کشاورزی از صدمه دی توانسته اند تا یرات دن فعالیت هایشان بواسطه بروز خطرات ناشی از تغیبا ایجاد تنو 

بشرح  rai 15هکتاری برابر با  5/2ه شرایط جوی و عدم ثبات قیمت محصوالت بکاهند . مثالً در یک مزرعه نامطلوب و پیشبینی نشد

 زیر می توان مدیریت اراضی را بخدمت گرفت : 

 درصد اراضی 30           تاالب ذخیره آب کشارزی                     -----

 درصد اراضی 30محصوالت مصارف غذایی خانوار                    -----

 درصد اراضی 30محصوالت اقتصادی و مرتعی                          -----

 درصد اراضی  10ساختمان های مسکونی و کشاورزی                   -----

  

 ( که در این زمینه وجود دارند ، عبارتند از :  limitation)  محدودیت هاییز( 

مقدار کم بارندگیها نسبت به کل نیاز آبی ساالنه کشاورزی ، که در این صورت باید کمبود نیاز آبی از طریق سایر منابع آبی تأمین « -

 شود . 

  کیفیت نازل آب های موجود« --

 تجربه می باشد که در بسیاری از مواقع از توان مند کشاورزان بانگهداری بهینه مزرعه نیاز --- مضیقه نیروی انسانی« ---

 کشاورزان جوان و بی تجربه بر نمی آید . 

  راه حل چیست ؟ح( 
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در شرایط وقوع کم آبی تحت رژیم های متکی بر آب باران باید به حفر تاالب های جمع آوری و ذخیره آب حاصل از بارندگی ها  -1

کشاورزی اقدام نمود درصورتیکه پیش از این تمامی امید کشاورزان به وقوع باران های بموقع و کافی بوده برای مدیریت نیاز آبی در 

 است . 

پیش از این ، کشاورزان هیچگونه اقدامی به مشخص کردن میزان و محل تخصیص اراضی زراعی به کشت محصوالت در هر  -2

( ، تولید محصوالت اقتصادی  food cropراعی برای مصارف شخصی ) سال و در نظر گرفتن نسبت مناسبی از تولید محصوالت ز

برای فروش و نیز برای نگهداری دام ها نمی نمودند ولیکن برطبق راه کارهای جدید به طراحی و تخصیص مناسب بخش های مختلف 

همچنین برای تولید اراضی کشاورزی برای تولید کافی محصوالت زراعی مصرفی نظیر برنج و سایر محصوالت کم ارزش و 

 محصوالت با ارزش و اقتصادی و تولید محصوالت علوفه ای و مرتعی اقدام می نمایند . 

 سازماندهی کشاورزان بصورت گروه های تولیدی بمنظور افزایش توانمندی های آنها در جهت بازاریابی محصوالت  -3

 تخصیص اعتبارات بانکی برای فعالیت های کشاورزی  -4

 (35, 28, 23  )صنایع و کارخانجات وابسته به کشاورزی توسط گروه های سازماندهی شدة کشاورزان  مدیریت -5

                    

 

 «: جمع آوری و مصرف رواناب برای کشاورزی در اراضی کوچک   8و9اشکال»                         

        
 

 

 

 (: use factor-landعامل کاربری اراضی ) 
( تأثیر می گذارد . در  mini-watershedگی بکارگیری اراضی بر پایداری آگروسیستم های موجود در آبراهه های کوچک ) چگون

مناطق شمال شرقی تایلند نیز مشابه سایر مناطق آسیای جنوب شرقی اقدام به تغییر کاربری اراضی از جنگل به کشاورزی می نمایند . 

کاربری بهینه اراضی ( هدایت شده در سطوح مزرعه و پالت های آزمایشی تحت پروژه الگویی  biophysicalمطالعات بیوفیزیک ) 

( تایلند برای جلوگیری از تنزل حاصلخیزی آنها نشان داد که تغییر  undulating terrain موجود در آبراهه های مناطق ناهموار)

( آبراهه ها انجام گیرد درحالیکه تغییر کاربری جنگل ها در  upper-lying partکاربری به هیچوجه نباید در اراضی باالدست ) 

شاخص هایی که به این منظور برای نشاندادن اراضی پست به مزارع شالیزاری دارای تنزل حاصلخیزی قابل مالحظه ای نمی گردند . 

اعی در مقایسه با اراضی جنگلی تغییر کیفیت اراضی استفاده شد عبارت از میزان فرسایش و مقدار مواد آلی خاک های اراضی زر

بعنوان بخش های دست نخورده بوده اند . فرسایش خاک در اراضی باال دست تحت کشت محصوالت کشاورزی نسبت به اراضی 

بوده و این  t/ha/yr 20میالدی حدود  2000پالت های جنگلی در سال  اشد مثالً میزان خاک فرسایش یافتۀجنگلی بسیار قابل توجه می ب

 us soil conservation serviceوع در مقایسه با حد مجاز فرسایش خاکهای زراعی که توسط سرویس حفاظت خاک آمریکا ) موض

که در اراضی زراعی بواسطه  Kو  N  ،Pبرآورد گردیده است ، بسیار قابل مالحظه می باشد . مقدار t/ha/yr 12-10( به میزان 

(  cassava، نسبت به اراضی جنگلی بسیار زیادند چنانکه در اراضی تحت کشت کاساوا ) فرسایش سالیانه از دسترس خارج شده اند 

 6/0و  2/0،  5/1ولی در اراضی جنگلی   kg/ha 3/3و  2/1،  2/8و در اراضی نیشکر بترتیب  kg/ha 1/7و  2/3،  5/15بترتیب 

kg/ha کم بودن ً پوشش سبزینگی خاک و فراوانی بهم زدگی خاک )  بوده است . دالیل فرسایش خاک ها در اراضی زراعی عمدتا

disturbance  ( از طریق شخم )ploughing  بویژه نزدیک به وقوع بارندگی های سنگین می باشند زیرا اراضی جنگلی از پوشش )

 سبز بیشتری برخوردار بوده و کمتر دچار بهم خوردگی خاک سطحی می گردند . 

م در اینگونه مطالعات است . مواد آلی خاک از جمله مقدار کل  soil organic matter = SOMمواد آلی خاک )  ( از شاخصه های مه 

( و قابل  stable( شامل مواد آلی تثبیت شده )  SOM pools] مجموعه مواد آلی ) کربن و نیتروژن موجود در خاکهای تخریب شده 

واد آلی ناپایدار و ها داشتند ، مورد ارزیابی قرار گرفتند . مجموعه م( [ پالت هایی که کاربری متفاوتی در آبراهه  labileدسترس ) 
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ً تبدیل می شوند در حالیکه مجموعه مواد آلی تثبیت شده نظیر  microbial biomassنظیر بیوماس میکروبی )  قابل دسترس ( سریعا

ه مقدار کل مواد آلی دارای بیشترین مقدار در ( بکندی تبدیل می گردند . مطالعات نشاندادند ک humic substancesمواد هوموسی ) 

مقایسه با اراضی زراعی باالدست تحت کشت نیشکر و کاساوا می باشد درحالیکه مقدار کل مواد آلی در سیستم زراعی شالیزاری قابل 

 اضی جنگلی استسبت به ارهمچنین نتایج بیانگر تنزل حاصلخیزی اراضی زراعی باالدست نرقابت با اراضی جنگلی بوده است . 

هیچگونه تنزلی را نشان نداد که احتماالً به سبب بافت سنگین اراضی  SOM( از نظر  paddy systemبطوریکه سیستم شالیزاری ) 

شالیزاری نسبت به اراضی باالدست و موقعیت آنها از نظر قرار داشتن در اراضی کم ارتفاع تر است که سبب عدم انتقال مواد از 

به اراضی دشت گردید . شواهد متعدد بیانگر این موضوع است که کاهش حاصلخیزی خاک ها سبب محدودی ت تولیدات  مناطق باالدست

کشاورزی می شوند و خاک هایی با برخی خصوصیات فیزیکی که از نظر دانه بندی فقیر محسوب می شوند ، موجب عدم پایداری 

م می گردند . بعالوه کاربری اراضی کشاورزی بویژه در زراعت های تک تولید محصوالت زراعی در مناطق دارای بارندگی نامنظ

یستم را در مقایسه با جنگل سمناطق باالدست موجب تنزل جد ی حاصلخیزی خاکها می شود و پایداری  ( monocultureمحصولی )

 . ( 40 )بعنوان یک حالت طبیعی تهدید می نماید 

( یعنی ناحیه )  socio-ecologicalاکولوژیکی ) -شرقی تایلند به چهار جنبه اجتماعی ییر کاربری اراضی طی قرن اخیر در شمالتغ

region  ( جامعه ، )community  ( چشم انداز و منظره ، )landscape  ( و اندازه مزرعه )field plot  . بستگی داشته است )

ا  subsistenceور امرار معاش ) تغییرات کاربری در تمامی بخش ها از حالت جنگل به اراضی زراعی به منظ ( انجام گرفته است ام 

یک مورد از کاهش سریع مساحت جنگل ها بواسطه تغییر کاربری آنها به  1950ع نبوده اند . در سال های این تغییرات بسیار سری

کاربری اراضی مطرح ( مالحظه گردید . رشد جمعیت بعنوان اصلی ترین عامل تغییر  cash cropکاشت زراعت های زودبازده ) 

(  degradationگردیده است . تغییر کاربری به کاهش حاصلخیزی ) بوده که با فاکتور بکارگیری محصوالت اقتصادی تر تقویت 

ا تأثیر چندانی بر حاصلخیزی اراضی پائین دست نداشته است . اراضی زراعی مرتفع دارای بیشترین مقدار  اراضی باالدست انجامیده ام 

و کمترین میزان ذخیره مواد آلی نسبت به جنگل های طبیعی هستند . اراضی پائین دست بعنوان اراضی شالیزاری گواینکه فرسایش 

ا تغییراتی از جانب پذیرش عناصر غذایی انتقال یافته از بخش های مرتفع را متحمل شده  نشانه ای از تنزل حاصلخیزی بروز نداده اند ام 

( در تمامی مقیاس ها  agro-ecosystemsگیاهان زراعی همراه با درختان در قالب آگرواکوسیستم ها )  اند . بکارگیری توأمان کشت

( نیز این نتایج حاصل گردید که اکوسیستم جنگل  mimicبه تثبیت حاصلخیزی بهتر اراضی انجامید . از طریق سیستم های تقلیدی ) 

ستم های تک کشتی می باشند . بطور کلی تالش برای معاش موجب افزایش های طبیعی دارای ثبات اکولوژیکی بیشتری نسبت به سی

 ثبات اجتماعی و اقتصادی در مناطق کشاورزی شمال شرقی تایلند گردیده است . 

مطالعه تغییر کاربری اراضی عبارت از آنالیز تأثیرات متقابل انسان بر مناطقی است که بصورت فعلی ظهور یافته است . بررسی 

تفاده از یک منطقه جغرافیایی در یک محدوده مشخص زمانی موجب درک عمیق تری از وضعیت منابع سرزمینی می شود . سابقه اس

م از اراضی  میلیون نفر ( این کشور را در  20یت ) هزار کیلومتر مربع ( و جمع170عنی ) یمناطق شمال شرقی تایلند حدود یک سو 

ا از پتانسیل بالقوه ای بویژه از نظر وسعت اراضی و جمعیت اختیار دارد . گرچه از نظر اقتصادی از ف قیرترین مناطق کشور است ام 

کافی برای توسعه یافتگی برخوردار می باشد که ضمن قرن اخیر با تخریب منابع طبیعی از قبیل جنگل ها ، خاک و آب مواجه شده است 

صد در سالهای اخیر رسیده و تنزل حاصلخیزی اراضی منطقه در 14به کمتر از  1930درصد در سالهای  90. وسعت جنگل ها از 

منجر به کاهش عملکرد و تهدیدی برای استفاده طویل مدت از این اراضی گردیده است . مناطق تغییر کاربری شده شمال شرقی تایلند 

 . ( 40 )د نه می شو( دید tree-studdedپیشین )  رجای مانده از جنگل های تخریب شدۀبصورت چشم اندازی از درختان ب

                       

                               

 

 

 «  ضی باالدست و جنگلی به باغات و مزارع : تغییر کاربری ارا 10و11اشکال»   
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 روش کار و بررسی چارچوب ها : 
(  hierarchyراگیری و یا دسته بندی ) در یک مطالعه به چگونگی تغییر کاربری اراضی شمال شرقی تایلند در مقیاس ف

فاکتور هم ارزش اکولوژیکی و اجتماعی  ( از دو Rambo-1991آگرواکوسیستمی متفاوت پرداخته شده است . برخی پژوهندگان ) 

ودخانه برای پیگیری موضوع بهره گرفته اند چنانکه در دسته بندی اکوسیستمی اراضی به مزرعه ، دشت وسیع ، حوزه آبگیر ، مسیر ر

شهری ، استان ، کشور ، قاره و کل کره زمین می  روه بندی اجتماعی اراضی به محدودۀ خانه ، دهکده ، محدودۀو نظایر آن و در گ

توان اشاره کرد . خانواده روستایی در پائین ترین سطح دسته بندی اجتماعی قرار می گیرد . برای اطالع یافتن از وضعیت زمین 

( و تجزیه  seismography( ، تکنیک های زلزله نگاری )  Global Positioning System)  GPSهای  شناسی منطقه از روش

های آزمایشگاهی نمونه ها استفاده گردید و ضمن آن دریافت گردید که تنزل حاصلخیزی خاکها تنها در اراضی آپلند وقوع یافت 

 این موضوع در اراضی پائین دست حادث نگردید . درصورتیکه 

 ر اساس تحقیقات انجام شده ، مهمترین عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی عبارت بودند از : ب

 ( نظیر رشد بیرویه جمعیت  demographic( عوامل جمعیتی ) 1

عی ( مثالً وضع قوانین مالکیت کوتاه مدت باعث تمایل زارعین به کاشت گیاهان زرا political administrative( اراده حکومتی ) 2

 و فصلی می شود و آنها به کاشت درختان و جنگلکاری اشتیاق نشان نخواهند داد . 

 (  biophysical( امتیازات بیولوژیکی ) 3

 (  economic( جنبه های اقتصادی ) 4

 (  socio-culturalفرهنگی ) -( موضوعات اجتماعی5

 

 در صورت تغییر کاربری جنگل ها : 
 عاید کشاورزان می شود . اراضی ب در زمان تغییر کاربریالف( مقدار زیادی علوفه و چو

 ب( تغذیه و پرورش دام ها در جنگل های قطع شده با سهولت بیشتری نسبت به جنگل های رشد یافته انجام می شود . 

  .( 40 )ج( باعث آزاد شدن اراضی جدید برای فعالیت های کشاورزی و سایر فعالیت های جمعیت در حال رشد می شود 

 

 :  تأثیر تغییر کاربری اراضی شمال شرقی تایلند در سطح منطقه ای

درصد از اراضی کشور در  9/6میالدی به صورت پراکنده ای در سطح کشور وجود داشت و تنها  1930جمعیت تایلند در طی سالهای 

ا بمرور کشاورزی بدون آبیاری  ندشد ( بود و سایر زمینها در قالب جنگل حفظ می irrigatedاشغال محصوالت کشاورزی فاریاب )  ام 

 (non-irrigated  نیز در این مناطق گسترش یافت . تغییر کاربری اراضی در ابتدا اصوالً برای توسعه کشاورزی صورت می )

ضمن (  land conversionفشارها برای تغییر وضعیت اراضی )  نگرفت که به تغییر سیمای سبزینگی این مناطق انجامید . بیشتری

( از برای پاکسازی اراضی بمنظور ایجاد شالیزار  peasant( روستایی )  pioneerتوسط دهقانان پیشرو )  1880-1980سالهای 

انجام پذیرفت . برنج مهمترین ماده غذایی مورد پذیرش مردم در مناطق شمال شرقی تایلند است و تولید مقدار کافی برنج از مهمترین 

ی جمعیت این نواحی می باشد . شالیزارها معموالً توسط گروه هایی از مهاجرین که تصمیم به اقامت در یک عوامل امنیت غذایی برا

لین شالیزارها  در بخش های پائین دست اراضی ناهموار که از اکثریت برخوردار منطقه جدید و مناسب می گرفتند ، ایجاد گردیدند . او 

( و یا حواشی آبراهه ها قرار  mini-watershedای پائین دست حوزه های آبگیر کوچک ) بودند ، ایجاد شدند . مناطقی که در بخش ه

(  alluvium depositsداشتند ، به سبب فراوانی و سهولت دستیابی به آب مورد نیاز و خاکهایی که از نوع رسوبات آبرفتی ) 

دند . دهکده ها معموالً در بخش های مرتفع و در مجاورت حاصلخیز بودند ، نسبت به خاکهای بافت شنی مناطق باالدست ترجیح داده ش

اراضی شالیزاری احداث گردیدند . برخی معتقدند که احداث شالیزارها در بخش های باالدست قبل از اراضی پائین دست شروع شده اند 

نُده های درختان نبوده است اکندن کزیرا برای اینکار نیازی به ایجاد ساختارهای اختصاصی برای شالیزارهای غرقابی و همچنین از ج

مراحل بعدی به سبب طغیان علفهای هرز به ایجاد شالیزارهای غرقابی اقدام گردیده است . گرچه در سال های اخیر به ایجاد  در و

ناشی از ( جویبارهای  spilled-over( یا تقسیم )  diverted( در سرتاسر آبراهه ها برای هدایت )  earth dams سدهای خاکی ) 

 ( اقدام نموده اند .  rain-fed rice cultivationنزوالت آسمانی به اراضی شالیزاری مشروب از باران ) 

( را نداشته اند ، همواره  submergedکه قابلیت غرقاب شدن )  ( در اراضی باالدستی shifting cultivationکشاورزی نوبتی ) 

تا  1960حدود یک میلیون هکتار را شامل می شدند ولی بمرور ضمن سالهای  1930سالهای بکار گرفته شده اند و اینگونه اراضی در 

( از برجسته ترین اموری بود که در اراضی  cattle raisingپرورش گوساله های پرواری ) درصد از اراضی کاهش یافتند .  5/3حد 

( و  open forestsسبز جنگل های باز و محافظت نشده )  تغییر کاربری اجرا گردید . این حیوانات از علوفه های خشک و همچنین

محصول برنج در ضمن  ( آنها تغذیه می کردند ولیکن بعد از برداشت palatable( خوش خوراک )  shrubsدرختان و درختچه های ) 

صول خشک سال مبادرت می ( در ف rice straw( و از کاه برنج )  rice stubbleتعلیف بقایای محصول شالیزاری )  فصول مساعد به

( برای اصالح خاک بسیار مؤثرند لذا همواره مقدار زیادی از آنها در  livestock( دام ها )  manureورزیدند . کودهای حیوانی ) 

( ، مزارع  rice nursery bedخزانه های برنج ) (  soil amendment( موجود بودند که برای اصالح خاک )  pensآغل هایشان ) 

 ( مورد استفاده قرار می گرفت .  mulberry bushesاکو و باغات توت ) تنب
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ینان برخوردارند جنگل هایی که در اطراف روستاهای مناطق شمال شرقی تایلند قرار دارند ، از اهمی ت بسزایی در زندگی روستانش

( ،  dyesوفه ( ، مواد دارویی ، رنگ های طبیعی ) مواد ساختمانی ، سوخت ، غذا ) میوه ، سبزیجات ، آجیل ها و عل زیرا تأمین کنندۀ

درختانی که پس از جنگل زدایی بمنظور ایجاد اراضی ( و سایر مواد ضروری آنان هستند .  shade( سایه انداز )  resinsرزین ها ) 

شالیزاری و سایر اراضی  کشاورزی باقیمانده اند ، تشکیل چشم اندازهای منحصر بفردی را در این مناطق داده اند که در اراضی

( سبب حاصلخیزی و  trees`  canopiesزراعی مرتفع تر دیده می شوند . وجود درختان در مزارع بویژه ناحیه سایه انداز آنها ) 

ت بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاکها از جمله در مناطق دارای درختان برگریز می گردد بنابراین حفظ درختان پراکنده بسیار اهمی  

دارد . اغلب کشاورزان بدون اینکه به افزایش عملکرد تولیداتشان بیندیشند ، نسبت به افزایش سطح زمینهایشان تالش می ورزند که از 

دالیل اینکار کمبود عملکرد بسبب عدم حاصلخیزی این اراضی است . غالباً به کشاورزان این مناطق توصیه شده است که از کشاورزی 

( ،  chillies، باغبانی و ... ( استفاده کنند . کشت نباتات پرمصرف و تجاری نظیر سبزیجات برگی ، فلفل قلمی ) توأمان ) زراعت 

( ، انواع  papaya( ، لوبیا ها ، موز ، پاپایا )  cucurbits( ، کدوئیان )  eggplants( ، بادنجان )  peppersفلفل های دلمه ای ) 

( که برگهایش بعنوان محرک جویده می  betel( ، گیاه تنبول )  tobacco( ، تنباکو )  spicesت ) درختان میوه ، علوفه و ادویه جا

( که  leucaena( که از فیبرهای آن تشک و لحاف تهی ه می کنند ، لیوکانا )  kapok( ، پنبه ، کاپوک )  mulberryشوند ، شاه توت ) 

( بسیار رایج است . اغلب بخش هایی که  eucalyptusار می روند و اکالیپتوس ) از جنس بابونه سفید بوده و برای تهیه حشره کش بک

به اینگونه کشت ها اختصاص می یابند شامل قطعات محوطه خانه ها ، قطعات اراضی منفصل از محل سکونت روستائیان ، حاشیه 

( و قطعات اطراف  termite mounds)  تاالب ها ، اراضی شالیزاری پس از برداشت برنج ، پشته های داخل اراضی شالیزاری

بوده بیشتر برای مصارف شخصی  1920-1950( می باشند . اهداف کشاورزان از کشت و کارشان ضمن سالهای  hut plotsکپرها ) 

 . ( 40 )ولیکن بعد از آن زمان بیشتر بمنظور فروش تولیدات کشاورزی هدایت گردیده است 

 

 ی تایلند عمدتاً بسبب عوامل زیر بوده است :  تغییر کاربری اراضی در شمال شرق
نفر رسید و میلیون  18میلیون نفر به  3( جمعیت تایلند از  1920-85سال )  65( رشد سریع جمعی ت : برطبق مدارک موجود ضمن 1

( مهاجرت  frontier areasروستاها به زیر کشت بروند و افراد فاقد زمین برای سکونت به مناطق جلوتر )  سبب شد تا تمامی گسترۀ

 کنند . 

اجتماعی در سطح مل ی و بین المللی آنچنانکه مهمترین -( افزایش بازارها و رواج کشاورزی تجارتی بسبب تغییرات اقتصادی و سیاسی2

فزایش تقاضا ( مناطق باالدست را کنف ، ذرت ، نیشکر ، بادام زمینی و کاساوا تشکیل دادند . ا cash cropsزراعت های بازار پسند ) 

 برای اینگونه محصوالت سبب فشار بیشتر بر مناطق جنگلی گردید و محدوده های آنها بیشتر و بیشتر به عقب رانده شدند . 

سه قرار فراناجتماعی مردم که مورد تهدید امپریالیزم -( کوشش های دولت تایلند در طی قرن نوزدهم برای بهبود وضع اقتصادی3

از سوی کشورهای همسایه به گسترش کمونیزم تحریک می گردیدند . در این راستا اقدام به احداث هزاران  مداشتند و طی قرن بیست

کیلومتر جاده های استراتژیک شد که روستاها را به بازارهای مصرف متصل نمودند . سدهای ساخته شده برای تولید انرژی الکتریکی 

تسریع توسعه منطقه ای انجامید . گواینکه تأکید زیادی نیز بر اصالح ساختارهای  و تهی ه آب بخش کشاورزی بکار گرفته شدند که به

 . ( 40 )آموزشی و توسعه جامعه انجام گرفت 

 

 تأثیر تغییر کاربری اراضی در سطوح مختلف جامعه : 
 4خالصه نتایج  اینجا به ع کوچک بررسی نمود که دربا نظر دقیق تری می توان تغییر کاربری اراضی را در سطوح روستاها و جوام

 پژوهش انجام شده ، اشاره گردیده است :

الف( شکل گیری دهکده های مناطق مرکزی منطقه با پاکسازی اراضی برای ایجاد شالیزارها شروع شد . زمین های حاشیه رودخانه ها 

اولی ن بخش هایی بودند که تبدیل به  بسبب سهولت دستیابی به آب مورد نیاز ، خاک های رسوبی و در نتیجه حاصلخیزی بیشتر از

دشت ها از جمله مناطقی بودند که مورد هجوم واقع شدند زیرا از تراکم درختان کمتری برخوردار بودند ، اراضی کشاورزی گردیدند . 

ه زیادی داشتند و تل های خاکی میان مزرعه ای )   .  دن( کمتری در آنجا دیده می شد termite moundsحاصلخیزی بالقو 

و سپس  ندشکل گیری آبادیها در اراضی ناهموار شمال شرقی تایلند بدین ترتیب که ابتدا اراضی پائین دست تبدیل به شالیزار گردیدب( 

اراضی باالدست پس از جنگل زدایی بصورت مستقیم و یا پس از تراس بندی به زراعت هایی چون برنج یا محصوالت بازار پسند ، 

باغی و یا چراگاه اختصاص یافتند . با افزایش جمعی ت منطقه و امکان صادرات برخی محصوالت نظیر کنف -سایر محصوالت زراعی

 (kenaf  ( و برنج های گلوتین دار )glutinous rice  ( از طریق حمل و نقل رودخانه ای و یا به کمک درشکه ها )carts  در سال )

غیر کشاورزی گردید و روند تغییر کاربری اراضی تسریع یافت . با افزایش  سبب افزایش فشار به مناطق جنگلی و 1945-60های 

ً از اراضی جنگلی تعلیف می کردند ، تتبدیل اراضی غیر کشاورزی به اراضی زراعی و باغی از تعداد دام های روس ائیان که غالبا

، کنف ، کاساوا و یا کشاورزی مخلوط (  non-glutinousکاسته شد . زراعت پلی کالچر گیاهانی چون برنج های غیرگلوتینی ) 

(  ponds  ( و استخرهای ذخیره آب ) weirs( تغییر یافت . احداث بندها )  monoculturalباغی به کشاورزی مونوکالچر )  -زراعی

(  nutrient depletionبه گسترش زراعت برنج انجامید . بکارگیری کشاورزی متوالی بدون افزایش کودها به تخلیه عناصر غذایی ) 

خاک در اینگونه سیستم های کشاورزی منتهی گردید . زراعت گیاهان بازار پسند بویژه سبزیجات از اولوی ت بیشتری برخوردار شدند 

( بر بکارگیری  natural fishکه نیازمند کارگران ، آفت کش ها و کودهای شیمیایی بیشتری نیز بودند . با کمیاب شدن ماهیان طبیعی ) 
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( بیشتر روستائیان به شهرها  relyاین تغییرات درنهایت به وابستگی ) یان پرورشی در استخرهای ذخیره آب تأکید ورزیده شد . ماه

 ( و خوداتکایی روستاها به شد ت کاست .  autonomyجهت رفع نیاز نهاده های کشاورزی منجر شد که از خودمختاری ) 

یعنی  1981قبل از سال  آبادی ها ( : برخی ساکنین permanent floodplainسیل گیر ) ( تغییر کاربری اراضی دشت های دائماً 3

سکنی گزیدند و به  Chiزمانیکه دولت تایلند آنها را بطور رسمی بعنوان دهکده برسمیت بشناسد ، دراین مناطق یعنی حاشیه رودخانه 

ه را شالیزارهایی تشکیل می دادند که در فرورفتگی های ) کشت برنج در شالیزارهای احداثی پرداختند . اولین مزارع ایجادشد

depressions  (حاشیه دشتهای سیل گیر )nong in Thai  ( قرار داشتند . مطالعات جمعیت شناسی )demographic  نشان داد که )

( و  in-migration) ( مثبت بوده است درحالیکه پدیده مهاجرت به داخل منطقه  1900-1919هجوم مهاجرین به این منطقه ) 

ا  1920-34( بین سال های  out-migrationمهاجرت به خارج از آن )  -83مهاجرت به خارج منطقه از سال بحالت تعادل درآمد ام 

( برای جستجوی اراضی مناسب بهمراه تمامی  land pioneeringبصورت شایعی وقوع یافت . در مرحله اول ، افراد پیشرو )  1935

( خود به سرزمین های جدید مهاجرت کردند . تشدید سیر  kinds-people( و خویشاوندان )  entire householdsده ) افراد خانوا

( شد . در سال های پس از  daughter villageمهاجرت در برخی نقاط باعث شکل گیری روستاهای جدید در مجاورت همدیگر ) 

م ) قطع کردن و سوزانیدن ) خام و اولیه کمیاب گردید ، در اکثر مناطق به روش  ( که پنبه بعنوان یک ماده WWIIجنگ جهانی دو 

slash & burn method  جنگل ها به ایجاد اراضی زراعی جدید برای کشت پنبه اقدام شد بطوریکه تمامی اراضی جنگلی که در )

 میالدی ناپدید گردیدند .  1960حاشیه مناطق مسکونی قرار داشتند ، ضمن سال های 

( عمدتاً از اراضی باالدست و  bansبرخی روستاها در آبراهه های موجود در اراضی ناهموار احداث شدند . اینگونه آبادی ها )  (4

لین گروه هایی که به این مناطق مهاجرت نمودند و سکنی گزیدند را رمه  مرتفع بیشتری نسبت به اراضی شالیزاری برخوردارند . او 

( به همراه خانواده هایشان تشکیل می دادند زیرا این مناطق پوشیده  livestock merchants & herdsmen)  داران و تاجران دام ها

( در تمامی سال بودند که از چشمه های ناشی از سفره های کم عمق  lush forest vegetationاز علوفه های سبز و آبدار جنگلی ) 

لین گیاهان اهلی بودند که در این مناطق غرس گردیدند mango treeبه ) آبهای زیرزمینی سیراب می گردیدند . درختان ان  ( از او 

( 40 )  . 

 

 

( ، توتون و نیشکر برای تهی ه شکر خانگی  native melonsکشاورزان همچنین اقدام به کاشت گیاهانی چون انواع خربزه های بومی ) 

 (home-made sugar و پنبه در تل های خاکی هموار نشده )  موجود در قطعات شالیزاری نمودند . بمرور زراعت پنبه جایگزین

زراعت کنف گردید زیرا زارعین از وضعیت کشاورزی معیشتی به وضعیت جدیدی که نیازمند فروش بخشی از تولیدات به بازارهای 

 .  (40)( تجاری محلی بفروشند enterpriseمصرف بود ، دست یافتند . درحالیکه کنف را می توانستند فقط به برخی از بنگاه های ) 

                                              

 

 

 «  (40) : مواد غذایی موجود در خاکهای مختلف آبراهه 2جدول»                                       

 کربن کل موارد ردیف

g/kg 

 نیتروژن کل

g/kg 

 کربن بیوماس

g/kg 

 نیتروژن بیوماس

g/kg 

 ت مواد آلیذرا

 (mm 2-1 ) 

g/kg 

 اسید هومیک

g/kg 

نیتروژن 

 معدنی

mg/kg 

 75/0 93/2 40/0 6/26 1/116 30/0 5/5 جنگل 1

 47/2 39/2 07/1 9/29 3/78 30/0 2/4 شالیزار 2

 89/2 25/1 15/0 1/7 2/37 05/0 2/1 کاساوا 3

 71/2 82/1 14/0 5/17 2/78 11/0 0/2 نیشکر 4

 

دشت ها و آبراهه ها  حاشیه بخش های تورفتگی و آباد شدۀید جمعیت بمرور به آباد کردن بخش های بالنسبه مرتفع تر با روند رو به تزا

( محسوب  marginal areaند و بعنوان اراضی حاشیه ای ) بوداقدام گردید . سپس نقاط پراکنده ای که از حاصلخیزی کافی برخوردار

شد و حاصلخیزی می می این دوران فقط از دانش بومی برای تولیدات کشاورزی بهره گرفته می شدند ، به زیر کشت رفتند . در تما

( از جمله علف های هرز وجین یا برگردانیده شده ، بقایای گیاهان زراعی ،  natural fertilizersخاک به کمک کودهای طبیعی ) 

برای حفظ حاصلخیزی خاکها عبارت  ردید . الگوی کاشت گیاهانگمی ( جنگلی تأمین  debrisکودهای دامی ، برگ ها و سایر بقایای ) 

از نوعی تناوب زراعی شامل بکارگیری دوره های آیش در بین سال های کاشت محصول بوده است . آماده سازی زمین و نیروی الزم 

لیه تغییر کاربری عمدتاً جهت حمل و نقل تنها به کمک حیوانات اهلی و نیروی انسانی تأمین می شد . هدف گذاری تولید ضمن  مراحل او 

( سمت دهی گردید .  semi-commercialized( بود ولی بمرور به نیمه تجاری )  subsistence-orientationبرای امرار معاش ) 

تحت تأثیر محصوالت بازار پسندتری چون کاساوا قرار گرفت و بنحو رق ت  1970-80زراعت محصوالتی چون کنف ضمن سال های 

و امکان استفاده افزون تر از نهاده های  RD6ی بتدریج حذف گردید . با معرفی ارقام پرمحصول و غیر گلوتینی برنج نظیر آور

بر اولوی ت بهره برداری از شالیزارها نسبت به  15-15-15با کودهای   16-20-0کشاورزی و جایگزینی کودهای شیمیایی مرکب 



 11 

(  Jasmine rice( برنج نظیر رقم جاسمین )  aromatic  )  لیت کاشت ارقام با کیفیت و معطرتولیدات کشاورزی افزوده شد و از مقبو

 ( کشاورزان تغییر یافت .  diet و رژیم غذایی )  کاسته شد ( 1987-94در نزد زارعین ) 

اورزی به پروژه های خانه ( برای تبدیل زمین های کشاورزی و غیر کش land speculatorsوارد شدن سفته بازان و زمین خواران ) 

( از جدیدترین عوامل تغییر کاربری اراضی در مناطق شمال شرقی  commercial private housing projectsسازی تجاری ) 

 .  (40)تایلند است 

 

  

 مطالعه موردی جهت آشنایی با شرایط :
در مناطق شمال شرقی تایلند قرار  Khorat basinاز آبادی هایی است که در حوزه آبخیز  Kham Muang( بنام  banدهکده ای ) 

اجتماعی همواره مورد توجه قرار می گیرد و بعنوان -اقتصادی هایویژگی دارد که از نظر خصوصیات فیزیکی ، بیولوژیکی و برخی 

(  land degradation( و در ارتباط با نزول حاصلخیزی )  land-use pattern) یاری در پروژه های الگویی کاربری اراضی مع

( مورد بررسی واقع می گردد . این ناحیه از نظر سوابق پیشین و حال بخوبی  undulating( و ناهموار )  terrainزمینهای طبیعی ) 

مطالعه گردید چنانکه معلوم شد که پیش از این تماماً پوشیده از جنگل بوده ولی بتدریج عاری از درخت شده است . اراضی پائین دست 

 . (30)( و اراضی باالدست را برای کاشت محصوالت تازه بکار گرفته اند  paddy riceای زراعت برنج غرقابی ) آن بر

 

شرقی واقع 102ُ52َ-53َ 102ُشمالی و طول جغرافیایی   48َ 16ُ-49َ 16ُ این دهکده در عرض جغرافیایی   ------:  جمعیت ساکن

قرار دارد و به   Khao Suan Kwangکیلومتری شهرک  6و   Khon Kaenل شهر کیلومتری شما 45شده است و در فاصله تقریبی 

کیلومتر جاده روستایی  5/1( و  friendship highwayکیلومتر در مسیر بزرگراه دوستی )  5/43سهولت از طریق جاده آسفالته ] 

خانوار با جمعیتی  137د . این دهکده دارای دهکده این منطقه محسوب می شو 12جدیداً آسفالت شده [ قابل دسترسی است و یکی از 

 کارگر در هر خانوار می باشد . 6/5نفر زن ( است که بمعنی  360نفر مرد و  408نفر )  768معادل 

درصد (  2/13هکتار از کل اراضی )  76هکتار را اشغال نموده است که  576این دهکده مساحتی برابر با  -----:  اراضی دهکده

درصد ( در بخش شرقی و غربی منطقه مسکونی  69هکتار )  400ونی تشکیل می دهد . اراضی کشاورزی به وسعت آن را بخش مسک

 3واقع است . زمینهای بخش شرقی بصورت ناهموار ولی اراضی غربی نسبتاً هموارند . نسبت اراضی باالدست به اراضی پائین دست 

درصد ( از اراضی دهکده را تشکیل می دهند  15هکتار )  6/84حدود یرین و سارستان و جنگل نظیر گواست . اراضی عمومی  2به 

خانوار فاقد زمین نیز در دهکده زندگی می کنند . خاکهای دهکده  5هکتار است ولیکن  9/2. متوسط مالکی ت اراضی هر خانوار حدود 

 .  (30)غالباً از بافت شنی با حاصلخیزی کم است 

 

( جنوب غربی است که در تابستان بصورت فصل  monsoonوای منطقه متأثر از جریانات مونسون ) آب و ه -----:  اقلیم منطقه

مونسون شمال شرقی است که در پائیز بصورت فصل خنک و خشک بروز می یابد چنانکه در فاصله فوریه  بارانی و همچنین جریانات

درجه سانتیگراد و  0/19-3/24  ه سانتیگراد و حداقل دمایدرج 2/32-9/35تا آوریل بحالت مرطوب و خیلی گرم با حداکثر دمای 

-4/30درجه سانتیگراد می باشد ولیکن در فصل خنک و خشک ) نوامبر تا ژانویه ( دارای حداکثر دمای  1/25-6/29میانگین دمای 

(  1961-1990له از سا 30درجه سانتیگراد ) میانگین اطالعات  4/22-6/24و متوسط حرارت  0/16-7/19، حداقل دمای  2/29

با ای ام بارندگی ساالنه  mm 1000است . فصل بارانی از آوریل تا اکتبر را در بر می گیرد . میانگین بارندگی ساالنه منطقه در حدود 

 روز می باشد .  137

  

رایج در  Esarnدر زبان  Homقرار دارد . واژه  Hom Bak Hebمحل بررسی در موقعیتی موسوم به  -----:  موقعیّت آبراهه

اینگونه از ( است که دز بخش های پائین دست آن جویبارهایی جاری هستند .  saddleمنطقه به معنی قطعه زمینی به شکل زین اسب ) 

( کوچک محسوب داشت . جویبارهای حاصل از این بخش معموالً به بخش های  watershedاراضی را می توان یک آبخیز ) 

زیر می شوند . دربخش های باالدست اقدام به کشت سایر محصوالت می نمایند . محل مورد مطالعه در فاصله شالیزاری پائین دست سرا

 600هکتار می باشد . ضلع شمالی آن در حدود  14کیلومتری محل سکونت روستائیان قرار دارد . مساحت کل این محل حدود  3-2

) گیاهان دو  Dipterocarp ه هم مرز با جنگل حفاظت شده ای از گیاهان متر است . حد شمالی منطق 250غربی آن -متر و ضلع شرقی

 ( می باشد .  Thealesو راسته  Dipterocarpaceaeلپه ای بومی جنوب آسیا ، استیپول دار با برگ های متناوب از خانواده 

 

( در  bedrocksی از سنگ بستر ) این اراضی بعنوان یک آبخیز کوچک شامل الیه ا -----:  ( منطقه geologyزمین شناسی ) 

متری خاک سطحی و بشکل موازی با آن در کلی ه شرایط توپوگرافی استقرار یافته است . سنگ های بستر یافت شده غالباً  10-12عمق 

  Khok Kruat( می باشند . این سنگ ها متعل ق به تشکیالت  shales( توأم با سنگ های رسی )  sandstoneاز نوع ماسه سنگ ) 

 lithological( شکل گرفته اند . اطالعات حاصل از مطالعات لیتولوژیک )  Cretaceousهستند که در دوره زمین شناسی کرتاسه ) 

( حاصل گردید ، نشان دهنده  piezometer networkحفره ایجاد شده بفرم شبکه پیزومتری )  9متر که بکمک  8-10( در اعماق 
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خاک رسی وجود دارد . خاک سطحی منطقه از خاکهای زمین ،سطح  8/0-3/1ست و بین این الیه تا وجود بافت شنی تا لوم شنی ا

 .  (30)( و ذرات سنگریزه بعنوان مواد همراه ساخته شده است lateriteالتریت ) 

 

جنوبی می -لیدرصد در مسیر شما 8/2این منطقه عموماً بشکل ناهمواری با شیب  -----:  ( topographyپستی و بلندی ها ) 

متر از سطح دریا در باالترین  208( تا  asl = above sea levelمتر از سطح دریا )  190باشد . حداقل ارتفاع آن در پائین دست 

  بخش آن هم مرز با جنگل است گواینکه میزان شیب در همه جا یکنواخت نیست . 

 

موقعی ت متفاوت نظیر  8متری از طریق روش های حفر گودال در  5/1مطالعات پروفیل خاک تا عمق  -----:  ( soilsخاک ها ) 

جنگل ، اراضی کشاورزی باالدست و اراضی شالیزاری پائین دست انجام پذیرفت و نشانداد که خاک های منطقه از مواد مادری انتقال 

گردیده اند و از اینرو آنها را از نوع ماالً توسط آب منتقل ( با منشأ ماسه سنگ تشکیل شده و این مواد احت transportedیافته ) 

alluvium  . خاک ها اکثراً از بافت درشت یعنی شنی لوم تا لوم شنی ساخته شده اند و فاقد رس برای ایجاد دانه بندی هستند لذا می دانند

 ارند : سری از خاکها در این مکان به شرح زیر وجود د 3نیز می گویند . بطور کلی  Quartzipsamment آنها را 

 Ubon  (Aquic Quartzipsamment  )( خاکهای شالیزاری از سری 1

 Satuk  (Omic Paleustults  )و  Khorat( خاکهای باالدست از سری های 2و3

 «    : کاربرد بقایای گیاهی بعنوان مالچ   15شکل»    «       ز جهت حاصلخیزی خاک: استفاده از کود سب14شکل»          

       
 

 

اراضی مورد بررسی در این مطالعه از  -----:  ( vegetation and land useوضعیّت سبزینگی و کاربری اراضی ) 

 نظر کاربری به دو گروه جنگل و اراضی کشاورزی دسته بندی شدند :

 Dipterocarpپسند قطعه ای از جنگل حفاظت شده در بخش شمالی منطقه وجود دارد که شامل گونه های جنگلی خشکی  ---:  جنگل

با نام علمی  Rangو   Shorea obtusaبا نام علمی  Dipterocarpus tuberculatus   ،Tengبا نام علمی  Pluangاز قبیل 

Shorea siamensis   می باشند که بصورت عادی در مناطق ناهموار بخش های شمال شرقی تایلند مشاهده می گردند . اغلب گونه

( برگهای آنها ضمن فصول خشک سال بوقوع می  shed ( هستند که ریزش )  deciduousانواع برگریز ) های درختان منطقه از 

 د . نپیوند

 

دهه اخیر حاصل شده اند و از نظر ارتفاع در سطح پائین  3این اراضی از پاکسازی اراضی جنگلی ضمن  ---:  اراضی کشاورزی

کشت نیشکر و زیر سطح دریا ( قرار دارند . اراضی کشاورزی باالدست به متر از  200تری نسبت به اراضی جنگلی ) کمتر از 

ضی پائین دست به زراعت برنج اختصاص یافته اند . اراضی شالیزاری را به دو دسته می توان تقسیم بندی ولی ارارفته اند کاساوا 

ه ای بویژه شیب ها نیز بصورت بی مصرف ) نمود که شامل شالیزارهای تراس بندی شده و شالیزارهای مسطح هستند . اراضی حاشی

idle  و جایگاه رشد برخی گراس ها و بعضی علف های هرز گردیده اند که بعنوان علوفه دامی مصرف می شوند . اراضی شالیزاری )

اراضی کشاورزی باالدست بدلیل کمبود بارندگی و عدم دسترسی به آب کافی در برخی سال ها بصورت بال استفاده باقی می مانند . در 

 Depterocarpusنیز برخی ارقام بومی درختان بصورت پراکنده بویژه در مناطق باالدست رشد کرده اند که اغلب از نوع 

tuberculatus  . می باشند که غالباً جهت مصارف روستائیان قطع می گردند 

ساله اخیر تغییر کاربری  30گل بوده است که ضمن از این پوشیده از جن اراضی مورد مطالعه ، پیش ---:  سابقه کاربری اراضی

آن احداث گردید که برای پرورش یافته اند . ابتدا اراضی پائین دست تبدیل به اراضی شالیزاری شدند و تاالبی نیز در پائین ترین نقطه 

لین نصاص دارماهی هم کاربرد یافته است ولیکن سایر اراضی کشاورزی به کاشت دیگر محصوالت زراعی و باغی اخت د . او 

 .  (30)کنف و سپس کاساوا و نیشکر تشکیل دادندمحصوالت کشت شده را 
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خانوار با یکدیگر  3خانوار از زارعین می باشند که  6اراضی کشاورزی مورد نظر در تملک  -----:  کاربری کنونی اراضی

آبراهه ها احداث شده اند ، عمومیت دارد . در این بررسی به خویشاوند هستند . اینگونه کاربری از اراضی در سایر روستاهایی که در 

انتخاب سه قطعه زمین در شمالی ترین نقطه زیر کشت کاساوا و نیشکر و یک قطعه شالیزاری در جنوبی ترین نقطه آبراهه در 

 DR6( از واریته  medium-durationمجاورت تاالب پرورش ماهی مبادرت گردید . قطعه شالیزاری زیر کشت برنج متوسط رس ) 

بوده  Jack fruit( و  mangoرفت . قطعه دیگری نیز در بخش حاشیه ای آبراهه انتخاب شد که زیر کشت درختان میوه ای چون انبه ) 

اند . تاالب دیگری نیز در قسمت باالدست اراضی کشاورزی برای جمع آوری رواناب فصول پرباران و استفاده از آن برای آبیاری 

 در فصول خشک احداث گردیده است . مزارع 

 

تمامی کشاورزان مورد بررسی از تکنولوژی های قابل دسترس استفاده می کنند زیرا  -----:  مدیریت اراضی و محصوالت

سودآوری بیشتری برای آنها دارد . آنها همچنین اقدام به کاشت آزمایشی ارقام جدید گیاهان زراعی و باغی نموده اند و برای شخم 

( و همچنین برای تداوم و افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی از کودهای شیمیایی  Two-wheelاراضی از تراکتورهای دوچرخ ) 

 استفاده می کنند . 

بهمراه ارقام اصالح شدة قدیمی استفاده می کنند تا انعطاف پذیری   Rayong 60کشاورزان عمدتاً از رقم جدید و سازگار  ---:  کاساوا

از نظر کاشت و برداشت را ایجاد کنند . آنان پیش از معرفی ارقام جدید اقدام به کاشت در دو تاریخ یعنی اوایل فصل بارانی کافی 

م با استفاده از آب موئینگی )  –)مارس  capillaryمه( و پایان فصل بارانی )اکتبرتا اواسط نوامبر( می نمودند ولیکن کاشت در تاریخ دو 

water ماه پس از کاشت  6ه های کم عمق زیرین حاصل می شود ، امکان پذیرتر است . ارقام جدید کاساوا را می توان ( که از سفر

ماه به دو دفعه کاشت آن اقدام ورزند . کاساوا را  12-16برای فروش به بازار عرضه نمود چنانکه زارعین را قادر می سازد تا ضمن 

روز بعد از کاشت مواجه با بارندگی نگردد . مسیر ردیف  7-14نند و بهتر است ضمن بصورت ردیفی و در باالی پشته ها کشت می ک

د . این موضوع نهای کاشت را در راستای شیب های کم قرار می دهند تا خروج رواناب را از طریق نهرچه های وسیع تسهیل نمای

شرایطی دارد ، جلوگیری می نماید . برای کاهش ( کاساوا که حساسیت زیادی به چنین  water loggingهمچنین از غرقاب شدن ) 

داخل زمین های زراعی که موجب افزایش فرسایش خواهد شد ، اقدام به احداث پشته ای بین جنگل و ورود رواناب جنگل باالدست به 

دهند تا آنها را در تراکم  زمین زراعی برای هدایت رواناب به خارج از آنها می نمایند . واریته های جدید کاساوا به زارعین اجازه می

 8/0×8/0یا  1×7/0های بیشتری بکارند و در نتیجه به عملکردهای بیشتری دست یابند . فواصل کاشت در ارقام جدید کاساوا در حدود 

ی دارند . متر بوده است . ارقام جدید کاساوا به کودهای شیمیایی نیاز بیشتر 1×1متر می باشد درحالیکه فواصل کاشت در ارقام قدیمی 

کیلوگرم است . افزایش سطح کاشت و افزایش بهای کودهای شیمیایی درضمن  25-50( حدود Raiمقدار کود مصرفی برای هر رایی )

 filterسال های اخیر باعث گردید تا کشاورزان به دنبال منابع دیگذی از کودها برآیند . برخی کشاورزان از یک نوع کود آلی بنام 

cake رخانجات تصفیه نیشکر است ، استفاده می کنند . برخی دیگر نیز اقدام به کشت تناوبی کاساوا همراه با زراعت که محصول کا

های پرنیاز به کودهای شیمیایی نظیر هندوانه و نیشکر می نمایند و امیدوارند تا کاساوا بتواند از بقایای کودهای مصرفی در این زراعت 

شت کاساوا اقدام به وجین علفهای هرز و سپس افزودن کودهای شیمیایی می کنند . برای وجین علفهای یک ماه بعد از کاها بهره گیرد . 

( بهره می گیرند . کودهای شیمیایی را  plough( برای کشیدن خیش ها )  buffaloهرز از تراکتورهای دوچرخ و یا گاومیش ) 

ز وجین شده می پوشانند . علفهای هرز باقیمانده بر روی ردیف ها نیز پشته ها قرار می دهند و روی آنها را با علفهای هربموازات 

بصورت دستی حذف می گردند . فراهم کردن کارگر مورد نیاز برای خانوارهای کم جمعی ت بویژه در صورت کاشت در اوایل فصل 

اراضی شنی و برخوردار از سفره های اغلب کشاورزان تمایل به کاشت ارقام قدیمی ضمن پایان فصل بارانی در بسیار دشوار است . 

کم عمق آب زیر زمینی دارند زیرا اینکار سبب کاهش تراکم علف های هرز و کاهش فرسایش خاک می شود . عملکرد کاساوا در 

تن است که اصوالً به عواملی چون طول دوره رشد ، فصل کاشت و میزان  5/2تن در هر رایی و بطور متوسط  2-5اینگونه اراضی 

 دارد .  بستگی رگر قابل دسترس برای کنترل مناسب علفهای هرزکا

به زیر کشت نیشکر رفته بود زیرا کشاورزان  مورد نظر یکی از قطعات در بخش شمالی منطقۀ در زمان بررسی تنها ---: نیشکر

اشته است و تنها کشاورزقطعه معتقد بودند که بهای این محصول در بازار کاهش یافته ولی قیمت کودهای شیمیایی مصرفی افزایش د

هش اکدرصورتیکه بهای کاساوا ( به سایرین کشت می نمود .  stem stockباقیمانده نیز آنرا برای تولید و فروش قلمه های بذری ) 

ال به کشت زیر کشت نیشکر پس از دو س با نیشکر بکار گیرند . زمین های نیابد آنگاه کشاورزان تمایل دارند تا آن را در تناوب زراعی

کاساوا اختصاص می یابند . ضمن اینکه بقایای بجامانده  -کاساوا -نیشکر -کاساوا برای مدت دو سال دیگر یعنی تناوب چهار ساله نیشکر

د زیرا در زراعت نیشکر میزان بیشتری از کودهای ناز نیشکر باعث کاهش نیاز به کودهای شیمیایی در زمان کاشتن کاساوا می شو

نیشکر به همراه ریشه های  ند . برگ های ریخته یا سوزانده شدۀکیلوگرم در هر رایی استفاده می گرد 75 -125یعنی  N-P-Kشیمیایی 

آنها نیز بعنوان منبعی از مواد غذایی محسوب می شوند . کشت کاساوا نیز باعث نرم شدن زمینها و نفوذ پذیرتر شدن آنها برای ریشه 

 .  (30,41)می گردندهای نیشکر بعنوان زراعت بعدی 

رایی در بخش جنوبی منطقه است و تمامی محصول آن به  5فقط یکی از کشاورزان دارای قطعه شالیزاری به وسعت  ---: برنج 

( بیشتری است ، کشت می شود .  glutinousکه حاوی گلوتن )  DR6د . هرساله فقط از واریته انس( می ر kinshipفامیل ) مصرف 

ماه بعد ار نشاء  1 -5/1در ماه جوالی است و کارگر مورد نیاز از افراد خانواده تأمین می گردد . کودهای شیمیایی را  ه انجام نشاءدور
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) دو پاکت ( را با  16-8-8بکار می برند که آن هم بستگی به میزان بارندگی دارد . کود شیمیایی اوره ) یک پاکت ( و کود ترکیبی 

کیلوگرم درهر رایی استفاده می کنند . برنج ها را در اواسط نوامبر برداشت می کنند .  30میزان همدیگر مخلوط کرده و سپس به 

 کیلوگرم درهر رایی است . مهمترین مشکالت شالیکاران منطقه عبارتند از :  250-350متوسط راندمان 

 ( فقدان آب کافی برای شالیزارهای باالدست ضمن فصول کم باران 1

 هرز در اراضی شالیزاری باالدست ( هجوم علف های 2

 ( بروز سیالب در شالیزارهای پائین دست 3

 می گویند . cherry( که به آنها  snails( هجوم حلزون ها ) 4

در برخی سالها چنان است که باعث نابودی کلیه محصول برنج می شوند . بروز سیالب ها نیز سبب رسوب ذرات  2و1البته موارد 

د و بدینطریق از میزان برداشت محصول کاسته می شود . درصورتیکه بموقع نبرنج می گرد های خوابیده شدۀسیلت بر روی ساقه 

 . (41 , 30) خسارت حلزون ها قابل توجه نخواهد شد آنگاه ، بتوان آب شالیزارها را در اوایل رشد گیاه تخلیه نمود

 

 

ulture systems for Agricسیستم های کشاورزی مبتنی یر تقاضای مصرف کنندگان ) 

consumer preference ): 
 

 :(  Market driven economy of agriculture*** اقتصاد کشاورزی مبتنی بر بازار ) 
مرتبط گردد . تفکرات جدید برشناخت عوامل براساس این نظریه باید زنجیره تولید مواد غذایی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان بهم 

و ترجیحات مصرف کنندگان ، الگوهای مصرف ، اقتصاد کشاورزی حاکم بربازار و سیستم های تولید محصوالت  مؤثر برتمایالت

( استوار می باشند .  contract farming( و یا مبتنی بر قراردادها )  traditional agriculture systemکشاورزی اعم از سنتی ) 

( و فعالیت های متعاقب و درگیر در انتقال کاالهای  food supply chainد غذایی ) تدارک موا ر این رابطه ، شناخت اجزاء زنجیرۀد

تولیدی بموازات این زنجیره از تولید کننده به مصرف کننده حائز اهمی ت است زیرا نقش عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان و 

از  یگزین کشاورزی صنعتی رواج یافت ون روش های جاالگوهای مصرف آنها مشخص می گردند . ضمن قرن بیستم ، تمایل به یافت

هزار سال اخیر مراحل تکامل تدریجی  10را محسوب داشت که ضمن دستاوردهای آن را می توان تکمیل روش های کشاورزی سنتی 

ه مجموعه ای از را پشت سر گذاشته و به تولید انواع مختلفی از محصوالت کشاورزی ، دام ها ، سیستم های مزرعه ای و همچنین ب

، انجامیده است . پژوهشگران به ارزیابی کشاورزان سنتی  ر توسعه یافته هنوز هم جریان دارنددانش کشاورزی که در کشورهای کمت

در کشورهای درحال توسعه سراسر دنیا اقدام نمودند تا از این طریق به یافتن روش هایی برای تولید مواد غذایی با کمترین مصرف 

ی شیمیایی ، کنترل آفات ، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و کاهش فرسایش خاک درجهت تغذیه جمعیت روبه فزونی نهاده ها

 جهان کمک نمایند . براین اساس سیستم های کشاورزی سنتی را بصورت زیر دسته بندی نموده اند : 

 (  shifting cultivationالف( کشاورزی نوبتی در قطعات مختلف زمین ) 

 ( nomadic pastoralism ادرنشین و کوچ رونده ) ب( چوپانان چ

 ( continuous cultivationکشاورزی مداوم یک محصول خاص ) ج( 

  mixed subsistence farming )(24)د( کشاورزی معیشتی با هدف مصارف خانواده ) 

 

 

  : *** خصوصیات عمومی سیستم های کشاورزی سنتی
" می توان خصوصیات عمومی  Kazimirshi-1998" و " Altievi-1987" ، "Marten-1986"  بویژه طبق آثار مکتوب موجودبر

 و مهم سیستم کشاورزی سنتی را بشرح زیر عنوان نمود : 

  الف( کاهش احتمال خطر پذیری

 ب( پوشاندن سطح خاک ها با محصوالت کشاورزی در تمامی طول سال 

ع سیستم ها : سیستم مزرعه ای  ع با تفاوت ج( تنو  براساس چند محصولی ، زراعت مبتنی بر کشت مخلوط و استفاده از محصوالت متنو 

 های ژنتیکی مختلف 

 د( مجموعه ای از سیستم های طبیعی سازگار با شرایط اقلیمی 

 ( بواسطه پائین بودن نسبی انرژی نهاده های مصرفی  net energy yieldه( باالترین عملکرد انرژی خالص ) 

 ( و پائین بودن میزان مصرف نهاده های کشاورزی  self-sufficiencyباال بودن درجه خودکفایی ) و( 

 peasantموضوع کشاورزی سنتی معموالً وابسته به سیستم های کشاورزی ساده و ابتدایی و بعبارتی کشاورزی دهقانی ) 

agriculture  ( قبل از دوران صنعتی )pre-industrial شاورزی سنتی معموالً مبتنی بر عملیاتی است که مانع افزایش ( می باشد . ک

 تولید می شوند . 
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 ( کشاورزی سنتی بشرح زیراست : key fact*** حقایق کلیدی ) 
 ( سیستم های کشاورزی سنتی همچنان با اهمی ت هستند . 1

 ( سیستم های کشاورزی سنتی بسیار مؤثرند . 2

 شند . ( مزارع سنتی معموالً کوچک می با3

ع ریخته ارثی ) 4  gene( سیستم های کشاورزی سنتی موجب بوجود آمدن و نگهداری گونه های مختلف گیاهان زراعی و باغی و تنو 

pool  . آنان گردیده است ) 

 ( سیستم های کشاورزی سنتی دارای ثبات بیشتری هستند . 5

 . (24)رند ( از سطوح کم انرژی نهاده ها با راندمان بیشتری بهره می گی6

 

 *** سیمای کشاورزی سنتی :
از معضالت بشر برای آینده این است که چگونه عملکرد تولیدات کشاورزی را در سیستم سنتی افزایش دهد درحالیکه بسیاری از 

نیا نیازمند موازین درست نیز رعایت شوند و بعبارتی روش هایی را بیابد که ضمن اثر بخشی دارای اثرات پایداری نیز باشند یعنی د

ع بیولوژیکی درست بموازات سیستم های کشاورزی مدرن و تجارتی است و مهم تر اینکه ترکیب نمودن بهترین روش کشاورزی  تنو 

 سنتی با بهترین روش کشاورزی مدرن برای دستیابی به کشاورزی پایدار در سال های آتی مسیری طوالنی را پیش رو دارد . 

 « : تقویت کشاورزی سنتی به بهبود کشاورزی می انجامد   22و23اشکال»                                    

            
 

 

 ( : contact farming*** کشاورزی قراردادی ) 
مبتنی بر خواست مصرف کنندگان انجام می گیرد .  کشاورزی بر طبق قراردادهای منعقده بعنوان ابزاری برای مدیری ت کشاورزی

رقابتی به پیش می روند ، برای تولید محصوالت کشاورزی با تقاضای مصرف کنندگان از  -همچنانکه سیستم های کشاورزی تجاری

رقابتی بودن سیستم تعیین کننده ای در روند جهات کیفیت ، مزه ، زمان مناسب و واریته های خاص مواجه می شوند که بعنوان عوامل 

تولید محصوالت کشاورزی مطرح هستند . بدین جهت کشاورزی قراردادی بسان ابزاری جهت مدیری ت کشاورزی و مزرعه در 

  . (24)راستای تقاضای مصرف کنندگان از اهمی ت فراوانی برخوردار می باشد 

 

 

 

 

SCP“duction sustainable crop pro ”کشاورزی پایدار در شرایط نامناسب محیطی ) 

under unfavorable environment ) : 
فیزیکی ، بیولوژیکی و اجتماعی قابل بحث و بررسی است  ایدار محصوالت کشاورزی از سه جنبۀشرایط نامناسب محیطی برای تولید پ

عیف اراضی کشاورزی و ( ، مدیری ت ض unfertile soil( ، خاک های غیرحاصلخیز )  erratic rainfall. بارندگی های نامنظم ) 

خاک های شور برخی از معضالت روند تولید محصوالت زراعی در کشور تایلند هستند . پایداری تولید محصوالت کشاورزی بمعنی 

اجرای دقیق مراحل تولید با لحاظ داشتن فاکتورهای محیطی نظیر اقلیم ، آب و خاک است . اقالیم متغی ر ، کیفیت نامطلوب آب و خاک 

رمعرض تنزل حاصلخیزی و تخریب از خصوصیات محیط های نامناسب می باشند . بنابراین استفاده بهینه تمامی جنبه های منابع های د

طبیعی درصورتیکه بخواهیم تولید پایدار و بادوامی داشته باشیم ، از اهمیت وافری برخوردار است . بخش های شمال شرقی تایلند 
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د و غالب جمعیت آن به امور کشاورزی در اراضی کم وسعت اشتغال دارند . این نتشکیل می ده جمعیت و وسعت آن را 1/3حدوداً 

فقیرترین بخش های کشور تایلند است . فاکتورهای نامطلوب موجب  ی از فاکتورهای محیطی نامطلوب جزءمنطقه به جهت برخوردار

 .  (37,38)دنم سبب کاهش تولیدات زراعی و باغی می شوتنزل درجه حاصلخیزی اراضی کشاورزی می گردند و بارندگی های نامنظ

 

 *** عوامل محدود کننده تولید محصوالت کشاورزی در شمال شرقی تایلند :
نزوالت آسمانی و وضعیت اراضی مورد بهره برداری می باشند و سه عامل عمده محدود کننده تولید در این مناطق عبارت از خاک ، 

 ( تولیدات در ارتباط هستند .  sustainability( و پایداری )  stability( ، استواری )  productivityاین عوامل با زادآوری ) 

 ( :  soil factorعامل خاک )  ##
از سمت منطقه شمال شرقی تایلند را فالت ناهمواری تشکیل می دهد که از سمت جنوب و غرب توسط تپه و ماهورها و ارتفاعات و 

متر از سطح دریا بوده و از نظر  100 -300محصور گردیده است . متوسط ارتفاع اراضی   Mekongودخانه شمال وشرق بوسیله ر

 تیپ از اراضی است که شامل :  5وضعیت جغرافیایی دارای 

 (  flood plains( دشت های سیل گیر ) 1

 (  low terraces( تراس های کم شیب ) 2

 (  middle terraces( تراس های شیب متوسط ) 3

 (  high terraces( تراس های با شیب زیاد ) 4

 (  hills( تپه و ماهورها ) 5

تراس های کم شیب دارای ارتفاع اندکی نسبت به دشت های سیل گیر می باشند و بندرت متآثر از سیالب های رودخانه ها می گردند . 

( بسیار  paddy soilاشند که برای استفاده بمنظور شالیزار) می ب Palea Quultsو از گروه بزرگ   ultisolsخاک ها غالباً از نوع 

مناسبند . تراس های کم شیب در اراضی ناهموار این منطقه به تراس های شیب متوسط منتهی می شوند . به این نوع آگروسیستم ها 

 ( گفته می شود و به دو دسته : non-flood plainاصطالحاً دشت های غیر سیل گیر) 

 (  uplandعات ) الف( ارتفا

 ( تقسیم می گردند .  lower or flatب( شالیزارهای مسطح یا کم ارتفاع ) 

منطق ناهموار محدوده تراس های شیب متوسط که شامل تراس های کم شیب در بخش های تورفتگی و همچنین تراس های شیب زیاد 

( را می توان  agro-ecosystem. این نوع آگرواکوسیستم ) ، تقریباً در سراسر منطقه یافت می گردند در بخش های مرتفع تر است 

متعلق به راسته  Alluvial( محسوب داشت . خاک دشت های سیل گیر از نوع  mini watershedبعنوان یک آبراهه کوچک ) 

Entisols  یاInceptisols والً به راسته ک های ُسست بخش های تورفتگی در منطقه انتهایی اراضی ناهموار معممی باشند . خا

Ultisols  از گروهPaleaquults  ( تعلق دارند که در فصول بارانیrainy season بعنوان شالیزار استفاده می شوند . در سال هایی )

که آب کافی جمع آوری و ذخیره شده است ، اقدام به کشت برنج و آبیاری آن با آبهای ذخیره شده و مکمل با آب باران در اراضی 

را در جوالی )تیر( تا اگوست )مرداد( انجام می دهند .  کاریءپرشیب تا مرتفع می نمایند . دراینگونه موارد عملیات نشا شالیزاری

عموماً اراضی شالیزاری مستقر در ارتفاعات را فقط زمانی که در ماههای اگوست )مرداد( تا سپتامبر )شهریور( دارای بارندگی کافی 

( رها می گردند . دیگر اراضی مناطق مرتفع را هرساله به  idleی برند و درسالهای خشک بحال خود ) باشند ، به زیر نشاء برنج م

می باشند که  Paleustultsزیر کشت کاساوا ، نیشکر ، خربزه و دیگر محصوالت زراعی می برند . خاکهای این مناطق غالباً از نوع 

آنها کم است . عموماً خاک دشت های سیل گیر دارای میزان مواد آلی و  از حاصلخیزی کمی برخوردارند و ظرفیت نگهداری آب در

آنها از خاک تراس ها بیشتر است . این (  CEC = cation exchange capacityرس زیادی هستند چنانکه ظرفیت تبادل کاتیونی ) 

(  top soilافق سطحی )  دارای ها تراس کتراس برخوردارند . همواره خا خاکها همچنین از بنیان اشباعی افزون تری نسبت به خاک

( loam( یا لومی )clay( با بافت رسی ) B horizon)  B( یا افق  subsoil( و خاک زیرین )  sandy texturedبا بافت شنی ) 

نها نظیر سمی ت می رسد که سبب مشکالت اسیدیته ای آ 5خاکها کم است و در بسیاری از خاکها به کمتر از  PH  تشکیل شده اند . مقدار

( آنها  buffering capacityکمی هستند بنابراین ظرفیت بافری )  CEC( می گردد . خاکهای شنی دارای  AL-toxicityآلومینیوم ) 

،  Pدارای کمبود عناصری چون  Khon Kaenاندک است و از حاصلخیزی کمی بهره مندند . تحقیقات نشان می دهد که خاکهای سری 

S  ،K  ،Ca  ،Cu  وB  می باشند . واکنش به کودها در خاکهای منطقه شمال شرقی تایلند متناقض و غیر یکنواخت است . این موضوع

این مناطق بخوبی صورت  Rio Etنشان می دهد که واکنش عملکرد برنج به کود نیتروژنه در خاکهای شالیزاری درشت بافت سری 

نیز  Ubonدر خاکهای سری  افزودن کود ازته بر رشد برنج ( ناشی از adverseنمی گیرد . بیش از این واکنش های زیان آور ) 

، بیشتر در  برخوردارند . از طرفی واکنش های متناسب Rio Etمشاهده شده است که از خاکهای با بافت درشت تری نسبت به سری 

حدث زده می شود که واکنش های گردیده است . با بافت ریزتر مشاهده  Phimaiدر دشت های آبگیر با خاکهای سری  شالیزارهای واقع

 متفاوت گیاه برنج به خاکهای مختلف بواسطه تفاوت مقدار رس و مواد آلی در اینگونه خاکها باشد . 

 

( تولید پایدار محصوالت در شرایط محیطی نامناسب شمال  integrated management## مدیریّت تلفیقی ) 

 شرقی تایلند : 
از وسیع ترین ولی فقیرترین بخش های کشور تایلند است . مهمترین فعالیت مردم منطقه را فعالیت های کشاورزی  مناطق شمال شرقی

بویژه کشت برنج و برخی دیگر از محصوالت زراعی تشکیل می دهد . کمترین عملکرد محصوالت زراعی در این منطقه حاصل می 
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نظم ، مدیریت و حفاظت ناکارآمد اراضی است . اغلب خاکهای این مناطق از مواد شود که به دلیل خاکهای غیر حاصلخیز ، بارندگی نام

( منشاء گرفته اند که غیرحاصلخیز بوده و معموالً برای کشاورزی مناسب نیستند . خاکهای این  sand stoneمادری ماسه سنگ ) 

( بدون توجه به طول  lateriticخاکهای التریت ) مناطق به مشکالت عدیده ای چون شنی ، شوری ، اسیدی ، کم عمقی خاک زراعی و 

( مبتال  deforestationدوره خشکی و ارزش نهاده های کشاورزی ، بهای اندک تولیدات مزرعه ای و میزان باالی جنگل زدائی ) 

پایدار محصوالت هستند . برای یافتن راه حل هایی جهت این مشکالت ، باید به درک مشخصی از معضالت موجود در راستای تولید 

 .  (37,38)کشاورزی نائل آمد چنانکه در نهایت به زندگی بهتر افراد این جوامع بینجامد

 

 ## برخی شرایط نامناسب محیطی و راه حل های پیشنهادی : 
و  خصوصیات نامناسب آب و خاک از مهمترین عوامل نامناسب بودن شرایط محیطی در شمال شرقی تایلند است . برخی از عوارض

 راه حل های آنها بشرح زیر ارائه گردیده است :

و از مواد مادری ماسه سنگ منشأ گرفته اند . این خاک ها دارای میزان مواد آلی اندک ، میزان کم عناصر ( خاک به شدت شنی است 1

 های راه حلرشت هستند . غذایی مورد نیاز گیاهان ، ساختمان نامناسب ، ظرفیت ناکافی نگهداری آب ، فرسلیش فراوان و بافت د

(Solution پیشنهادی عبارت از افزایش مواد آلی ، کاربرد کودهای شیمیایی مناسب و عملیات حفاظت خاک می باش )د . ن 

یلند شور می درصد اراضی مناطق شمال شرقی تا 17در محلول خاک باال است . بطور کلی  NaClو میزان  ( شوری خاک زیاد2

نمک های موجود در خاک های منطقه برای رشد گیاهان این اراضی از پتانسیل شور شدن برخوردارند .  ۀدرصد بقی 19باشند و 

خطرناک می باشند چنانکه از رشد و عملکرد محصوالت زراعی می کاهند و برای محیط زیست نیز مضر هستند . پیشنهاد شده است 

 اربرد کودهای مناسب به اصالح حاصلخیزی خاک مبادرت ورزند . که با افزودن پوسته برنج بر تخلخل خاک اضافه کنند و با ک

( می باشد  5/4-5در برخی از اراضی منطقه بصورت اسیدی قوی )  PHاست . میزان  5/6آن کمتر از  PHبوده و  ( خاک اسیدی3

د آهکی نظیر سنگ آهک ) که به رشد ضعیف گیاهان و فقر فعالیت های میکروبی می انجامد . توصیه شده است که با افزودن موا

CaCo3  ( آهک زنده ، )CaO  ( و دولومیت )dolomite  )  . به بهبود خاک کمک شود 

است که این موضوع برای رشد بسیاری از گیاهان زراعی نامناسب می باشد . اینگونه خاک ها توسط  ( عمق خاک زراعی بسیار کم4

 ا تفکر بر این است که انجام عملیات حفاظت خاک در این مناطق الزامی است .( می گردند . لذ erodedباد و باران دچار سایش ) 

(  hard panو یا از الیه سخت زیر زمینی )  اکها معموالً از نوع التریت می باشندهستند . این خ ( خاک ها سخت و سنگین5

شد ریشه ، گیاه  و عملکرد محصول کاهش می یابد برخوردارند . جذب آب و مواد غذایی در اینگونه خاکها برای گیاهان دشوار است . ر

( در مناطق شالیزاری می شود . در اینگونه شرایط توصیه  cemented hard panوبمرور باعث ایجاد الیه بسیار سخت زیر زمینی ) 

 قدام گردد . اشده است که به افزودن کودهای آلی ، انتخاب گونه های مناسب گیاهان زراعی و شکستن الیه سخت زیر زمینی 

. اینگونه خاکها از ظرفیت نگهداری آب کافی برای رشد گیاهان برخوردار نمی باشند ضمن اینکه  هستند خاکهایی که بسیار خشک( 6

ً باید قبل از مصرف شدن توسط گیاهان بصورت محلول درآیند . مقدار زیادی از کل بارندگی  عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان حتما

ماه از اکتبر تا مه و کوتاه بودن فصول  8ین مناطق با پراکنش نامناسب بوقوع می پیوندد . فصول خشک طوالنی به مدت سالیانه در ا

ماه از ژوئن تا سیپتامبر از دیگر مشخصه های این مناطق است . افزایش مواد آلی ، انجام آبیاری بموقع به کمک منابع  4بارانی بمدت 

 ( از راه حل های ارائه شده اندdam( و سدها )weir، بندها )(  farm pondذخیره آب کشاورزی ) آبی تهیه شده نظیر استخرهای 

(37,38) . 

 

 «: معرفی ارقام مقاوم به شرایط نامطلوب محیطی    24و25اشکال»                                               
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 ( :  saline soils and their reclamation## خاک های شور و اصالح آنها ) 
هزار هکتار یافت  240در سطحی بیش از  Koratو  Sakon Nakhonدر بخش های شمال شرقی تایلند ، خاکهای شور در حوزه های 

 soilخاک )  منابع شور شدناند .  م در اثر نیروی موئینگی شکل گرفتهمی گردند . این خاکها بر اثر باال آمدن آبهای اشباع از کلرید سدی

salinization ) را اصوالً سنگ های زیرین نمکزا تشکیل می دهند که عمق آنها در مناطق مختلف با یکدیگر تفاوت دارند .  این مناطق

عدم استفاده مناسب از منابع طبیعی از قبیل جنگل زدائی در مناطقی که دارای الیه های زیر زمینی حاوی نمک هستند و یا استفاده 

ک های نامناسب باعث می گردند تا بر عرصه های متأثر از نمک افزوده شده و خاکهای شور گسترش یابند . این پدیده ها باعث ازتکنی

( رها می گردند و یا اینکه پس از  abandon landتنزل ارزش اراضی کشاورزی می شوند چنانکه پس از مدتی به حال طبیعی ) 

درمی آیند . اغلب خاکهای متأثر از شوری در مناطق پست دیده می شوند که به صورت  ( barren landمدتی بصورت لم یزرع ) 

شالیزاری اداره می گردند . اینگونه خاکها در فصول خشک بخوبی قابل تشخیص هستند درحالیکه در فصول مرطوب که اغلب اراضی 

اراضی کشاورزی و ند . برای جلوگیری از تنزل کیفی ت تحت تأثیر رواناب ناشی از باران قرار دارند ، بخوبی قابل تشخیص نمی باش

 بهبود خاکهای زراعی متأثر از شوری باید به اقداماتی مبادرت ورزید : 

 (  reforestation( افزایش عمق سفره های آب زیر زمینی از طریق جنگل کاری مجد د ) 1

 brackishاز طریق حرکت موئینگی آب های لب شور ) ( قطع کردن مسیر انتقال نمک های قابل حل الیه های زیرین خاک که 2

water خواهد بود .به کمک هوادار نمودن و افزایش خلل و فرج بخش سطحی خاک  یه های سطحی خاک انجام می گیرد که( به ال 

ی زیرین از طریق ( استفاده از مالچ بر روی خاک برای کاهش تبخیر از خاک سطحی که از عوامل اصلی باال آمدن نمک های الیه ها3

 نیروی موئینگی است . 

 ( اصالح خصوصیات ساختمانی خاک با استفاده از مواد آلی برای افزایش شستشوی عمقی نمک های خاک دراثر نفوذ یافتن آب 4

 ست ( در مناطق کم ارتفاع و پَ  halophyte ( کشت گیاهان نمک دوست ) 5

 ک ( افزایش پوسته برنج برای باال بردن تخلخل خا6

  (37,38)( کاربرد کودهای مناسب برای اصالح حاصلخیزی خاک7

 

  

  :( baby corn)  ساالد اک و کود برای تولید ذرت باللیاصالح خاک های شور به کمک تکنولوژی مدیریّت خ **
هایی برای کشت  ن روشوجود خاکهای شور از بزرگترین معضالت کشاورزی در شمال شرقی تایلند می باشد . در یک بررسی به یافت

سانتیمتر به همراه بکارگیری  20( به ارتفاع  hilling bedدر اینگونه اراضی تالش شده است . ایجاد بسترهای پشته ای )  ذرت باللی

اهد شد . از سزبانیای کیلوگرم درهر رایی تیمارهای ش 363کیلوگرم در هر رایی در مقایسه با  1547مدیری ت خاک باعث عملکرد 

( و کود گاوی  rice huskسانتیمتر فوقانی خاک سطحی بهمراه پوسته برنج )  20بعنوان کود سبز در  S.rostrataی با نام علمی آفریقای

بعنوان کود پایه و از کود اوره بصورت اقساطی به  15-15-15جهت مدیری ت خاک استفاده گردید . از کودهای شیمیایی با ترکیب 

کیلوگرم  3142به بیش از  اعث افزایش وزن تازه ذرت باللیطریقه کاربرد کودها به روش نقطه ای بمقادیر کافی بهره گرفته شد . 

درصدی بوده است  110کیلوگرم درهر رایی در روش پخشاندن کود گردید که نشاندهنده افزایش  1492درهر رایی در مقایسه با 

.(37)  

 

  :ر مناطق شمال شرقی تایلند*** مدیریّت کودها برای رشد گوجه فرنگی در خاکهای شو
میلیون هکتار دیگر نیز از توانایی  04/3میلیون هکتار پراکنده اند و بعالوه  8/2خاک های شور مناطق شمال شرقی تایلند در وسعت 

ه تبدیل شدن به اراضی شور برخوردارند و هرساله براین میزان افزوده می شود . اراضی برخوردار از شوری زیاد معم والً برای بالقو 

کشاورزی استفاده نمی شوند . دریک بررسی سعی شده است تا راه هایی برای استفاده از اراضی حاوی شوری زیاد برای اهداف 

کشاورزی بویژه کاشت گیاهان مناسب پس از برداشت برنج در شالیزارها به کمک مدیری ت کودهای مناسب یافت شوند . در خاکهای 

دارای شوری زیاد ولی عناصر غذایی کم می باشند ، می توان از کودهای آلی به صورت انفرادی و یا به  که Natraqualfs شنی تیپ 

همراه کودهای شیمیایی به دو روش پخشاندن و یا نقطه ای استفاده نمود . وقتی نهال های گوجه فرنگی بعد از برداشت برنج در ماه 

فیقی کودهای شیمیایی با کودهای آلی به صورت نقطه ای پس از کودهای سبز دارای ، نتایج بیانگر استفاده تل دسامبر نشاء گردیدند

)  African sesbaniaبهترین رشد ساقه ها ، ریشه ها و وزن میوه نسبت به روش پخشاندن کود بوده است . برگرداندن کود سبز 

S.rostrata ود . درخاک های شوری که هیچکدام از روش های ( منجر به بروز حداقل راندمان گردید ولیکن نسبت به شاهد بهتر ب

تازه با کاربرد نقطه  فتند . بهترین راندمان محصول میوۀروز دوام نیا 5اصالحی در آنها بکاربرده نشد ، بوته های گوجه فرنگی بیش از 

  (37)ای کودها در خاکهایی حاصل گردید که از نظر فیزیکی اصالح شده بودند .

  :برای اراضی شور polderسیستم زراعی مدیریّت خاک در *** 
ً سیستم  canal-bank systemدر تحت سیستم اراضی برگرفته از دریا توسط کانال ها و سدها )  (  polderپولدر)  ( که اصطالحا

ی نیز خوانده می شود ، می توان اراضی ساحلی را از فرسایش خاک ها مصون داشت گواینکه در صورت لب شوربودن آبها با مشکالت

مواجه خواهد بود . بعد از احداث پولدر ، می توان اراضی ساحلی را که دارای خاکهای مناسب باشند ، با استفاده از کودها به زیر کشت 

سپس  نیای آفریقایی رویانیده می شود ومحصوالت مختلف برد . دراینگونه اراضی ساحلی که ممکن است متأثر از شوری باشند ، سزبا

( با خاک مخلوط می کنند . بوته های جوان گوجه فرنگی را در ماه دسامبر در خاکهای  green manureوان کود سبز ) آنها را بعن
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( و نقطه ای )  broad castingشور می توان نشاء نمود و تحت تیمارهای مختلف کود دامی و پوسته برنج به صورت پخش کردن ) 

spotted کیلوگرم در هر رایی بکار برده شدند ، منجر به  50به میزان  15-15-15ی شیمیایی ( قرار داد . در آزمایشی که کودها

( بهمراه کودهای آلی )  in-organic) برداشت متوالی در تیمارهایی شد که مخلوط کودهای غیرآلی  3افزایش وزن میوه ها ضمن 

organic  بدون کاربرد کودهای شیمیایی حاصل شد چنانکه تمامی ( بصورت منطقه ای بکار برده شدند و کمترین عملکرد در تیمارهای

  (38)بوته های نشاء شده با وجود سه دفعه واکاری در اثر کمبود عناصر غذایی تلف شدند .

 

  :( rainfall factor*** عامل بارندگی ) 
شمال شرقی تایلند است . الگوی  بارندگی اصلی ترین عامل تأثیر گذار بر ثبات تولید برنج و سایر محصوالت کشاورزی در بخش های

نامنظمی طبیعی وقوع بارندگی در این مناطق موجب نوسان ساالنه تولید محصوالت می شود و این موضوع بویژه در مورد برنج کامالً 

ای در نواحی شمال و شرق کشور که دار Mekongمشهود است . آمارهای تولید برنج نشان می دهد که شالیزارهای حاشیه رودخانه 

ا تولید برنج در سایر نواحی از جمله نواحی دورتر بارندگی زیاد و اغلب  یکنواخت می باشند ، از ثبات عملکرد بیشتری برخوردارند ام 

در کوهپایه های غرب و جنوب غربی کشور از ثبات کمتری برخوردار هستند . این نوع از الگوی تولید برنج  Mekong  از رودخانه

( می  isohytes( با تغییرات متوسط سالیانه بارندگی در مناطق مختلف با نقاط "هم بارش" )  correlateستگی ) نه تنها دارای همب

  (38)باشند بلکه به درجه نامنظمی و عدم یکنواختی بارندگی در این نواحی نیز وابسته است .

 

  :( Drought*** خشکی ) 
نزوالت آسمانی تعریف کرد که می تواند عامل جدی عدم تعادل هیدرولوژیکی ) خشکی را ممکن است بعنوان دوره های طوالنی کمبود 

hydrological  م تولید محصوالت ( و کمبود فراهمی آب در گیاهان گردد . این موضوع همواره بعنوان یکی از معضالت مه 

بصورت غیر یکنواخت بوده و از شد ت کشاورزی در مناطق شمال شرقی تایلند است بویژه ضمن دوره هایی از خشکی که بارندگی ها 

( خاکها سبب گستره وسیعی از معضالت در راستای تولیدات  heterogeneityنامناسبی برخوردارند . این موضوع بهمراه ناهمگونی ) 

 (38)کشاورزی می گردند . 

 

 ( : drought and crop growth## خشکی و رشد محصوالت ) 

ق سبب تهی شدن آب موجود در خاک یعنی آب کاپیالری می ی افزوده نشود درصورتیکه آب کافی به خاک زراع  ، روند تبخیر و تعر 

شود که موجب کاهش خصوصیات و توانایی های فیزیکی خاک می گردد . این موضوع بمرور سبب سخت تر و سخت تر شدن جریان 

زنجیره مولکولی آب دچار تنش می شود و گیاه در  اتمسفر می گردد . درچنین شرایطی-گیاه-حرکت آب و شیب انرژی از مسیر خاک

این موقعی ت با بستن روزنه های خود واکنش نشان می دهد تا از آب موجود محافظت نماید که با صرف انرژی همراه است و بدینطریق 

اصلی تنظیم فعالی ت تنش آب سبب کاهش فتوسنتز و رشد گیاه می شود . تداوم و تشدید تنش آب باعث بروز خشکی می شود که علت 

( می گردد و سرانجام به عدم ترمیم خسارات  biosyntheticهای اسمزی در گیاه می باشد و موجب توقف فعالی ت های بیوسنتزی ) 

  (38)( سلول می انجامد . ultra-structure"فوق ساختاری" ) 

 

 

 

  :( ltureCEA = controlled environment agricuکشاورزی در شرایط کنترل شده ) 
در محیط های پوشش شده را به عنوان کشاورزی در شرایط کنترل شده می نامند که به معنی وسیعتر  کاشتن محصوالت کشاورزی

ً آنرا به کشاورزی گلخانه ای اتالق می نمایند که  frame)  و اتاقک ( tunnelشامل کاشت محصوالت در تونل )  ا عموما ( است ام 

پوشش یافته اند بطوریکه افراد قادر به راه رفتن و کارکردن در آن می باشند . تولیدات گلخانه ای از برخی توسط پالستیک یا شیشه 

 cutمحصوالت با ارزش تشکیل می شوند که بعضی از آنها نظیر فلفل ها ، خیارها ، گوجه فرنگی ها ، گل های شاخه بریده ) 

flowers  ( گیاهان زینتی ، )ornamental foliage plants  و توت فرنگی را در سراسر جهان می توان نام برد . دالیل استفاده از )

نظیر نیاز به تولید خارج از فصل محصوالت تازه کشاورزی ،  حصوالت کشاورزی متعدد و مختلفچنین ساختارهایی برای تولید م

یقاتی و تولید فراوان گیاهان زینتی خانگی و ای اهداف تحقحیطی موجود ، ایجاد شرایط دقیق برپرورش گیاهان حس اس به شرایط م

زرعه ای حائز برخی فواید می باشند . گلخانه است . گلخانه ها نسبت به شرایط م گلهای شاخه بریده در سراسر سال برای اهداف تجاری

اشت آنها می توان در ها دارای عملکرد محصول بیشتر، کیفی ت محصول بهترو زمان برداشت هر بخش از تولیدات را براساس زمان ک

( رویانید و با آب و مواد  soil-less mediaتمامی سال تنظیم نمود . همچنین محصوالت را می توان در محیط کشت بدون خاک ) 

غذایی مورد نیاز به صورت سیستم بسته تغذیه نمود . بیماریها و آفات را می توان بروش های کنترل بیولوژیک مدیری  ت کرد . امکان 

ر گیاهان کاش خاص را برای کشاورزانی فراهم می سازد که روند تولید محصوالتشان با مشکالتی چون نامناسب بودن شرایط ت مکر 

اقلیمی ، کاهش اراضی کشاورزی در مناطق شهری و محدودیت یا ممنوعیت کاربرد آفت کش ها مواجه است . عوامل محیطی مشابه 

ی در وا کنش های فیزیولوژیکی محصوالت گلخانه ای هستند . تأثیر پوشش گلخانه ها بر میزان عملیات کشاورزی دارای نقش مهم 
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تشعشع خورشید و حرارت محیط در حالی است که آنها ارتباط بنیادی با روش آبیاری و استعمال کودهای الزم برای تولید محصوالت 

 . (61,62)دارند 

 رایط کنترل شده با حداقل بکارگیری تکنولوژی و نهاده ها : انواع ش27و28شکل های»                           

     
 

 

این نوع کشاورزی از چند صد سال پیش اجرا می شود و یکسری از وقایع باعث معرفی آن در تایلندگردید .  ----- : CEAتاریخچه 

( انجام گرفت .  A.D 37-14)  Tiberius Caesarبه فرمان یکی از امپراطوران ُرم بنام  CEAبرطبق نوشته های تاریخی ، روش  

به او توصیه شده بود تا برای سالمتی خود در زمستان هم خیار مصرف نماید . بنابراین سربازان اقدام به کشت خیار در بستر درون 

ب و هوایی محفظه هایی که با سنگ های شفاف پوشش یافته بودند و همچنین در فضای آزاد نمودند و این دو روش را برای شرایط آ

میالدی اقدام به تولید گلخانه ای خیار شد . برای این منظور فانوسی را در  1597مناسب و نامناسب بکار گرفتند . پس از آن در سال 

میالدی در اروپا از قطعات  1780هر قطعه زمین پوشش دار قرار می دادند تا انرژی الزم برای رشد گیاهان را فراهم سازد . از اوایل 

برای ساختن گلخانه ها به همراه شیشه یا کاغذهای روغنی استفاده می کردند و در همین اوان گلخانه ها در آمریکا ظهور یافتند . چوب 

لین تجربیات علمی به کمک نورهای مکمل بر روی محصوالت گلخانه ای انجام گرفت . اینگونه عملیا ت با  1889در سال  میالدی او 

میالدی از موضوعات پژوهشی بود که  1990تا اواخر دهه  1980( از اواسط دهه  Electro-culture)  عنوان کشاورزی الکترونیک

با تکیه بر تولید محصوالت غذایی در شرایط محیطی کنترل و هدایت شده در اتاقک های رشد گیاهی اجرا گردید .   NASAتوسط 

 تایلند شروع به آموزش تجربی آن به داوطلبان نمودند . Chulalongkornو  Kasetsartمیالدی دانشگاه های  1960درسال 

 

                                            

  

کشاورزی در شرایط کنترل شده بعبارت دیگر ترکیبی از باغبانی و تکنیک های مهندسی است که به  ----- چیست ؟ CEAروش 

موجب تلفیق مکانیزاسیون ، کنترل  CEAتولید می انجامد . بعالوه  مناسب ترین تولید در کشاورزی ، کیفیت محصول و سودمندی

، مدیریت دقیق آفات و عناصر غذایی مورد نیاز و استفاده از (  advanced sensorsرایانه ای با بکارگیری حس گرهای پیشرفته ) 

خانه هایی با دیوارهای چوبی ) برخی تأسیسات برای افزایش کیفیت و کمی ت محصوالت می گردد . احداث ساختارهایی نطیر 

Wooden screen houses  برای زندگی های پیشرفته باعث حمایت احتمالی سیستم در نقطه ثقل صفر می شوند . برای محافظت یا )

کنترل  که بهکنترل شرایط محیطی ، گلخانه ها از مهمترین تأسیسات می باشند . گواینکه مواد سازنده اینگونه بناها باید از انواعی باشند 

برای کنترل شرایط محیطی گلخانه ها بخوبی عمل می کنند و   _polyتغییرات محیطی کمک نمایند . اثبات گردیده است که پوشش های 

(  win blastingدر شرایط محیطی خشک ، گلخانه ها سبب کاهش تبخیر و خسارت دیدگی گیاهان براثر کنترل جریانات شدید هوا ) 

هوا و خاک اطراف محصوالت می  ایط محیطی سرد نیز گلخانه ها باعث پیشرسی محصوالت از طریق گرم کردنمی شوند . در شر

از کیفیت  CEA. گلخانه ها همچنین به کمک دیواره های فیزیکی خود از خسارت حشرات می کاهند . تولید محصوالت بطریق  گردند

امکان پذیر نمی باشند ، در زیر دریچه ها )  ی که در شرایط عادی مزرعهبسیار خوبی برخوردار است و می تواند به تولید محصوالت

windows  بینجامد . محدودیت های اقتصادی روش )CEA  باعث بکارگیری آن برای محصوالت با ارزش براساس شرایط محل تولید

از گونه های زینتی می شود . برای استفاده ( و بسیاری  herbsنظیر گوجه فرنگی ، خیار ، فلفل ، خربزه و طالبی ، گیاهان دارویی ) 

جهت تولید محصوالت کشاورزی نیازمند برخورداری مجموعه ای از دانش های مرتبط با شیمی ، مهندسی ، باغبانی ،  CEAاز روش 

ت کشاورزی . درحالیکه مشتریان عالقمند به محصوال سی ، مدیریت و بازاریابی می باشندفیزیولوژی گیاهی ، رایانه ، حشره شنا

 . (61,62) و بموقع هستندعاری از مواد شیمیایی ، خوش طعم و مزه ، قیمت منصفانه با دستیابی آسان 
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 : بکارگیری سیستم های ساده گلخانه ای برای تولید محصوالت کشاورزی  31و32اشکال»                           

    
 

 

 ( : stakeholderبرای اشخاص دست اندرکار )  CEAمزایای روش 

 ( ؛ customers( برای مشتریان ) 1

 ( در تمامی طول سال  pharmatical plantsتولید سبزیجات تازه ، گلها ، گیاهان دارویی ) « الف

 تولید محصوالتی با کیفیت باال و عاری از مواد شیمیایی « ب

 سطحی و آبهای زیرزمینی  هایامکان استفاده از آب« ج

 ولید محصول بروش کشت بدون خاک قادر بودن به ت« د

 امکان پذیری احداث در مناطق شهری ، مناطق روستایی نزدیک منازل مسکونی به جهت نیازمندی به قطعات کوچک زمین « ه

 فراهم ساختن امنی ت غذایی و درآمد برای جامعه « و

 ( ؛  formers( برای کشاورزان پیشرو ) 2
 ع است .فرصتی برای ایجاد تنو   CEAروش « الف

 انتخابی دیگر برای تکمیل فعالی ت های مزرعه ای است .  CEAروش « ب

 منبعی برای کسب درآمد و مواد غذایی می باشد .  CEAروش « ج

 فعالیتی عملی برای کشاورزان جوان می باشد .  CEAروش « د

  (61,62)برای افراد بازنشسته و سالخوردگان نیز مناسب است . CEAروش « ه

 

 

 «: کاربرد روش های جدید به توسعه کشاورزی می انجامد  33و34شکل»                                
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 :  CEAعوامل مؤثر بر تولید در روش 
 ها ؛  تعیین نوع مواد حفاظتی در سازه  ( معیارهای طراحی و1

 (  greenhouseها ) گلخانه « الف

 (  glasshouseمحفظه های شیشه ای ) « ب

 (  plastic cover houseمحفظه های پوشش شده با پالستیک ) « ج

 (  shelterسایبان ها ) « د

 ( عوامل محیطی ؛ 2

 رطوبت « حرارت                           ج« نور                             ب« الف

 ؛ ( عملیات زراعی 3

 آبیاری« (               ب substrate mediumمواد بستر ) « الف

 مدیریت آفات و امراض «  کاربرد کودها                                               د« ج

 ( فعالیت های مزرعه ای : اینگونه عملیات به دو بخش مجزا تقسیم می شوند ؛ 4

ل ( شامل عملیات زراعی برای   تولید سبزیجات در گلخانه ها نظیر ......بخش او 

I » آماده سازی بستر کاشت          II » آبیاری            III » ( تنک کردن و هرس نمودنthinning and pruning  ) 

IV »                 برداشتV » مدیریت آفات و امراض 

 و برای روش هیدروپونیک شامل : 

VI »    آماده سازی نشاءهاVII »             تهی ه محلول عناصر غذاییVIII » کاشت 

م ( تعیین و برآورد ؛   بخش دو 

 طراحی ( - ارتفاع –طول  –نوع ساختار ) اندازه ها شامل پهنا « الف

 نوع پوشش« ب

 نوع و تعداد محصولی که در واحد سطح کشت می شوند « ج

 روش تولید شامل ؛ « د

I              نوع بستر کاشت )I ( نوع جایگاه کشت )container  ( لیه  (  substrate( و مواد او 

III               روش آبیاری )IV                کاربرد کودها )V کنترل آفات و امراض ) 

VI ( چوب بست ها )staking  ( و شبکه داربست ها )trellising             )VII ( هرس کردن )pruning )(61,62,52)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 «یک سیستم نوین در سطوح کوچک و ساده : استفاده از روش هیدروپونیک بعنوان  35و36اشکال»                 
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 :مدیریت خاک در شرایط مرطوب آسیا 
بعنوان سیستم های کشاورزی در اینجا به بررسی تأثیر خاکها بر سیستم های کشاورزی در شمال شرقی تایلند پرداخته می شود . 

آگروسیستم ها در برگیرنده تولید محصوالت ، ثبات و پایداری هستند . اساس تصمیم گیری برای انتخاب سیستم های کشاورزی در این 

( استوار است  cash crops( و زراعت های بازار پسند )  subsistenceمنطقه بر کاشت برنج ، گیاهان مورد نیاز مصارف خانگی ) 

ثبات و پایداری تولید محصوالت زراعی و باغی هستند . حاصلخیزی اندک و ظرفیت نازل یرات عمیقی برعملکرد ، . خاکها دارای تأث

( عملکرد  fluctuate( در این نواحی موجب نوسان )  erratic rainfallنگهداری آب در خاکها به همراه بارش نامنظم باران ) 

د تا با استفاده مناسب از نهاده های کشاورزی ، افزایش کارائی مصرف آب ) پژوهشگران در تالشنتولیدات کشاورزی می شوند . 

W.U.E  ( م یا فرعی ( بصورت قبل یا بعد از  minor crops( ، طراحی سیستم های مناسب کاشت ، بکارگیری محصوالت کشت دو 

آیند . کشاورزان در سیستم های ( و منطقه ای کردن کاشت محصوالت بر مشکالت موجود فائق  main cropsمحصوالت اصلی ) 

ً افزایش می یابند  rain-fedمتکی بر باران )  ( همواره با مشکالتی چون خشکی مواجه هستند . بهای نهاده های کشاورزی دائما

( و خارجی )  internalدرحالیکه قیمت محصوالت تولیدی به حالت نازل حفظ شده اند . هرسیستم کشاورزی از عوامل برونی ) 

external  : تأثیر می پذیرد که شامل ) 

 نظیر خصوصیات جغرافیایی ، اقلیم ، بارندگی/ آبیاری ، خاکها و حمل و نقل   : عوامل فیزیکی

 زراعی ، فصول ، کودها و مواد شیمیایی دفع آفات و بیماریها شامل نوع محصوالت ، پرورش دام ها ، عملیات  : عوامل بیولوژیک

از قبیل وابستگی به برخی نقاط جغرافیایی خاص ، باورها ، تصمیم سازی فعالی ت ها برای روزهای  :عوامل اقتصادی_اجتماعی

 (17)( ، وضعی ت بازارها ، نیروی کار و سرمایه  merit-makingآتی ، فستیوال ها ، شایسته ساالری ) 

 

  (17)« تلف درمناطق شمال شرق تایلند انواع خاکها براساس موقعی ت های مخ (3جدول»                               

     

 Ustifluvents وضعی ت اراضی ردیف

Tropaguepts 

 Paleaquults دشت های سیل گیر 1

 Paleustults تراس های کم شیب 2

Quartzipsamments 

 Paleustults تراس های شیب متوسط 3

Quartzipsamments 

 Paleustults تراس های پرشیب 4

 Paleustults تپه ها 5

Haplustoxs 

Haplustalfs 

   

 

  (17)«برخی خصوصی ات شیمیایی و فیزیکی خاکهای سطحی اراضی مختلف شمال شرقی تایلند  (4جدول »                     
شکل  ردیف

 اراضی

 شن  گروه های خاک

% 

سیلت 

% 

 رس

% 

PH  

 آب 1:1

O.M  

  % 

Ca    Mg K Na CEC  

 خاک

B.S  

% 

F.C  

دشت  1

ای سیل ه

 گیر

Vertic- 

Tropaquept 

3/5 6/31 1/63 9/4 5/1 4/16 8/6 8/0 7/1 0/31 66   --- 

تراس  2

های کم 

 ارتفاع

Aeric- 

Paleaquult 

0/

66 

5/26 5/5 8/4 9/0 2/0 1/0 1/0 2/0 6/1 33 0/19 

تراس  3

های شیب 

 متوسط

Oxic- 

Paleustult 

0/

77 

0/15 0/8 8/5 1/2 1/3 3/1 1/0 1/0 7/6 61 3/7 

                                                                                         72/1   × % O.M = % C            

      

   

 ferrolysis( ناشی از فرآیند فرولیز )  inundatedدر خاکهای غرقاب )  PH( می تواند سبب افزایش  active ironمقدار آهن فعا ل ) 

( کشاورزان در شمال شرقی  staple food)  غذای اصلی عموماً بعنوان ( یا تجزیه آهن گردد . برنج محصولی بمنظور امرار معاش و

تایلند مطرح است گواینکه محصول مازاد آن همواره برای فروش عرضه می گردد . برنجکاری مرکزی ت فعالی ت های کشاورزان 

 عالی ت ها نظیر پرورش حیوانات ، تولید محصوالت پرفروش و بازارپسند و امور خدمات اجتماعی             منطقه را تشکیل می دهد و سایر ف
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م منطقه شامل کاساوا )  74/0به صورت جانبی انجام می گیرند و حدود   اراضی را به خود اختصاص می دهد . سایر محصوالت مه 

درصد ( اراضی را اشغال کرده اند و محصوالتی چون بادام زمینی  1نیشکر ) درصد ( و  3درصد ( ، کنف )  6درصد ( ، ذرت )  10

، سویا ، پنبه ، آناناس ، لوبیا ، درختان میوه و سبزیجات به صورت محصوالت فرعی در اراضی باقیمانده کشت می شوند . دو مشکل 

 اساسی در راستای تولید برنج در منطقه عبارتند از :

 از سالهای زراعی  3/5الیزارهای باالدست به سبب ناکافی بودن نزوالت آسمانی در ( بی ثباتی تولید در ش1

 ( عملکرد نازل تولیدات درهر واحد سطح کشت به دلیل حاصلخیزی اندک خاکهای زراعی 2

ساختارهای  کشاورزان منطقه توانسته اند خود را با شرایط دشوار تطابق دهند بطوریکه از طرقی چون کاشت ارقام زودرس ، اصالح

( در سیستم های موجود استفاده می کنند . بعنوان مثال  incorporate field cropsآبیاری و کاشت محصوالت زراعی ترکیبی ) 

می کنند و گیاه بادام زمینی را بعد از برنج در  Bahasarakamو  Buriramکشاورزان اقدام به کاشت کنجد قبل از برنج در استان های 

و کاشت کاساوا بعد از برنج در  Rio-Etبکار می گیرند . کاشت تنباکو نیز بعد از برنج در استان  Buriramو  Surinاستان های 

و کاشت سبزیجات بعد از برنج در   Khon Kaenو   Roi-Et، کاشت سبزیجات قبل از برنج در استان های  Khon Kaenاستان 

  (17)اغلب مناطق شمال شرقی تایلند مرسوم است .

  (17)« شمال شرقی تایلند محصوالت مختلف در برخی اراضی کشاورزی ساالنه کاشت( 5جدول»                          
نوع 

 اراضی

 فوریه مارس آوریل مه ژوئن جوالی اگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر ژانویه

 اکاساو                   کاساوا                                  آپلند

  ذرت باللی                   ذرت باللی و خیار                 

 بادام زمینی    کنف                                                         بادام زمینی      آپلند

 هندوانه  کنف                                                   هندوانه      آپلند

ر شالیزا

 باالدست

 کنجد                     برنج                                   

شالیزار 

 باالدست

 بادام زمینی     برنج                              بادام زمینی     

شالیزار 

 باالدست

 کاساوا                                                    برنج                  کاساوا     

شالیزار 

 باالدست

 توتون                    برنج                  توتون     

شالیزار 

 باالدست

 صیفی جات                                برنج                        

شالیزار 

 باالدست

 صیفی جات               برنج                  صیفی جات      

  

ً به قابلی ت دسترسی به نیروی کارگری بستگی دارد چنانکه میز ان بکارگیری زراعت های فرعی قبل یا بعد از زراعت اصلی عمدتا

کمبود نیروی انسانی کارآمد موجب غیر ممکن شدن سیستم چند کشت در سال می شود . مشکل کمبود حاصلخیزی خاک های شالیزاری 

تن در  2ثیر گذار می گردد چنانکه متوسط عملکرد برنج در مناطق شمال شرقی تایلند کمتر از تا حدود زیادی بر زندگی کشاورزان تأ

هکتار ضمن سال های اخیر بوده است که کمترین مقدار آن در این کشور و بسیار کمتر از استانداردهای جهانی می باشد . فقط تعداد 

( ،  termite moundsاستفاده از خاک های تل شده در شالیزارها ) اندکی از کشاورزان اقدام به اصالح خاک های شالیزارها با 

 rice( پوسته های برنج )  ash( نظیر خاکستر )  organic residuesخاکهای زیر سایه انداز درختان بزرگ و بقایای مواد آلی ) 

husks  ریشه های عمیق خود باعث باال کشیدن ) ( نموده اند . درختانی که به صورت پراکنده در شالیزارها حفظ شده اند ، به کمک

tap  عناصر غذایی از بخش های عمیق تر خاک که ریشه های برنج به آنجا رسوخ نمی کند ، می نمایند و سپس اغلب این مواد را از )

ل در استان سا 10طریق ریزش برگ ها به خاک سطحی برمی گردانند . استفاده از کودهای حیوانی و بقایای گیاهی بطور مداوم طی 

Khon Kaen   ، باعث بهبود حاصلخیزی خاک ها و کاهش اثرات شوری خاک گردید . براساس برخی سنن دیرین در کشور تایلند

گرامی می دارند . کشاورزان در این روز که پس از  Aork Maiروز خاصی از سال را برای بهبود حاصلخیزی خاک بنام روز 

 های ریه می باشد ، خود را ملزم به ریختن کودهای دامی و بقایای گیاهی نظیر چوب باللبرداشت محصول برنج و در اواسط فو

( که ضمن سال جمع آوری کرده اند ، در شالیزارها می دانند . آنها این روز را فرخنده و مبارک )  corn stoverشده )  سوزانده

auspicious day رزی برای سال آینده می نمایند . متوسط بکارگیری کودهای ( می خوانند و آرزوی صلح و افزایش تولیدات کشاو

برای سایر محصوالت در اراضی  در هر رایی کیلوگرم 5کیلوگرم برای شالیزارها و  33( در این مناطق  N.P.Kشیمیایی مخلوط ) 

کمبود نزوالت آسمانی بسیار  باالدست است . کشاورزان به تجربه دریافته اند که بکارگیری کودهای دامی و گیاهی بویژه در مواقع

مفیدتر از کودهای شیمیایی گران قیمت می باشند . کاشت گیاهان پرارزش و بازار پسند پس از برداشت برنج در شالیزارها نظیر 

تکمیل  هندوانه و تنباکو نیازمند بکارگیری کودهای دامی بیشتری است و توصیه می گردد تا با افزودن مقادیری از کودهای شیمیایی نیز

 (17)شود . 

 

 :نکاتی در جهت بازسازی و مدیریّت خاکهای غیر حاصلخیز و متأثر از شوری
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ا  tolerant crop( گیاهی متحمل )  baby corn)  ویژه ساالد ذرت باللی  ** با مدیری ت مناسب عملی ات ( به شرایط شوری نیست ام 

 زراعی می توان به عملکرد رضایت بخشی دست یافت .

( یعنی سیستم زمین های گرفته شده از دریا بمنظور ایجاد  polder systemیری ت خاکهای شور از طریق کاربرد سیستم پولدر) مد ** 

 ( از اینگونه خاکها . brine( آب های شور )  drainage( و زهکشی )  leachingآبشویی ) 

(  topographyک انتخاب محصول مناسب و توپوگرافی ) مدیری ت خاکهای شور برای رویاندن گیاهان در سیستم پولدر به کم ** 

 . متناسب با آن 

 heavily salt** استفاده از تکنولوژی تخصیص کودهای مناسب با نوع خاک برای کاشت گوجه فرنگی در خاکهای شدیداً شور ) 

affected . ) 

( ، کاهش زهکشی و غرقاب شدن اراضی )  compact soil** وجود خاکهای شور در دشت ها می تواند سبب فشردگی خاکها ) 

water logged  . گردد که نهایتاً به پوسیدگی ریشه های گیاهان و مرگ آنها منتهی می شود ) 

می توان در برخی از شرایط برای مدیری ت خاکهای شور استفاده نمود ولیکن این گیاه قابلی ت بقاء بواسطه  vetiver grass** از گیاه 

 نمک و ایجاد پژمردگی حاصل از آن را ندارد . اثرات مستقیم 

را می توان به بهترین وجهی به منظور کود سبز جهت بهسازی )  Sesbania rostrataبا نام علمی  African sesbania** گیاه 

improvement توانی( و باز  (rehabilitation  . خاکهای شور بکار گرفت ) 

لیه رشد سبب دستیابی به کلید موفقی ت در مدیری ت خاکهای شور است . ** انتخاب گیاه مناسب و محافظت از آ  ّ  ن در مراحل او 

( خاکها نموده و با استفاده از مواد زایدی  cutting off zone** برای اصالح خاکهای شور می توان اقدام به تراشیدن منطقه شور ) 

 نمود .  چون پوسته های برنج و سنگریزه ها سبب افزایش خلل و فرج خاک

 ** تسطیح خاک سبب افزایش نمک در سطح خاک می شود و کاهش یافتن رشد گیاهان به کاهش مواد آلی خاک سطحی می انجامد . 

( می تواند سبب افزایش مناطق شور بویژه در اراضی  deforestation( و جنگل زدایی )  forest burning** سوزاندن جنگل ها ) 

 ( گردد .  salt rockن ) دارای الیه های نمکی زیری

 ** انجام عملی ات زراعی در مناطق شور بدون رعایت موارد مدیری تی می تواند باعث گسترش این مناطق گردد . 

( و  burnt( در گیاه برنج می شوند ولیکن در گیاه ذرت باعث سوختگی )  dead spot** خاک های شور سبب بروز نقاط مرده ) 

 ( حاشیه برگهای زیرین می گردد .  schorchingٍجزگرفتن ) 

( به صورت زردی برگها و همچنین سفید شدن برگها در مراحل پیشرفته  asparagus** تأثیرات نمک خاکها برگیاه مارچوبه ) 

 مشاهده می شود . 

 ** اثرات نامطلوب نمک بر رشد نیشکر ، کاساوا و درختان بومی معموالً به مرگ آنها منتهی می شود . 

 بنحو مطلوبی در خاکهای شدیداً شور به عمل می آید .  vetiver grassگیاه ** 

 ** از نقشه های ماهواره ای می توان برای مشخص نمودن مناطق شور کمک گرفت . 

( گواینکه از ارزش اقتصادی نازلی برخوردارند ولیکن به خوبی در مناطق شور قابل  thorny shrubs** برخی بوته های خاردار ) 

 رشد هستند . 

 ( بنحو موفقی ت آمیزی در خاکهای خیلی شور هم به عمل می آید .  Acacia** گیاه آکاسیا ) 

( بویژه در شرایط عدم وجود پوشش  cappilarize** نمک هایی که در خاک پنهان می باشند ، قادرند از طریق خاصی ت موئینگی ) 

 (17)قل شوند . سبز و کمبود مواد آلی به الیه های سطحی خاک منت

   : کودها
کشاورزی اقتصادی مستلزم کاربرد نهاده های کشاورزی است و هرگونه کاهلی و امساک منجر به کاهش شدید تولیدات کشاورزی از 

نظر کمی ت و کیفیت می گردد ولیکن امروزه گرانی کودها ، حشره کش ها ، قاچکش ها ، علف کش ها ، بذور هیبرید و بویژه بذور 

GM  رزان بودن محصوالت کشاورزی تولید شده موجب دست یازیدن کشاورزان به سایر روش ها و مواد طبیعی جایگزین نین اهمچو

گردیده است . استفاده از تکنولوژی مناسب ، بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها و برخی حمایت های دولتی در جهت کاهش 

  (32,5,7)ولیدی می تواند کمک مؤثری در این راستا برای کشاورزی باشند .قیمت نهاده ها و تثبیت بهای محصوالت ت

 (32)«: غلظت بحرانی عناصر غذایی برگ گیاهان زراعی و باغی تایلند  6جدول»                                   

        N ( % DM )            P ( % DM )    K ( % DM )          نام محصول      ردیف

 حداکثر متوسط داقلح حداکثر متوسط حداقل حداکثر متوسط حداقل فارسی انگلیسی

 (vegetablesسبزیجات ) 

1 Carrot 4 2-3 <2 >5/0 3/0-4/0 <2/0 >5/3 2-3 <2 هویج< 

2 Cucumber 5/5 5/2-5/4 <2 >6/0 3/0-5/0 <2/0 >5 5/2-4 <2 خیار< 

3 Eggplant 4 2-4 <2 >6/0 3/0-5/0 <2/0 >4 5/2-3 <2 بادنجان< 

4 Long bean  5/2> 5/3-3 4< 2/0> 5/0-3/0 6/0< 2> 3-2 4< 

5 Okra 4 2-3 <5/1 >6/0 3/0-5/0 <2/0 >5 3-5/4 <5/2 بامیه< 

6 Onion 5/3 2-3 <2 >4/0 2/0-4/0 <2/0 >3 2-3 <2 پیاز< 
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7 Sweet 

pepper 

فلفل 

 دلمه ای

3> 4-3 5/4< 2/0> 5/0-3/0 6/0< 3> 5-4 5< 

8 Sweet corn  ذرت

 شیرین

5/2> 5/3-5/2 5/3< 2/0> 6/0-3/0 6/0< 2> 5/3-5/2 4< 

9 Tomato  گوجه

 فرنگی

0/3> 5/4-5/3 5< 3/0> 8/0-3/0 9/0< 2> 5/4-5/2 5< 

 (Fruit cropsمیوه جات )

10 Avocado 3 5/0-2 <3/0 >3/0 1/0-3/0 <1/0 >5/2 6/1-2 <5/1 آواکادو< 

11 Banana 5 4-5 <3 >3/0 1/0-2/0 <1/0 >5/3 3-5/3 <0/3 موز< 

12 Durian  0/2> 3-2 3< 2/0> 3/0-2/0 3/0< 2> 3-2 4< 

13 Mango 5 3-4 <3 >4/0 2/0-3/0 <2/0 >3 2-3 <5/1 انبه< 

14 Orange 2 1-2 <1 >3/0 2/0-3/0 <15/0 >5/3 2-3 <0/2 مرکبات< 

15 Papaya 2 1-2 <8/0 >3/0 1/0-3/0 <1/0 >5/2 5/1-2 <5/1 پاپایا< 

16 Pineapple 5/3 2-3 <8/1 >25/0 2/0 <15/0 >2 5/1-2 <5/1 آناناس< 

17 Rambutan  5/1> 3-2 3< 2/0> 3/0-2/0 4/0< 2> 3-2 4< 

18 Watermelon 5/3 2-3 <2 >5/0 2/0-4/0 <2/0 >3 2-3 <8/1 هندوانه< 

ط مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به روستائیان آموزش داده روش های مختلف تهی ه مواد حاصلخیز کنندۀ خاک های کشاورزی توس

 می شوند . برخی از این موارد بشرح زیر هستند :

 ( تهیه کود دامی از ماهی های نامرغوب ، تلف شده و ضایعاتی :1
ودن آب و برخی مواد در این روش اقدام به انباشتن ماهی های مرده و یا نامرغوب در ظروف پالستیکی بزرگ می نمایند سپس با افز

اضافی پس از مدتی به کودهای آلی پوسیده دست می یابند که آماده مصرف در اراضی کشاورزی می باشند . فرمول کودی مذکور به 

 شرح زیر است :

 ماه 5لیتر آب = کود دامی پس از گذشت 100کیلوگرم ماهی نامرغوب+ 50کیلوگرم مالس+  10

مالس نیشکر به صورت مستقل بعنوان کود آلی باعث افزایش پشه و مگس در محیط زیست می گردد که الزم به ذکر است که استفاده از 

 معضالتی را برای سالمتی افراد به همراه خواهد داشت . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  « : تهیه کود آلی از ماهی ها و میوه جات نامرغوب و ضایعاتی   37و38اشکال»                                    
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 ( تهیه کود ارگانیک از ضایعات میوه جات :2
را در ظروف پالستیکی بزرگی می ریزند و به شرح زیر برای  ارزش اقتصادی فاقدبرای این منظور تمامی میوه های ضایعاتی و یا 

 استفاده آماده می سازند :

 هفته  3پس از  لیتر آب = کود ارگانیک 10کیلوگرم میوه نامطلوب + 3کیلوگرم مالس +  1

جهت تسریع و بهبود کیفیت  تولید کودهای ارگانیک از میکروارگانیزم های مناسب که به صورت پودر در داخل پاکت های رنگی در 

 اختیار کشاورزان قرار می گیرند ،نیز می توان استفاده نمود :

= کود آلی ارگانیک پس کت پودر پاکت های سبز تیره پا 1لیتر آب+  10کیلوگرم مالس+ 10کیلوگرم بقایای سبزیجات و میوه ها+  40

 روز  21از 

 

 د :ن*** کود ارگانیک حاصله دارای دو بخش مجزای مایع و جامد خواهد بود که به شرح زیر مورد کاربرد قرار می گیر

 : الف( استفاده از بخش مایع کود ارگانیک

والت زراعی و باغی استفاده ود سرپاش به صورت برگپاشی بر روی محصاز این بخش می توان پس از تهیه محلول با آب به عنوان ک 

 :نمود

 = برگپاشی بر روی محصوالت مختلف بویژه سبزی و صیفی لیتر آب 20لیتر کود مایع ارگانیک+  1

 دفعه در هرسال نیز بدون ایراد بوده است .  10استفاده از کود آلی مایع تا 

 

 یک :ب( استفاده از بخش جامد کود ارگان

د و پس از خروج بخش مایع از قسمت پائینی ظروف نبرای این منظور از بقایای جامدی که در مخلوط کود ارگانیک حاصله وجود دار

 پالستیکی برجای می مانند ، برای تهیه بستر مناسبی جهت کاشت سبزیجات یا محتویات گلدان ها بدینقرار عمل می نمایند :

در تخمیر= آماده شدن  پاکت باکتری باسیلوس برای تسریع1قسمت خاکسترپوسته برنج+  2برنج+  قسمت سبوس 2قسمت کود دامی+ 3

 خاک حاصلخیز پس از یک هفته 

 * روی مخلوط فوق را بالفاصله با پالستیک مشکی تا زمان آماده شدن می پوشانند .*

ای این منظور آماده می سازند و در کیسه های پالستیکی * کود دامی پوسیده ، سبوس و خاکستربرنج مورد نیاز را کشاورزان قبالً بر*

 (32,5,7)کیلویی نگهداری می کنند.  20

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 «         : تهیه خاک حاصلخیز بکمک بخش مایع کود آلی  40شکل» «  : استفاده از میوه های ضایعاتی برای تولید کود آلی39شکل»  
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 با مقوله کاربرد کودها در کشاورزی پایدار درتایلند عبارتند از: برخی دستاوردهای تحقیقاتی مرتبط 
 --- : ( compost( و کمپوست )  Bio-extracted( طراحی مخازن نگهداری زباله های خانگی برای تولید کودهای عصاره ای ) 1

رح مخازن نگهداری زباله های ( بصورت فاکتوریل برای طراحی اندازه و ط CRDدر پژوهشی که در قالب طرح کامالً تصادفی ) 

ل عبارت  خانگی برای تولید کودهای عصاره ای و کمپوست انجام گرفت ، دو فاکتور بعنوان تیمارهای آزمایش انتخاب شدند . فاکتور او 

م عبار L 33( و کوچک )  L 54( ، متوسط )  L 73سطح یعنی اندازه بزرگ )  3از اندازه حجمی مخازن شامل  ت از ( . فاکتور دو 

 فرم بشرح :  4( شامل  drainage pipe( و اندازه لوله های زهکش کننده )  positionوضعی ت پرکردن ) 

هردو وضعیت کم و متوسط با لوله  –وضعیت کم با لوله متوسط  –(  low position , small pipeوضعیت کم با لوله کوچک ) 

روز  15درصد حجم زباله های آلی ضمن  24-57ش مذکور نشان داد که هردو وضعیت کم و متوسط با لوله متوسط . پژوه –کوچک 

درصد افزایش می یابد . مخازن کوچک نگهداری زباله های  61-94روز به  30ی ه تجزیه می شوند و سپس مقدار تجزیه پس از اول

م به ترتیب  درصد حجمی اندازه گیری  70و  70،  79،  84خانگی دارای بیشترین سرعت تجزیه بودند . میزان تجزیه برای فاکتور دو 

 شدند . 

 

( برای تولید کمپوست در مخازن  organic waste( تأثیر میکروارگانیزم های حاصل از منابع مختلف در تجزیه بقایای آلی ) 2

های خانگی مورد  تأثیر میکروارگانیزم های حاصل از منابع مختلف برای تجزیه بقایای آلی در مخازن حاوی زباله --- حاوی زباله :

(  completely randomized designبررسی قرار گرفت . در این کنکاش از دو فاکتور اصلی در قالب طرح کامالً تصادفی ) 

 استفاده گردید . میکروارگانیزم ها از چهار منبع جمع آوری گردیدند که عبارت بودند از : 

به نام  NGO( ، یک  KKU)  Khon Kaen( ، دانشگاه  LDD = land development departmentمؤسسه توسعه اراضی ) 

 DHP5  (Chaiyapattana Foundation  . )( و بنیاد  Santa Asoka Foundationبنیاد سانتا آسوکا ) 

 سطح یعنی :  5در  Aفاکتور 

I منبع  4( مخلوطی از کلیه میکروارگانیزم های 

II میکروارگانیزم های حاصل از )LDD  

IIIوارگانیزم های حاصل از ( میکرKKU  

IV میکروارگانیزم های حاصل از )NGO  

V میکروارگانیزم های حاصل از )DPH5  

 

منبع برای تغذیه میکروارگانیزم ها . نتایج حاکی از تأثیر معنی دار تیمار  3عبارت از روش های افزودن نیتروژن از  Bفاکتورهای 

A1 ماه بوده است درحالیکه نمونه  5/1درصد پس از  57و  52/41،  35/61ارها به ترتیب از بر تجزیه بقایای آلی نسبت به دیگر تیم

که در مخازن کنترل شده اندازه گیری می شوند ، بعنوان شاخصی از فعالی ت های میکربی  CO2تجزیه شد . مقدار  %22شاهد دارای 

بیشتری نسبت به  CO2بنحو معنی داری گاز  LDDی شده از محسوب می شوند . این پژوهش نشانداد که میکروارگانیزم های جمع آور

 درصد آزاد نموده است .  61و  51،  61،  100سایر انواع جمع آوری شده به ترتیب 

                

 

 

 «: افزودن میکروارگانیزم ها به بقایای آلی پودر شده جهت تسریع در تجزیه آنها   41شکل»                        
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 ( برای تهیّه کمپوست tank( در درون مخزن )  domestic rubbishروش های مخلوط سازی مواد آلی با زباله های خانگی ) ( 3

در ضمن یک پژوهش برای بدست آوردن مناسب ترین نسبت مخلوط کردن زباله های خانگی با مواد آلی برای تولید کمپوست  --- :

لیه مخلوط یعنی برگ ها )  4شامل  Aفاکتور  اقدام گردید . ،  1:3( مخلوط با زباله های خانگی به نسبت  leafageنوع از مواد او 

( مخلوط با زباله های خانگی به  ground organic material، پودر مواد آلی )  1:5خانگی به نسبت مخلوط برگ ها با زباله های 

ه شامل سه روش از طرز قرار گرفتن مواد آلی و زبال B. فاکتور  1:5باله های خانگی به نسبت ، پودر مواد آلی مخلوط با ز 1:3نسبت 

 43-80و  11-17بررسی نشان داد که .  در باالی تانک حاوی مخلوط بودند، در وسط و  شهری در مخلوط حاصله یعنی در پائین

ان تجزیه مواد آلی در وضعیت وسط ، باال و پائین مخزن به روز به ترتیب تجزیه شدند . میز 90و  15درصد از حجم مواد آلی طی 

نشان دادند که  1:5و  1:3مخلوط با زباله های خانگی یعنی  ت . هردو مقدار ماده آلی پودر شدۀدرصد بوده اس 64و  71،  76ترتیب 

زمایش همچنین اثبات کرد که ترکیب ب نشده اند . این آبدرصد س 70-71هیچگونه تفاوت معنی داری را در میزان تجزیه با میانگین 

درصد اندازه گیری شدند درحالیکه  66درصد و  75پودر مواد آلی از تجزیه بیشتری نسبت به برگها برخوردار بوده اند که به ترتیب 

 درصد بوده است .  43میزان تجزیه تیمار شاهد فقط 

 

بررسی های الزم برای کسب  --- در شمال شرقی تایلند : درخاک های تحت عملیّات مختلف زیر کشت پاپایا Bوضعیت عنصر ( 4

در اراضی زیر کشت پاپایا تحت مدیری ت آب و خاک در شمال شرقی تایلند انجام گرفت . نتایج بیانگر  Bعنصراطالعاتی از وضعیت 

بوراکس باعث افزایش به همراه کودهای آلی در ترکیب با  13-13-21یا  16-16-8 ، 15-15-15این است که بکارگیری کودهای 

قابل دسترس خاک برای رشد پاپایا شده است . خاکهای رسی عموماً دارای ظرفیت بیشتر نگهداری بُر نسبت به خاکهای لومی  Bمقدار 

بُر در خاکهای لومی و رسی موجود بوده  ppm 28/0و  44/0می باشند درحالیکه بدون کاربرد بُر مقدار  ppm 65/0و  72/0یعنی 

خاک به  Bکارگیری کودهای شیمیایی به تنهایی در مقادیر خیلی کم ، کم ، متوسط و زیاد در خاکهای لومی سبب کاهش مقدار است . ب

 sprinkler( و سپس آبیاری بارانی )  basin irrigationگردید . انجام آبیاری پایه )  ppm 28/0و  24/0،  37/0،  54/0ترتیب 

irrigation بُر قابل آبشویی  ( تمایل به کاهش دادن ( دارند که بهتر از آبیاری های قدیمیprimitive  ( یا طبیعی )natural و آ )یاری ب

 گردید .  ppm 38/0و  11/0،  47/0ده است و مقدار بُر خاک به ترتیب به تنهایی بویژه در خاکهای شنی بو بارانی

 

در این مطالعه به بررسی مقایسه ای تأثیر اندازه ها ، مقادیر و  --- : Morning glory( اثرات اندازه پلت کودهای آلی در رشد گیاه 5

این گیاه در تایلند بعنوان پرداخته شد ) Impomoea spبا نام علمی  Morning gloryترکیبات مختلف پلت کودهای آلی بر رشد گیاه 

( به  RCBDلوک های کامالً تصادفی ) در قالب طرح ب Roi-Etشرایط خاک سری در  آزمایشات.  (سبزی خوردن مصرف می گردد

لین فاکتور عبارت از  3صورت فاکتوریل با دو فاکتور و  ،  5،  3،  0اندازه از پلت های کود آلی به قطرهای  4تکرار انجام گرفت . او 

م عبارت از  8و  ( بوده است  Raiی ) کیلوگرم در هر رای 1000و  500،  100مقدار از کود آلی مصرفی یعنی  3میلیمتر و فاکتور دو 

میلیمتر نسبت به پلت  3متأثر از اندازه پلت ها بوده اند بطوریکه پلت های ریز با قطر  Morning glory. نتایج نشان داد که رشد گیاه 

ر کودهای میلیمتر تأثیر بیشتری بر رشد گیاه در تمامی فرمول های کودی داشته اند . رشد گیاه با افزایش مقدا 8های درشت تر با قطر 

ا پلت های ریزتر در مقادیر بیشتر  آلی پلت شده ، بیشتر گردید . بین اندازه پلت ها و مقدار کود آلی مصرفی اثر متقابلی وجود نداشت ام 

 کودهای آلی مصرفی موجب افزایش رشد گیاه نسبت به پلت های درشت و مقادیر بیشتر کود آلی بوده اند . 

 

عواملی چون حمل و نقل ، انبارداری و حجم  --- لی گرانوله در رابطه با عامل چسباننده و تجزیه کننده :( تکنولوژی تولید کودهای آ6

( از مهمترین مشکالت بکارگیری کودهای آلی می باشند . این مطالعه کمک می کند تا کودهای آلی را به  luxuryزیاد مورد نیاز ) 

طریقی از حجم مورد نیاز آنها بکاهند . همچنین نقش عامل چسباننده مواد گرانول و  ( درآورده و به granuleصورت پلت یا گرانول ) 

مواد تجزیه کننده کود در آزادسازی عناصر غذایی برای رشد گیاهان بررسی گردید . نتایج آشکار ساخت که بکاربردن آرد کاساوا 

درصد ضمن یک هفته می  60-75ت تجزیه آن تا حد درصد از کل ترکیب کود سبب سهول 1-5/2( به میزان  glueبعنوان چسب ) 

آرد درصد دارای اثرات مشابهی با  10-30درصد یا رس به مقدار  10-20به مقدار (  molassگردد . همچنین بکارگیری مالس ) 

ا استفاده از چسب شیرابه ای )  کودهای آلی گرانوله  درصد تجزیه 1-10درصد تنها باعث  1-5( بمقدار  latex glueکاساوا بوده اند ام 

 گردید . 

 

این مطالعه می تواند به شناخت منابع فسفر  --- میزان فسفر قابل دسترسی ناشی از تجزیه سنگ های فسفاته و بقایای کشاورزی :( 7

آلی اندک  ( کمک نماید . بطور معمول میزان فسفر موجود در کودهای pellet organic fertilizerجهت تولید کودهای آلی پلت شده ) 

ً بیش از کودهای شیمیایی ازته و پتاسه اس مخلوط  ت . آزمایشات نشان دادند که عصارۀمی باشد و بهای کودهای شیمیایی فسفاته غالبا

( که در سایه قرار داشتند ، دارای فسفر  banana stem( و ساقه های موز )  phosphate rockسنگ های فسفاته تجزیه شده ) 

درصد از مخلوط را سنگ های فسفاته تشکیل می دادند به نتایج  25در مقابل آفتاب بوده اند . زمانیکه  آنها وضعیتبیشتری نسبت به 

داشت . استفاده از برنج گلوتین دار  Pبهتری منتهی شد . استفاده از اوره تأثیر بسیار چشم گیری در سرعت تجزیه و آزاد شدن عنصر 

بوده است و برنج های پخته نبع انرژی جهت تجزیه و آزاد شدن فسفر در مخلوط مذکور مناسب تر نسبت به برنج های معمولی بعنوان م

 ( مؤثرتر از برنج های پخته شده ، بودند .  uncookedنشده ) 
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( دارای  grassعلف ها )  --- : Roi-Etدر خاکهای سری  Vetiver grass( تجزیه و آزاد شدن عناصر غذایی از ریشه گیاه 8

م ریشه ای مناسب و متراکمی هستند که قادرند به کمک ریشه های فیبری خود ذرات خاک را در کنار همدیگر نگاه دارند . ریشه سیست

ها بعد از مرگ در خاک پوسیده می شوند و عناصر غذایی را به محیط آزاد می سازند . دریک مطالعه به بررسی وضعیت ریشه ها در 

 پرداخته شد . تیمارها شامل :  Roi-Etخاکهای سری 

  Prachuab kirikhanو  Roi-Etاز انواع اکوتیپ های  vetiver nemoralisبا نام علمی  upland vetiverالف( 

 بودند .  Songkhla 3و  Sri-lankaاز انواع اکوتیپ های  Vetiver zizanioidesبا نام علمی  lowland vetiverب( 

ماهانه آنها برای مدت یکسال مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج نشان  مقدار عناصر غذایی آزاد شدۀها و  در این بررسی ، تجزیه ریشه

( در مقایسه با  %69مناطق کم ارتفاع )  vetiverدرصد بوده است . میزان تجزیه ریشه های  8/66داد که میانگین تجزیه ریشه ها 

بیشتر بوده است .  Pو  Kنسبت به  N( بیشتر گردید . میزان آزاد شدن عنصر  %64مناطق مرتفع )  Vetiverمیزان تجزیه ریشه های 

ل به ترتیب برای  بیش از میانگین در ماه  ppm 188و  639،  1893میزان  به Kو  N  ،Pمقدار آزاد شدن عناصر غذایی ضمن ماه او 

،  B  ،Cu  ،Feنظیر  Mgو  Caیزان عناصر آزاد شده در ماه بود . م ppm 21و  52،  298ماه باقیمانده سال یعنی به ترتیب  11

Mn  وZn  ا  اراضی مرتفع برخوردار گردید . Vetiverمناطق کم ارتفاع از وضعیت بهتری نسبت به  Vetiverبود ام 

 

یستم در یک پژوهش ، تجزیه کاه برنج در س ---:  ( natural farming system( تجزیه کاه برنج در سیستم کشاورزی طبیعی ) 9

مورد  aeric paleaquultsاز نوع  Roi-Etدر خاکهای سری  Khon Kaenکشاورزی طبیعی شالیزارهای مشروب از باران استان 

،  RD6سانتیمتر خرد نمودند و در کرت های آزمایشی زیر کشت برنج واریته های  5مطالعه قرار گرفت . کاه های برنج را به طول 

Kavphae  ،Dorphare  وKatomdang  مترمربع به همراه  1600کیلوگرم در هر رایی برابر  12ریختند . بذور برنج به مقدار

 200کیلوگرم درهر رایی بکار گرفته شدند . زمانیکه کاه های برنج خرد شده بعنوان مالچ بمقدار  4به میزان  Mung beanبذور 

دیدند . نتایج نشان داد که در شرایط کشاورزی طبیعی ، استفاده گر Mung beanکیلوگرم درهر رایی بعد از کاشت بذور برنج و 

درصد رسید و میزان آزاد  62ماه به  4سرعت تجزیه کاه برنج پس از دو ماه در حداکثر میزان خود بوده است و میزان تجزیه پس از 

 تعیین گردید .  K>N>Ca>Mg>Na>P شدن عناصر غذایی به ترتیب بصورت 

 

روش های مرسوم بکار رفته توسط کشاورزان با  --- ید پاپایا توسط کشاورزان شمال شرقی تایلند :( عملیات حقیقی برای تول10

مالحظه مدیری ت تولید پاپایا مورد بررسی قرار گرفت . مالحظه گردید که اغلب کشاورزان موفق ترجیح می دهند تا از کودهای 

کیلوگرم در هر رایی بصورت دوبار درماه استفاده  40-50قادیر با م 13-13-21و  16-16-8،  15-15-15شیمیایی با ترکیب های 

( بصورت یک کیلوگرم از  B = Boronکنند . این کشاورزان در اراضی دارای خاکهایی با بافت درشت یا شنی لوم از کود حاوی بُر ) 

ی بهره گرفتند معهذا از کود مرغی کودهای شیمیایکیلوگرم از  40-50به همراه هر  ( Boronexفرم تجارتی آن یعنی بُرونیکس ) 

کیلوگرم برای هر درخت استفاده شد . مخلوط  4-10مخلوط با پوسته برنج بعنوان کود آلی برای حفظ خصوصیات فیزیکی خاک بمقدار 

. کشت پاپایا  کردن کود شیمیایی با کود آلی و سپس پخش کردن آن در سایه انداز هر گیاه قبل از انجام آبیاری بطور معمول انجام گرفت

تن پاپایا درهر رایی و  5/1-2در اینگونه اراضی که تحت آبیاری قرار دارند ، بسیار مناسب بود . درچنین شرایطی ، متوسط عملکرد 

 تن در هر رایی بدست آمد .  3-5/3حداکثر عملکرد 

 

وشهای مناسب کاشت برنج بر و ر  mung beanبررسی بکارگیری  –(  natural way to farming( کشاورزی طبیعی ) 11

ضمن تجزیه بقایا  mung beanمیزان عناصر غذایی که از ساقه ها ، ریشه ها و برگهای گیاه  --- رشد گیاه برنج و حاصلخیزی خاک :

 به خاک سطحی افزوده می شود ، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله بشرح زیر بوده است : 

، ریشه ها و پنجه دهی برنج در شرایط گلخانه ای بود . میزان  اتأثیر جدی بر رشد ساقه ه* وضعیت عناصر غذایی خاک دارای 

تعیین گردید . با افزایش سن گیاه بر قابلیت رقابت   P>N>K,Ca,Mg,S,Fe,Mn,Cu,Zn,B,Moتأثیرات عناصر غذایی به ترتیب 

( گردیدند و  declineدچار نقصان رشد )  Nو  Pدارای کمبود  برنج در کلیه تیمارها نسبت به تیمار شاهد کاسته شد چنانکه نمونه های

پس از دو هفته که اوج سرعت تجزیه بوده  mung bean( شد . میزان تجزیه بافت های گیاهی  ceaseتوانایی پنجه زنی آنان متوقف ) 

بعد دچار نقصان شد  دو هفتۀها ضمن برای ساقه ها و ریشه ها رسید . سرعت تجزیه بافت  %36برای برگها ،  %52است ، بترتیب به 

تجزیه ساقه ها و ریشه ها بود . میزان آزاد شدن عناصر غذایی از برگها  %61تجزیه برگی و  %75هفته دارای  12چنانکه پس از 

 . ندتعیین گردید K>N>Pو برای ساقه ها و برگها بترتیب  N>K>Pبترتیب 

 

روش های مختلف کشت خودکفای برنج شامل مالچ کاه و کلش )  --- ( : self sufficient rice farming( شالیکاری خودکفا ) 12

straw mulching  کاشتن ، )mung bean  بعنوان کود سبز و روش های مختلف کاشت برنج بر رشد و عملکرد گیاه برنج و همچنین

از نوع  Roi-Etشده بر خاکهای سری  اصالح حاصلخیزی خاک شالیزار ضمن یک تحقیق مورد بررسی قرار گرفت . مطالعات انجام

Aeric paleaquults که از آب باران سیراب می شدند و با استفاده از واریته برنج  در اراضی کشاورزانیRD6  در استانKhon 

Kaen  صورت گرفت . نتایج حاصله مؤید این است که روش های کشت شامل بذرپاشی و بذرکاری خطی بر رشدMung bean 

ا کاشت بروش بذر پاشی  بعنوان کود کیلوگرم در هر رایی منجر به  12بمیزان  Mung beanسبز هیچگونه تأثیری نداشته اند ام 
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بیشترین عملکرد دانه و کاه برنج گردید . روش های مختلف کاشت برنج هیچگونه تأثیر معنی داری بر اصالح حاصلخیزی خاکها از 

دارای تأثیر بیشتری نسبت به  Mung beanنظر می رسد بکاربردن مقادیر بیشتر بذر نظر فیزیکی یا شیمیایی نداشتند درحالیکه ب

  مقادیر کمتر آن بوده است .

 

 organic and mineralکاربرد کودهای آلی و معدنی )  –(  Research and Developmentو توسعه ) ( پژوهش 13

fertilizer  )–  ( استفاده از اراضی لُختbaren areas برای ) : 1/2-1/3مناطق لُخت حدود  --- کشاورزی در شمال شرقی تایلند 

اراضی باشد . مقدار آبی کل شالیزارهای شمال تایلند را تشکیل می دهند . بنظر می رسد که آب مهمترین مشکل برای کشاورزی در این 

اد بر نیاز محصوالت تک کشتی ) مقدار مازاین ق مرسوم حاصل می شود ، برای زراعت برنج کافی نیست درحالیکه که از طر

monocropping  متعاقب برنج می باشد . مطالعاتی جهت آشکار شدن میزان حاصلخیزی خاک برای بهبود تولید محصوالت در )

( انجام  mineral fertilizer) ( و کودهای معدنی  manure( ، کود دامی )  charcoalدر ترکیب با زغال چوب )  Satukخاکهای 

معدنی در مقادیر مختلفی بصورت انفرادی -نتایج بوضوح نشان داد که استعمال زغال چوب ، کودهای دامی یا کودهای شیمیاییگرفت . 

تن در هر رایی )  3درصد زغال چوب ،  5/1و یا مخلوط با یکدیگر موجب افزایش رشد گیاه و وزن خشک آن می گردند . بکار بردن 

m2 1600  =Rai 1  ؛ha 1  =Rai 25/6  0کیلوگرم در هر رایی از کودهای حاوی مواد معدنی بفرمول  30( از کودهای دامی و-

بهترین میزان رشد محصول را سبب گردیدند . ضمن آزمایشات مزرعه ای ، نتایج بیانگر افزایش معنی دار جوانه زنی بذور  20-16

 cow manure. بنظر می رسد که افزایش فضوالت گاوی )  ( بود partly saturated( در خاکهای بالنسبه اشباع )  castorکرچک ) 

کیلوگرم در هر رایی  30افزودن کودهای شیمیایی بمیزان  ، أثیر بسیار خوبی است . از سوی دیگرتن در هر رایی دارای ت 1( بمیزان 

تن کود دامی در هر رایی  1ودن ( بوده است . افز replantingسبب کاهش جوانه زنی گردید چنانکه نیازمندی بیشتری به واکاری ) 

کیلوگرم کود شیمیایی از اثر بخشی خوبی برخوردار گردید . کودهای شیمیایی بنحو معنی داری سبب افزایش وزن بذور  30بهمراه 

 . (32,5,7,13,17,25,28)شدند چنانکه بدون کاربرد کودهای شیمیایی به محصول دانه ای قابل برداشتی منتهی نگردید 

 

 

 

 

  : زداریآبخی
در شمال شرقی تایلند از طریق  Sieoمدلسازی جلوگیری از شور شدن و تنزل کیفیت خاکهای شنی باالدست آبراهه 

موضوع این مطالعه مربوط به جمع آوری اطالعات مربوط به جلوگیری از تنزل کیفیت  ---کاشت گونه های مختلف درختان : 

( به کمک کاشت گونه های مختلف درختان در مناطق  reforestation نگل کاری مجد د )خاکهای شنی در اثر شور شدن با استفاده از ج

هکتار با شیب  2/7بوده است . این منطقه به وسعت  Mahasarakamدر استان  Amphur Borabueدر منطقه  Sieoباالدست آبراهه 

دست نخورده متمایز با عناوین مرتفع ، ارتفاع بخش  3درصد و اراضی پائین دست آن در معرض شور شدن هستند . منطقه به  5-3

بفرم خطوط عمود بر  2×2درخت از گونه های مختلف به صورت  24متوسط و پائین دست تقسیم شده است . در هر بخش به تعداد 

مربوط مسیر کاهش شیب غرس گردیدند تا فرسایش سطحی را کاهش دهند و از شکل گیری خاک های شور ممانعت نمایند . اطالعات 

به میزان رسوبات خاک ، کاهش عناصر غذایی در اثر فرسایش خاک سطحی در مراحل قبل و بعد از کاشت درختان ، تغییرات مواد 

 CEC = cation exchangeمقدار ظرفیت تبادل کاتیونی )  ،  Mgو  N  ،P  ،K  ،Caآلی و برخی عناصر غذایی اصلی نظیر 

capacity  ) ک سطحی ، سطح سفره آب زیر زمینی و تغییرات هدایت الکتریکی ) سانتیمتر خا 0-15اعماقEC = electro 

conductivity  در خاکهای متأثر از شوری مناطق پائین دست جمع آوری گردیدند . نتایج بدست آمده ضمن دو سال بعد از کاشت )

 75/64و  00/59یافته اند و مقدار آن از  درختان نشانداد که مقدار رسوبات حاصل از اراضی مرتفع و ارتفاعات متوسط کاهش

رسید . از طرف دیگر ، مقدار خاکهای  2004کیلوگرم در هکتار در سال  06/31و  31/37به  2003کیلوگرم در هکتار در سال 

افزایش  2004کیلوگرم در سال  75/75به  2003کیلوگرم در هکتار در سال  31/57رسوب یافته بر روی اراضی پائین دست از 

در رسوبات  Pو  Nداشت . این نتایج بیانگر جریان یافتن رسوبات خاک از مناطق مرتفع و تجمع آنها در اراضی پست می باشد . مقدار 

 2004درصد در سال  001/0و  027/0به  2003درصد در سال  002/0و  032/0خاک های مناطق مرتفع و ارتفاع متوسط نیز از 

ا مقدار پتاسیم رس افزایش یافت . در اراضی  2004درصد در سال  11/1به  2003درصد در سال  03/0وبات از کاهش داشت ام 

.  درصد افزوده گردید 275/1و  003/0،  041/0درصد به  024/0و  001/0،  021/0از  Kو  N  ،P، مقدار ارتفاع متوسط 

 034/1و  002/0،  038/0درصد به  027/0و  001/0،  028/0از  Kو  N  ،Pاراضی پَست مقدار  با درموقعیت های همسان

درصد در  30/0به 20/0سانتیمتر بعد از غرس درختان از  0-10درصد بالغ گردید . تغییرات در مقدار مواد آلی خاک سطحی با عمق 

قدار درصد در اراضی پَست افزایش یافت . م 37/0به  32/0درصد در اراضی ارتفاع متوسط و از  33/0به  28/0اراضی مرتفع و از 

CEC   به 92/0خاک سطحی از cmolc/kg-1 2/1  به  22/1در اراضی مرتفع و ازcmolc/kg-148/1  در اراضی ارتفاع متوسط

در اراضی پائین دست تغییر یافت . سطح سفره آب زیر زمینی اراضی پائین دست در فصل خشک  cmolc/kg-147/1به  25/1و از 

 40رسید درحالیکه مقدار آن در فصل بارانی از عمق  2004سانتیمتر در سال  217ق به عم 2003سانتیمتر در سال  152از عمق 

منتج شد که بیانگر کاهش ذخیره شدن آب در اثر کاهش جریان آن از  2004سانتیمتر در سال  120به عمق  2003سانتیمتر در سال 



 32 

در فصول خشک به  ms/cm 5/3-0/3ینی از آب زیر زم ECمناطق باالدست به اراضی پَست تر می باشد . ضمن اینکه مقدار 

ms/cm 7/2-3/1  . (33)در فصول بارانی تغییر یافت 

 

 (33)«  2004و  2003تجزیه عناصر غذایی موجود در رسوبات ضمن سال های  (7جدول»                           

          
 2004سال                                      2003سال                               نوع اراضی

وزن کل 

 رسوبات

(gm/10m2) 

 ازت کل

% 

 فسفر کل

% 

 پتاس کل

% 

 وزن کل رسوبات

(gm/10m2) 

 ازت کل

% 

 فسفر کل

% 

 پتاس کل

% 

 11/1 001/0 027/0 318/37 030/0 002/0 032/0 983/58 مرتفع

 275/1 003/0 043/0 370/64 024/0 001/0 021/0 734/64 ارتفاع متوسط

 034/1 002/0 038/0 729/75 027/0 001/0 028/0 307/57 پائین دست

 

 

 

 (33)« منطقه در شرایط طبیعی  3و آنالیز عناصر مورد نیاز گیاهان در خاک سطحی  CECمواد آلی ،  (8جدول»                       
  اراضی کم ارتفاع                متوسط اراضی ارتفاع              اراضی مرتفع                  تجزیه شیمیایی

  2004مه 2003نوامبر 2003مه 2004مه 2003نوامبر 2003مه 2004مه 2003نوامبر 2003مه 

 37/0 24/0 32/0 33/0 28/0 28/0 30/0 22/0 20/0 مواد آلی %

 013/0 012/0 006/0 013/0 006/0 006/0 007/0 006/0 003/0 ازت کل %

 فسفر قابل دسترس 

(mg/kg-1) 

19/2 58/5 01/4 66/2 25/5 74/6 87/3 50/6 28/7 

CEC  

(cmolc/kg-1) 

92/0 13/1 42/1 22/1 26/1 48/1 25/1 22/1 47/1 

 پتاسیم قابل تبادل

(cmolc/kg-1) 

038/0 050/0 061/0 038/0 053/0 082/0 054/0 053/0 072/0 

 منزیم قابل تبادل

(cmolc/kg-1) 

028/0 027/0 022/0 022/0 025/0 018/0 023/0 022/0 019/0 

 کلسیم قابل تبادل

(cmolc/kg-1) 

103/0 098/0 044/0 107/0 132/0 065/0 088/0 102/0 071/0 

 سدیم قابل تبادل

(cmolc/kg-1) 

042/0 037/0 053/0 041/0 034/0 078/0 052/0 052/0 056/0 

 

    

 

                                      

 

 Sieo » (33)فهرست گونه های درختان غرس شده در طرح آبخیزداری آبراهه  (9جدول»                      

 توضیحات خانواده گیاهی منشأ نام علمی گیاه ردیف

1 Careya sphaerica بومی Barringtoniaceae  

2 Cassia siamea بومی Caesalpiniaceae گل ارغوان ها 

3 Cassia fistula بومی Caesalpiniaceae گل ارغوان ها 

4 Samanea saman خارجی Mimosaceae گل ابریشم ها 

5 Xylia xylocarpa بومی Mimosaceae گل ابریشم ها 

6 Shorea obtuse بومی Dipterocarpaceae  

7 Butea monosperma بومی Papilionaceae پروانه آساها 

8 Ceiba pentandra خارجی Bombacaceae  

9 Pterocarpus macrocarpus بومی Papilionaceae پروانه آساها 

10 Dalbergia cochinchinensis بومی Papilionaceae پروانه آساها 

11 Albizia lebbeck بومی Mimosaceae گل ابریشم ها 

12 Alstonia scholaris بومی Apocynaceae  خر زهره تیره 

13 Oroxylum indicum بومی Bignoniaceae  پیچ اناری تیره 

14 Tamarindus indica خارجی Caesalpiniaceae گل ارغوان ها 
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15 Pithecellobium dulce خارجی Mimosaceae گل ابریشم ها 

16 Sindora siamensis بومی Caesalpiniaceae گل ارغوان ها 

17 Afzelia xylocarpa بومی Caesalpiniaceae گل ارغوان ها 

18 Toona ciliate بومی Meliaceae تیره سنجد تلخ 

19 Dipterocarpus alatus بومی Dipterocarpaceae  

20 Shorea siamensis بومی Dipterocarpaceae  

21 Azadirachta indica بومی Meliaceae تیره سنجد تلخ 

22 Lagerstroemia loudonii بومی Lythraceae تیره حنا 

23 Eucalyptus camaldulensis خارجی Myrtaceae تیره مورد 

24 Mangifera caloneura بومی Anacardiaceae تیره سماق 

25 Minosops elengi بومی Sapotaceae  

 

 « ایجاد آب بند جهت افزایش نفوذ رواناب ها و کاهش فرسایش خاک :    42شکل»                               

                         
          

 

 : آگروفورستری
 :( در شمال شرقی تایلند  agroforestryفرسایش خاک در اراضی تحت سیستم آگروفورستری ) 

سال اخیر سبب تنزل کیفیت زمینها گردید که بنحو آشکاری به کاهش  1000کاربری کشاورزی اراضی شمال شرقی تایلند ضمن 

وء مدیریت از علل اصلی کاهش حاصلخیزی اینگونه اراضی می عملکرد محصوالت زراعی منتهی شده است . فرسایش خاک و س

باشند . نوع کاربری اراضی تابعی از چگونگی ناهمواری های موجود می باشد و بوسیله کشاورزان تعیین می گردد . آنها پس از جنگل 

در اراضی شیبدار می کارند و این موضوع زدایی ، اقدام به ایجاد شالیزار در بخش های پائین دست می کنند چنانکه کاساوا و نیشکر را 

بصورت الگوی کاشت غالب در مناطق مورد بحث مطرح است . اراضی باالدست عموماً از بافت لوم شنی با ضریب نفوذ پذیری باال 

 hard برخوردارند ولیکن انجام عملیات کشت و کار سبب صدمه دیدن ساختمان طبیعی خاک می گردند و الیه ای از خاک سخت شده )

pan  را در زیر خاک سطحی ایجاد می کند . این موضوع ضمن کاهش ضریب نفوذپذیری خاکها باعث افزایش رواناب می گردد که )

. فرسایش خاک بعنوان یک عامل جدی در تنزل کیفیت اراضی تحت عملیات زراعی در شمال فزونی یافتن فرسایش را درپی دارد 

در  N,P,Kبه بررسی میزان فرسایش خاک و کاهش مقادیر  2000-2002عه ای طی سال های شرقی تایلند مطرح است . ضمن مطال

اثر عواملی چون رواناب ها و سوءمدیریت اراضی زراعی خرده مالکی مناطق ناهموار این مناطق پرداخته شد . مورد مطالعه در 

 د . پالت ها بشرح زیر بوده اند : بو Khon Kaenدر حومه  Kham Muangهکتار از اراضی کشاورزی روستای  14سطح 

 : در باالترین نقطه با بیشترین شیب که بصورت جنگل بود . 1* پالت 

 : با شیب متوسط که زیر کشت کاساوا بودند .  3و2* پالت 

 : با شیب کم که زیر کشت نیشکر و کاساوا قرار داشت .  4* پالت 
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سال انجام شد . در مدت اجرای  3ورزان صورت گرفت . طرح مذکور طی نوع تناوب زراعی بکار رفته تنها براساس تشخیص کشا

برای بارانسنجی استفاده گردید . اراضی جنگلی کمترین فرسایش (  automatic raingaugeتحقیق یک دستگاه بارانسنج اتوماتیک ) 

وره مورد مطالعه داشتند . بیشترین تن در هکتار ساالنه و کمترین مقادیر نقصان عناصر غذایی خاک را ضمن د 1-4خاک بمیزان 

تن در هکتار ساالنه در اراضی زراعی مشاهده شد . محصوالتی نظیر کاساوا که در  5/89( به میزان  soil lossفرسایش خاک ) 

کشت  جهت وقوع فرسایش نسبت به محصوالتی که در اواخر فصل بارانی اوایل فصل بارانی کشت می شوند ، از توانایی بالقوه بیشتری

ماه زیر کشت  6-9می گردند ، برخوردارند . زمانیکه خاک سطحی برهم زده نشده است و از پوشش خوبی بهره مند است مثالً اگر 

درصورت وقوع باران های شدید نیز همچنان دچار تشدید فرسایش می گردند . میزان فرسایش خاک در  محصوالت زراعی باشد

در هکتار باشد . میزان نقصان  ساالنه تن 10-12باید کمتر از  US soil conservation serviceخاکهای زراعی براساس معیارهای 

از طریق رسوبات  N. نتایج مؤی د اینکه بیشترین مقدار کاهش  واناب و الگوی فرسایش خاک ها بودمواد غذایی خاکها تابعی از مقدار ر

 (sediments صورت گرفت درحالیکه بیشترین مقدار کاهش )K  از طریق رواناب در تمامی سیستم های کاربری اراضی وقوع یافت

. مطالعات مقدماتی در زمینه مقدار نفوذ یافتن آب در مناطق جنگلی و اراضی زیر کشت کاساوا نشانداد که مقدار نفوذ پذیری در بخش 

 USLE (universal soil lossک های جنگلی بیش از اراضی زراعی بوده است و مقدار آن براساس معادله جهانی فرسایش خا

equation روش های مختلف عملیات زراعی بکار  در هکتار می باشد . ساالنه تن  3/42و متوسط  38/6مینیمم  ، 3/97( در ماکزیمم

قرار  که بخش مورد استفاده محصول در داخل خاکمواردی رفته نظیر شخم زدن ، کنترل علفهای هرز و برداشت محصول بویژه در

د ، موجب تأثیرات قابل مالحظه ای بر خصوصیات خاک سطحی نظیر فشردگی خاک و پخش کردن خاک سطحی دارد که بنوبه دار

خود بر وضعیت نفوذ آب در خاک و همچنین میزان رواناب مؤثر بر فرسایش خاک تأثیرگذار است . زمان و مقدار ریزش باران از 

و از زمین دارای ضریب نفوذپذیری کمتری است ت وقوع بارندگی در زمانیکه عوامل مؤثر بر فرسایش خاک ها است زیرا درصور

، برشد ت فرسایش خاک خواهد افزود . عملیات زراعت های کاساوا و نیشکر باعث آشفتگی  پوشش سبز کمتری برخوردار می باشد

 (39)خاک سطحی و کاهش علفهای هرز درضمن فصول بارانی می گردند .

( درباالترین aslمتر از سطح دریا ) 191-208درصد و ارتفاع  8/2متوسط  رایی با شیب 88هکتار معادل  14این مطالعات در سطح 

 fineبا ضخامت مناسب و از جنس لوم نرم )  Khoratضی باالدست از سری انقاط انجام گرفت . نوع خاک تحت االرض در ار

loamy  ( ولیکن سطح االرض آن لوم شنی )sandy loam  است . چهار کرت تحت فرسایش برای آزمایش ایجاد شدند و مورد ( بوده

مراقبت قرار گرفتند و درحد فاصل آنها پشته هایی ایجاد گردید و از گیاهان کاساوا و نیشکر بر روی پشته ها کشت شد و در اطراف 

و چهار  پشته شد 5فارو و  4ر کرت دارای سانتیمتر محدود گردید . ه 20تنها پالت ایجاد شده در جنگل با مرزهای سیمانی به ارتفاع 

 سانتیمتر در بخش پائین هر کرت فرسایشی احداث گردیدند .  94سانتیمتر و عمق  74تانک سیمانی به قطر 

اطالعات آب و هوایی : میزان بارندگی ، تشعشع و ماکزیمم و مینیمم حرارت توسط دستگاه های الکترونیکی ایستگاه مستقر در سایت 

 دقیقه ثبت گردید .  10وماتیک و با فواصل زمانی بطور ات

میزان ارتفاع آب و رسوبات ورودی تانک ها پس از هر بار وقوع بارندگی در صبحگاهان با همیاری کشاورزان  اطالعات فرسایش :

توسط روش  N. مقادیر  آب موجود در تانک ها جمع آوری و برای محاسبه مقدار رسوبات به آزمایشگاه منتقل شداندازه گیری گردید . 

Micro kjeldahl  مقادیر ،P  توسط روشMolybdenum blue  و مقادیرK  بروشFlame photometry  . اندازه گیری شدند 

( رها idleتمامی کرت های زراعی ضمن اواسط فصل بارانی کشت گردیدند و پس از برداشت تا زمان کاشت بعدی بحالت بالاستفاده )

در بخش جنگلی نیز دارای پوششی از برگ های خشک بوده است . نتایج حاصله نشانداد که میزان بارندگی  . پالک مستقر شدند

لی درbimodalبصورت یک منحنی با دو نقطه اوج ) می در اگوست -ژوئن ( بوده است که او  سیپتامبر وقوع یافت .  -جوالی و دو 

 3( ضمن run offمتر اندازه گیری شد . مقدار رواناب )  31/1و  76/1،  24/1بترتیب  2000-2002مقدار بارندگی در سال های 

میلیمتر( مشاهده  85 -630میلیمتر( نسبت به پالت های زراعی ) 27-57سال مطالعه شد بطوریکه کمترین مقدار در پالت جنگل ) 

ت هایی که در زمان بارندگی ها زیر کشت گردید . ارتباط مثبتی بین میزان بارندگی ساالنه و مقدار رواناب حاصله وجود داشت . پال

نسبت به اراضی آیش دارای رواناب بیشتری بودند . فاروها بعنوان کانال های هدایت رواناب عمل نمودند . از اینرو می توان  ، بوده اند

-365کاساوا حدود زراعت فارویی را از عوامل مؤثر فرسایش در اراضی شیبدار دانست . مقدار رواناب ساالنه اراضی زیر کشت 

( شدند . مقدار فرسایش خاک soil lossتن در هکتار دارای کمترین فرسایش خاک ) 1-4اراضی جنگلی با میلیمتر محاسبه شد .  203

( ecotone vegetationمرزی ) ناحیه مخلوط   (deciduous( ، برگریز )ever greenدر اراضی جنگلی دارای درختان همیشه سبز )

در هکتار است . درحالیکه پیش از این مقدار فرسایش در اینگونه اراضی ساالنه تن  02/0-2/6( حدود tropicalیی )در مناطق استوا

 76/1به سبب بیشترین مقدار بارندگی ) 2001( . بیشترین فرسایش خاک درسال Srikajorn-1993برآورد کرده بودند ) 4/6-3/42را 

د ار فرسایش خاک در اراضی زراعی تحت تأثیر مدیری ت عملیات زراعی در آنها می باشمتر( نسبت به سایر سال ها بوده است . مقد

در هکتار محاسبه گردید ولیکن مقدار استاندارد ساالنه تن  50-90زیرا باعث آشفتگی خاک سطحی می گردد . مقدار این فرسایش حدود 

هکتار تعیین شده است . مقدار عناصر غذایی در ساالنه تن  10-12حدود  USCSفرسایش خاک اراضی زراعی برطبق مقررات 

 ساالنه اصلی در هر دو مورد رواناب و رسوبات دارای کمترین مقدار در اراضی جنگلی نسبت به اراضی زراعی بود . مقدار کاهش

N مقدار کاهش فسفر  در رسوبات بیشتر از رواناب شد درحالیکه مقدار کاهش پتاسیم و فسفر در رواناب بیش از رسوبات تعیین گردید .

کیلوگرم در هکتار در اراضی  7/87کیلوگرم در هکتار در اراضی جنگلی محاسبه شد درحالیکه بیشترین کاهش پتاسیم به مقدار  8/6

  (39)زراعی مشاهده گردید .

 



 35 

 (39)« 2000ال االنه پالت های منتخب اراضی با کاربری متفاوت در س( مقدار فرسایش خاک س 43شکل»                    

 

                     
 

 

 

تخریب  د ، وضع و اجرای قوانین بازدارندۀبرای کاهش روند جنگل زدایی به مواردی چون محافظت بیشتر از درختان جنگلی موجو

ه اند که جنگل ها و کاشت فراوان درختان جنگلی در عرصه های تخریب شده ، توصیه شده است . همچنان کشاورزان را تشویق نمود

متر و یا از پالت  4با فواصل  Longanو  Guava  ،Durianدربین ردیف های زراعت ها از درختانی نظیر انبه ، نارگیل ، موز ، 

)نوعی پیچک( استفاده نمایند . کاشت آکاسیا در مزارع  Chinince vegetable)شبیه کلزا( و  Chinince cropهای سبزیجاتی چون 

   (39)ذاها می باشد .چون کود سبز و استفاده جهت پخت غ ینیز دارای کاربردهای

 

 

 

 

  

 «در کنترل فرسایش  vetiver grass: کاربرد  45شکل»    « ایش ساالنه خاک از اراضی جنگلیفرس اندازه گیری:44شکل»  
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 : حفظ نباتات
میلیون سال  350مسحور کننده بیش از  ند . این مخلوقات  امروزه حشرات از غالب ترین و موفق ترین موجودات زندۀ کره زمین می باش

ع می توان آنها را فرمانروایان زمین نامید .  بسیاری از حشرات بطور است که در این کره خاکی زیست می کنند و از نظر تعداد و تنو 

دارای سودمندی و صرفه اقتصادی  وسیعی در خدمت بشر قرار دارند و تولیدات مختلف آنها از جنبه اقتصادی نظیر عسل و ابریشم

هستند درحالیکه تعدادی از حشرات نیز خسارت زایند و هرساله صدمات بی شماری برتولیدات کشاورزی و سالمتی انسان ها و 

د حیوانات وارد می سازند بنابراین نیازمند شناسایی چگونگی زندگی و روش های کنترل آنها بدون تأثیرات منفی بر محیط زیست و رون

 تولید محصوالت کشاورزی می باشند . 

 شیمیایی : غیر الف( مبارزه با آفات گیاهی به کمک مواد
کشور تایلند در تالش است تا در راستای افزایش کیفیت و کمی ت محصوالت تولیدی بخش کشاورزی از مواد شیمیایی تحت عناوین آفت 

محصوالت تولیدی عاری از سموم به بازار مصرف عرضه شوند ، از  تا ا و سایرین بهره نگیردکش ها ، قارچکش ها ، علف کش ه

هزینه های تولید محصوالت کاسته گردد و سالمتی کشاورزان و مصرف کنندگان به مخاطره نیفتد . لذا مؤس سات تحقیقاتی ملزم به انتقال 

تبط می باشند . آنها طرز ساختن انواع مختلف مر حمایتی -یافته ها تا سطوح پائین تر تولید و همکاری با شرکت های خصوصی خدماتی

مواد کنترل آفات و بیماریهای گیاهی از مواد طبیعی و طرز مصرف آنها را به کاربران بخش کشاورزی آموزش می دهند . برخی از 

 این موارد عبارتند از : 

 ( به عنوان حشره کش : tarاستفاده از قطران گیاهی )  (1

 :* طرز تهیه قطران گیاهی 

( و  coalبرای تهیه قطران از چوب های زاید باغات بویژه سرشاخه های حاصل از هرس بوته های انگور، چوب بالل یا ذغال چوب ) 

ل ساخته شده است ، قرار می دهند  نظایر آنها می توان استفاده کرد . شاخه های خرد شده را در داخل محفظه یا اتاقکی که از آجر و گ 

ی بدست می آید ا پس از آتش زدن شاخه ها کامالً مسدود می سازند . براثر سوختن ناقص چوب ها ، دود غلیظسپس مجرای ورودی ر

در انتها پس از سرد شدن به قطرات قطران تبدیل می  رد شیلنگ باریک و بلندی می شود و، وا که از مجرای باریک باالی محفظه

ف پالستیکی جمع آوری می شوند . فرمول تهیه قطران گیاهی بشرح زیر در ظرو گردند . این قطرات توسط قیف و شیلنگ دیگری

 است :

  ((tarلیتر قطران طبیعی ) 5           ( coalکیلوگرم ذغال چوب ) 20منجر به تهیه  ( ضایعاتی         woodکیلوگرم چوب ) 60)

 

 روش استفاده از قطران گیاهی به عنوان حشره کش :*

در آب می توان برای کنترل بسیاری از آفات گیاهان زراعی ، باغی و بویژه سبزی وصیفی استفاده نمود.  از محلول قطران طبیعی

 فرمول تهیه محلول قطران طبیعی بعنوان حشره کش جهت پاشیدن بر روی گیاهان بشرح زیر است :

  ( هده آفات یا خسارات آنهاالیتر آب               پاشیدن بر روی گیاهان پس از مش 20لیتر قطران گیاهی +  1) 

 

 

 « ه قطران گیاهی با کاربرد آفت کشیتهی : روش46و47اشکال»                                 

    
 

 

 

 ( استفاده از حشره کش های با منشاء گیاهی :2
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رخی از آنها را می توان ریشه از بخش های مختلف برخی گیاهان موجود در منطقه برای تهیه حشره کش گیاهی استفاده می کنند . ب

که شبیه قیاق است ، ساقه و برگهای گزنه سفید ، سرشاخه های جوان  Zingiberaceaeاز خانواده  Apinia galangaهای ضخیم گیاه 

را پس از و برخی دیگر را نام برد . گیاهان مذکور گیاه کامل آگروپیروم  سرشاخه های اقاقیا ،اکالیپتوس ، برگ و میوه درخت عرعر ، 

ُخرد کردن در درون دیگ نیچه می ریزند و مقداری آب به آنها اضافه می کنند . سپس از طریق تقطیر به جمع آوری قطرات حشره 

 کش گیاهی در درون ظروف پالستیکی می پردازند . فرمول تهیه این نوع حشره کش ها چنین است :

 1زی درب دار + نصف حجم بشکه آب و قرار دادن آنها بر روی شعله آتش = ) قطعات خرد شدۀ گیاهان مناسب برای پُرکردن بشکه فل

 سی سی حشره کش گیاهی به ازای هر کیلوگرم شاخ و برگ (

 

 «  : روش و گیاهان مورد استفاده در تهیه آفت کش های گیاهی    48و49اشکال»                                    

        
 

 

 توان به صورت های زیر استفاده نمود : از حشره کش حاصله می

برای حشرات ریخته و در مزرعه  ظروف پالستیکی مستعمل و قابل دسترسی*( بطور مستقیم آنها را بعنوان طعمه مسموم در داخل 

 آویزان می نمایند . 

 ی کنند .م**( به نسبت های متفاوتی با آب محلول ساخته و برای کنترل آفات مختلف به صورت برگپاشی مصرف 

***( حشره کش حاصله را با مواد جامد بی اثربه صورت پودر قابل نگهداری بسته می کنند . طرز استفاده برخی از این پاکت ها که 

 براساس نوع مواد اولیه گیاهی به رنگ های مختلفی می باشند ، بشرح زیر است :

I می روند :( پاکت های آبی رنگ بطریقه زیر برای تهیه طعمه مسموم بکار 

 لیتر آب = کاربرد پس از یک هفته(  10پاکت پودر حشره کش +  1( + rice branکیلوگرم سبوس برنج )10کیلوگرم کمپوست+ 100)

 درجه سانتیگراد نباید استفاده نمود .  25... از ماده حاصله در دماهای محیطی بیش از 

II گردد : رنگ بشرح زیر طعمه مسموم تهیه می ( از پاکت های بنفش 

 روز (  20لیتر آب+ یک پاکت پودر حشره کش = کاربرد پس از  10کیلوگرم مالس+  10کیلوگرم بقایای مواد غذایی+  40) 

III: از پاکت های به رنگ سبز روشن برای تهیه مواد فرار دهنده حشرات از مزرعه استفاده می کنند ) 

 پاکت پودر حشره کش (  1لیتر آب +  10کر+ کیلوگرم مالس نیش 10کیلوگرم علوفه ُخرد شده +  30) 
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« : استفاده از آفت کش های آلی بصورت طعمه مسموم مایع یا میوه مصنوعی آلوده   50و51اشکال»                

   
 

 

 آفات : تورهای پارچه ای برای کاهش خسارات ( استفاده از3

می گردند ، برای حفاظت سطوح مختلف کشت ها بویژه سبزیجات و صیفی از تورهای مختلف پارچه ای که به رنگ های متفاوتی تهیه 

 جات و حتی میوه ها استفاده می کنند . این موضوع به نحو بارزی باعث کاهش صدمه دیدگی محصوالت در اثر حمله آفات می شوند . 

 

 «آفات محصوالت کشاورزی : استفاده از روش های غیر شیمیایی در کنترل   52و53اشکال»                       

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 « : روش های مختلف کنترل غیر شیمیایی آفات محصوالت کشاورزی    54و55اشکال»                            
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 ( استفاده از حشرات برای تولید رنگ طبیعی :4

.  دگذاری کنن تا نوع خاصی از حشرات در داخل آنها تخم کشاورزان دسته هایی از کاه برنج را به شاخه های درختان آویزان می کنند

بهداشتی برای استخراج رنگ های طبیعی  –این تخم ها سپس جمع آوری می گردند و به قیمت های بسیار خوبی به شرکت های دارویی 

  (2,5)جهت تولید لوازم آرایشی فروخته می شوند . 

 

 « : تهیه رنگ طبیعی برای مواد آرایشی از حشرات    56و57لاشکا»                                     

   
 

 

 : کنترل بیولوژیک
 1975( تایلند در سال National Biological Control Research Center) NBCRC مرکز ملی تحقیقات کنترل بیولوژیک

با مراکز تحقیقاتی دولتی در قالب پژوهش و  ختلفنده همکاری های مؤسسات دانشگاهی متأسیس گردید . این مرکز بعنوان پیوند ده

( در زمینه های کنترل Research and Extention) R&E( و پژوهش و تعمیم Research and Development) R&Dتوسعه 

 ( کشور تایلند فعالیت می کند و گزارشات خود را مستقیماً IPM=integrated pest managementبیولوژیک و مدیری ت تلفیقی آفات )

 Executive( و شورای اجرایی آن )NRCT=National Research Council of Thailandبه شورای ملی پژوهش تایلند )

Committee . تمامی هزینه ها و ابزارهای الزم برای تحقیقات توسط دانشگاه ( ارسال می داردKasetsart  وزارت امور دانشگاهی ،

(ministry of university affairsوزا ، )( رت کشاورزیministry of agriculture( وزارت بهداشت عمومی ، )ministry of 

public healthزیست تکنولوژی ومحیط -( ، وزارت علوم (ministry of science,technology and environment برخی از ، )

 TISTR (Thailand institute ofیلند ( شامل مؤسسه پژوهشی علوم و تکنولوژی تاgovernment enterprisesبنگاه های دولتی )

science and technological research سازمان تولید برق تایلند ، )EGAT (electricity generating authority of 

Thailand( اداره برنامه و بودجه ، )budget bureau( و وزارت دارایی )ministry of finance تایلند تأمین می گردد . گستره )

( زیر نظر وزارت علوم ، تکنولوژی و محیط NRCTاری مؤسسات و ادارات شامل شورای تحقیقات ملی تایلند )همک

( در بانکوک ؛ دانشگاه CU)Chulalongkorn( و دانشگاه MU)Mahidol( ، دانشگاه KU)kasetsart( ، دانشگاه MOSTE)زیست
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Ching Mai (CMU و دانشگاه )Mai Jo(MJU در استان )Chiang Mai  ؛ دانشگاهKhon Kaen(KKU در استان )Khon 

Kaen  و دانشگاه پرنسSongkla  در استانHat Yai ( وزارت امور دانشگاه ها ،MUA( مؤسسه کشاورزی ، )DOA مؤسسه ، )

( و DOF( ، مؤسسه ماهیگیری )RIDسلطنتی آبیاری )( ، مؤسسه RFD( ، مؤسسه سلطنتی جنگل )DOAEگسترش کشاورزی )

( و مؤسسه کنترل DMS( ، مؤسسه علوم دارویی )MOAC( در وزارت کشاورزی و تعاون )DOLDه دامپروری )مؤسسه توسع

( و سازمان TISTR( ، مؤسسه تحقیقات علوم و تکنولوژی تایلند )MPH( در وزارت بهداشت عمومی )DCDCبیماریهای مسری )

در  NBCRCودجه وزارت دارایی می باشند . اداره مرکزی ( ، دفتر نخست وزیری و اداره برنامه و بEGATتولید برق تایلند )

کیلومتری غرب بانکوک قرار دارد و شامل آزمایشگاه های متعد د و تسهیالت قرنطینه ای  90در  Kasetsartپردیس دانشگاه 

(quarantine facilities بخش های ، )R&D  وR&E گاه و تسهیالت آموزشی برای دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشKasetsart 

و دیگر مؤسسات دولتی می باشد که همواره مورد توجه مؤسسات کشوری و بین  NBCRCو سایر دانشگاه ها ، پرسنل ادارات همکار 

متصدی برنامه ریزی تحقیقاتی برای کلیه مناطق  NBCRC. اداره مرکزی  بوده است IPMالمللی درگیر با کنترل بیولوژیک و 

بیولوژیک  اداره مرکزی با تجهیزات مناسبی که دارد به شناسایی ، انجام آزمایشات ، ارزیابی عوامل کنترلجغرافیایی کشور است . 

( وزارت مربوطه می پردازد Agricultural regulatory divisionرهاسازی آنها با مشارکت بخش نظارت کشاورزی ) پیش از تأئید

لین . کلیه تجهیزات و امکانات موجود برای آموزش های ک السیک و غیر کالسیک در اختیار فراگیران و دانشجویان قرار می گیرند و او 

برای طوقه بُر نیشکر  Hymenoterousکه یک پارازیت  Cotesia flavipesبا تحقیق در مورد  1982در سال  Ph.Dدانشجوی 

(sugarcane stalk borer  است ، فارغ التحصیل گردید . کلیه پروژه ها براساس اولوی )( تpriority اهمی ت و اضطراری بودن ، )

(urgency مشکالت توسط متخص صان مربوطه دسته بندی می گردند . این اداره رهبری )برعهده گرفت  1995پروژه را در سال  37

 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : 3. تمامی پروژه ها به (19,22)

 (short-termedالف( پروژه های کوتاه مدت )

 ساله  5-3( intermediate-termedپروژه های میان مدت )ب( 

 ساله  10( بیش از long-termedج( پروژه های بلند مدت )

مامی پروژه های تحقیقاتی توسط دولت و براساس بودجه بندی منظم زیر نظر شورای ملی تحقیقات تایلند حمایت های مالی کامل ت

NRCT (National Research Council of Thailand انجام می گیرد چنانکه میزان آن برای سال )دالر  469500حدود  1995

مسئول جمع آوری ، حفظ و ارزیابی دشمنان طبیعی بومی  NBCRC( بوده است . مرکزی ت Bathبات ) 11739100آمریکا معادل 

(native natural enemiesحشرات آفت ، علف های هرز و سایر عوامل زیان آور گیاهان و سال ) متی عمومی می باشد . شعبه

NBCRC  در شمال کشور که درMai Jo  قرار دارد ، مسئول کنترل بیولوژیک حشرات زیان آور درختان میوه و علف های هرز

رل بیولوژیک مسئول کنت Khon Kaenدر مناطق شمال شرقی کشور در دانشگاه  NBCRCحائز اهمی ت اقتصادی می باشد . شعبه 

شعبه مناطق ( می باشد . plateau areaبات و سایر آفات و علفهای هرز حائز اهمی ت اقتصادی منطقه فالت )آفات لگوم ها و حبو

 plantationبر کنترل بیولوژیک آفات محصوالت زراعی ) Hat Yaiدر منطقه  Songklaدر دانشگاه پرنس  NBCRCجنوبی 

crops( و سایر حشرات و علفهای هرز مناطق شبه جزیره ای)peninsular regionد . دربین رای اهمی ت اقتصادی تأکید می ورز( دا

( field crop pests، سازمان های کشاورزی بیشترین اهمی ت را به حشرات آفت بویژه آفات زراعی ) NBCRCمؤسسات همکار با 

، جنگل های مصنوعی  (natural forestمی دهند . سازمان سلطنتی جنگلداری مسئول کنترل بیولوژیک آفات جنگل های طبیعی )

(forest plantationsو جنگل های اجتماعی ) (community forests است . مؤسسه توسعه دامداری مسئول کنترل بیولوژیک آفات )

( می باشد . مؤسسه سلطنتی آبیاری ، سازمان شیالت و اداره تولید برق veterinery( و دامپزشکی )livestockمهم دامپروری )

یولوژیک علف های هرز آبزی هستند . سازمان گسترش کشاورزی مسئول ترقی و بسط امور کنترل بیولوژیک در مسئول کنترل ب

عهده دار مطالعات بیولوژیکی و پژوهش های بنیادی کنترل بیولوژیک برخی آفات مناطق  Chiang Maiاست . دانشگاه  IPMراستای 

( که از نظر پزشکی و integrated vector management) IVMقلین کنترل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی ناشمالی می باشد . 

سالمتی جامعه اهمی ت دارند ، توسط مؤسسه علوم دارویی و مؤسسه کنترل بیماری های مسری زیر نظر وزارت بهداشت انجام می 

در  Chulalongkornست . دانشگاه ( شده اbio-pesticidesنیز متقبل تحقیقات و تولید آفت کش های زنده ) Mahidloدانشگاه گیرد . 

( تحقیق می کند . water-borne( بیماری های آبزاد )intermediate hostsمورد کنترل بیولوژیک حلزون های میزبان واسط )

( شده است . botanical pesticidesمؤسسه تحقیقات علوم و تکنولوژی نیز عهده دار پژوهش درمورد توسعه آفت کش های گیاهی )

 معرفی شده اند عبارتند از :  1995از سال  NBCRCله دشمنان طبیعی که در برنامه های کنترل بیولوژیک از جم

 ***Predaceous snails  ،Gonaxis quadrilateralis  وEuglandina rosea ( برای کنترل حلزون های درشت آفریقاییgiant 

african snail ) 

 Azya luteipes  ،Chilomenes lunata  ،Coelophora pupillata( به نام های coccinellid*** برخی گونه های کفشدوزک )

 ،Cryptolaemus montrouzieri  وOrcus chalybeus ( برای کنترل شپشک های آردآلودmealy bugsشپشک ها ، )ی سپردار 

(scales( و شته ها )aphids ) 

 ***Curinus coeruleus  وOlla abdminalis(O.V-nigrum)  برای کنترلLeucaena psyllid  با نام علمیHeteropsylla 

cubana  

 ***Nepaspis amnicola  برای کنترلSpiralling whitefly  با نام علمیAleurodicus dispersus  
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 Tamarixia leucaenaeو  Psyllaephagus yeseeni( با نام های علمی parasitic hymenoptera*** پارازیت جورباالن )

  Leucaena psyllidای کنترل بر

 ***Diachasmimorpha longicaudata ( برای کنترل مگس میوه شرقیoriental fruit fly با نام علمی )Bactrocera 

dorsalis  

   Alligatorweedبرای کنترل  Agasicles hegrophilaبا نام علمی  Chrysomelid*** نوعی 

و نوعی بید سنبل آبی  Neicgetuba euchhorniae bruchi( با نام علمی water hyacinth weevils*** نوعی شپشه سنبل آبی )

(water hyacinth moth با نام علمی )Sameodes albiguttalis ( برای کنترل سنبل آبیwater hyacinth ) 

 ***Cyrtobagous salviniae  برای آزمایشات تحقیقاتی برSalvinia cucullata  

و نوعی  A.puniceusو  Acanthoscelides quadridentatus( با نام های علمی seed bruchidsی بذور )*** نوعی سرخرطوم

Chrysomelid  با نام علمیchlamisus minosae  و نوعیGracillariid  با نام علمیNeurostrota gunniella  و نوعی

Sessiid  با نام علمیCarmenta mimosa  و نوعیApion  با نام علمیCoelocephalapion pigrae  برای کنترل گیاه حساس

  Mimosa pigra( با نام علمی giant sensitive plantغول پیکر )

 Chromolaens( با نام علمی Siam weedبرای کنترل علف هرز سیامی ) Pareuchaetes pseudoinsulata*** نوعی 

odorata  

  Ageratina adenophorumبرای کنترل  Procecidochares utilisعلمی ( با نام Tephritid gall fly*** نوعی مگس گالزا )

( با نام علمی Honolulu roseبرای کنترل نوعی ُرز هونولولو ) Phyllocharis undulataبا نام علمی  Chrysomelid*** نوعی 

Clerodendrum chinense (19,22) 

 

 

راسر تایلند معرفی و رهاسازی شده اند ، در مناطق رهاسازی استقرار در س NBCRCاغلب عوامل بیولوژیکی که توسط مرکز  -----

ضمن اجرای دستاوردهای تحقیقاتی در سطح مزارع کشور به برخی موفقی ت های فرامنطقه ای نیز نائل  NBCRCیافته اند . مرکز 

 :. نظیرگردیده است 

برده شد ،  از تایلند به هاوایی 1973-75که در سال های  Cotesia erionotae( با نام علمی larval parasite) ## پارازیت الروها

( و Guam( ، گوام )Hawaiiدر مناطق هاوایی ) Erionota thraxبا نام علمی  Banana skipperباعث کنترل کامالً موفقی ت آمیز 

 ( شد . Mauritiusجزیره موریس )

 ##Cotesia erionotae ( از کشور گوام به گینه پاپوآPapua new Guinea انتقال یافت که بنحو مطلوبی باعث کنترل )Erionota 

thrax  در منطقهMarkham valley  . این کشور شد 

 Marasmia sp  ،Litomastix sp  ،Goniozus sp  ،Elasmus( جهت کنترل Fiji## پارازیت هایی برای کشور فیجی )

claripennis  ،Cotesia angustibasis  وMacrocentrus sp  . معرفی شده اند 

را به کشورهای پاکستان ، اندونزی و کشورهای آمریکای  Cotesia flavipesنیشکر تایلند با نام علمی  ## پارازیت الروهای ساقه بُر

 بکار روند . این پارازیت Diatreae sacchralisمعرفی شدند تا جهت کنترل ساقه بُر نیشکر با نام علمی  Thai strainجنوبی بعنوان 

 همچنین در تکزاس آمریکا و آفریقای جنوبی نیز مورد استفاده قرار گرفته است . 

ن شکارچی ) برای منطقه فلوریدای آمریکا معرفی گردید  Eocanthacona furcellata( با نام علمی Predatory pentatomid## س 

رمکه برای کنترل  رمAvocado caterpillarآواکادو )  ک  ( و سوسک کلرادو سیب زمینی Velvetbean caterpillarمخملی ) ( ، ک 

(Colorado potato beetle . بکار می رود ) 

ن شکارچی )  Spodoptera( با نام علمی cluster caterpillar( را همچنین در ویتنام برای کنترل کرم خوشه )E.furcellata## س 

exigua ( رم غوزه پنبه  استفاده می کنند .  Helicoverpa armigera( با نام علمی cotton bollwormو ک 

برای کشور تایوان معرفی  Bactrae fumataبا نام علمی  Trichogrammatoidea( از نوع egg parasites## پارازیت های تخم )

ازیت ( بهره می گیرند . این پارازیت تخم به همراه سایر پارDiamond black mothگردید که آنرا جهت کنترل بید پُشت الماسی )

و  Encarsia sppکه در تایلند برای کنترل  Diadegma semiclausumو  Cotesia plutellaeهای الروها با نام های علمی 

Eretmocerus spp  استفاده می شوند ، در کالیفرنیا و فرانسه برای کنترلSilver leaf white fly  با نام های علمیBemisia 

argentifolii  وAphytis sp  و در( آفریقای جنوبی برای کنترل سپردار انبهmango scale با نام علمی )Aulacaspis 

tubercularis  . بکار می روند 

 Ageniaspisاز قبیل   Phyllochistis citrella( یعنیCitrus leaf miner## برخی گونه های پارازیت مینوزهای برگ مرکبات )

citricola  ،Cirrospilus quadristriatus  وTetastichus sp  . برای ایالت فلوریدای آمریکا معرفی گردیدند 

ن شکارچی ) برای ژاپن و ایالت فلوریدای آمریکا جهت کنترل  Wollastoniella rotunda( با نام علمی Anthocrid## نوعی س 

 ( ارائه شدند .Thrips palmiتریپس خرما )

 Epipsammiaیا  Spodoptera pectinocornis( با نام علمی noctuid)## جهت کنترل بیولوژیکی علف های هرزنیز شب پره ای 

pectinocornis  در ایالت فلوریدای آمریکا آزادسازی شد که به موفقی ت هایی جهت کنترل  1989در سالPistia stratiotes .نائل آمد 
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 Mimosaبرای کنترل  A.quadridentatusو  Acanthoscelides puniceus## انواعی ازسرخرطومی بذور با نام های علمی 

pigra یتنام ، مالزی ، اندونزی و سنگاپور معرفی شدند . در میانمار ، استرالیا ، و 

از کشور تایلند به کشورهای میانمار ، سریالنکا ، هند و ویتنام  Neochetina eichhorniae## سرخرطومی سنبل آبی با نام علمی 

ا نوع دیگر آن با نام علمی جهت کنترل این گیاه برده شدند . ا  Neochetinaین سرخرطومی بطور طبیعی در مالزی گسترش دارد ام 

bruchi  . برای تایوان و ویتنام معرفی شده اند 

 

بطور منظم از طریق حفاظت و ازدیاد دشمنان طبیعی آفات برنج و سایر  NBCRCبکارگیری کنترل بیولوژیک توسط  -----

  ونی است، نظیر :محصوالت اقتصادی روبه فز

برعلیه ساقه خوارهای  Cotesia flavipesو  Trichogramma chilotraeae( و آزادسازی mass-rearing.  پرورش انبوه ).^

 نیشکر و برنج در سطح مزارع  .

ن های بدبو ) Anastatus sp.^. پرورش و آزادسازی  نوع درخت که دو  Litchi( و Longan( درختان النگن )stink bugبرعلیه س 

  گرمسیری هستند .

( Castor semilooperبرای کنترل برگخوار کرچک ) Eocantnecona furcellataو  Tessaratoma papillosa.^.  بکارگیری 

 ( سبزیجات . Lepidopterousلپولک دار )او سایر آفات ب Achaea janataبا نام علمی 

( بکار water lettuceکه بنحو موفقی ت آمیزی برای کنترل کاهوی آبزی ) Pectinicornis( با نام علمی noctuik.^. شب پره ای )

-همچنین پروژه های برقگرفته شد بطوریکه امروزه بعنوان یک روش استاندارد برای کنترل این علف هرز در پروژه های آبیاری و 

 ه است . ( توسط سازمان های متولی آن در کشور تایلند پذیرفته شدhydro-electricityآبی )

برعلیه گیاه تاج خروس خاردار با نام  Hypolixus trancatulus.^. از دیگر دستاوردهای کنترل بیولوژیک را می توان استفاده از 

  Amaranthus spinosusعلمی 

 های مختلفش  و گونه Ludwigia adcendens( با نام علمی water primroseبرعلیه ُرز آبی ) Altica foeveicollis.^. استفاده از 

 

----- NBCRC  با پذیرش همکاری و همیاری با سایر سازمان های درگیر با مبارزه بیولوژیک و مدیری ت آفات به بسط ارتباطات با

بویژه بخش جنوب و شرق IOBC (International Organization for Biological Control )سازمان جهانی کنترل بیولوژیک 

( ؛ سازمان International Institute of Biological Control) IIBCؤسسه جهانی کنترل بیولوژیک ( ؛ مIOBC/searsآسیا )

 CSIRO (Common Wealth Scientific & Industrial Rsearchپژوهش صنعتی و علوم رفاه مردمی استرالیا 

Organization ؛ اداره ماهیگیری و صنایع ُخرد )DPIF (Department of Primary Industry and Fisheries در مناطق )

 ACIAR (Australian Cnter for International Agriculturalشمالی استرالیا ؛ مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی استرالیا 

Research ؛ اداره کشاورزی ایالت هاوایی )HDOA (Hawaii State Department of Agriculture ؛ دانشگاه هاوایی )UH 

(university of Hawaii ؛ دانشگاه ایالتی واشنگتن )WSU (Washington State University ؛ دانشگاه فلوریدا )UF 

(University of Florida ؛ دانشگاه گوآم )UOG ( ؛ مؤسسه تحقیقات بیولوژیک دانشگاه کیوشوKyushu ؛ دانشگاه یاماگوچی )

(Yamaguchi؛ بخش آسی )ژای جنوب شرقی سازمان آموزش بیولو( ی مناطق گرمسیریSeam Eo Bio Trop کشور اندونزی ؛ )

؛ پروژه کنترل بیولوژیک کشور آلمان برای کشور فیجی ؛ مرکز پژوهش های کنترل  SPCکمیسیون بخش جنوب اقیانوس آرام 

 .  می پردازد( UNDP( و برنامه توسعه ملل متحد )FAO( ؛ سازمان کشاورزی و غذا )VNBCRCبیولوژیک کشور ویتنام )

----- NBCRC ( همچنین بعنوان یک منبع تأئید شده به ارائه خدمات برای برنامه های محیط زیستی ملل متحدUNEP`s inforterra )

و دانشگاه  NBCRCبه امور کنترل بیولوژیک و مدیری ت تلفیقی آفات می پردازد . در تعامل فی مابین  1981اقدام می کند که از سال 

Kasetsart  نفر در دوره  25تعداد  2005تا  1995از سالM.S  نفر در دوره  5وPh.D  فارغ التحصیل گردیده اند که از کشورهای

پذیرای تعداد زیادی از بازدیدکنندگان از کشورهای سراسر جهان  NBCRCآفریقایی ، آسیایی و جزایر اقیانوس آرام بوده اند . بعالوه 

ریت های تحقیقاتی ، همکاری های پژوهشی و اجرای پروژه های مشترک می باشد . این بصورت بازدیدهای کوتاه مدت تکنیکی ، مأمو

تکنیکی و متفرقه اقدام می -مرکز بطور مکرر به انتشار یافته های پژوهشی بصورت گزارشات ، کتابچه های آموزشی ، مقاالت علمی

نفر  Ph.D  ،3نفر  4دارای  Khon Kaenر دانشگاه در مرکز منطقه ای شمال شرقی تایلند د NBCRCکند . کادر علمی و اجرایی 

 (19,22)نفر تکنیسین و یک منشی است .  4کارشناس با 

 

 بشرح زیر بوده اند :  2005در سال  NBCRC*** برخی از پروژه های در حال اجرای 

 ( ارزیابی دشمنان طبیعی بومی آفات و علف های هرز حائز اهمی ت اقتصادی تایلند 1

 ( برای کنترل بیولوژیکی آفات خاکزی نیشکر Entomo Pathogenic Nematodesنماتدهای ضد حشرات )( ارزیابی 2

 ( ارزیابی نماتدهای ضد حشرات برای کنترل بیولوژیکی آفات بالپولک دار سبزیجات خانواده صلیبیان 3

از  Cotesia flavipes cameronنام علمی ( مطالعات عملی برای توسعه تکنولوژی تولید اقتصادی پارازیت ساقه خوار نیشکر با 4

  Hymenoptera : Braconidaeخانواده 

 : Hymenopteraاز خانواده  Trichogramma spp( مطالعه و توسعه تکنولوژی پارازیت تخم های آفات نظیر 5

Trichogrammatidae  
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 مل کنترل بیولوژیک ( بعنوان عواear-wigs( مطالعه و توسعه تکنولوژی تولید انبوه گوشخیزک ها )6

 ( مطالعه و توسعه تکنولوژی تکثیر آزمایشگاهی نماتدهای پارازیت حشرات 7

 Cotesia plutellae( با نام علمی Diamond back moth( مطالعه و توسعه تکنولوژی تولید انبوه پارازیت های بید پشت الماسی )8

kurdjumov ( و پارازیت های طوقه بُر معمولیcommon cut-worm با نام علمی )Apanteles sp  از خانوادهHymenoptera : 

Braconidae  

 : Acariاز خانواده  Amblysius spp( با نام علمی predatory mitesشکارچی )( مطالعه و توسعه تکنولوژی تولید انبوه کنه های 9

Phytoseiidae  

از  Eichhornia crassipes (mart)solmsاه با نام علمی ( بکارگیری سرخرطومی ُسنبل آبی برای کنترل بیولوژیک این گی10

  Pontederiaceaeخانواده 

از خانواده  .Mimosa pigra L( کاربرد شپشه های بذور بعنوان عامل کنترل بیولوژیک برعلیه گیاه حساس غول آسا با نام علمی 11

Mimosaceae  

 نیشکر  ( بکارگیری دشمنان طبیعی برای کنترل شب پره ساقه خوار12

 خانواده صلیبیان  آفات بالپولک دار( استفاده از دشمنان طبیعی حشرات برای کنترل بیولوژیک 13

 (19,22)( آموزش و انتقال تکنولوژی و خدمات کنترل بیولوژیک برای متقاضیان و عالقمندان 14

 

 

 

 :( Participatory Problem Identificationمسئله یابی مشارکتی )
 :  یابی مشارکتی کاربرد مسئله

در روش سنتی مسئله یابی مشکالت کشاورزی ، کارشناسان توسعه کشاورزی تمایل به تشخیص مشکالت موجود در روند تولیدات 

( دارند . stakeholdersکشاورزی و کشاورزان از دیدگاه خودشان و بدون تأثیر گذاری کشاورزان و سایر شاغلین بخش کشاورزی )

د . معموالً کارشناسان نی ممکن نیست که برای تشخیص مشکالت کافی باشند و به تبیین رضایت بخش آنها بینجاماینچنین دستاوردهای

داده های حاصل از کشاورزان برای تشخیص  سیراتوسعه کشاورزی عالقمند به بکارگیری معیارهای قضاوت شخصی در تف

ورزان از آن موضوع متفاوت باشند . متقابالً دست یازیدن به روش مشکالتشان می باشند چنانکه این تفاسیر ممکن است با درک کشا

های مشارکتی برای تشخیص مسائل کشاورزی به کشاورزان نیز اجازه می دهند تا نقطه نظرات ، خواسته ها و اولوی ت های خود را 

ن حصول دیدگاه عمیق تری نسبت به بطور وضوح بیان نمایند . بدین طریق حجم زیادی از داده های کیفی فراهم می شوند که امکا

 مشکالت پیچیده کشاورزی را فراهم می سازند . 

 

 روش استفاده از مسئله یابی مشارکتی :

استفاده از روش مسئله یابی مشارکتی برای شناسائی مشکالت کشاورزی ، کشاورزان را در موقعی تی قرار می دهد که بتوانند در 

جود و ارزیابی قابلیت ها و معضالتشان مساعدت نمایند و نقش شایسته ای را در تعیین راه حل ها و راستای تحقیق و آنالیز موقعیت مو

 مفاهیم زیر پایه گذاری شده است :  واکنش های مناسب ایفا کنند . روش مسئله یابی مشارکتی برمبنای

 سب برخوردارند . ( مردم هر منطقه از تجربه و دانش کافی برای هدایت ابتکارات و راه حل های منا1

 ( بکارگیری تمامی توان و ظرفیت یک جامعه کشاورزی برای رسیدن به موفقی ت ها امری حیاتی است .2

. روش ایده آل چنین  نباشد ،نهایتاً دوام نخواهد آورد ( اگر یک جامعه کشاورزی از واکنش های مدیری ت و کنترل شده ای برخوردار3

ی با حمایت و مشارکت هر منطقه در راستای آنالیز مشکالتشان و انتخاب راه حل های مناسب است که کارشناسان توسعه کشاورز

( کارشناسان توسعه کشاورزی با سایر دست technical expertiseبکوشند زیرا مبادله اطالعات ، ایده ها و مهارت های تکنیکی )

 مع بندی کاملی از شناخت مشکالت دست یافت . اندرکاران مربوطه قطعاً ضرورت دارد و از این طریق می توان به ج

 

 چگونگی مشارکت کشاورزان :

برای جلب مشارکت کشاورزان و سایر دست اندرکاران بخش کشاورزی ، ابتدا باید آنها را بطریقی گرد هم آورد . یکی از روش های 

( است که به گروه Consultative meeting techniqueعملی که عموماً استفاده می شود عبارت از "روش گرد همایی مشورتی" )

( موسوم می باشند . تشکیل گروه های کاری یکی از روش های غیر رسمی است که جهت ارزیابی تمایالت focus groupهای کاری )

رز تلقی و نیازهای واقعی کشاورزان به کارشناسان کمک می کنند . این روش از راه هایی می باشد که وسیعاً برای درک نظرات و ط

مردم مورد توجه قرار می گیرد . افراد گروه های کاری را از طریق رفراندوم انتخاب نمی کنند بلکه ضمن مصاحبه با تعداد محدودی 

از افرادی که به دق ت انتخاب شده اند و پس از ارزیابی مباحثات درمورد موضوعات مشخص برگزیده می گردند . درهر گروه کاری 

، دست اندرکار و کارشناس کشاورزی عضوی ت دارند که با همدیگر درمورد یک مسئله خاص و یا مرتبط با  کشاورز 6-10حدود 

کشاورزی هر منطقه نظیر تولیدات کشاورزی و مشکالت خاک به تبادل نظر می پردازند . گروه ها توسط سرپرستان آنها مدیری ت می 

 ساعت به طول می انجامد .  2شوند و هر جلسه حدود 
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 سازماندهی گروه های کاری و برگزاری جلسات :  

کشاورزی محصوالت سازماندهی گروه های کاری برای شناسائی مشکالت تولید  بمنظور در حقیقت از روش های متعددی می توان

 استفاده نمود که بطور معمول بشرح زیر می باشند :

( با همدیگر باشند homogeneityیکه بطور معمول دارای تجانس )مناسب جهت پیوستن به گروه های کاری به صورت ( انتخاب افراد1

. غالباً اتفاق می افتد که افراد منتخب دارای عالیق یکسان ولی سوابق متفاوتی باشند . بعنوان مثال کارشناسان کشاورزی ، کشاورزان ، 

در مناطق شور را می توان برای پیوستن به فعاالن محیط زیست و سایر دست اندرکاران عالقمند به رفع مشکالت تولید کشاورزی 

چنین جلساتی دعوت نمود . بعل ت محدودی ت عضویت کشاورزان می باید از کشاورزان پیشرو یا مطلعان کلیدی اجتماعات کشاورزی 

 بهره گرفت . 

 و موضوعات مورد بحث در جلسات گردهمایی  شناسایی اهداف( 2

به جمع بندی رسانیده شوند . هر مورد باید به روشنی مطرح گردد و بطور مشخص پاسخ مطرح شده باید در طی جلسات  ( سؤاالت3

 ( زیرا برای هر مشکل مطرح شده می توان راه حل های متعددی را در نظر گرفت . open-endedداده شود )

مباحث در جلسات مطمئن  صحیح لذا برای اینکه از سیر ( قوانین مربوط به اراضی ؛setting upهای ) ( مشخص کردن چارچوب4

شایسته است تا در بدو امر برخی از قوانین کم اهمی ت با کاربرد منطقه ای را وضع کنند مثالً مقررات حفاظت و کاربری  گردند ،

 اراضی ، انتقال مالکیت اراضی و مقررات تغییرکاربری اراضی 

 ز به یادداشت برداری باشد . جلسات چنانکه برای تسهیل در اینکار ممکن است نیا ثبت موضوعات( 5

 

 هدایت جلسات :
جلسات گروه های کاری معموالً توسط مدیران آموزش دیده انجام می شود که از مهارت کافی برای پویایی  اداره : ( مسئولیت جلسات1

(dynamicsو تداوم فعالیت گروه برخوردارند . مهمترین وظیفه مسئوالن گروه ها عبارت از حفظ گروه های )  مذکور می باشد و هدف

 وی اولوی ت بخشی به بحث های دوستانه و ثمربخش است . 

 که ممکن است بشرح زیر تعیین شود :( agenda) دستور کار جلسات( 2

 -و بحث پیرامون موضوع اصلی مهمقد   -هدف از جلسه و مقررات مربوطه -مرور خالصه دستور کار جلسه جاری -خوش آمد گویی

 (wrap upه جلسه )جمع بندی و خاتم

( و بدون چارچوب های free-flowing( :جلسات گروه های کاری به صورت جریان آزاد)atmosphere)اوضاع غالب برجلسات( 3

تا بحث ها بدون اینکه در ادای خشک اداره می گردند و مسئوالن جلسات وظائف سنگینی را برعهده دارند بطوریکه باید سعی کنند 

 شخصی خللی وارد شود ، از مسیر مشخص خود خارج نگردند .  یحات و ایده هایتوض

: ایده آل چنین است که مسئول جلسه قبل از اعضا به بیان موضوعات بپردازد و سپس اعضا حول آن تبادل  مشارکت تمامی اعضا( 4

کند و از غلبه نظریات یکی از یی تمامی اعضا در بحث ها فراهم نظر و بحث نمایند . مسئول جلسه باید زمینه را برای مشارکت جو

 اعضا بر نظرات سایرین اجتناب نماید . 

( : در مواقع ضرورت از ابزارهای مفید متعدد ی برای این منظور می توان بهره analyzing tools)ابزارهای تحلیل و تفسیر( 5

( برای graphic toolر گرافیکی)( که یک ابزاproblem treeگرفت . برخی از ابزارها و روش ها نظیر روش درخت مشکالت )

 (5,24,35)آنالیز عوامل مؤثر و تحلیل آنها می باشد . 

 

 «: استفاده از تجربیات کارشناسان و تولید کنندگان در حل مشکالت کشاورزی 58شکل»                              
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 geographicاطالعات جغرافیایی)( و سیستم remote sensingاز راه دور) سنجش

information system): 
در این زمینه نیازمند  مدیری ت اراضی برای تولید پایدار محصوالت در شرایط محیطی نامناسب وظیفه ای دشوار است و مدیری ت موفق

 GISراین راستا ابزارهایی چون برخورداری از اطالعات مناسب و موثق درباره اقلیم ، توپوگرافی ، خاک ، آب و غیرو می باشد . د

برای درک و مدیری ت بهتر شرایط محیطی ضروری هستند . سنجش از راه دور عبارت از علم ، تکنولوژی و هنر کسب اطالعات 

ی واند بصورت تصاویر( . سنجش از راه دور می تLillesand-2000درباره سطح کره زمین بدون حضور فیزیکی در آن مکان است)

ل و ارزیابی واقع شوند  بصورت اطالعات دیجیتالی ذخیره شده د و یانم یا کاغذ عرضه گرددرقالب فیل و سپس توسط کامپیوتر مورد تحو 

( geometryبطوریکه بتوان محدوده دید تصاویر را افزایش یا کاهش داد و براساس سیستم های مختلف نقشه برداری و ژئومتری)

ی است که CCRS (2004تفسیر نمود . براساس بیانیه  فراتر از بینش ( تکنولوژی سنجش از راه دور ارائه کننده بسیاری از فواید مهم 

شخصی انسان است زیرا می تواند طول موج هایی را آشکار سازد که چشم بشر قادر به دیدن آنها نیست . همچنین می تواند منظره 

( فراهم سازد . bird`s eye perspective"منظر چشم پرنده")و بیکباره از زرگ در وسعتی ب ( راsynoptic viewخالصه شده ای)

 تصویربرداری را سریعاً و مکرراً در وسعت های بزرگ می توان انجام داد . ثمره چنین روشی باعث یکنواختی قابلی ت آنالیز و ردیابی

(monitor . پدیده ها در مقیاس منطقه ای و کره زمین می شود ) 

 

 ( :GISی)سیستم اطالعات جغرافیای
سیستم اطالعات جغرافیایی شامل سیستمی مبتنی بر کامپیوتر است که قادر به جمع آوری ، ذخیره سازی ، آنالیز و نمایش اطالعات 

( می باشد . درحال حاضر مقدار زیادی از اطالعات جغرافیایی در دسترس است که بسیاری از آنها به فرم Ester-1990جغرافیایی)

بکار می روند زیرا تصاویر دریافتی از سیستم سنجش از راه دور و نتایج آنالیز آنها  GISده های ورودی برای سیستم دیجیتال بعنوان دا

( و photographs( ، عکس ها )survey dataاندازه گیری های مزرعه ای ، اطالعات نقشه برداری)، نقشه های دیجیتالی و کاغذی ، 

استفاده نمود . بطورکلی هر دسته از اطالعات را می توان بعنوان  GISورودی برای سیستم حتی صدا را می توان بعنوان داده های 

( اطالعات drilling downتأئید کننده یک موقعی ت تطبیق داد . برای انجام آنالیز کامل یک مجموعه اطالعات باید به ارزیابی مقطعی)

 مجموعه چندگانه آنها پرداخت . از

 

 اه دور و سیستم اطالعات جغرافیایی برای تولید محصوالت : استفاده از سنجش از ر 
در ارتباط نزدیک با یکدیگر هستند . سنجش از راه دور منبع  GISو سیستم اطالعات جغرافیایی یا  RSروش سنجش از راه دور یا 

ی را در جهان شمولی می باشد و بدین دلیل ن GIS( برای استفاده در geographic dataاصلی تهی ه اطالعات جغرافیایی) قش بسیار مهم 

GIS  دارد . اغلب اطالعات حاصل از سنجش از راه دور بصورت دیجیتالی فرمت می گردند و سپس در سیستمGIS  بکار گرفته می

داد . به  را داشته باشند ، تغییر GISشوند . تصاویر برداشته شده را می توان اسکن نمود و سپس آنها را بصورتیکه قابلیت استفاده در 

به اصالح اطالعات حاصل از روش سنجش از راه دور می پردازند و به تسهیل  GISکمک آنالیز تصاویر دیجیتالی و نرم افزارهای 

کمک می کنند . بنابراین با یکنواخت سازی روش سنجش از راه دور می توان به مدیری ت کارآمدتر منابع در گستره کره  GISکاربرد 

را در اراضی کشاورزی بمنظور مدیری ت منابع طبیعی در برنامه ریزی های منطقه ای  GISسنجش از راه دور و زمین کمک نمود . 

.  ر به درجات مختلف استفاده می کنندمنابع طبیعی از روش سنجش از راه دو بکار می برند . درحال حاضر برای تهی ه نقشه های

دیجیتالی در تهی ه نقشه های منابع طبیعی در موضوعاتی چون خاک ها ، زمین ( و تصاویر aerial photographyعکسبرداری هوایی)

( بموازات جنبه های مختلف فعالیت های بشری بکار می روند . نقشه های vegetative( ، وضعیت سبزینگی)geologyشناسی)

ریق خاکها ، زمین شناسی ، سبزینگی ، حاصل از سنجش از راه دور می توانند منظره کاملی از منابع زمین را ارائه کنند و بدینط

می توانند بدرستی ( settlement pattern( و الگوی سکونت)transportation network( ، شبکه حمل و نقل)hydrologyآبشناسی)

 (8,9,18)در ارتباط فراگیری با همدیگر ارائه گردند . 

 

 

 

 :مدلسازی رشد گیاهان 
  : (model simulationتوسعه استفاده از مدل های تقلیدی)

از مدلسازی رشد محصوالت کشاورزی برای آنالیز عوامل مؤثر بر عملکردشان نظیر پراکنش نامنظم بارندگی و دوره های خشکی 

استفاده می کنند . برای طراحی مدل های فراگیر نیازمند حجم عظیمی از اطالعات می باشند چنانکه دستیابی به اطالعات صحیح و 

ی از موارد به دشواری امکانپذیر است . برای استفاده فراگیر و مطابق با شرایط مختلف باید از روش ها و ابزارهای کافی در بسیار

بهره گرفت تا بطور مناسب تری به مدیری ت منابع موجود پرداخته شود و تولید محصوالت با پایداری و ثبات  GISکامل تری نظیر 

برای کنترل بهتر مزارع از طریق بهره گیری صحیح منابع آب قابل دسترسی ، کنترل تبخیر و بیشتری انجام گیرد . مدل های تقلیدی 

تعرق ، آب و هوا و اندازه گیری بیوماس صورت می گیرد و اطالعات کافی در این موارد برای اعتبار بخشی و اصالح مدل ها حیاتی 

( ، حس simulation modelامناسب شامل مدل های الگویی)برخی از ابزارها و روش های مورد استفاده در محیط های ناست . 
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( و روش های شناسایی مشارکتی GIS( و سیستم اطالعات جغرافیایی)remote sensingگرهای کنترل از راه دور)

ا تم ه( می باشند . نظریه موانع و معضالت تولید بیانگر قرار داشتن دائمی سیسparticipatory problem identificationمشکالت)

هر شرایط مکانی و زمانی بدانیم ،بنابراین راه حل هایی که برای  تحت تأثیر برخی مشکالت هستند . اگر این نظریه را فراگیرندۀ

اصالح هرسیستم حاصل می شود فقط قادر به حل معضالتی خواهند بود که باعث محدودیت کارآیی یک سیستم در شرایط خاص گردیده 

( می باشد که درگیر با بسیاری از تأثیرات متقابل عوامل مشکل open systemولوژیکی ،یک نوع سیستم باز)است . هر نوع سیستم بی

آفرین مختلفی است که ماهی ت و تأثیرات آنها در شرایط مکانی و زمانی تغییر می یابند . متقابالً اینگونه مشکالت عالوه بر حضور 

دی از شرایط مختلف و در بسیاری از شرایط زمانی بروز نمایند . یافتن راه حل هایی دریک شرایط خاص قادر هستند تا در تعداد زیا

 برای بسیاری از مشکالت در کشاورزی امروزین متضمن داشتن اطالعات کاملی از شرایط موجود و روند تولیدات کشاورزی است . 

         

 ( :model and simulationکاربرد مدل و الگو)
الت روشی برای آسان سازی چگونگی بروز وقایع در یک سیستم حقیقی تولید محصوالت است و آن دربرگیرنده مدلسازی رشد محصو

شرح ریاضی فرآیندهای اساسی و خصوصیات محصول می باشد چنانکه چگونگی واکنش های محصول را به شرایط محیطی می توان 

کمیل روش های موجود کسب نمود . الگوسازی رشد محصول شامل از اینطریق مدیری ت نمود و اطالعات موثق و مختلفی رابرای ت

 mimic growthپروسه های بکارگیری مدل های رشد محصوالت برای کمک به تکنولوژی اطالعات جهت تقلید پویایی رشد)

dynamicماری مورد انتظار ( محصول تحت شرایط ویژه می باشد . مقدار تغییرات عموماً در مقیاس زمانی تشریح می گردند و نتایج آ

طوبت خاک حاصل می گردند . مدلسازی اجازه می دهد تا تأثیرات محیطی وجود سیستم نظیر میزان بیوماس و ربا استفاده از وضعیت م

ی  بر اساس زمان و برخی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر تولید آنالیز گردند و میزان تأثیرات و بر رشد محصول و عملکرد از نظر کم 

 یوقوع آنها را مورد بررسی قرار دهند تا اطالعات ضروری برای بهبود سیستم موجود فراهم گردد . اصوالً مدل های مختلفزمان 

موضوعات مختلف و بر اساس درجات مختلف قدرت عوامل مؤثر  گردند زیرا آنها را برای برای بررسی رشد محصوالت استفاده می

 cropی کنند . بعنوان مثال مدل هایی برای نشاندادن فتوسنتز در محصوالت)برای نشاندادن کارآیی سیستم ها طراحی م

photosynthesis(از سطح بیوشیمی )biochemistry(کلروپالست تا تأثیرات کانوپی )canopy وجود دارند . چنانکه از اینطریق )

سیستم دست یافت . اطالعاتی که در پایان حاصل می می توان به توزیع بهینه کودهای ازته برای کسب حداکثر تولید با مدیری ت بهتر اکو

 (25,33.34)قابل وثوق باشند و برای سایر مدل ها بهره برداری گردند .  دگردند ، می توانن

 

 

 

 

 : (plant tissue cultureکشت بافت گیاهان)
 باشد که شامل مراحل زیر است :( می in vitroکشت بافت ، علم تکثیر گیاهان در شرایط کنترل شده و محیط های آزمایشگاهی)

 الف( محافظت از ذخایر گیاهی

 ب( انتخاب و استریل کردن بخش های مورد نظر

 (proliferation( مناسب برای تکثیر)mediaج( ساختن محیط کشت)

 (rootingد( ریشه زایی)

 (acclimationه( سازگارسازی با محیط)

 و( پرورش الین های مختلف گیاهی 

( شامل مجموعه ای از روش های کشت بافت برای تکثیر گونه های گیاهی می باشد . ماهیت این micropropagation)ریز ازدیادی

آن برای تکثیر آزمایشگاهی گونه های گیاهی در محیط استریل  فت گیاهی را جداسازی می کنند و ازروش چنان است که مقداری از با

( بافت های گیاهی به کمک شرایط بهینه سازی رشد stabilizedستحکام بخشی)استفاده می نمایند . از اینطریق می توان به ا

( گیاهان کامل اقدام نمود . در این روش عموماً از بخش regeneration( بافت ها و یا اصالح)multiplicationتکثیر)آزمایشگاهی ، 

( و قطعات برگ استفاده internodesیا میانگره ها) (nods( ، گره ها)tips( شامل جوانه انتهایی)shootsهای مختلف ساقه های جوان)

ا این عمل را با برخی بافت های دیگر نیز می توان انجام داد ولیکن بافت های جوان) ( غالباً واکنش های juvenile tissueمی شود ام 

 .بهتری بروز می دهند 

 از روش ریز ازدیادی مواد گیاهی برای مقاصد زیر بهره می گیرند : 

 لید سریع ، به مقدار زیاد و در تمامی فصول از واریته های مطلوب گیاهان باغی نظیر بسیاری از انواع ُرزهای مینیاتوری( تو1

 ( تکثیر گونه های گیاهی که رشد دادن آنها به کمک بذر با دشواری همراه است .2

 ( باشند . clone( تولید مواد گیاهی که از نظر ژنتیکی یکنواخت)3

مثل معرفی ارقام مقاوم د ن( مقدور می شوgenetic transformationیستم های کشت گیاهی که از طریق تغییرات ژنتیکی)( توسعه س4

( نظیر تولید سیب زمینی های عاری از ویروس دارای غده disease-freeی گیاهی ، تولید مواد گیاهی عاری از بیماری)هابه بیماری

 (31,51)( microtubersهای بسیار ریز)
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 برای کشت بافت :مناسب ترکیب محیط رشد 
  ترکیبات زیر می باشند : مجموعه ای از محیط های رشد در روش کشت بافت دارای

  N,P,K,Ca,Mg,Sالف( ماکروالمنت ها شامل : 

  Fe,Cu,Mn,Co,Mo,B,I,Ni,Cl,Alب( میکروالمنت ها شامل : 

 و غیرو B1,Nicotinic acid,Pyridoxine-Hclج( ویتامین ها شامل : 

 ( و غیروcytokinins( ، سیتوکینین ها)auxins( نظیر : اکسین ها)plant growth regulatorsد( تنظیم کننده های رشد گیاهان)

 ( sucroseه( منابع هیدروکربنه نظیر : ساکارز)

 ( و غیروasparagine( ، آسپاراژین)glycin( مثل : گلیسین)Organic nitrogenو( نیتروژن آلی)

 ( solid media( برای محیط های غذایی جامد)agarار)ز( آگ

 

 معموالً آزمایشگاه های کشت بافت شامل سه بخش اصلی می باشند : 
 (media preparation( بخش آماده سازی محیط های کشت)1

 (subculture/transfer( بخش کشت دادن و انتقالی)2

 ( incubation( بخش نگهداری و مراقبت)3

 

 حیط های کشت شامل مراحل :آماده سازی م
 ( ترکیب کردن مواد غذایی قابل حل1

  67/5-70/5محیط کشت به  PH( تنظیم 2

 ( loading( ظرف گیری)3

 دقیقه  15-20پوند بر اینچ مربع برای  15درجه سانتیگراد و فشار  121( ضد عفونی محیط کشت در حرارت 4

 

 ( :explant sterilisationضد عفونی قطعات گیاهی قابل کشت)
 ( تهی ه قطعات کوچک نمونه1

 ( شستشو با آب جاری 2

 ( آماده سازی محلول ضدعفونی کننده 3

 ( تکان دادن ظرف حاوی محلول ضد عفونی و قطعات نمونه در محیط دارای جریان هوا 4

 ( جداسازی قطعات مازاد و یا خسارت دیده با ابزار ضد عفونی شده 5

 حیط های غذایی ( کشت دادن قطعات بر روی م6

 

 مراحل کشت دادن قطعات بافت گیاهی :
 (media preparation( آماده سازی محیط های کشت)1

 (explant sterilisation( استریل کردن قطعات گیاهی قابل کشت)2

 (culture( کشت دادن قطعات)3

 2000درجه سانتیگراد و شد ت نور  24مای ( انتقال محیط های کشت حاوی قطعات بافت گیاهی به محیط های کنترل شده ای با د4

 ساعت در روز  14( برای luxلوکس)

لیه 5  ( شروع جوانه زنی قطعات بافت بر روی محیط های غذایی او 

 ( شروع ریشه دهی جوانه های ایجاد شده بر روی محیط های غذایی محرک ریشه زایی 6

 ( افزایش جوانه های تازه رشد یافته بر محیط کشت 7

 

 ( :transferringل انتقال گیاهچه ها)مراح
حرارتی و رطوبتی تا مراحلی که بعداً بتوان آنها را به شرایط محیطی  ( در شرایط کنترل شدۀplantletsالف( انبار کردن گیاهچه ها)

 ( انتقال داد . ex vitroطبیعی)

 ( transplantingب( انتقال گیاهچه ها به درون پاکت های پالستیکی حاوی خاک مناسب)

ج( در ریز ازدیادی از روش های کشت مریستم یا سایر بخش های تازه رشد یافته نیز برای تولید تعداد زیادی از گیاهان با خصوصیات 

  (31,51)ژنتیکی یکسان به کمک منابع محدود گیاهی می توان استفاده نمود .

 

 

 

 



 48 

 «  د کشت بافت در ازدیاد گیاهان با ارزش اقتصادی : کاربر 59و60اشکال»                                       

    
 

 

 

 : نقش تحقیقات کشاورزی تایلند در موفقیت کشاورزی پایدار
 :  Suan Somdej( بسوی ایجاد کشاورزی پایدار در منطقه 1

با سایر محصوالت بکار استفاده از سیستم های کاشت محصوالت مبتنی بر درختان میوه بطوریکه گیاه اصلی از نظر زمان برداشت 

گرفته دارای تفاوت باشد ، از سیستم های تکامل یافته ای است که در این روش به درآمد کشاورزان افزوده می شود . ضمن اینکه 

خطرات احتمالی روند تولیدنیز کاهش می یابند زیرا درختان نسبت به گیاهان زراعی در مقابل مخاطراتی چون وقوع خشکی مقاوم تر 

 بشرح زیر است : پنج نمونه الگویی این سیستمد . هستن

 + موز + محصوالت زراعی ( suger apple( درختان میوه + سیب گالب )1

 ( درختان میوه + پاپایا + محصوالت زراعی 2

 ( + موز + محصوالت زراعی pomegranate( درختان میوه + انار )3

 ( cover crops) ( درختان میوه + سیب گالب + موز + محصوالت پوششی4

 ( pineapple( درختان میوه + آناناس )5

برای کشاورزانی  4به ترتیب بیش از سایر روش ها استقبال می نمایند ولیکن الگوی شماره  2 1اغلب کشاورزان از الگوهای شماره 

 که از دام ها نیز نگهداری می کنند ، مناسبت بیشتری دارد . 

( برای کشت برنج مناسب می water loggingاز بارندگی کافی و حائز وضعیت غرقاب شدن ) شرایط اراضی کم ارتفاع برخوردار

باشند که در صورت بکارگیری سیستم تناوب زراعی می توان اراضی را به قسمت هایی تقسیم نمود و به کشت محصوالتی چون 

کشت شده می توان برای تعلیف دام ها استفاده نمود و  سبزیجات ، پرورش ماهی و سایر محصوالت زراعی اقدام کرد . از بقایای گیاهان

از فضوالت دام ها جهت تقویت زمین های کشاورزی و همچنین از آب مازاد اراضی پرورش ماهی برای آبیاری زمین های کشاورزی 

 (14,20,35)بهره گرفت تا از میزان هزینه ها کاسته شود . 

 

 سیستم کشاورزی در اراضی باالدست :
 سیستم می توان از الگوهای زیر بهره گرفت :در این 

 ( انبه + موز + پاپایا + محصوالت زراعی 1

 ( + موز + پاپایا + محصوالت زراعی Jackfruit( جک فروت )2

 ( mulching crop( + موز + محصوالت مالچ ساز )Bambo( بامبو )3

 ( + موز + محصوالت زراعی coconut( نارگیل )4

 ( + سبزیجات livestock( و دامداری )fishery( + پرورش ماهی )accommodationرفی خانواده )( محصوالت فرعی مص5

( بعنوان گیاهان زراعی در eggplant( + بادنجان )chilli) + فلفل سبز mung bean* در این سیستم از محصوالتی چون ) ذرت + 

کاربری مفید از اراضی در سراسر طول سال استفاده می کنند . فواصل بین ردیف های درختان میوه بمنظور کسب درآمدهای جانبی و 

محصول سبزیجات کشت شده پس از برطرف ساختن نیازهای خانواده بمنظور تأمین درآمد برای فروش عرضه می گردند . بکارگیری 

احتمال بروز خسارات و از  تناوب زراعی در راستای کاشت سبزیجات و صیفی جات موجب کاهش صدمات آفات و بیماریها می شود

 می کاهد . 
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 ( :organic farmingکشاورزی ارگانیک )
یکبار  فقط ( ،green manure( ، کود سبز )manureاین نوع از کشاورزی به استفاده از منابع طبیعی نظیر کمپوست ، کودهای دامی )

اعی برای کاهش خسارات آفات و بیماریها ، شخم زدن ، کاشت گیاهان لگوم برای اصالح حاصلخیزی خاک ، استفاده از تناوب زر

متر و بریدن آنها بمنظور ایجاد مالچ بر روی  6در ردیف های مجزا با فواصل  Citronella grassو  Vetiver grassکاربرد گیاه 

( آفات می repellکه دافع ) Citronella( از گیاه smellخاک سطحی که بر ذخیره رطوبت در خاک خواهد افزود و بوی متصاعده )

( ، فلفل سبزو بادنجان sesame، کنجد ) cow pea، سویا ،  mung beanباشد . در این سیستم محصوالتی چون ذرت ، سورگوم ، 

 بعنوان تناوب زراعی کاشته می شوند . 

 « وراکی : استفاده از بقایای گیاهان زراعی و باغی بعنوان بستر پرورش قارچ های خ  61و62اشکال»                  

        
 

 «آب باران برای اراضی کوچک کشاورزی : جمع آوری و استفاده از    63و64اشکال»                          

   
 

 

 

 بعنوان الگویی همزیستی انسان و طبیعت :سیستم آگروفورستری 
و بمنظور  تا از تخریب جنگل ها جلوگیری بعمل آید اهمیت و چگونگی استفاده از جنگل ها آموزش داده می شود به کشاورزان در مورد

 :  گروه از درختان بشرح زیر اقدام می کنند 3ت ( به کاشreforestationجنگل زایی مجد د )

     Bamboo , Burma Padauk , Teakالف( درختان اقتصادی شامل : 

نا ( Cassia , Siamese cassiaالرشد نظیر :  ب( درختان سریع   ) فلوس یا س 

  Tamarind , Jackfruitز قبیل : موز ، اج( درختان میوه 

 medicinalعالوه براینها برای بهبود وضع اقتصادی کشاورزی باید به کاشت محصوالت زراعی ، سبزیجات ، گیاهان دارویی )

plants( گیاهان زینتی ، )ornamental crops اقدام گردد .ضمناً این مطلب را باید همیشه بیاد داشت که ( و نگهداری حیوانات اهلی هم

 «  :If the forest survive , then people also survive  » 
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 « : آگروفورستری نماد آشتی انسان و طبیعت   65و66اشکال»                                          

    
 

 

 اهان معّطر : کلکسیون گی
سالگی ملکه تایلند احداث گردید . ضمن اینکه گیاهان کلکسیون برای مطالعه در اختیار دانشجویان و  60این کلکسیون بمناسبت جشن 

سایر عالقمندان می باشند ، از آنها بعنوان پایه های مادری جهت تکثیر نیز استفاده می نمایند . برخی از گیاهان معط ر موجود در 

 یون بشرح زیر هستند : کلکس

  Shorea , White champaka , Sonchampa , Ylang ylangالف( درختان شامل : 

  Bullet wood , Salapeek , Orange_ jassamine , Rajavadee , Ka_dung_nga_song_klaب( بوته ها نظیر : 

   Gara_wek , Rose_su_kon , Honey suckleج( گیاهان باالرونده از قبیل : 

 بسوی کشاورزی تکامل یافته براساس رهنمودهای رهبران سیاسی تایلند :
( و اقتصادی تقسیم بندی accommodationمناطق مختلف کشور تایلند براساس میزان منابع آب ، محصوالت سازگار پرمصرف )

رایط سرمایه گذاری های اندک و کمبود و تطابق الزم برای ش ه استند و بدینطریق از معضالت کمبود آب کشاورزی کاسته شده اگردید

( فراهم آمد . تکمیل این روش self sufficient( در جهت خودکفایی آنان )small holdersنیروی انسانی برای کشاورزان ُخرده پا )

 مرحله می باشد :  3نیازمند 

 مرحله تولید ( 1

 ( مرحله سرمایه گذاری مشارکتی2

 جارت ( مرحله جمع آوری سرمایه برای ت3

از این طریق می توان به تخفیف بحرانهای اقتصادی و افزایش توسعه کشاورزی بعنوان مبانی توسعه صنعتی کشور کمک نمود . 

 براساس نظریه های جدید برای دسترسی به کشاورزی تکامل یافته باید اراضی کشور را بصورت زیر تقسیم بندی نمود :

 آوری و نگهداری آب کشاورزیدرصد اراضی بعنوان منابع جمع  30الف( 

 درصد اراضی بعنوان مزارع و باغات میوه  30ب( 

 درصد اراضی تخصیص به شالیزارها 30ج( 

 درصد اراضی برای دامپروری و امور رفاهی  10د( 

شرایط اقتصادی ( و rainfed( و بدون آبیاری )irrigatedفاریاب ) البته این تقسیم بندی ممکن است در وضعیت های جغرافیایی مختلف  

  (14,20,35)متفاوت تا حدودی تغییر یابد .

 

 ( :Rainfed areaکشاورزی تکامل یافته در شرایط بدون آبیاری )
 Vetiverدرصد از اراضی می نمایند سپس حواشی آنرا به کشت  30( در pondدراین مناطق اقدام به حفراستخر طبیعی ذخیره آب )

grass  وTamarind درصد دیگر  30از ون اختصاص می دهند تا از فرسایش سراشیب ها جلوگیری بعمل آید . ، نارگیل و زیت

می نمایند و بین ردیف های درختان را به کاشت استفاده ،  موز و سیب گالب  Jackfruitاراضی برای احداث باغات میوه ای چون 

واحدهای کشاورزی اختصاص می دهند . بخش هایی از  گیاهان زراعی نظیر ذرت ، سورگوم و انواع لگوم ها بمنظور افزایش درآمد

درصد دیگر از  30این اراضی را نیز می توان به کاشت سبزیجات جهت مصارف خانواده و درصورت امکان فروش آنها اقدام نمود . 

درصد از  10اراضی به زیر کشت برنج نشایی برده می شوند تا بمیزان کافی محصول برنج برای مصارف ساالنه حاصل شود . 

 د . ناراضی برای امور رفاهی ، تولید غذای ماکیان و کاشت سایر گیاهان برای مصارف خانوادگی بکار می رو
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 کشاورزی تکامل یافته در شرایط فاریاب :
 تقسیم بندی نمود بطوریکه :  20:40:30:10این چنین اراضی کشاورزی را می توان بصورت 

متر اختصاص می دهند و در حواشی آن برای جلوگیری از فرسایش به کاشت  3استخری به عمق درصد از اراضی را به حفر  20 ---

Vetiver grass ( آکاسیا ،acacia نارگیل و زیتون اقدام می نمایند که به افزایش درآمد زارعین کمک خواهد نمود . درختان زیتون ، )

برای کاشت در کناره های استخر استفاده نمود .  نیز می توان Morning gloryو نارگیل را بهتر است به تناوب کشت نمایند . از گیاه 

 را پرورش می دهند .  Striped catfishو  Nil tilapia  ،Common silver carpدر داخل استخر ذخیره آب هم ماهیانی چون 

در بخش های  Santolو به کشت  ( و پلکانی در می آورندcontouredدرصد اراضی را در خطوط تراز به حالت کنتوری ) 40 ---

باالیی اقدام می کنند و بخش های پائینی را به کاشت زیتون و نارگیل اختصاص می دهند . گیاه موز نیز قابلیت کاشته شدن در سرتاسر 

 .  وسعت کنتورها را دارد . محصوالت زراعی و سبزیجات را می توان برای افزایش درآمد در بخش های مناسب این اراضی کاشت

اقدام می کنند ولیکن پس از برداشت محصول برنج از ذرت و لگوم ( seedlingدرصد از اراضی به کاشت برنج نشایی ) 30در  ---

م بهره می گیرند .   بعنوان کشت دو 

اص صدرصد از اراضی نیز برای امور رفاهی و همچنین کاشت محصوالتی که جنبه امرار معاش و خود مصرفی دارند ، اخت 10 ---

 قرار است :بدین طح رایج در کشور تایلندمی یابند . برخی از واحد های س

 

rai 25/6  =ha 1  

m2 1600  =ha 16/0  =rai 1 

ha 1/0  =rai 6/0  =ngarn 1  

ha 02/0  =m2 192  =rai 12/0  =square war 1  

acres 5/2  =ha 1  

ha 4/0  =m2 4000  =acres 1  

 

 

 «  : جمع آوری آب باران بکمک مخازن و تاالب ها برای آبیاری محصوالت کشاورزی    67و68الاشک»                  

     
 

 

 کاهش کاربرد مواد شیمیایی برای کنترل آفات و بیماریهای سبزیجات :
ن آن برای لیتر آب و سپس اسپری کرد 20کیلوگرم در  1به میزان  Ground neemتجربیات نشاندهنده اثربخشی بکارگیری بذور 

( ، الروهای حشرات beetleد . با این روش می توان به کنترل آفاتی چون سوسک ها )نجلوگیری از خسارات حشرات می باش

(caterpillar( شته ها ، مینوزها ، )leaf miner ، در مزارع سبزیجاتی چون فلفل سبز ، بادنجان )yard long bean  ،chinese 

cabbage  ،chinese kale  وchinese radish  . اقدام نمود 

 

 در سیستم های مختلف کاشت : Vetiver grassاستفاده از 
همراه با درختان میوه ، سبزیجات و گلها بسیار مفید است و می تواند پس از  vetiver grassبه تجربه ثابت شده است که کاشت گیاه 

و اصالح خصوصیات فیزیکی خاک نظیر افزایش ظرفیت نگهداری آب بهبود وضع رطوبتی  قطع این گیاه از طریق افزودن مواد آلی به

 گیاهان فراهم می سازد . بهینه بینجامد که شرایط الزم را برای رشد 
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 استفاده از گیاهان دارویی در بهداشت عمومی :
تی افراد بدون نیاز به اجرا می گردد و هدف از آن بهبود وضع سالم Mahidolداروسازی دانشگاه این پروژه با همکاری دانشکده 

( ، تنظیم ضربان قلب blood pressureداروهای شیمیایی می باشد . برخی از خواص این داروها عبارت از کاهش فشار خون )

(heart beat( افزایش اشتها ، )appetite . و تصحیح میزان اوره می باشند ) 

 

 

 گیاهان زینتی :
 زیتون آفریقایی ، tuberose  ،golden rod،  (gerberra) کلب( ،roses، ُرز )( Jasminesکاشت گیاهان زینتی نظیر: یاس )

(African mair gold )  ،( زنجبیل قرمزred ginger( و گالیل )gladiolus با همکاری دانشگاه )Chiang Mai   برای افزایش

 درآمد کشاورزان ترویج می گردند . 

 

 « ترغیب کشاورزان به پرورش گیاهان زینتی بعنوان محصول فرعی  : راهنمایی و  69و70اشکال»                

   
 

 

 پرورش قارچ خوراکی بر روی ضایعات محصوالت کشاورزی :
( فعالیت های پرورش قارچ های خوراکی plant pathology( و حفظ نباتات )Microbiologyبا همکاری مؤسسات میکروبیولوژی )

 Mung( محصوالتی چون برگ های موز ، wasteبر روی بستری از ضایعات و بقایای ) (Oyster mushroom قارچ صدفی ) نظیر

bean husk  برگ های ،Vetiver grass  و به کمک پاکت های پالستیکی در جهت افزایش درآمد کشاورزان و همچنین تهیه کمپوست

 (14,20,35)برای مزارع سبزیجات انجام می گیرد . 

 

 

 

  : (Museum for lifeموزه ای برای زندگی )
ایجاد مناطقی بعنوان موزه های حیات طبیعی و اجرای پروژه های سازگار با منطقه سبب فراهم آمدن شرایط مناسبی برای نمایش 

ت بومی تشویق می دستاوردهای تحقیقاتی در راستای توسعه کشاورزی می شود و مردم را به زندگی و کسب درآمد در محیط های زیس

کند . کشاورزان می توانند به مشاهده بکارگیری و میزان تأثیرگذاری شیوه ها و تکنولوژی های مدرن در زندگی سنتی خود بپردازند . 

( با انتقال و مطالعه دستاوردها The royal development study center) RDSCمؤسساتی چون مرکز دولتی مطالعات توسعه ای 

ی جدید در مناطقی با تفاوت های اقلیمی ، نزوالت آسمانی و تقاضاهای انسانی به توسعه کشاورزی خدمت می نمایند . و تکنولوژ

ها  کارشناسان سایر مؤسسات آموزشی ، ترویجی ، اجرایی و تحقیقاتی در اینگونه موزه های طبیعی آموزش می بینند و یا در فعالیت

اصلی ترین اهداف توسعه روستایی در تایلند را می توان انجام پژوهش هایی در راستای  همکاری و مشارکت می نمایند . یکی از

بهسازی وضعیت زندگی ، کاهش سختی کار و عالقمند نمودن کشاورزان بویژه در مناطق دور افتاده به فعالیت های کشاورزی می باشد 

( الزم برسند لذا پژوهش هایی که در راستای بهبود self- reliantن آن است که کشاورزان به خود اعتمادی ). این موضوع متضم  

سودآوری و پایداری تولیدات کشاورزی صورت می پذیرد ، باعث تشویق زارعین می گردد . دستیابی به تکنولوژی و دانش جدید ، 

ی در این راستا می باشند .   ارتند از :عب RDSCاصلی ترین خطوط فعالیت ساده ، صحیح و اقتصادی دارای نقش مهم 

( هر مرکز بعنوان محلی جهت مطالعه ، پژوهش و تجربه کردن روش های مناسب جهت توسعه کشاورزی برای شرایط و مناطق 1

 مختلف بعنوان مدلی موفقیت آمیز و تحرک زا 
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با سایر دست ین همچن( هر مرکز بعنوان مکانی جهت تبادل تجربیات و امکان گشودن پنجره ای برای مراودات بیشتر آکادمیک و 2

 تجربه می باشد .  انصاحب و اندرکاران

 محلی برای اجرای فعالیت های توسعه ای جدید بعنوان مدلی موفق و سازگار جهت هر منطقه باشد ( هر مرکز می تواند بسان3

 بطوریکه بهترین روش ها و تکنولوژی ها را در راستای بیشترین سودمندی از منابع موجود معرفی نماید . 

( این مراکز قادرند تا به مشارکت بین مؤسسات دولتی با بخش های مختلف خصوصی بمنظور کسب بیشترین اثربخشی مساعدت 4

 نمایند . 

جهت خدمات  One-stop service( هر مرکز اقدام به تأسیس مکانی برای جمع آوری نتایج کلیه مطالعات و تجربیات با عنوان 5

در مناطق مختلف کشور تایلند ایجاد گردیده اند که پس از دریافت مشکالت  RDSCمرکز  6. تاکنون رسانی به عالقمندان کرده است 

به کشاورزان ، پژوهندگان و  Living natural museumمردم به حل آنها اقدام می نمایند و نتایج را به صورت ملموس و در قالب 

 ید وضعیت و شرایط اقلیمی خاصی هستند ،عبارتند از :سایر بازدیدگان عرضه می کنند . این مراکز که هر کدام مؤ

 

 

 : Khao Hin Sorn ( مرکز مطالعات توسعه ای 1
لین مرکز پژوهش های توسعه کشاورزی تایلند در سال   300ایکر معادل  756در مکانی به وسعت  میالدی1979این مرکز بعنوان او 

ه کشاورزی با تأکید بر اصالح خصوصیات و توانایی های طبیعی آب و خاک هکتار تأسیس گردید و فراگیرنده کلیه فعالیت های توسع

بوده است . اراضی منطقه غالباً به صورت جنگل مخروبه و اراضی زراعی با کشت مداوم دیده می شد که منجر به تهی شدن عناصر 

(depleted( غذایی و کاهش حاصلخیزی خاک شده بود و آنرا به صورت اراضی لََم یزرع )unarable درآورده بود . از اینرو تالش )

گردید تا اراضی منطقه بازسازی گردیده و وضعیت مناسب و پایداری برای کشاورزان منطقه فراهم آید که شامل : استفاده از کود سبز ، 

، بکارگیری بذور  بهره وری از اراضیکاشت لگوم ها ، کنترل آفات به روش های طبیعی ، معرفی درختان میوه مناسب برای افزایش 

( ، بازسازی اراضی جنگلی ، معرفی دام های اصالح شده ، تشویق کشاورزان به احداث double-hybridizationهیبرید مضاعف)

َرف و صنایع دستی ) ( و تأسیس شرکت های تعاونی handicraft vocationalمراتع ، ایجاد بانک اصالح دام های بزرگ ، آموزش ح 

دهکده از  15. این منطقه دربرگیرنده می باشند ت از دستیابی به درآمدهای مطمئن در فعالیت های کشاورزی روستایی برای حمای

 ساکنین محلی است . 

 
     

 : Kung Krabaen( مرکز مطالعات توسعه ای خلیج 2
و روش های مناسب توسعه ای میالدی دستور احداث مکانی برای اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با کاربرد ابزارها  1981در سال 

( intrusion) ر دارای خاکهای شور متأثر از رسوخدرمناطق آبزی پروری ساحلی از سوی دولت تایلند ابالغ گردید . این بخش از کشو

 ( انجامیده است . لذا انجام پژوهش هایی درمورد ماهیگیری وmangroveآب دریا می باشند که این امر به نابودی جنگل مانگرو )

( که در آستانه marine lifeپرورش آبزیان بعنوان منابع غذایی و همچنین درمورد جنگل مانگرو بعنوان مأمنی برای زیست دریایی)

هکتار بود که بمنظور بررسی راههای ایجاد تعادل  640ایکر معادل  1600تخریب قرار داشتند ، الزامی می نمود . این منطقه شامل 

( ضمن بکارگیری shrimp farming( حاصل از پرورش میگو)sludgeقه انتخاب گردید . استفاده از لجن )در سیستم اکولوژیکی منط

 روش های مختلف پرورش این آبزی در راستای افزایش درآمد و بهبود وضع زندگی ساکنین منطقه مورد توجه قرار گرفت . 

 

 

 : Pikun Thong( مرکز مطالعات توسعه ای 3
میالدی ایجاد گردید تا به هدایت پژوهش  1982وسیع دارای شرایط غرقاب و بدون کاربری کشاورزی در سال  یا این مرکز در منطقه

های تحقیقاتی و تجربی بمنظور دستیابی به روش های مناسب اصالح شرایط نامطلوب غرقابی به شرایط قابل بهره برداری کشاورزی 

می باشند که در زمان قرار گرفتن درمعرض هوا اکسیده گردیده و تولید سولفور  اقدام گردد . خاکهای منطقه مملو از بقایای گیاهی

(sulfur می نمایند و درصورت برخورد با شرایط مرطوب باعث خلق اسید سولفوریک می شوند و درنتیجه خاکها بحالت غیرقابل )

( عوامل اسیدی خاک اقدام flush outشستن ) زمانی به کمک استفاده از آب های مرغوب به هره وری درمی آیند . ضمن یک پروسۀب

هکتار می باشد به تحقیق و بررسی در باره کشت محصوالت زراعی ، 278ایکر معادل 696گردید . در این منطقه که دارای وسعت 

 peatسریع الرشد در خاکهای پیت )نباتات ( و زراعت brackish water، پرورش ماهی درشرایط آبهای لب شور ) پرورش دام ها

soilدر راستای کشاورزی )- ( صنعتیagro-industrial سودآور پرداخته می شود . از سایر فعالیت ها می توان به کشت جامع )

( جنگل ها ، توسعه مشاغل ، انتخاب جنس های inprovement & nourishment( ، اصالح و تقویت )rubber treeدرختان کائوچو)

 طقه و اجرای روش های جدید کشاورزی برشمرد . مناسب با من های زینتی مختلف گل

 

 : Puparn( مرکز مطالعات توسعه ای 4
هکتار بمنظور اجرای پروژه هایی در جهت تدارک ،  368ایکر معادل  920میالدی در اراضی به وسعت  1982این مرکز در سال 

تجربی برامکان توسعه کشاورزی در اراضی شور و شنی  هدایت و ذخیره آب در منطقه ایجاد گردید . لذا تمامی تالش های تحقیقاتی و
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(sandy saline soil که درمعرض صدمات ناشی از تنش آب بودند ، متمرکز گردید تا دستاوردهای آن به افزایش درآمد کشاورزان )

تولید ارقام جدید و مناسب برنج این مرکز را می توان  از جمله موفقیت های حاصلۀمنطقه و مآالً به بهبود شرایط زندگی شان بینجامد . 

و همچنین ابداع روش های کشت محصوالت زراعی بدون استفاده   Hom Puparn , Kaw Dawk Mali 105 , Gor Khor6نظیر 

ی و کیفی فراوان از انواع  انبه ، chemical freeاز مواد شیمیایی) ( و معرفی ارقام مختلف درختان میوه دارای قابلت های کم 

Lychee پاپایا ، کشت قارچ ، کاشت کائوچو و  وrattan  پرورش دام های مختلف و ماکیان نام برد . این مرکز در زمینه ساختارهای ،

( نیز تحقیق می نماید . تمامی دستاوردهای تحقیقاتی و تجربی برای بکارگیری توسط ساکنین cottageمناسب خانه های روستایی )

 آن ملموس بوده است .   مثبت وزش داده می شود که بسیاری از نتایجروستاهای اطراف منطقه به آنان آم

 

 : Huai Hong Khrai( مرکز مطالعات توسعه ای 5
هکتار بمنظور توسعه مناطق واقع در آبخیزها  1360ایکر معادل  3400میالدی در زمینی به وسعت  1982این مرکز در سال 

(watershedدرمعرض خ ً شکسالی ، آتشسوزی و سایر عوامل منجر به تخریب جنگل ها بوده اند لذا انجام ( احداث شد چنانکه دائما

( ، تولید میوه جات و سوخت timberعملیاتی بمنظور حفظ آبراهه ها و آبخیزها ضروری می نمود . کاشت درختان بمنظور تهیه الوار )

 ه روش استفاده گردید : ( و افزایش رطوبت خاک انجام گرفت . در این راستا از سfire woodگیاهی )

 ( کاشت درختان جنگلی با حمایت سیستم های آبیاری غیر سنتی 1

ه ها و ساختن برخی آب بندهای بازدارنده)2  ( برای نگهداری رطوبت در خاک checkdams( بازسازی جنگل ها بموازات در 

 ( rainfed area( کاشت جنگل در مناطق برخوردار از بارندگی کافی)3

ال انجام گرفته سبب بهبود وضعیت جنگل ها در راستای توسعه پایدار منطقه ای شد . تجربیات انجام شده منجر به ابداع روش اَعم ---

ا بر رطوبت خاک مناطق fire break systemهای کنترل آتش ) ( گردید چنانکه از تعداد وقوع آتشسوزی در جنگل ها کاسته شد ام 

رونق یافت و بر تعداد گاوهای مادۀ ( ، پرورش ماهی و دامپروری intensive farmingی متراکم )جنگلی نیز افزوده گردید . کشاورز

نسبت به فاکتورهای رشد نظیر غذا و مراقبت عکس العمل های مثبتی نشان می دادند ، درشرایط عادی و  که (milch cows) یا شیرده

حفاظت خاک و آب و کاهش فرسایش خاک در اراضی شیبدار و تپه  بمنظور Vetiver grassکنترل شده ، افزوده شد . کاشت گیاه 

 ( مورد تشویق قرار گرفت . sloped and hillsideماهورها )

 

 : Huai Sai( مرکز مطالعات توسعه ای 6
یق ایجاد هکتار ایجاد شد تا از طر 1400ایکر معادل  3480( به وسعت desertمیالدی در منطقه ای بیابانی ) 1983این مرکز در سال 

جنگل مصنوعی به بهبود تعادل طبیعی و وفور گونه های جانوری و گیاهی کمک نماید . این منطقه در گذشته ای نه چندان دور دارای 

گوی وضعیت سبزینگی کافی بوده است ولیکن تمامی آنها بعنوان منابع سوختی مصرف گردیده اند که این موضوع منجر به بروز ال

( شده بود . لذا ابتدا اقدام به بازسازی جنگل ها شد و erodeو فرسوده ) سطح خاک سخت گردیده منطقه شد چنانکهنامنظم بارندگی در 

از مردم منطقه برای نگهداری آنها درخواست همراهی و کمک گردید . درختان الزم برای غرس شدن از انواع سریع الرشد ، درختان 

 natureگل کاری منطقه با بکارگیری روش های آگروفورستری یا کشاورزی طبیعی )میوه و درختان صنعتی انتخاب گردیدند . جن

farming( و روش های جلوگیری از آتشسوزی جنگل ها تکمیل شد . زندگی وحش )wild life نظیر )Hog deer  همچون گذشته

پژوهشی و تجربی و آموزش  سال ، شش مرکز مطالعات توسعه ای برای هدایت فعالیت های 15روبه فزونی گذاشت . در طی 

دستاوردها در سطح مناطق مختلف کشور تایلند احداث شدند تا از این طریق به افزایش درآمد ، امنیت غذایی و توسعه پایدار روستائیان 

تقاء با هدف خود کفا نمودن آنان کمک نمایند ، از سختی کارهای روزمره کشاورزی بکاهند و سطح زندگی در مناطق روستایی را ار

 دهند . 

 : Huai Saiمرکز دولتی مطالعات توسعه ای 
ه اند و تمامی تالش خود و خانواده اش را در راه توسعه کشورش بویژه از میالدی به قدرت رسید 1951حکومت کنونی تایلند از سال 

 Royalی مطالعات توسعه ای )کز دولتا. ایجاد مر ود اتکایی به کشاورزان بعمل آورده اندطریق القاء روحیه اعتماد بنفس و خ

Development Study Center در )Huai Sai  در این راستا بوده است که به انجام پژوهش ها و برنامه های تجربی برای انتخاب

( یا موزه development brieferپردازد و بصورت جلوه گاه توسعه ای ) لوژی های سازگار با شرایط کشور میروش ها و تکنو

ند و تمامی خصوصیات ه ااین مراکز بصورت دقیق در منطقه انتخاب شد.  ( درآمده استliving natural museumی )حیات طبیع

اقلیمی آن منطقه را درخود دارند . انجام برنامه های تجربی و پژوهشی در این مراکز به یافتن راه حل های مناسب برای مشکالت 

مرکز مطالعات توسعه ای شده است  6حاضر برای هر منطقۀ اصلی کشور اقدام به ایجاد  مناطق محدودۀ آنها منجر خواهد شد . در حال

آغاز بکار  Phetchaburiواقع در استان  Cha-amمیالدی در منطقه  1983بعنوان یکی از این مراکز در سال  Huai Sai. پروژه 

. زمین های پروژه که بصورت جنگل اداره می شد ، هکتار را شامل می شود  2540رایی معادل  15880گردید که مساحتی در حدود 

از اعقاب حکومت کنونی تایلند بوده است . این زمین ها در ضمن دهه های گذشته توسط ساکنین و  King Rama VIمتعلق به 

شنی سبب به زیر کشت آناناس رفتند که این موضوع بویژه در بخش های خشک و دارای خاک کشاورزان منطقه جنگل زدایی شدند و 

شتی) ( و روش multicroppingبروز فرسایش قابل توجهی گردید . مطالعات و تجربیات انجام شده منجر به بکارگیری سیستم چند ک 

 wet systemهای جدید آبیاری در منطقه شد که سبب افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش تخریب اراضی گردید . با استفاده از روش 

مختلف را در راستای کانال ها کشت می کنند، از آتشسوزی در جنگل ها ممانعت بعمل آمد . در این پروژه که براساس آن محصوالت 
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شده است . در مسیر رواناب ها نیز تعدادی آب  وری و پخش آب در مواقع نیاز( برای جمع آreserviorsمخزن) 4اقدام به ایجاد 

در  Vetiver grassد . با کاشت گیاه نخاک و سفره های زیر زمینی بیفزای ( احداث گردید تا بر میزان آب قابل نفوذ بهdamsبند)

( و در بخش زیرین درختانی که در خطوط کنتوری کشت شده اند ، سبب کاهش فرسایش خاک و افزایش رطوبت خاک gulliesشیارها)

حمایت از درختان بومی شده است . در اقدام به کاشت درختان سریع الرشد در راستای  forest mountainمی شوند . به کمک روش 

را از طریق کانال هایی که با  و سپس آب ذخیره شده تفاعات و ذخیره آن در آنجا می کننداین روش اقدام به پمپاژ آب به باالترین نقطه ار

این روش هند . ( درخاک نفوذ می دholes( ساخته شده است ، در سرتاسر منطقه پخش نموده و بدرون حفره هایی)bambooبامبو)

( نیز می انجامد . تالش های انجام شده در پروژه به wet fire breakضمن افزایش رطوبت خاک در منطقه به کاهش بروز آتشسوزی)

برخوردار از  Huai-Saiایجاد یک پارک جنگلی طبیعی مشتمل بر انواع گیاهان و حیوانات  در حال انقراض انجامیده است . منطقه 

ی است که مورد تجاوز برخی اشخاص قرار می گرفت و جنگل زدایی می گردید بنحویکه امکان داشت به منطقه ای اراضی حاصلخیز

برای اصالح وضع موجود و بمنظور برقراری تعادل  Huai-Saiخشک و بدون گیاه تبدیل شود . از اینرو مرکز پژوهش و توسعه 

درصد و خصوصیات اقلیمی  2-5دگی ساالنه کم با پراکنش نامطلوب، شیب طبیعی در منطقه تأسیس گردید . منطقه مذکور حائز بارن

R6D5 کم است . هدف نهایی از تالش های  می باشد . دوره بارانی آن از ماه مه تا نوامبر و خاک منطقه از نوع لوم با حاصلخیزی

ر با محیط درجهت دستیابی به تمامی موجود عبارت از انتخاب ، اصالح و توسعه روش های ساده ای از عملیات کشاورزی سازگا

  (14,20,35)خصوصیات کشاورزی پایدار از قبیل تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی بوده است .

 

 « : پرورش دام ها و ماکیان بعنوان مشاغل جنبی کشاورزی    76و77اشکال»                               

   
 

 

 

 : Chitralada پروژه دولتی مطالعات توسعه ای 
در اجرای پروژه های توسعه کشاورزی بر اهمی ت اقتصادی و حداکثر سودمندی منابع طبیعی و نهاده های کشاورزی نظیر استفاده از 

بقایای کشاورزی در کشور تایلند تأکید شده است . اعتقاد بر این است که فرآیندهای تولید اگر ساده تر شوند، موجب کاربری بهتر پول و 

ن خواهند شد . پروژه ها بر پیشرفت های تکنولوژی و علمی برای سوق دهی مطالعات، پژوهش ها و فعالیت های آزمایشگاهی زما

جهت کسب اطالعات و نتایج آزمایشی تکیه دارند تا دستاوردهای حاصله را برای مردم عالقمند بویژه کشاورزان عرضه نمایند . تمامی 

حکومتی برای استفاده درجهت تحقیقات و تجربیات کشاورزی اختصاص داده شده اند تا از اینطریق  امکانات پروژه ها توسط مسئولین

صرفاً برمبنای اهداف خیرخواهانه روش های درست حل مشکالت و معضالت مورد بررسی قرار گیرند . این پروژه انتفاعی نبوده و 

 : تأسیس یافته است و فعالیت های آن به دو بخش تقسیم می گردد 

 الف( پروژه های غیر تجاری

 ب( پروژه های نیمه تجاری

 

 

 ( : non-business projectsالف( پروژه های غیر تجاری)

اینگونه پروژه ها توسط جکومت بنیان گذاری می شوند تا موجب افزایش تولیدات کشاورزی گردند زیرا حکومت بر بهبود کیفیت 

و بویژه بر توانمندسازی آنها برای نیل به خودکفایی در مواد غذایی مصرفی خودشان و زندگی کشاورزان در طوالنی مدت تأکید دارد 

کسب درآمد کافی بواسطه فعالیت های صرفاً کشاورزی تالش می نمایند . دولت تایلند همچنین برتوسعه کشاورزی و حفاظت از منابع 

 طبیعی نیز برنامه های مبسوطی دارد .
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 شامل : پروژه های غیر تجاری ***** 

  Tilapia mossambica( کشت گیاه 1

  Oreochromis niloticus( کشت گیاه 2

 ( تولید بیوگاز3

 ( ایجاد مزارع آزمایشی برنج 4

 ( Upland riceترویج برنج دیم )( 5

 ( حفظ و افزایش جنگل ها 6

 ( احداث باغ گیاهان دارویی7

 ( green fuel( سوخت سبز )8

 ( Water-Hyacinthکمک کاشت سنبل آبی )( کنترل آلودگی آب ها به 9

 ( Potting material( استفاده از سنبل آبی بعنوان مواد گلدانی )10

 ( Plant tissue culture( کشت بافت گیاهان )11

 ( Ratten project( پروژه مبارزه با موش صحرایی )12

 در اراضی وسیع  Jackfruit( یکسان سازی کاشت درختان 13

 ( soilless cultureبدون خاک )( کشاورزی 14

 ( کارخانجات تولید شمع از بقایای گیاهان 15

  Spirulina platensis( کشت گیاه 16

 ( آزمایشگاه بررسی و تجربه علمی 17

 ( واحد تحقیقات و توسعه 18

 

 « گیاهان : تولید مواد سوختی از ضایعات و بقایای    78و79اشکال»                                      

    
 

 

 ( :semi-business projects) پروژه های نیمه تجاریب( 

قی ج  فروش می رسانند و با وجود عدم تواینگونه پروژه ها غالباً تولیدات خود را با قیمت منصفانه ای ب ۀ صرف به سودآوری سبب تر 

 از این پروژه ها عبارتند از :  مصرف کاالهای باکیفیت و غیر گران توسط عامه مردم تایلند می شوند . برخی

  Chitralada( مزرعه تولید مواد لبنی 1

  Chitralada( مرکز جمع آوری شیر 2

  Suan Dusit( کارخانه تولید پودر شیر 3

 ( کارخانه تولید قرص شیر 4

 ( cheese-icecreamبستنی ) -( کارخانه تولید پنیر5

 ( کارخانه عصاره گیری میوه جات و سبزیجات 6

 ( کارخانه خشک کن میوه و سبزی 7

 ( کارخانه کمپوست میوه و سبزی 8

 ( آسیاب تحقیقاتی برنج 9

 ( دستگاه آسیاب و پرس شلتوک برنج 10

 ( کارخانه پروژه تحقیقاتی سوخت مایع گیاهی 11

  Saa-paper( کارخانه کاغذ 12
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 ( کارخانه کود آلی 13

 ( کارخانه تولید غذای ماهی 14

 (14,20,35)ای خوراکی ( کشت قارچ ه15

 

 «: جمع آوری و آماده سازی بقایای گیاهی برای تهیه هوموس  80و81اشکال»                                 

    
 

 

 IICRD(Inseechandrastitya Institute for Cropsمؤسسه پژوهش توسعه محصوالت کشاورزی 

Research and Development: ) 
میالدی بعنوان یک دانشکده علوم آکادمی وابسته به دانشگاه  1991وهش و توسعه محصوالت زراعی در اکتبر این مؤسسه بمنظور پژ

Kasetsart  پایه گذاری شد که بسان یک مرکز پژوهش در مورد محصوالت اقتصادی تایلند و همچنین در راستای انتقال تکنولوژی

ایستگاه پژوهشی است که با همدیگر برای تحقیق در رابطه با علوم گیاهی  4ای مناسب به سطوح کاربران فعالیت می نماید . مؤسسه دار

 در بانکوک قرار دارد.  Kasetsartدانشگاه  Charad Suntornsinghaهمکاری می نمایند . دفتر مرکزی آن در طبقه چهارم ساختمان 

 

 ( عبارتند از :Institute Objective*** زمینه ها فعالیت مؤسسه)

ن یک مرکز پژوهشی در مورد محصوالت اقتصادی تایلند نظیر ذرت ، سورگوم ، نباتات روغنی ، محصوالت حاوی پروتئین ( بعنوا1

زیاد ، گیاهان علوفه ای ، محصوالت پوششی ، گیاهان دارویی ، محصوالت متحمل به خشکی ، باغبانی ، اصالح نباتات ، 

میزان سودمندی گیاهان زراعی ، مدیریت عملیات پس از برداشت ، اقتصاد و بیوتکنولوژی ، مدیریت مصرف نهاده ها در مزرعه ، 

 بازاریابی محصوالت کشاورزی فعالیت می نماید . 

 ( ارائه خدمات و تسهیالت به پژوهشگرانی که با مؤسسه همکاری و همگامی دارند . 2

 که در مناطق شرق و شمال شرقی تایلند فعالیت می نمایند.( انتقال تکنولوژی تولیدات زراعی مناسب به عامه مردم بویژه کشاورزانی 3

 ( فعالیت در برگزاری سمینارها ، برقراری نمایشگاه ها ، اجرای نمایشات و آموزش مهارت های کشاورزی 4

 

     

 مرکز ملّی تحقیقات سورگوم و ذرت :
واقع است و وظیفه انجام پژوهش و ارائه خدمات مرکز ملی تحقیقات سورگوم و ذرت در نزدیکی ایستگاه پژوهشی محصوالت زراعی 

و تسهیالت به پژوهشگران فعال در مورد ذرت و سورگوم و مشابه آنها را دارد . این مرکز به انجام پروژه های تحقیقاتی اضطراری 

ر تحقیقات ذرت ، دفتر رخانه ، واحد توسعه خدمات پژوهشی ، دفتیمورد نیاز کشور نیز مبادرت می ورزد و از نظر ساختاری شامل دب

 تحقیقات سورگوم ، واحد کنترل کیفیت بذور ، واحد تولید بذر و واحد منابع ژنتیکی می باشد . 

 «: اصالح و معرفی بذور مرغوب کشاورزی   83شکل»                                    



 58 

                             
 

 

 

 ذرت :تاریخچه مرکز ملی تحقیقات سورگوم و 

به دانشگاه  Sarit Thanaratمتعلق به نخست وزیر پیشین بنام فیلد مارشال  Thanaمیالدی مزرعه خصوصی  1965در سال 

Kasetsart  انتقال مالکیت داده شد تا بعنوان ایستگاهی برای آموزش دانشجویان بکار رود و بنام ایستگاه تحقیقاتیSuwan 

Wajokkasikit  یاSuwan Farm  میالدی با تالش های  1966شد . دفتر ملی تحقیقات سورگوم و ذرت تایلند در اواخر سال خوانده

( پایه گذاری شد . مرکز تحقیقات سورگوم و Rockefeller Foundationو بنیاد راکفلر ) Kasetsartوزارت کشاورزی ، دانشگاه 

میالدی  1983ت . همکاری های بنیاد راکفلر در سال پای گرف 1969ذرت در راستای حمایت از برنامه های تحقیقات ملی در سال 

ا در همین زمان مرکز بین المللی اصالح گندم و ذرت ) ( موافقت نامه ای را با دولت تایلند به امضاء رسانید CIMMYTپایان گرفت ام 

میالدی  1991در سال  Inseechandrasatityaو این مرکز متعهد به همکاری با آن درجهت اجرای برنامه هایشان گردید . مؤسسه 

 Suwanبرای انجام پژوهش و توسعه محصوالت زراعی شکل گرفت و مرکز تحقیقات سورگوم و ذرت بهمراه ایستگاه تحقیقاتی 

Wajokkasikit  کیلومتری شمال شرقی بانکوک و در منطقه  155به آنجا انتقال یافتند . مزرعه سوآن به فاصلهPakchong  استان

Nakhon Ratchasima  هکتار قرار  481درجه شرقی با وسعت  101درجه شمالی و عرض جغرافیایی  5/14و در طول جغرافیایی

خاک آن درجه سانتیگراد می باشد .  33درجه سانتیگراد و حداکثر حرارت  14متر با حداقل دمای  360دارد . ارتفاع آن از سطح دریا 

ی که سیلیس آنها شسته شده و دارای اکسیدهای آهن و آلومینیوم برنگ قهوه ای یعنی خاک های Lateriticاز نوع خاک های التریت )

  د .می باش متمایل به قرمز و مختص مناطق استوایی هستند.(

 

 وضعیت پرسنلی مرکز :

 

 (35)«: وضعیت پرسنلی مرکز تحقیقات سورگوم و ذرت  10جدول»                                        

 جمع تعداد وضعیت موارد 1

 نفر 58 نفر 38 دائمی کارکنان دفتری 2

 نفر 21 موقتی 3

 نفر 226 نفر 126 دائمی کارگران 4

 نفر 100 موقتی 5

   

 

 IICRD :(35)واریته های گیاهان زراعی معرفی شده توسط  

 

 «م و ذرت : واریته های معرفی شده توسط مرکز تحقیقات سورگو 11جدول»                          

 واریته های معرفی شده نوع محصول ردیف

 Suwan 1 , Suwan 3 , Suwan 5 , Suwan 3601 ذرت معمولی 1

 Ki 1 , Ki 19 , Ki 20 , Ki 21 , Ki 22 , Ki 23 ذرت هیبرید 2

, Ki 30 , Ki 31 , Ki 44 , Ki 45                    

 Insee 1, Insee 2, Super Sweet 27127, DMR ینذرت شیر 3

 baby  corn =   Suwan 2 , Kasetsart 1ذرت باللی) 4
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          young ear corn)   

 Ku 630 ,Ku 439 ,Ku 804 ,Ku 9501 ,Ku 9502 سورگوم 5

 Ku 01 ارزن مرواریدی 6

 

 

 بشرح زیر می باشند : IICRDواحدهای تحقیقاتی همکار 

 ( وزارت کشاورزی تایلند 1

 ورزی تایلند( مؤسسه توسعه کشا2

 ( دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تایلند 3

 (CIMMYT( مرکز بین المللی اصالح گندم و ذرت )4

 ( DORAS( پژوهشکده توسعه سیستم های اراضی کشاورزی تایلند )5

 ( ICRISAT( مؤسسه بین المللی پژوهش برای مناطق نیمه خشک استوایی )6

 ( برخی مؤسسات دولتی تایلند7

 خی شرکت های خصوصی تایلند ( بر8

 

 عمده وظایف پژوهشی مرکز ملی تحقیقات سورگوم و ذرت :

 ( خدمات پژوهشی 2( تحقیقات مزرعه ای                                                    1

 فعالیت های کشاورزی و بهره دهی سودمندی ( ارزیابی4                        ( اقتصاد و بازاریابی                            3

 ( حشره شناسی6( بیوشیمی                                                                 5

 ( علوم خاک8( حفظ نباتات                                                              7

 ( اصالح سورگوم 10                    ( تحقیقات به زراعی                              9

 اصالح ذرت ( 12( تولید بذر                                                            11

 ( حمایت از فارغ التحصیالن کشاورزی 14( انتقال تکنولوژی                                                   13

 

   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « از جلبک های پرورشی  ماده سازی و تهیه کاغذ های دیواری: آ   86و87اشکال»  
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 : Kao_Hin_Sornایستگاه پژوهشی 
قرار دارد و در رابطه با  Chacherngsoaواقع در استان  Panomsarakamدر منطقه  Kaohinsornاین ایستگاه در دهکده 

گیاهان داروئی و تولیدات زراعی غده ای تحقیق می نماید و در زمینه پروژه های پژوهشی ویژه و ارائه محصوالت متحمل به خشکی ، 

خدمات الزم به محققان و افرادی که درگیر با تولید اینگونه محصوالت هستند ، فعال است . از نظر سازمانی شامل دبیرخانه 

(Secretariate، دفتر پژوهش محصوالت متحمل به خشکی ، )  دفتر پژوهش گیاهان داروئی ، دفتر پژوهش محصوالت غده ای ، واحد

 تولید و کنترل کیفیت بذور و بخش توسعه کشاورزی صنعتی می باشد . 

 

 : Pakchongایستگاه پژوهش 
است و بعنوان جایگاه پژوهش های باغبانی استقرار یافته  Nakornratchasimaواقع در استان  Pakchongاین ایستگاه در منطقه 

شامل دبیرخانه ، واحد توسعه خدمات پژوهشی ، دفتر پژوهش باغات میوه ، دفتر تحقیق سبزیجات ، دفتر پژوهش گیاهان زینتی ، واحد 

تولید و کنترل کیفیت بذور ، واحد مدیریت آفات ، دفتر پژوهش موضوعات بعد از برداشت ، واحد بیوتکنولوژی و واحد بازاریابی می 

تگاه همچنین ملزم به ارائه خدمات به پژوهشگران و عامه عالقمندان جهت ارائه سمینارها ، آموزش های عملی ، باشد . این ایس

 برگزاری نمایشگاه ها ، اجرای نمایشات و همکاری با وسائل ارتباط جمعی است . 

 

 ایستگاه پژوهشی محصوالت زراعی :
استان  Pakchongمنطقه  Klangdongزی در دهکده این ایستگاه بسان یک مرکز آموزش عملی مهارت های کشاور

Nakornratchasima  واقع شده است و امروزه بعنوان یک ایستگاه پژوهشی در امور مربوط به محصوالت زراعی فعالیت می نماید

ازمانی شامل از نظر س ایستگاه مذکور و عهده دار ارائه خدمات و تسهیالت به پژوهشگران و آموزش دهندگان کشاورزی می باشد .

( ، دفتر تحقیق high protein cropsواحد توسعه خدمات پژوهشی ، دفتر پژوهش محصوالت حاوی پروتئین زیاد )دبیرخانه ، 

( ، دفتر پژوهش اقتصادی ترین cover cropsمحصوالت روغنی ، دفتر پژوهش محصوالت لیفی ، دفتر پژوهش محصوالت پوششی )

  (14,20,35).است فیت و واحد منابع ژنتیکی محصوالت زراعی ، واحد کنترل کی

 

 «: استفاده از نیروی باد برای آبیاری مزارع و پرورش ماهی    88شکل»                            
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            «ام ( دانستنیهایي درمورد كشور تایلند ) سی»                                ) بعنوان ضمیمه (
كیلو متر مربع )  515000كشور تایلند در جنوب شرقي آسیا ) شبه جزیره هندوچین ( و در منطقه استوایي واقع است . مساحت آن 

ایران ( كه دنباله كوههاي هیمالیا و بخش هاي شمالي و غربي آنرا دربر گرفته ولي نواحي شرقي و جنوبي آن هموار و   1/3حدوداُ 

ي است . آب و هواي تایلند موسمي ) گرم و مرطوب و پرباران ( و استوایي با سه فصل مجزا مي باشد بطوریكه ؛ الف( فصل جلگه ا

درصد ؛ ب( فصل باراني توأم با آفتاب  75درجه سانتیگراد و رطوبت نسبي  34گرم و خشك آن از فوریه تا  مه با میانگین حرارت 

درصد ؛ ج( فصل خنك كه از نوامبر تا  87درجه سانتیگراد و رطوبت نسبي  29گین حرارت روزانه شدید كه از ژوئن تا اكتبر با میان

درجه سانتیگراد كه با كاهش رطوبت نسبي همراه است . رودخانه مهم آن " منام " خوانده مي شود  20 -32ژانویه با متوسط حرارت 

به عضویت سازمان ملل  1946مشروطه سلطنتي است كه در تاریخ كه به خلیج سیام در جنوب كشور میریزد .حكومت كشور تایلند 

استان است و شهرهاي مهم آن  تونبوري ، چیانگ ماي  و كورات نام   76متحد  درآمد . پایتخت آن شهر بانكوك مي باشد . تایلند داراي 

د و به زبان تایلندي تكلم مي كنند . جمعیت تایلند ( و اسالم هستن %95دارند . مردم این كشور از نژاد زرد ) تائي ( و پیرو دین بودا ) 

میلیون نفر است و كشورهاي همسایه آن الئوس ) شمال ( ، میانماریا برمه ) غرب ( ، كامبوج ) جنوب شرقي ( و مالزي در  60حدود 

دین بودایي و حكومت پادشاهي  جنوب هستند . پرچم ملي كشور تایلند برنگهاي قرمز ، سفید و نوار آبي است كه بترتیب مشخصه ملیت ،
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محسوب مي گردند . از نظر اوزان و مقیاس ها در سراسر تایلند از واحدهاي متریك استفاده مي كنند و  ساعت رسمي كشور برابر 

 500بات ) خاكستري ( ،  1000( مي باشد . اسكناس هاي آن  bath( تایلند ، بات )  currencyاست . پول رایج )    GMT+ 7ساعت 

و  5،  10بات ) قهوه اي ( هستند و سكه هاي رایج آن  10بات ) سبز ( و  20بات ) آبي ( ،  50بات ) قرمز ( ،  100بات ) بنفش ( ، 

( ضرب گردیده اند بطوریكه هر بات برابر یكصد ساتانگ مي باشد . هر بات حدوداُ  satangساتانگ )  25و  50بات و همچنین  1

 Visa   ،Master( نظیر  credit cardsات معادل یك دالر آمریكا محاسبه مي شود . كارت هاي اعتباري ) ب 38 -40لاير و هر  250

card   وAmerican express   بطور وسیع در تایلند مورد استفاده قرار مي گیرند . محصوالت مهم تایلند شامل برنج ، نارگیل ، ادویه

ورده هاي جنگلي است و پرورش گاو ، گاومیش ، خوك و صید ماهي رواج دارد . منابع ، كائوچو ، نیشكر ، ذرت ، موز ، انبه و فرآ

زیرزمیني آن قلع ، سرب ، ذغال سنگ ، تنگستن ، منگنز ، سنگ آهن و صنایعي چون نساجي ، سیمان ، كاغذ ، الستیك ، چوب ، 

رنج ، قلع ، الستیك ، كائوچو ، چوب ، نارگیل و ادویه شیمیایي ، صنایع غذایي و صنایع دستي مي باشند . صادرات مهم تایلند شامل ب

 جات و همچنین واردات مهم آن ماشین آالت ، چدن ، فوالد ، وسایل برقي ، مواد شیمیایي ، اشیاء لوكس و پارچه را شامل مي شوند . 

تن در مركز  5/5مه طالیي بودا با وزن معروف ترین آثار دیدني تایلند را معبد  "ناخون پاتن" بزرگترین معبد جهان در بانكوك ، مجس

 بانكوك ، مجسمه زمردین بودا ) امرالد بودا ( در داخل معبدي دز بانكوك  و مجسمه عظیم زمردین بودا در بانكوك مي توان برشمرد . 

( را  socketدوراهي ) ( و  plugاست و از سیستمي با قابلیت استفاده انواع مختلف دوشاخه )   220با ولتاژ  ACبرق سراسري تایلند 

نیز برخوردارند . لوله كشي آب مصرفي تمیز مي باشد اما توصیه مي  110دارد اما برخي هتل هاي بزرگ بطور همزمان از ولتاژهاي 

شود كه از نوشیدن آن اجتناب ورزیده و از بطري هاي آب خریداري و مصرف گردد . از نظر البسه عموماُ لباس هاي پنبه اي نازك 

مقابله با گرما و رطوبت مناسب هستند ضمن اینكه بهتر است از كاله لبه دار براي محافظت پوست صورت در مقابل تشعشع شدید  براي

عصر بكار مشغولند  5صبح تا  8آفتاب استوایي استفاده گردد. اغلب مراكز تجارتي و فروشگاهها بمدت پنج روز در هفته از ساعت 

 30/4صبح تا  30/8شب باز مي باشند . دفاتر دولتي عموماً بین  10صبح لغایت  10ام طول هفته از ولي برخي فروشگاهها نیز در تم

روز در هفته یعني دوشنبه تا جمعه فعالیت مي نمایند . كلیه بانك ها از  5عصر به استثناي یك ساعت در ظهر براي صرف ناهار بمدت 

ر بجز تعطیالت رسمي پذیراي مشتریان هستند . ادارات پست نیز از ساعت عص  30/3صبح لغایت  30/8دوشنبه تا جمعه و از ساعت 

( در تایلند مرسوم نیست زیرا بسیاري از رستورانها و هتل ها  Tippingعصر مفتوح مي باشند .انعام دادن )  30/4صبح لغایت  00/8

پرداخت انعام به رانندگان تاكسي نمي باشد اما تشكر درصد به هزینه هاي معمول بابت خدمات مي افزایند. همچنین نیازي به  10بمیزان 

 departmentكردن بصورت كالمي و یا تكان دادن دست بسیار پسندیده است. قیمت اجناس در فروشگاههاي بزرگ و مراكز خرید )  

stores  ( بصورت ثابت مي باشند اما چانه زني براي قیمت اجناس )bargaining  بشدت رواج دارد تا حدیكه ( در مغازه ها و بازارها

درصد مي توان امكان پذیر دانست كه میزان آن بستگي به مهارت خریدار و ُخلق و خوي  10 -40میزان كاهش قیمت از این طریق را 

 فروشنده دارد . 
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