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 مقدمه

خشکسالی های چند ساله اخیر باعث خشکی دریاچه پریشان و تغییر اکوسیستم آن گردیده به 

زندگی بهره برداران ساکن حاشیه ، بسیاری از چاه های کشاورزی عالوه بر خشکیدگی طوری که 

معیشتی همراه با بهره برداری ه است از طرفی رواج کشاورزی گرفتدر تنگنا قرار  نیزتاالب 

منابع تجدید ناپذیر و اکوسیستم حاشیه  متوجهصدمات جبران ناپذیری  نامناسب از منابع تولید

و تحقق  ((برنامه مدیریت جامع تاالب پریشان)) در راستای اجرای بنابرایننموده است. تاالب 

اجرای برنامه  ،ارتقاء معیشت روستاییان  ،بهینه سازی مصرف آب کشاورزیی بر اهداف آن مبن

پایدار در کشاورزی اجرای برنامه   پایدار از تنوع زیستی،حفاظت و بهره وری ،  IPM/FSSملی  

جهاد کشاورزی مدیریت با همکاری مشترک طرح حفاظت از تاالبهای ایران و شرایط کم آبی 

، تغییر الگوی کشت ، منابع تولیداصالح الگوی مصرف  بعنوان راهکاری موثردرشهرستان کازرون 

کشاورزی حفاظتی و به حداقل رساندن آسیب های زیست محیطی  کاربرداجرای آبیاری نوین، 

 ناشی از مصرف کود و سموم  شیمیایی طراحی شد.

دیریت تاالب  مراحل مختلف طراحی و اجرای این طرح در نشست های مختلف کمیته محلی م

ها ، کارشناسان و مسئوالن  NGOپریشان و زیر کمیته آب با حضور نمایندگان مردم محلی ، 

و در نهایت مورد تایید قرار بررسی طرح طی ساعت ها بحث و گفتگو ادارت عضو و مشاوران 

 گرفت.
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 اهميت تاالب پريشان

هکتار واقع شده   00444هکتار در حوضه آبخیزی به مساحت  0044تاالب پریشان با مساحت  

در پریشان قرار دارد و به عنوان تاالب بین المللی  -است. این دریاچه در منطقه حفاظت شده ارژن

سایت رامسر و ذخیرگاه زیست کره در یونسکو به ثبت رسیده است. دریاچه پریشان از نظر تنوع 

ی بسیاری از پرندگان مقیم و مهاجر است. رانتی بسیار غنی بوده و محل زادآوری و زمستان گذزیس

چشمه است که عمدتاً در حاشیه کوهپایه های شمالی دریاچه   11منبع تامین آب دریاچه باران و  

 قرار گرفته است.

ماهیگیری،  اشتغال بهبا  ین آننفر ساکن 14011معیشت دارد که  روستا قرار 11در اطراف دریاچه 

. در این به تاالب وابسته استبرداشت نی ، شکار پرندگان، گردشگری ، کشاورزی و دامپروری 

میان کشاورزی و دامپروری عمده ترین زمینه های اشتغال مردم را تشکیل می دهد و منبع تامین 

ره بردار در این به 0630مناطق  عمدتاً از چاه است. تعداد  از  محدودیآب کشاورزی بجز در 

هکتار آبی و  6103هکتار است که  3360روستاها فعالیت می کنند. اراضی زراعی این منطقه 

هکتار دیم است. و هر ساله به کشت گندم، جو ، کلزا، ذرت و سبزی و صیفی اختصاص می  0400

است. تعداد  یابد. البته خشکسالیهای چند ساله اخیر باعث تغییر نسبت زراعت آبی به دیم گردیده 

بهره  1464س دام سبک و سنگین با روش دامپروری سنتی در منطقه وجود دارد که أر 11130

تعداد  .)برخی از بهره برداران این بخش با کشاورزی مشترکند( تزاق می کننداز آن اربردار 
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   حلقه بصورت  010می باشد که از این تعداد  ( %61) حلقه 001چاههای اطراف تاالب پریشان 

 .غیر مجاز و مابقی دارای پروانه بهره برداری است

 خالصه اجرايی طرح

رمان های سازمان ملل در مشارکت جهانی برای حفاظت از محیط زیست با آدر راستای این پروژه 

یند آجامعه محلی برای استقرار یک شبکه مدیریت  محلی در فر و توانمند سازی هدف الگو سازی

با هدف توسعه روستایی سازگار با محیط زیست در حوزه تاالب های کشاورزی زیستی  اجرای

نجا که این تاالب ها از همه جهات به وسیله مزارع کشاورزی آ. از طراحی شده است  هدف

از  .پایداری در کشاورزی  قرار دارند چالش های عدم   احاطه شده به صورت مستقیم تحت تاثیر

 که اثر مستقیم در پایداری تاالب دارند عبارتند از :مشکالت موجود در بخش کشاورزی  جمله

 مدیریت ناپایدارآب و خاک  -1

 پسماند های شیمیایی  -0

 ضایعات و زایدات بخش کشاورزی -6

 اگرو اکوسیستم  تعادل به هم خوردن -0

بی آاز منابع  ری های غیر اصولیاعدم سودمندی زراعی و دستکاری های مصنوعی و بهره برد -3

 .در حوزه تاالب مشترک
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وزه تاالب ، برنامه عملیاتی توسعه حدر کشاورزی منابع تولید وری پایدار  به منظور بهره 

مدیریت و  .طراحی شده استقلعه نارنجی  یکشاورزی زیستی به صورت طرح پایلوت در روستا

برای محلی تشکل های یند از طریق توانمند سازی جامعه محلی برای  ایجاد آتوسعه اهداف این فر

. با توجه  استدر منطقه هدف با هویت  میرابی   سازگار با محیط زیست  پایدار کشاورزیتوسعه 

کشاورزی است بنابراین ازطریق اجرای برنامه مدیریتی ،هدف یبه اینکه مهمترین فعالیت در روستا

 کشاورزی زیستی مهمترین گام برای ایجاد روستا های سازگار با محیط زیست برداشته می شود .

راهبرد اجرایی این طرح  ، توسعه کشاورزی پایدار   

با شاخص  بهره وری مصرف آب و خاک  در 

با اکوسیستم زراعی و شرایط  منطبق کشاورزی  

اجتماعی  است که از طریق برنامه  عملیاتی  

در مدارس مزرعه ای  ((( IPCMمدیریت  مشارکتی سیستمی  اجرای کشاورزی زیستی)))

 گیرد . شاخص اصلی در این برنامه  توانمند سازی و بهبود کیفیت زندگی صورت میکشاورزان 

، اجرا، ارزیابی و توسعه این برنامه از طریق مدیریت محلی خانوار کشاورز  است. برنامه ریزی

 .صورت می گیرد کشاورزی زیستی
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 اقدامات اجرايی

 محلی سازماندهی گروه های اجرا، ارزیابی و توسعه برنامه مدیریتی -1

 :انتخاب روستای پایلوت -1-1

روستای حوزه تاالب پریشان تنها می توان یکی از روستا  11با توجه به ویژگی های طرح از میان 

ها را به عنوان نمونه انتخاب کرد  تا منشاء آغاز برنامه های آموزشی توسعه پایدار کشاورزی با 

زیرکمیته طرح حفاظت از  13/1/10مورخ رویکرد حفاظت از تاالب باشد. بنابراین در جلسه 

تاالب پریشان شاخص هایی جهت تعیین روستای پایلوت مشخص گردید و مصوب شد که با 

برگزاری  جلسه ای با نمایندگان  مردم محلی در حوزه تاالب پریشان  شاخص های دیگری نیز 

تعیین گردد تا با تلفیق این شاخص ها  خط و 

تای پایلوت مشی های نهایی انتخاب روس

مشخص گردد.  این شاخص ها با برگزاری 

 متعددی با مردم محلی و ادرات عضو جلسات

در طرح حفاظت از تاالب پریشان تعیین گردید 

و در نهایت با برگزاری جلسه ای در بخشداری 

 جره و باالده با حضور نمایندگان مردم محلی

روستاهای حاشیه تاالب پریشان ، کارشناسان 
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امور آب شهرستان ، اداره منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست،  اد کشاورزی  ومدیریت جه

باالده،  مشاوران و نمایندگان طرح حفاظت از تاالب  -نمایندگان فرمانداری و بخشداری  جره 

امتیازات حاصله  روستای قلعه نارنجی  بندی و جمعنمره دهی به شاخص های فوق الذکر پریشان و 

 پایلوت انتخاب گردید.به عنوان روستای 

توانمندی ها  بود که به دلیل ویژگیهای آن مدرسه در مزرعه روش اجرای  طرح آموزش از طریق 

و ظرفیت های خاصی دارد که باید در یک روستا و بر روی یک نوع کشت و با حضور  تعداد 

 درسه در مزرعهدر راستای  اجرای فعالیت های ترویجی در قالب ممشخصی بهره بردار  اجرا شود. 

(FFS که شامل تسهیل گر متخصص )FFS  تا 04و یک گروه کاری سازماندهی شده متشکل از 

 فعالیت های زیر صورت گرفته شده است: نفر از بهره برداران محلی می باشد،   03

 معرفی برنامه و برنامه ریزی محلی: -1-2

ی پروژه کشاورزان به این ایند و محتوآدر ابتدا با ورود به جامعه محلی و توجیه ساده اهداف فر

نتیجه رسیدند که مسأله کمبود آب مشکل اصلی و اساسی در روستای قلعه نارنجی می باشد 

ضایعات و زایدات در  ،وجود پسماندها ،سنتزی مصرف بی رویه آالینده های  شیمیاییهمچنین 

، به هم خاککیفیت آب و کاهش  از جمله  کشاورزی باعث  بروز  چالش و مشکالت محیطی

در حوزه تاالب ، کاهش آب و پیشروی  خشکی وردن چرخه زیستی، افزایش فرسایش شیمیاییخ

 . تدوین گرددخاصی برنامه های که باید برای بر طرف کردن این مشکالت  شده است
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 03در مدرسه روستای قلعه نارنجی برگزار شد، تعداد    10/14/10 بنابراین در جلسه ای که در مورخ

نفر از بهره برداران محلی به صورت داوطلب به عنوان گروه کاری انتخاب شدند و مزرعه آقای 

نوروز جعفری بعنوان سایت اصلی و آقای صمد چراغی به عنوان هماهنگ کننده محلی از بین 

صبح بعنوان روز کاری و  0های سه شنبه هر هفته ساعت  کشاورزان انتخاب شدند. همچنین روز

 ساعت حضور گروه کاری در سایت اصلی انتخاب شد.

در مورد مجموع اطالعات پایه  محصول مورد نظر )گوجه فرنگی( در  01/14/10در جلسه مورخه 

در  منطقه توسط گروه کاری سایت تنظیم گردید و بر اساس آن موضوعات خاص تعیین شدند.

ن جلسه در رابطه با  مراحل فیزیولوژی محصول، آفات و بیماری های کلیدی محصول، علف ای

های هرز، چگونگی تغذیه و حاصلخیزی، روش آبیاری و میزان آب مصرفی بین اعضاء گروه 

 بحث و تبادل نظر شد.
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)مدیریت مصرف آب در کشاورزی( بر اساس  ICWSMپیاده سازی  برنامه  -2

 روش مدرسه در مزرعه

در مورد استفاده از روش هایی که در  کاهش مصرف آب موثر است  01/14/10در جلسه مورخه 

بحث و تبادل نظر  گردید و برنامه کاری تیمارهای مدیریت مصرف آب در سایت اصلی به شرح 

 زیر طراحی گردید.

 :تهیه خزانه -2-1

برای تهیه خزانه ابتدا بستر شخم خورده با مقدار معینی کود حیوانی پوشیده شد. سپس بذر رقم  

سانسید به بستر پاشیده شد و عملیات آبیاری صورت گرفته شد و جهت جلوگیری از تبخیر و تعرق 

بیش از حد از سطح خاک داربست های چوبی در اطراف زمین کارگزاری شد و بر روی آنها 

متر مربع برا ی کشت در سطح یک هکتار  134کشیده شد. تهیه خزانه در مساحتی حدود  پالستیک

متر  130نوبت آبیاری و صرفه جویی  0در مقایسه با کشت بذر به صورت مستقیم  باعث کاهش 
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 د.گردمکعب آب می 

 :اجرای آبیاری نواری -2-2

از روش های نوین آبیاری  آبیاری نواری یکی 

کاهش چشمگیر مصرف آب که باعث می باشد

در مقایسه با آبیاری به روش غرقابی )حدود 

 می شود.   (64%

 :استفاده از کنتور حجمی برای اندازه گیری میزان آب مصرفی -2-3

با استفاده از کنتور حجمی میزان دقیق آب 

مصرفی در تیمارهای مختلف اندازه گیری می 

با خواندن عدد کنتور  د و کشاورزانگردی

که درهر تیمار چه میزان آب  نددمتوجه می ش

مصرف شده است و کدام تیمار کمترین مصرف آب را داشته است. در سایت اصلی برای اندازه 

 گیری میزان آب مصرفی در تیمار های مختلف تعداد دو عدد کنتور حجمی تهیه و نصب گردید.

یین تانسیومتر برای تع استفاده از -2-4

 :نیاز آبی گیاه

 34تا  64تانسیومتر دستگاهی است که در عمق 
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بر اساس میزان رطوبت خاک زمان آبیاری را مشخص  سانتی متری خاک مزرعه نصب می گردد و

با تهیه یک دستگاه تانسیومتر و قرار دادن آن بروی یکی از ردیف های کشت، تیمار پایش  می کند.

 مصرف آب در سایت اصلی به اجرا در آمد.

 :تهیه کمپوست غنی محلی -2-5

کمپوست غنی محلی عالوه بر  افزایش ماده 

حفظ و ذخیره سازی رطوبت  با آلی خاک ،

. را درپی دارددر خاک  کاهش مصرف آب 

و با نظارت کارشناسان طرح  ،  شدهاعضای گروه کاری بر اساس آموزشهایی دیده  برنامهکه در این 

 اقدام به تهیه کمپوست غنی محلی نمودند.

 

 

 

 

 :استفاده از ورمی کمپوست -2-6

ورمی کمپوست یک نوع کود آلی هوموسی 

است که توسط گونه ای خاص از کرم های 

این کود به لحاظ دارا  .می شود خاکی تولید
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نیاز گیاه اثرات بسیار مفیدی بر روی  بودن انواع ویتامین ها، هورمون های رشد و عناصر غذایی مورد

کمک به نگهداری رطوبت در خاک می  مزایای ورمی کمپوستیکی از  .رشد و نمو گیاه دارد

 باشد. 

 :استفاده از مالچ پالستیکی -2-7

اطالق می شود که مالچ به هر گونه پوششی 

بر روی   برای محافظت و ارتقاء کیفیت خاک،

مالچ در واقع سطح خاک گسترده می شود. 

مصرف کاهش  می توان به خواص مالچ یکی از  یک راه حل مناسب برای مساله کمبود آب است 

در همین راستا به منظور حفظ رطوبت بیشتر در سطح خاک  اشاره کرد. هفتاد درصد حدودتا  آب 

 مالچ پالستیکی تجزیه پذیر سیاه رنگ تهیه و به عنوان تیمار در سایت اصلی به اجرا در آمد.

( بر اساس روش تلفیقی آفات و بیماری ها)مدیریت  IPMبرنامه پیاده سازی  -3

 مدرسه در مزرعه

 :کودهای زیستی (1

تثبییت  به روشیی ماننید   کودهای زیستی متشکل از باکتری ها و قارچهای مفیدی هستند که هر یک 

. این کودهیا  می گردندپتاسیم وآهن از ترکیبات نامحلول آن ها  رها سازی یونهای فسفات، ازت و
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وحفظ محیط زیسیت میی    ءآلودگی زیست محیطی کودهای شیمیایی را کاهش داده وموجب احیا

 بال دارند .بهبود ساختمان خاک رابه دن افزایش محصول ،کاهش بیماری ها و شوند . درعین حال،

 :  2فسفات بارور  (1-1

افزایش   حفظ محیط زیست، ،کاهش مصرف کود های شیمیایی باعثکودهای زیستی 

احیاء کننده   تنها کود زیستی بیولوژیک 0. بارور می گرددزراعی  عملکرد و خاک حاصلخیزی 

عنوان یکی از که به منظور کاهش مصرف کود شیمیایی سوپرفسفات تهیه و به  کود فسفاته است

 تیمارها در سایت اصلی به اجرا در آمد.

 

 

 

 

 :نیتروکسین (2-1

کود بیولوژیک نیترو کسین حاوی موثر ترین 

باکتریهای تثبیت کننده ازت می باشد 

باکتریهای موجود در کود بیولوژیک نیترو 

کسین باعث تثبیت ازت هوا و متعادل کردن 
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مورد جذب عناصر اصلی پر مصرف و ریز مغذی 

نیاز گیاه شده و موجب رشد و توسعه ریشه و 

قسمت های هوایی گیاهان ، حفاظت ریشه گیاهان 

  از حمله عوامل بیماریزای خاکزی و در نهایت  افزایش کمی و کیفی محصول می گردد.

 

 ( مبارزه بیولوژیک با آفات وبیماری ها:2

مانند شکارچیان و  آفات طبیعی دشمنان انواع از از استفاده است عبارت بیولوژیک مبارزه

 هرز می باشد. علفهای و گیاهی عوامل بیماریزای آفات، جمعیت کاهش پاتوژنها جهت

 :تله فرمونی (2-1

فاده از تله های فرمونی ، کارتها، نوارها و تبا اس

گی ، می توان در نظارت و نتله های چسبدار ر

ردیابی آفات  و یا کنترل جمعیت برخی از آفات 

آفت شایع گوجه  کرم هلیوتیس د)ماننگیاهی 

زیر سطح زیان اقتصادی با فرنگی در منقطه( 

 کاربرد روشهای شکار انبوه آفت، اختالل در

 سایر روش ها بهره گرفت.و جفت گیری 
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 :زنبور براکون (2-2

در راستای مبارزه بیولوژیک  در سایت براکون  برای کنترل آفت کرم هلیوتیس با رهاسازی زنبور 

 اصلی یکی دیگر از تیمارهای  کاهش مصرف سموم شیمیایی به اجرا در آمد.

 :قارچ کش زیستی تریکومکس (3-2

روی انسان، محیط  تنها قارچکش بیولوژیک تولید داخل می باشد که فاقد هرگونه تأثیر منفی بر

و در کنترل بیماری های بوته میری و مرگ  استسایر موجودات مفید  پستانداران و ،زیست

 گیاهچه ناشی از پی تیوم، فایتوفترا، فوزایوم، ریزوکتونیا  تأثیر بسزایی را دارد.

 بی تی:حشره کش زیستی  (4-2

بل تیرول یک حشره کش بیولوژیک است که  

مفید می باشد که این  حاوی یک نوع باکتری

باکتری در مراحل رشد ونمو خود سموم 

مختلف میکروبی به نام توکسین تولید می کند 

، مگس ها وسوسکها در مزرعه می برطیف وسیعی از الرو  پروانه ها که دارای اثرات کشندگی

زرعه باشد. و هنگام شروع خروج الروهای آفت از تخم ومشاهده ظهور الروهای سنین اولیه در م

 مد.آاست  این تیمار در سایت اصلی به اجرا در 
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 .ارتقای بهداشت شغلی در کشاورزی() OHMپیاده سازی برنامه  -4

برای دست یافتن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی باید به وضعیت بهداشتی و رفاهی کشاورزان 

حفاظت کشاورزان در برابر مخاطرات محیط کار  ،و همزمان با رشد کشاورزی  توجه کافی شود

 افزایش یابد و در سطوح ملی و بین المللی بهداشت حرفه ای کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.

بیماریها و  ،حیط کار اولین قدم شناخت مخاطراتبه منظور حفظ کشاورزان در برابر مخاطرات م

که تالش می کند   IPM برنامه د کند.عوارضی است که ممکن است سالمتی کشاورزان را تهدی

می خواهد مسائل بهداشتی مزرعه بخشی از مسائل تولید  OHMکشاورز مدیر مزرعه باشد و 

 باشد.

بیه منظیور ارتقیای بهداشیت شیغلی در کشیاورزی دو        41/40/1604و   03/41/1604در تاریخ های  

با روش هیای جلیوگیری    گارگاه آموزشی توسط مدرس اداره بهداشت صورت گرفت و کشاورزان

از بیمارها و آسیب هایی که ممکن است اعضاء بدن با آنها در طیول انجیام کیار مواجیه شیوند آشینا       

شدند و پرونده بهداشتی برای هر کدام از اعضاء سایت تهیه  و در مرکیز بهداشیت نیرگس زار ثبیت     

 گردید.
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 ه وری منابعو افزایش بهرزیستی مدیریت ضایعات با هدف کاهش مخاطرات  -5

برنامه مدیریت ضایعات از طریق مدیریت پسماندهای شیمیایی ناشیی از مصیرف بیی روییه کودهیا و      

سموم شیمیایی ، مدیریت بقایای گیاهی و تهیه کمپوست غنی محلی از ضیایعات کشیاورزی و زبالیه    

  .صورت پذیرفتبا اقدامات زیر های تجزیه پذیر خانگی 

) پسییماندهای شیییمیایی، بقایییای  گیییاهی و   ضییایعات کشییاورزی برگییزاری کارگییاه مییدیریت( 1-3

در سایت اصلی و تعمیم آن بیه  کمپوست محلی( 

 .صورت راندم در مزارع سایر اعضای سایت 

جمع آوری پالستیک های کشیده شده بر ( 0-3

روی ردیف های کشیت در کنیار مزرعیه و بعید     

 بازیافت.های موجود در منطقه برای ن به کارخانه آانتقال 

 .د شیمیایی و بطری  سموم شیمیایی در کنار مزرعه و عدم رها سازی کیسه کوجمع آوری ( 6-3

 64تیا   14مدیریت بقایای گیاهی با حفیظ  ( 0-3

درصد بقایا در سطح خاک و جمع آوری مابقی 

 برای خوراک دام و تهیه کمپوست غنی محلی.

ستفاده از مالچ پالستیکی تجزیه پذیر با ( 3-3

 .( قبالً اشاره شدهدف جایگزینی نمونه ها سازگار با محیط زیست )که 
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 دهستان فامور. تشکیل صندوق خرد زنان -6

همزمان با اجرای طرح حفاظت از تاالب پریشان بحث انتخاب تسهیلگران زن روستائی مطرح شد 

و شوراهای اسالمی روستاهای حاشیه تاالب پریشان در که با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی 

با حضور اعضاء  61/3/10نفر تسهیلگر بطور داوطلب انتخاب شدند و در کارگاه  10منطقه فامور 

سایت مدرسه در مزرعه،مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی، کارشناسان و مشاوران ملی و 

مستمر در کارگاه های آموزشی که با هدف  محلی تاالب، شرکت نموده و متعهد گردیدند بطور

حفاظت از تاالب پریشان برگزار گردد شرکت و در تشکیل صندوق خرد زنان تاالب پریشان 

مشارکت و همکاری نمایند. در این راستا کارگاه های آموزشی متعددی جهت تشکیل صندوق 

ند سازی زنان روستائی خرد زنان روستائی با هدف تقویت روحیه مشارکت و کار گروهی و توانم

از طریق مهارت آموزی و پس انداز سرمایه اندک در قالب یک بانک کوچک برگزار گردید که 

نفر عضو از  10در نهایت منجر به تشکیل صندوق خرد زنان روستائی حاشیه تاالب پریشان با 

 ریال سرمایه گردید. 03444444روستاهای مختلف و 
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 کیفی اجرایی طرحدستاوردهای کمی و  -7

 نشان می دهد که:  برنامهدر طراحی شده تجزیه و تحلیل حاصل از داده برداری از تیمارهای  

در تر مکعب م 0434با بکارگیری تانسیومتر و مصرف بر اساس نیاز گیاه میزان مصرف آب  -1

 صرفه جویی شد. هکتار

، عالوه جایگزینی کودهای زیستیی از طریق کود های شیمیایمصرف درصدی  3/14کاهش  -0

با و ریال در هکتار صرفه اقتصادی به دنبال داشت  1434444بر اثرات مفید زیست محیطی مبلغ 

 بار به یک 3از بیماری ها  ت ولیه آفااستفاده از روش های بیولوژیک تعداد دفعات سمپاشی بر ع

ریالی در  0064444یی درصدی مصرف سموم باعث صرفه جو 16بار تقلیل یافت. این کاهش 

 هکتار گردید.

 مصرف نهاده در مزرعه شاهد و تیمار. مقایسه(  1جدول )

 شاهد نهاده مصرفی
مزرعه 

 مدرسه

میزان صرفه 

 جویی
 جایگزین ها

 استفاده از تانسیومتر 14044 3634 0434 (3m) آب

 0کود زیستی بارور 044 4 044 (Kg) کود فسفاته

 کود نیتروکسین 644 44 064 (Kg) کود اوره

 سموم دفع آفات و

 بیماریها
 مرحله 3 مرحله 1 مرحله 3

قارچ  زنبور براکون، ی، رهاساز یتله فرمون

  B.Tحشره کشو  کومکسیترکش 
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، مالچ تن در هکتار 10، شاهد تن در هکتار 03 کمپوست غنی محلی میزان تولید محصول در -6

بود و رسیدگی محصول در کمپوست غنی تن  3/33و ورمی کمپوست تن در هکتار  14پالستیکی 

 محلی زودتر اتفاق افتاد.

 مقایسه کیل گیری برای تعیین میزان رسیدگی و تولید در تیمارها وشاهد. ( 0جدول )

 واحد کیل گیری
 جمع میوه رسیده میوه نارس

 (Kgوزن ) تعداد (Kgوزن ) تعداد (Kgوزن ) تعداد

 3/06 033 1/10 101 1/1 141 کمپوست غنی محلی

 3/04 000 16 144 3/4 163 مالچ

 14 111 4/1 41 6/1 146 ورمی کمپوست

 4/14 036 0/16 131 3/0 13 شاهد

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -7

سازماندهی بهره برداران از منابع حیاتی و تجدید ناپذیر ، تولید کنندگان غذا و حامیان سالمت 

هدف تولید پایدار از طریق آموزش مهمترین دستاوردهای جامعه در تشکلهای کار گروهی با 

برنامه توسعه  پایدار کشاورزی است که راهکار موثری در مدیریت بحران های چند ساله اخیر 

 دنیاست.
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به عنوان راهبرد  را مدیریت مشارکتی تولید ،راهکار این برنامه مدیریت تاالب پریشان با الهام از

دانش بومی و یافته های  یریت اطالعات و تلفیق یدار با شاخص مدعملیاتی توسعه کشاورزی پا

سرلوحه کار خود قرار داد و توسعه کشاورزی پایدار در قاتی در توسعه عملیات صحیح تولید تحقی

شرایط کم آبی با هدف مشارکت آگاهانه و توانمند سازی بهره برداران در افزایش بهره وری آب 

روستا تاالب پریشان را برنامه  ریزی  11سطوح درون مزرعه نعتی  در و کاهش مصرف مواد شیمیایی ص

 نمود که دستاوردهای بسیار مطلوبی در برداشت از جمله:

 .در زراعت گوجه فرنگی %34افزایش بهره وری مصرف آب به میزان -1

 .درصدی آالینده های شیمیایی مصنوعی در زراعت گوجه فرنگی 3/14حذف و کاهش  -0

شبکه محلی از کشاورزان آموزش دیده  برای مشارکت در اجرا و توسعه برنامه ایجاد  -6

 روستای دیگر. 11کشاورزی در 

با توسعه  طرح در سایر روستاهای حوزه تاالب پریشان زمینه های  بنابراین پیشنهاد می گردد

رف حفاظت سفره های آب زیرزمینی را فراهم و با ارتقاء سطح معیشت کشاورزان و کاهش مص

آالینده ها پایداری تولید را تضمین و آسیب های زیست محیطی را به حداقل رساند و روش های 

 مشارکت جوامع محلی در مدیریت و حفاظت از تاالب پریشان نهادینه ساخت.
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در روستای قلعه نارنجی  بر روی محصول هندوانه در حال  19-19درسال زراعی اين طرح 

يعنی استفاده از کمپوست غنی محلی، کنتور حجمی، تانسيومتر، اجراست و دستاوردهای طرح 

در تيمارهايی با ابعاد بزرگتر  کود ها و سموم زيستیبا آفات وبيماری ها ، مبارزه بيولوژيک 

 می کنند.کشاورزان آن را همراهی نفره از  52يک گروه و  طراحی گرديده است

هم اکنون نياز به مساعدتهای دلسوزانه مادی و معنوی مسئوالن و مديران ارشد سازمان ها و 

روستای حاشيه تاالب پريشان توسعه  91به  طرحنهاده های همکار در طرح می باشد تا نتايج 

و دستيابی به کشاورزی پايدار مبتنی بر حفاظت محيط زيست و منابع تجديد ناپذير  يابد

 مقدور گردد.
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