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بانــك كشــاورزي اســتان آذربايجــان شــرقي درراســتاي توســعه 
مکانیزاســیون كشــاورزی بالــغ بــر 300 میلیــارد ريــال تســهیالت بــراي 

ــرد. ــت ك ــاورزي پرداخ ــین آالت و ادوات كش ــد ماش خري

ـــتان  ـــاورزي اس ـــك كش ـــعب  بان ـــت ش ـــي مدیری ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ــواع  ــتگاه انـ آذربایجـــان شـــرقي، ایـــن تســـهيالت بـــه تعـــداد 409 دسـ
ــين آالت و  ــایر ماشـ ــتگاه سـ ــن و 495 دسـ ــتگاه كمبایـ ــور، 44 دسـ تراكتـ

ـــال  ـــه س ـــبت ب ـــه نس ـــت ك ـــاص یاف ـــتگاه اختص ـــه 948 دس ـــا ب ادوات مجموع
گذشـــته ۲0 درصـــد رشـــد دارد. 

ایــن گــزارش مــی افزایــد بانــك كشــاورزی هيــچ محدودیتــي بــراي پرداخــت 
ــش  ــه بي ــوري ك ــه ط ــدارد ب ــاورزي ن ــيون كش ــعه مكانيزاس ــهيالت توس تس
ــه  ــد ك ــه داده ان ــود را ارائ ــت هاي خ ــي درخواس ــر متقاض ــزار نف ــار ه از چه
ــد  ــره من ــهيالت به ــن تس ــدارك الزم از ای ــتندات و م ــه مس ــورت ارائ در ص

خواهنــد شــد. 

پرداخت 300 میلیارد ريال تسهیالت توسعه مکانیزاسیون طی 9 ماه

 توسط بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي

ــت  ــی در نشس ــادی و داراي ــور اقتص ــر ام ــا وزي ــب نی ــی طی ــر عل دكت
ــن  ــك كشــاورزی در تأمی ــی اســتان اصفهــان گفــت: بان اقتصــاد مقاومت
طــرح هــای اولويــت دار در اســتان اصفهــان بــه ۸۵ درصــد از تعهداتــش 

عمــل كــرده اســت.

ـــن  ـــا در ای ـــب ني ـــر طي ـــار«، دكت ـــر اعتب ـــری »عص ـــگاه خب ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــر  ـــد، دكت ـــزار ش ـــان برگ ـــتان اصفه ـــاد اس ـــل وزارت اقتص ـــه در مح ـــت ك نشس
ـــی در  ـــاد مقاومت ـــت دار اقتص ـــای اولوی ـــروژه ه ـــی پ ـــن مال ـــا تامي ـــب ني طي
ـــی  ـــن در حال ـــزود: ای ـــرد و اف ـــالم ك ـــد اع ـــدود 50 درص ـــاری را ح ـــال ج س
ـــدات  ـــد تعه ـــه 85 درص ـــاورزی ب ـــك كش ـــتان، بان ـــن اس ـــه در همي ـــت ك اس
ـــن،  ـــق پایي ـــع وثای ـــی تودی ـــد و توانای ـــا درآم ـــرادی ب ـــال اف ـــم در قب ـــود، آن ه خ

ـــت.  ـــرده اس ـــل ك عم
ــروژه هــای اولویــت دار اقتصــاد  ــی پ ــر اقتصــاد ادامــه داد: در تاميــن مال وزی
مقاومتــی، نــگاه مــا بيشــتر بــر بنــگاه هــای متوســط و كوچــك اســت، چــون 

در زندگــی روزمــره مــردم، عملكــرد و رونــق هميــن واحدهــای كوچــك اســت 
كــه دیــده مــی شــود و ممكــن اســت بــا تســهيالت مــورد نيــاز بــرای یــك 
ــگاه كوچــك و متوســط را  ــزار بن ــش از ه ــوان بي ــزرگ، بت ــگاه ب ــروژه و بن پ

راه انــدازی و احيــا كــرد.

دكتر طیب نیا:

عمل به ۸۵ درصد تعهدات بانك كشاورزی در تأمین طرح های اولويت دار
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شــعب بانــك كشــاورزی اســتان البــرز در پايــان آذرمــاه  ســال جــاری 
3هــزار و صــد و هفتــاد و چهــار میلیــارد ريــال تســهیالت در بخش هــای 
ــته  ــال گذش ــاه س ــه آذرم ــبت ب ــه نس ــد ك ــت كردن ــف پرداخ مختل

ــد. ــی ده ــان م ــش نش ــد افزاي 2۵درص

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت شــعب بانــك كشــاورزی اســتان البــرز 
ــای  ــش ه ــان بخ ــر از متقاضي ــداد 5۷4۷ نف ــه تع ــهيالت ب ــزان تس ــن مي ای
ــا  ــر بخــش ه ــان و دیگــر زی ــور، شــيالت، آبزی زراعــت، باغــداری، دام و طي

پرداخــت شــد.

پرداخت بیش از 3 هزار میلیارد ريال تسهیالت در شعب بانك كشاورزی استان البرز

امتیازات ويژه بانك كشاورزی برای كشاورزان اعالم شد

مديرعامـل بانـك كشـاورزی امتیـازات ويـژه ايـن بانـك بـرای كشـاورزان و 
تولیدكنندگان برتر بخش كشـاورزی در سـطح كشوری و اسـتانی را اعالم كرد.

بـه گـزارش ایبِنـا بـه نقـل از روابـط عمومی بانـك كشـاورزی، مرتضی شـهيدزاده 
رئيـس هيات مدیـره و مدیرعامل بانك كشـاورزی در جمع فعـاالن برگزیده بخش 
كشـاورزی، امتيـازات ویژه ایـن بانك برای كشـاورزان و توليدكننـدگان برتر بخش 

كشـاورزی در سـطح كشـوری و اسـتانی را اعالم كرد.
شـهيدزاده در آیيـن تجليل از كشـاورزان و توليدكنندگان برتر بخش كشـاورزی كه 
بـه ميزبانـی بانك كشـاورزی برگزار شـد، ضمن برشـمردن امتيازات موجـود بانك 
كشـاورزی بـرای كشـاورزان نمونـه، امتيـازات جدیـد این بانـك برای فعـاالن برتر 

بخش كشـاورزی را اعـالم كرد.
وی امتيـازات جدیـد بانك كشـاورزی برای كشـاورزان »نمونه كشـوری« را شـامل 
افزایـش سـقف تسـهيالت ضمانتی بـا اسـتفاده از نمونـه قراردادهـای الزم االجراء 
بانـك تـا ۱800 ميليون ریال و برای تسـهيالت با مبالغ باالتـر از حدنصاب ضمانتی 
اسـتان ها حداكثر معادل ۲0 درصد كل مبلغ اصل و سـود تسـهيالت و تعيين سقف 

تسـهيالت ذمـه ای معادل ۳00 ميليون ریال برشـمرد.
شـهيدزاده امتيازات جدید بانك كشـاورزی برای كشاورزان »نمونه استانی« را شامل 
افزایش سـقف تسهيالت ضمانتی با اسـتفاده از نمونه قراردادهای الزم االجراء بانك 
تـا ۱۲00 ميليـون ریـال و بـرای تسـهيالت بـا مبالـغ باالتـر از حدنصـاب ضمانتی 
اسـتان هـا حداكثـر معـادل ۲0 درصـد كل مبلـغ اصـل و سـود تسـهيالت و تعيين 

سـقف تسـهيالت ذمـه ای معـادل ۲50 ميليون ریال اعـالم كرد.
خدمـات ممتـازی چـون پرداخـت 50% سـهم الشـركه در تسـهيالت سـرمایه ای 

قبـل از انعقـاد قـرارداد و هزینـه مابقـی بـه تناسـب پيشـرفت فيزیكـی پـروژه در 
طرح، تشـكيل باشـگاه كشـاورزان نمونه و صدور كارت شناسـایی بـرای انجام امور 
بانكـی در شـعب خـارج از نوبت، كاهش و تعيين سـهم سـرمایه گذاری كشـاورزان 
نمونـه اعـم از كشـوری و اسـتانی در اجـرای طـرح های توليـدی معـادل ده درصد 
هزینه های سـرمایه گذاری )سـرمایه ای و سـرمایه در گردش(، بررسـی درخواسـت 
ایـن كشـاورزان خـارج از نوبت و در اسـرع وقت، تعيين كشـاورزان نمونـه به عنوان 
ناظـر ویـژه بانك به مدت یكسـال، وصول حـق بيمه محصوالت كشـاورزان نمونه 
در سـه قسـط از طریـق صنـدوق بيمـه محصـوالت، تخفيـف در سـهم حـق بيمه 
محصـوالت كشـاورزی بـرای كشـاورزان نمونه به ميـزان ۱0درصد، بهـره مندی از 
بخشـودگی كارمـزد و هزینـه صدور انـواع كارت های خدمـات الكترونيكی بانكی و 
بهـره مندی از بخشـودگی كارمـزد خدمات بانكی به جز سـود و كارمزد تسـهيالت 
بـه مدت یكسـال، دیگر امتيازاتی هسـتند كه بانك كشـاورزی به طور مشـترك به 

كشـاورزان نمونه كشـوری و اسـتانی ارائـه می دهد.
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طــی هفتــه هــاي گذشــته بــازار میــوه شــاهد خودنمايــی انــواع میوه هــای 
ــا  خارجــی بــوده كــه امــروز معــاون وزيــر كشــاورزی از برخــورد جــدی ب

ــر داده اســت. ــف و جمــع آوری میوه هــای قاچــاق خب ــن تخل اي

بــه گــزارش خبرنــگار صنعــت، تجــارت و كشــاورزی گــروه اقتصــادی باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، وجــود بافت هــای متنــوع جغرافيایــی و شــرایط آب و هوایــی 
مختلــف در سراســر كشــور، امــكان توليــد و برداشــت انــواع ميــوه و محصــوالت 
ــه واردات در  ــازی ب كشــاورزی را فراهــم كــرده و طــی ســال هــای گذشــته ني

ایــن زمينــه نبــوده اســت.
براســاس سياســت هــای وزارت جهادكشــاورزی در اواخــر دولــت دهــم، واردات 
ــاكان  ــد و كم ــوع ش ــل ممن ــه و نارگي ــاس، انب ــوز، آنان ــز م ــه ج ــوه ب ــواع مي ان
ــا  ــازار ب ــر از چندگاهــی ب ــال ه ــن ح ــا ای ــا ب ــت اســتمرار دارد؛ ام ــن ممنوعي ای
مهمان هــای ناخوانــده خارجــی مواجــه مــی شــود كــه بــا قيمــت هــای بــاال در 

مغــازه هــا خودنمایــی مــی كننــد.
در هميـن ارتباط هفته گذشـته حسـين مهاجـران رئيس اتحادیه ميوه و سـبزی در 
گفتگـو بـا صنعت، تجارت و كشـاورزی گروه اقتصادی باشـگاه خبرنـگاران جوان، 
از قاچـاق مجـدد ميـوه خبـر داد و اظهار داشـت: چند وقتی هسـت كـه پای برخی 
ميـوه هـای قاچـاق حتـی از آمریـكا نيـز به بـازار داخلـی باز شـده، به طـوری كه 

خـارج از ميـدان خرید و فروش آن مشـاهده می شـود.
وی بـا اشـاره بـه نـرخ چهـار قلـم ميـوه وارداتـی قاچـاق در بـازار افـزود: در حال 
حاضـر قيمـت هـر كيلـو شـبرنگ آفریقایـی ۳0 هـزار تومـان، گالبـی آمریكایی 
۲5 هـزار تومـان، انبـه كنيـا آفریقـا ۱5 و شـاه بلوط تركيـه ۱5 هزار تومان اسـت.

ــه  ــن ك ــود ای ــا وج ــه داد: ب ــبزی ادام ــوه و س ــه مي ــس اتحادی ــران رئي مهاج
ــا مشــخص نيســت از  ــوع هســتند، ام ــه شــده از كاالهــای ممن ميوه هــای گفت

ــود. ــی ش ــانی وارد م ــه كس ــط چ ــا و توس كج
مهاجـران بـا اشـاره بـه اعمال نظـارت سـخت گيرانـه دسـتگاه هـای مربوطه بر 
توزیـع ميـوه هـای قاچـاق در ميادیـن بيان كـرد: با وجـود اعمال نظـارت دقيق و 
برخـورد بـا متخلفـان پرونـده ميـوه هـای قاچاق به طور كلی بسـته شـده بـود اما 

هـم اكنـون ایـن ميـوه هـا در باغات حاشـيه تهـران در حال توزیع اسـت.
بــر اســاس ایــن گــزارش محمدعلــی طهماســبی معــاون امــور باغبانــی وزارت 

ــر داد  ــازار خب ــوه در ب ــا قاچــاق مي ــارزه جــدی ب ــروز از مب ــاد كشــاورزی ام جه
و  اظهــار داشــت: بــا تدابيــر اندیشــيده شــده بــا كمــك ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
كاال و ســازمان تعزیــرات طــی ماه هــای اخيــر ميوه هــای قاچــاق از ســطح بــازار 

جمــع آوری شــدند. 
وی افــزود: بــا وجــود فرآینــد حركــت مثبــت در برخــورد و جمــع آوری ميوه هــای 
ــای  ــه شــاهد ورود مجــدد ميوه ه ــدارد ك ــود ن ــی وج ــچ تضمين ــا هي ــاق ام قاچ

قاچــاق بــه ســطح بــازار نباشــيم. 
ــگاه  ــادی باش ــگار اقتص ــوال خبرن ــه س ــخ ب ــاورزی در پاس ــر كش ــاون وزی مع
خبرنــگاران جــوان، مبنــی بــر آنكــه رئيــس اتحادیــه ميــوه و ســبزی معتقد اســت 
ــار  ــوند، اظه ــروش می ش ــد و ف ــدان خری ــارج از مي ــاق خ ــای قاچ ــه ميوه ه ك
داشــت: عرضــه ميــوه هــای قاچــاق در مراكــز خــارج از ميادیــن ميــوه و تره بــار 

ــدارد.  صحــت ن
وی اظهارداشــت: بــه طــور مطلــق امــكان جلوگيــری از ورود ميــوه قاچاق نيســت 
امــا در مــدت زمــان یادشــده برآینــد همــكاری هــای ســتاد مركــزی مبــارزه بــا 
ــی و وزارت جهــاد كشــاورزی در  ــرات حكومت قاچــاق كاال و ارز و ســازمان تعزی

زمينــه شناســایی، پيگيــری و برخــورد مثبــت بــوده اســت.
طهماســبی اضافــه كــرد: اميدواریــم ســازمان ميادیــن و ميــوه تــره بــار نيــز وارد 

ایــن قضيــه شــود و از ورود ميــوه قاچــاق بــه ایــن مراكــز جلوگيــری كنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش چنــدی پيــش برخــی منابــع آگاه از صــادرات صــوری 
ــا هــدف دریافــت جوایــز صادراتــی و رهاســازی ميــوه هــا  و نمایشــی ســيب ب
ــر  ــه اخي ــر مصوب ــا ب ــه بن ــد ك ــر داده بودن ــراق خب ــای ع ــان ه ــا و بياب ــه دری ب
صــادرات ســيب درختــی بــه ازای واردات مــوز صــورت گرفتــه بــود امــا معــاون 
وزیــر كشــاورزی در ایــن ارتبــاط توضيــح داد: ایــن امــر امــكان پذیــر نيســت كــه 
بخــش خصوصــی بــا هزینــه باالیــی كــه پرداخــت می كنــد، بــه راحتــی از آن 

بگــذرد و آن را در اطــراف بيابــان رهــا كنــد.
وی اظهارداشــت: امســال ۱50 هــزار تــن ســيب درختــی درجــه یــك در 
ــه هــای  ــود كــه مقــرر شــد زمين ــره ســازی شــده ب ــه ذخي ســردخانه های ارومي
صــادرات آن از طریــق عمليــات بــازار بــه بــازار )یعنــی صــادرات ســيب درختی در 
ازای واردات مــوز( انجــام شــود؛ بــه نظــر نمــی رســد بخــش خصوصــی ســرمایه 

خــود را بــا صــادرات نمایشــی بــه دریــا یــا بيابــان رهــا كنــد و از بيــن ببــرد.

ترمز خودنمايی میوه های قاچاق در بازار كشیده می شود؟



سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 5۰۲ )15۰( سال 1395

http://telegram.me/khooshemagazine1به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

۲9

ــورها  ــیاری از كش ــت: در بس ــتايی گف ــاون روس ــازمان تع ــل س مديرعام
ارزش افــزوده بخــش كشــاورزی تــا 13 برابــر ارزش اولیــه محصــول و 

ايــن رقــم در ايــران حــدود 2.۵ برابــر اســت.

ـــی  ـــزار تن ـــك ه ـــردخانه ی ـــرداری از س ـــره ب ـــن به ـــی در آئي ـــين صفای حس
ذخيـــره ســـازی و نگهـــداری محصـــوالت كشـــاورزی اهـــواز افـــزود: تـــا 
ـــل و  ـــا تكمي ـــور م ـــفره در كش ـــا س ـــه ت ـــد از مزرع ـــره تولي ـــه زنجي ـــی ك زمان
ـــاورزی  ـــش كش ـــزوده بخ ـــت ارزش اف ـــار داش ـــد انتظ ـــود نبای ـــازماندهی نش س

ـــد. ـــش یاب افزای
ــفره  ــا س ــه ت ــد از مزرع ــره تولي ــور در بخــش زنجي ــه هن ــان اینك ــا بي وی ب
فاقــد یــك برنامــه ســازمان یافتــه هســتيم و هميــن نارســایی ســبب شــده 
ــه  ــزود: در برنام ــد اف ــی الزم نرس ــد و پویای ــه رش ــا ب ــاورزی م ــش كش بخ
ــس  ــون در مجل ــم اكن ــه ه ــور ك ــی كش ــادی اجتماع ــعه اقتص ــم توس شش
ــه آمــاده ســازی و  شــورای اســالمی در دســت بررســی اســت توجــه الزم ب

ــفره نشــده اســت. ــا س ــه ت ــی از مزرع ــره غذای ــل زنجي تكمي
مدیرعامــل ســازمان تعــاون روســتایی گفــت: پشــتيبانی كشــاورزی ایــران یــا 
زنجيــره غذایــی هنــوز بــه مرحلــه ای از رشــد و پویایــی نرســيده تــا بتوانــد 
بــا ارزش افــزوده، معيشــت كشــاورزان و درآمــد آنــان را افزایــش دهــد و ایــن 

یــك نقــص بــزرگ اســت.
صفایــی، توجــه نكــردن بــه پشــتيبانی كشــاورزی و تهيــه نشــدن یــك ســند 
جامــع در ایــن ارتبــاط را یــك ضعــف اساســی بيــان كــرد و افــزود: زنجيــره 
توليــد از مزرعــه تــا ســفره بایــد بــه گونــه ای ســازماندهی شــود تــا امنيــت 

غذایــی كشــور ارتقــا یابــد و بــازار مصــرف نيــز بــه ثبــات برســد.

تعاونی ها حلقه زنجیره كشاورزی
رئيـــس هيـــات مدیـــره و مدیرعامـــل ســـازمان تعـــاون روســـتایی ایـــران 
تعاونی هـــا و مراكـــز خدمـــات كشـــاورزی را یكـــی از حلقـــه هـــای 
مدیریـــت زنجيـــره كشـــاورزی در كشـــور برشـــمرد و بـــا تقویـــت آنـــان 

تاكيـــد كـــرد.

ــای  ــی ه ــزود: تعاون ــی اف صفای
كشــاورزی ســهم مهمــی در 
ــاورزان و  ــت كش ــود معيش بهب
تاميــن نيازهــای اساســی آنــان 

ــد. ــته و دارن داش
ــد  ــی هــای بای وی گفــت: تعاون
بــه ســمت بهبــود زیرســاخت ها 
ســردخانه،  ســاخت  جملــه  از 
صنایــع  و  فــراوری  و  انبــار 
بتواننــد  تــا  برونــد  تبدیلــی 

ــد. ــر كنن ــادی ت ــران را اقتص ــاورزی ای ــش كش ــد و بخ ــاورزان را توانمن كش

خوزستان مستحق بهبود پشتیبانی كشاورزی
ــب  ــتان را قطـ ــران خوزسـ ــتایی ایـ ــاون روسـ ــازمان تعـ ــل سـ مدیرعامـ
نخســـت و مهـــم كشـــاورزی كشـــور برشـــمرد و افـــزود: ایـــن اســـتان 
ـــاری  ـــزار هكت ـــرح 550 ه ـــی از ط ـــرای ناش ـــه از اج ـــه اینك ـــه ب ـــا توج ب
ـــد  ـــه رو خواه ـــاورزی رو ب ـــوالت كش ـــد محص ـــش تولي ـــا افزای ـــاورزی ب كش
ــتيبانی  ــا پشـ ــی یـ ــره غذایـ ــود زنجيـ ــتری در بهبـ ــتحقاق بيشـ ــود اسـ بـ

ــاورزی دارد. كشـ
ــوالت  ــازی محص ــره س ــا ذخي ــردخانه و انب ــتان۶0 س ــت: در خوزس وی گف
ــدات  ــم تولي ــه حج ــه ب ــا توج ــداد ب ــن تع ــی ای ــود دارد ول ــاورزی وج كش
ــاخت  ــمت س ــه س ــد ب ــن بای ــت بنابرای ــی نيس ــتان كاف ــاورزی خوزس كش

ــم. ــد بروی ــس از تولي ــای پ ــرح ه ــد و ط ــای جدی ــردخانه و انباره س
ــی در  ــش مهم ــه نق ــنجانی ك ــمی رفس ــت اهلل هاش ــه از آی ــی در ادام صفای
فراهــم كــردن زیرســاخت هــا در دوران ســازندگی و اجــرای طرح هــای بــزرگ 

زیربنایــی در كشــور داشــت تجليــل كــرد.
مدیرعامــل ســازمان تعــاون روســتایی كشــور بــرای بهــره بــرداری ســردخانه 
ــاون روســتایی  ــر تع ــه مدی ــن معارف ــی اهــواز و شــركت در آیي یــك هــزار تن

ــه اهــواز ســفر كــرد.  خوزســتان روز چهارشــنبه ب

مديرعامل تعاون روستايی:

ارزش افزوده بخش كشاورزی حدود 2.۵ برابر است
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مســئوالن وزارتخانــه در خصــوص تاخیــر در اعــالم و نــرخ نهايــی خريــد 
ــده  ــرو ش ــاورزان روب ــدد كش ــات متع ــا اعتراض ــه ب ــدم ك ــی گن تضمین

پاســخگو نیســتند.

بــه گــزارش خبرنــگار صنعــت، تجــارت و كشــاورزی گــروه اقتصــادی باشــگاه 
ــد  ــرخ خری ــزه ن ــت پایي ــاه از كش ــار م ــت چه ــا گذش ــوان، ب ــگاران ج خبرن
ــن  ــده اســت و ای ــان پشــت درهــای بســته مان ــی محصــوالت همچن تضمين
درحالــی اســت كــه براســاس قانــون، سياســت حمایتــی دولــت در قالــب نــرخ 
خریــد تضمينــی محصــوالت بایــد تــا پایــان شــهریور مــاه اعــالم شــود كــه 
علــی رغــم نگرانــی هــای جامعــه كشــاورزی و پيگيــری رســانه هــا در مقابــل 

ایــن امــر مهــم ســكوت اختيــار شــده اســت.
وزیــر جهــاد كشــاورزی نيــز در یكــی از مصاحبــه هــای اخيــر خــود سياســت 
خریــد تضمينــی دولــت را حمایــت ناكارآمــدی دانســته و اظهــار كــرد:  دولــت 
ــه  ــا نتيج ــرد ت ــش گي ــا را در پي ــاخت ه ــر س ــی از زی ــت حمایت ــد سياس بای

مطلــوب تــری حاصــل شــود.
ـــازی  ـــد س ـــاد توانمن ـــس بني ـــی رئي ـــی ایمان ـــی قل ـــوص عل ـــن خص در همي
ـــوص  ـــاورزی در خص ـــاد كش ـــر جه ـــكوت وزی ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــكاران ب گندم
تاخيـــر در اعـــالم نـــرخ خریـــد تضمينـــی گنـــدم اظهـــار داشـــت: آناليـــز 
قيمـــت و هزینـــه هـــای توليـــد توســـط وزارت جهـــاد كشـــاورزی در 
ـــی  ـــورای عال ـــه ش ـــپس ب ـــرد و س ـــرار گي ـــی ق ـــورد بررس ـــد م ـــاه بای خردادم
ـــوالت  ـــی محص ـــد تضمين ـــرخ خری ـــاس آن ن ـــا براس ـــود ت ـــه ش ـــاد ارائ اقتص
ـــت  ـــه كش ـــود ب ـــد خ ـــن درآم ـــاس تخمي ـــاورزان براس ـــا كش ـــود ت ـــالم ش اع

محصـــول بپردازنـــد.
رئيــس بنيــاد توانمنــد ســازی گندمــكاران بــا بيــان اینكــه انتظــار كشــاورزان 
ــد  ــون خری ــاس قان ــزود: براس ــت، اف ــورم اس ــای ت ــر مبن ــرخ ب ــش ن افزای
ــدی  ــد ۲ درص ــد، رش ــای تولي ــه ه ــاله هزین ــه س ــش هم ــی و افزای تضمين
ــار  ــن رو انتظ ــد از ای ــراه ش ــددی هم ــات متع ــا اعتراض ــدم ب ــد گن ــرخ خری ن
ــول و  ــت و شــورای اقتصــاد خواســته معق ــه دول ــر آن اســت ك كشــاورزان ب
قانونــی آنهــا مبنــی بــر اعمــال نــرخ تــورم در قيمــت خریــد را اجابــت كننــد.

ــرخ ۱۳85  ــنهاد ن ــاورزی پيش ــاد كش ــه وزارت جه ــه اینك ــاره ب ــا اش وی ب

تومانــی گنــدم را بــه شــورای اقتصــاد پيشــنهاد داد، اظهــار كــرد: وزارت جهــاد 
ــه شــورای  ــورم 9 درصــدی ایــن پيشــنهاد را ب ــرخ ت ــا اعمــال ن كشــاورزی ب

ــون نتيجــه قطعــی اعــالم نشــده اســت. اقتصــاد داد كــه تاكن
قلــی ایمانــی تصریــح كــرد: اگــر تدبيــری در افزایــش نــرخ خریــد تضمينــی 
ــش  ــود افزای ــا وج ــی ب ــای آت ــال ه ــرای س ــود ب ــه نش ــه كار گرفت ــدم ب گن
ــه مهلكــی  ــد ضرب ــه تولي ــا ب ــاده ه ــد، ماشــين آالت و نه ــای تولي ــه ه هزین

ــی شــود. وارد م

اثــر منفــی تاخیــر در اعــالم نــرخ خريــد تضمینــی بــر 
تولیــد گنــدم

همچنيــن علــی خــان محمــدی مدیــر عامــل مجمــع ملــی نخبگان كشــاورزی 
در گفتگــو بــا خبرنــگار صنعــت، تجــارت و كشــاورزی گــروه اقتصادی باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان گفــت: نــرخ خریــد تضمينــی محصــوالت كشــاورزی همــه 
ســاله بــر اســاس نــرخ تــورم تعييــن مــی شــود و كشــاورز بــا تخميــن در آمــد 
ــد تضمينــی  ــرخ خری ــر در اعــالم ن ــذا تاخي ــردازد ل خــود كشــت و كار مــی پ

گنــدم مشــكالتی را بــرای جامعــه كشــاورزی بهمــراه داشــته اســت.
ــی  ــد تضمينـ ــرخ خریـ ــالم نـ ــر در اعـ ــه تاخيـ ــه آنكـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
می تواننـــد بـــر خودكفایـــی در توليـــد محصـــوالت اثرگـــذار باشـــد، گفـــت: 
ـــری  ـــان خاط ـــد اطمين ـــی توان ـــوالت م ـــد محص ـــرخ خری ـــع ن ـــه موق ـــالم ب اع
ـــبب  ـــه س ـــالم آن ب ـــر در اع ـــه تاخي ـــه ك ـــد همانگون ـــاورزان باش ـــرای كش ب

سکوت مسئوالن وزارت جهاد در مقابل نرخ گندم
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ـــای  ـــد به ج ـــر تولي ـــی ب ـــرات منف ـــد اث ـــی توان ـــاورزان م ـــزه كش ـــش انگي كاه
ـــذارد. بگ

نرخ هزار و 300 تومانی گندم عادالنه نیست
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــاورزی در گفتگ ــش كش ــكل بخ ــس تش ــدی رئي ــعود اس مس
باشــگاه خبرنــگاران جــوان بيــان كــرد: كشــاورزان قبــل از آغــاز فصــل كشــت 

طبــق قانــون انتظــار دارنــد كــه  نــرخ خریــد محصــوالت مشــخص شــود.
وی بـا اشـاره بـه آنكـه نـرخ خریـد تضمينـی گنـدم باید حداقـل هـزار و 400 

تومـان باشـد، افـزود: علـی رغـم پيگيـری هـای مكـرر وزیـر جهاد كشـاورزی 
نـرخ خریـد تضمينـی گنـدم تـا كنون تعدیل نشـده اسـت و با توجه بـه افزایش 
هزینـه هـای توليـد، خریـد گنـدم بـا نـرخ كمتـر صرفـه اقتصـادی نـدارد و 

می توانـد ایجـاد یـاس و نااميـدی در كشـاورزان ایجـاد كنـد.
رئيــس تشــكل بخــش كشــاورزی بــا بيــان اینكــه كاهــش درآمــد گندمــكاران 
اثــر ســو بــر توليــد خواهــد داشــت، تصریــح كــرد: وظيفــه وزارت جهــاد بــه 
ارائــه نــرخ پيشــنهادی محــدود مــی شــود، از ایــن رو تاخيــر در اعــالم نــرخ، 

ارتباطــی بــا وزارتخانــه نــدارد.

ريیـس نظام صنفی كشـاورزی بندرعبـاس از ورود رب گوجـه فرنگی فله ای 
به كشـور انتقـاد كرد و گفت: بـا ايـن واردات محصول كشـاورزان هرمزگانی 

زير پـا، له می شـود.

هـادی جـوادی بـا بيان اینكه مشـتقات گوجه فرنگـی و گوجه های فرآوری شـده 
به خصوص رب آن به صورت فله ای از كشـورهای بيگانه وارد كشـور می شـود، 
افـزود: ایـن محصول در بشـكه هـای ۲۲0 ليتری با قيمت هركيلـو  ۳۱0 تومان تا 
درب ورود گمـرك  وارد كشـور می شـود و خوراك كارخانجات توليـد رب ایران را 
تاميـن مـی كند. به گفتـه وی 90 درصد كمپوت های عرضه شـده در كشـور نيز، 
بـه صـورت فلـه ای و در بشـكه هـای ۲۲0 ليتـری از خـارج وارد و در كارخانجات 

كشـور بسـته بندی می شود.
جـوادی بـا بيـان اینكـه محصـول گوجـه فرنگـی كشـور مـی توانـد خـوراك 
كارخانجـات كشـور را تاميـن كنـد، یـادآور شـد: رب، سـس، آب گوچـه و عصاره 
گوجـه از مشـتقات گوجـه فرنگـی هسـتند و ایـن محصـول نقـش مهمـی در 
اتشـتغالزایی دارد. ریيس نظام صنفی كشـاورزی شهرسـتان بندرعباس خاطرنشان 
كـرد: بـه جـای اینكه شـرایط كار برای كارگـران مـزارع گوچه در خارج كشـور را 
فراهـم كنيـم، چرا نباید كشـاورزان و زارعين ما در كشـور به سـر كار بروند و قوت 

الیمـوت خـود را بدسـت آورند؟
وی تنهـا وزارت جهـاد كشـاورزی را متولـی ایـن كار ندانسـت و بـا ایـن حـال 
خواسـتار تعریـف و شـكل گيـری یك اكولـوژی و چرخه حيـات از طریـق وزارت 
جهـاد كشـاورزی، صنعـت و معـدن و تجـارت و وزارت امور خارجه شـد تـا از این 

طریـق بازارهای مصرف در كشـورهای هدف را شناسـایی و محصـوالت را به آن 
سـمت هدایـت كنند.

بـه گفتـه وی زارعيـن چينـی كـه محصوالتشـان بـه كشـورهای مختلـف دنيا از 
جملـه ایـران صـادر مـی شـود هيچـگاه خودشـان ایـن كار را انجـام نمـی دهند، 
بلكـه رایـزن هـای اقتصـادی آنها در كشـورهای دیگر بـرای محصوالتشـان بازار 

و مشـتری پيـدا مـی كنند. 
جـوادی پيشـنهاد داد كـه بـرای تحصيـل نتيجـه و رسـيدن بـه اهـداف از جانـب 
مدیـران در ارتبـاط با كشـاورزی و همراهی تشـكل های در این حـوزه كميته های 
گوناگونـی تشـكيل دهند تـا در رهگذر انجام امـوری كه در ایـن زمينه تحقق پيدا 
مـی كنـد آنچـه را كـه اقتصاد كشـاورزی كه اقتصـاد مقاومتـی بر پایه آن اسـتوار 

اسـت دریافت كنند. 

له شدن محصول كشاورزان هرمزگانی زير پای واردات فله ای رب گوجه
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محمــود حجتــی در نشســت ســتاد اقتصــاد مقاومتــی و شــورای برنامه ريزی 
و توســعه اســتان ايــالم كــه در محــل ســالن جلســات اســتانداری برگــزار 
شــد، اظهــار داشــت: در زمانــی كــه دولــت يازدهــم كار خــود را آغــاز كــرد 
شــرايط خوبــی نــه از نظــر بین المللــی و نــه از نظــر داخلــی بــه خصــوص 

در بخــش اقتصــاد در كشــور مــا حاكــم نبــود.

وزیـر جهـاد كشـاورزی گفـت: دنيـا بـه صـورت یكپارچه به صـورت اجمـاع چند 
قطعنامـه عليـه مـا تصویـب و تحریم هـای ظالمانـه وضـع و شـرایط را به سـمت 
و سـویی پيـش می رفـت كـه هزینـه تاميـن نيازهای اساسـی بـرای ما به شـدت 
افزایـش یافته بـود و صادرات غيرنفتی و مخازن مملوء از مواد پتروشـيمی و گازی 
بـود كـه در گوشـه و كنار دنيا مشـكالتی بـه دليل تحریم هـا به وجود آمـده بود و 
بـا تـورم بـاالی 40 درصد كه داشـتيم و با تدبيـری كه دولـت و حمایت های مقام 

معظم رهبری خيلی از این مشـكالت را پشـت سـر گذاشـتيم.
وی ادامـه داد: اسـتان ایـالم ظرفيت هـای زیـادی را در زمينـه آب و خـاك و نيـز 
مسـائل مربـوط بـه نفـت و پتروشـيمی، صنعـت و معـدن و بحـث ظرفيت هـای 
توسـعه ای مربوط به مرز اسـتان دارد، اسـتان ایالم با چند اسـتان كشـور همسـایه 
عـراق كـه از ظرفيت هـای زیـادی برخـوردار اسـت در ارتبـاط بـوده و همـه ایـن 
ظرفيت هـا می توانـد در بحث اقتصاد مقاومتی در اسـتان ایالم قابل اسـتفاده باشـد.

وزیـر جهـاد كشـاورزی اضافه كـرد: طرح های اقتصـاد مقاومتی در ارتبـاط با آب و 
خـاك در اسـتان در دسـتور كار قـرار گرفته و به صورت جدی هم مدیران اسـتانی 
و هـم در سـطح ملـی مـورد پشـتيبانی قـرار می گيـرد، نزدیـك ۱00 هـزار هكتار 
از اراضـی در قالـب طـرح توسـعه اراضـی از دیـم به آبـی تبدیل می شـوند و ده ها 
پـروژه در گوشـه و كنـار اسـتان از شـمالی ترین و جنوبی ترین نقطه اجرا می شـود 
و نسـبت بـه آن چـه كـه امروز ۷0 تـا ۷5 هـزار هكتار كشـت آبی داریـم بيش از 
۲ برابـر سـطح افزایـش پيـدا می كنـد كـه همه بـه صـورت سيسـتم های نوین و 

مـدرن تحت فشـار در دسـت اجرا اسـت.
حجتـی تصریـح كـرد: طرح هـای در ارتباط بـا نفت و پتروشـيمی، مسـائل مربوط 
بـه فـوالد و ... از طرح هـای هسـتند كه با بحـث مربوط به مـرز و ظرفيت های كه 
بـرای توسـعه مـرز و دروازه هـای دیگری كه در دسـتور كار اسـتان قرار داده شـده 
اسـت می توانـد اسـتان ایـالم را متحـول كنـد، اگر بـا طی مراحـل قانونـی بتوان 
دروازه هـای دیگـری عـالوه بـر مـرز مهران ایجاد شـود بـا توجه بـه ظرفيت های 
كـه در تـردد و امكانـات زیرسـاختی آن كـم و بيـش فراهـم شـده اسـت می توان 

مبـادالت كاال و هـم خدمات مـورد نيـاز را افزایش داد.
وی ادامـه داد: بـا الیحـه ای كـه بـر اسـاس آن یـك و نيـم ميليـارد دالر از محل 
صنـدوق توسـعه در اختيـار دولـت بـا نـرخ 4 درصـد قـرار گرفتـه كـه بر اسـاس 
پيش بينی هـا در خصـوص كارهـای خـرد در سـطح مناطق روسـتایی و عشـایری 

ایجاد می شـود. تحولـی 

وزير كشاورزی:

دولت مشکالت اقتصادی را پشت سر گذاشته است
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معــاون امــور باغبانــی وزيــر جهــاد كشــاورزی گفــت: ايــران در تولیــد 
ــی،  ــان زمین ــردو و گیاه ــته، گ ــا، پس ــت خرم ــت باف ــای كش ــال ه نه

ــت. ــان اس ــرح جه ــور مط ــد كش ــزو چن ــا و ج خودكف

ــای  ــی توانمندی ه ــش مل ــيه نخســتين همای ــبی در حاش ــی طهماس محمدعل
مراكــز كشــت بافــت در مصاحبــه اختصاصــی بــا خبرنــگار خبرگــزاری صــدا 
و ســيما بــا اشــاره بــه اینكــه شــركت هــای دانــش بنيــان و مراكــز بخــش 
ــت  ــت باف ــا روش كش ــا ب ــه ه ــال و گياهچ ــد نه ــه تولي ــی در زمين خصوص
فعالنــد، افــزود: توليــد نهــال خرمــا بــا روش كشــت بافــت از پيچيــده تریــن 
ــا تــالش بخــش خصوصــی در ایــن زمينــه بــه  روش هــای توليــد اســت و ب

ــيدیم. ــل رس ــی كام خودكفای

وی گفـــت: متاســـفانه در زمينـــه توليـــد بـــذر و گياهچـــه هـــای كشـــت 
ـــش  ـــا بخ ـــم ام ـــه واردات داری ـــل ب ـــتگی كام ـــی وابس ـــبزی و صيف ـــت س باف
خصوصـــی بـــرای توليـــد و تاميـــن نيازهـــای ایـــن بخـــش بـــرای توليـــد 
ـــار و  ـــی، خي ـــه فرنگ ـــی، گوج ـــزه، طالب ـــت خرب ـــت باف ـــای كش ـــه ه گياهچ

ـــت. ـــده اس ـــال ش ـــان فع بادمج
معـــاون امـــور باغبانـــی وزیـــر جهـــاد كشـــاورزی توســـعه گلخانـــه هـــا و 
ـــيده  ـــای سرپوش ـــط ه ـــه محي ـــاز ب ـــای ب ـــول از فض ـــت محص ـــال كش انتق
ـــش  ـــور افزای ـــه منظ ـــه ب ـــن وزارتخان ـــای ای ـــت ه ـــن اولوی ـــم تری را از مه
ـــه  ـــار گلخان ـــال ۱500 هكت ـــود امس ـــرار ب ـــزود: ق ـــت و اف ـــره وری دانس به
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــار آن ب ـــه 9۶5 هكت ـــود ك ـــاد ش ـــور ایج ـــد در كش جدی

رســـيده اســـت.
طهماســـبی گفـــت: بـــا اســـتفاده از روش هـــای علمـــی دانـــش كشـــت 
بافـــت مـــی توانيـــم بـــذر و گياهچـــه هـــای مـــورد نيـــاز بـــرای توســـعه 
ـــترده ای را  ـــازار گس ـــه ب ـــن عرص ـــاالن ای ـــم و فع ـــد كني ـــا را تولي گلخانه ه

بـــرای فـــروش توليـــدات دارنـــد.
ـــت و  ـــال اس ـــور فع ـــت در كش ـــت باف ـــركت كش ـــدود ۶0 ش ـــزود: ح وی اف
ـــاورزی در  ـــاد تحـــول در بخـــش كش ـــرای ایج ـــی ب ـــش عظيم ـــات و دان امكان

ـــا  ـــن توانمندی ه ـــد از ای ـــای جدی ـــرای طرحه ـــد در اج ـــه بای ـــار دارد ك اختي
ـــود. ـــتفاده ش اس

ـــد  ـــش تولي ـــت: در بخ ـــاورزی گف ـــاد كش ـــر جه ـــی وزی ـــور باغبان ـــاون ام مع
ـــاز  ـــن ني ـــرای تامي ـــبی ب ـــه مناس ـــژه گل رز زمين ـــی بوی ـــای زینت ـــه ه گياهچ
۲۲00 هكتـــار گلخانـــه رز وجـــود دارد و واحدهـــای كشـــت بافـــت بـــازار 

ـــار دارد. ـــای گل رز را در اختي ـــه ه ـــی پای ـــد ميليون چن
طهماســـبی تاكيـــد كـــرد: ۱۳0 هـــزار هكتـــار مزرعـــه گوجـــه فرنگـــی در 
ـــه  ـــول ب ـــن محص ـــت ای ـــال كش ـــرای انتق ـــه ب ـــود دارد ك ـــاز وج ـــای ب فض

ـــت. ـــاز اس ـــی ني ـــه فرنگ ـــه گوج ـــارد گياهچ ـــد ميلي ـــه چن ـــه ب گلخان
ـــش  ـــت در بخ ـــذاری و فعالي ـــرمایه گ ـــا س ـــی ب ـــش خصوص ـــت: بخ وی گف
ـــد  ـــار خواه ـــی را در اختي ـــيار عظيم ـــازار بس ـــت ب ـــت باف ـــان كش ـــد گياه تولي

ـــت. داش
معـــاون امـــور باغبانـــی وزیـــر جهـــاد كشـــاورزی همچنيـــن از اختصـــاص 
تســـهيالت ویـــژه بـــه بهـــره بـــرداران بخـــش كشـــت گلخانـــه ای خبـــر 
داد و افـــزود: بـــر اســـاس دســـتور وزیـــر جهـــاد كشـــاورزی تســـهيالت 
ـــداث  ـــان اح ـــار متقاضي ـــی در اختي ـــعه مل ـــدوق توس ـــل صن ـــدود از مح نامح

ـــرد. ـــی گي ـــرار م ـــه ق گلخان
ـــت دار ۱۲.5  ـــق اولوی ـــرای مناط ـــهيالت ب ـــزد تس ـــت: كارم ـــبی گف طهماس

ـــت. ـــد اس ـــق ۱4.5 درص ـــر مناط ـــد و دیگ درص

معاون وزير جهاد كشاورزی:

ايران در زمینه تولید نهال خرما، گردو و پسته خودكفاست
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ـــی  ـــت، نوع ـــت باف ـــه روش كش ـــت: ب ـــت گف ـــت باف ـــن كش ـــس انجم رئی
پايـــه نهـــال پســـته كـــه اكنـــون بـــه دلیـــل كم آبـــی و شـــوری در 
ـــه  ـــن نقیص ـــه اي ـــم ك ـــد كرده اي ـــده تولی ـــه ش ـــران مواج ـــا بح ـــان ب كرم

ــد. ــرف می كنـ را برطـ

بــه گــزارش خبرنــگار كشــاورزی خبرگــزاری فــارس، ایــرج رســتگار در 
ــرای  ــرد: ب ــد ك ــت تأكي ــت باف ــای كش ــی توانمندی ه ــش مل ــتين همای نخس
رســيدن بــه توســعه كشــاورزی، راهــكاری جــز اســتفاده از كشــت بافــت وجــود 
نــدارد و در چنــد ســال اخيــر، كشــت بافــت توســعه خوبــی داشــته اســت، تــا 

ــری از كشــور خــارج شــود.  حــدی كــه ســبب شــده ارز كمت
ــه ای  ــته دار و دان ــای هس ــه ميوه ه ــته پای ــال گذش ــد س ــا چن ــه داد: ت وی ادام
بــه كشــور وارد می شــد و در ایــن زمينــه بــه شــدت وابســته بودیــم، ولــی بــه 
همــت مهندســان كشــاورزی، نــه تنهــا مقولــه واردات قطــع شــد، بلكــه اكنــون 
بــه كشــورهای آســيای ميانــه، عــراق، افغانســتان و برخــی كشــورهای حاشــيه 
خليــج فــارس صــادرات داریــم و بــه گونــه ای كشــت بافــت در ســبد صادراتــی 

قــرار گرفتــه اســت. 
رئيــس انجمــن كشــت بافــت تصریــح كــرد: ســاالنه 50 ميليــون اصــل نهــال 
وارد كشــور می شــد كــه اگــر ارزش هركــدام را ۲ یــورو بــرآورد كنيــم چيــزی 
حــدود ۱00 ميليــون یــورو می شــود كــه ایــن فقــط در مــورد گياهــان زینتــی 
و بــا احتســاب گياهــان ميــوه و ســایر مــوارد رقــم بيشــتری می شــود مضــاف 

بــر اینكــه از مبــادی غيررســمی هــم واردات انجــام می شــود. 
بنابــر اعــالم رئيــس انجمــن كشــت بافــت ایــران اكنــون ۶0 تــا ۷0 شــركت 
داخلــی در ایــن زمينــه فعاليــت می كننــد و 40 ميليــون پایــه در ســال بــه روش 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــوه م ــر انب ــرای تكثي ــه ب ــد می شــود ك ــت تولي كشــت باف

می گيــرد. 
ــاه  ــك گي ــاه از ی ــا گي ــد ميليون ه ــت را تولي ــت باف ــای كش ــی از مزای وی یك
ــا وارد  پایــه عنــوان كــرد و افــزود: بســياری از پایه هــای گياهانــی كــه از اروپ

ایــران شــده آلــوده بــوده تــا حــدی كــه مجبــور بــه آتــش زدن آنهــا شــده ایم، 
در حالــی كــه بنيــان كار مــا در داخــل، ابتــدا سالم ســازی گيــاه اســت. 

رســتگار خاطرنشــان كــرد: اكنــون پایــه گل هــای ســنتی همچــون رز، اركيــده، 
آنتاریــوم و ژرور در داخــل در حــد گســترده ای توليــد می شــود.

ــژه  ــه وی ــر در مصــرف آب ب ــه اینكــه كشــت بافــت چــه تأثي وی در پاســخ ب
در كشــور مــا كــه در كم آبــی قــرار دارد، گفــت: بــه عنــوان نمونــه پســته بــه 
عنــوان محصــول اســتراتژیك یكــی از بحران هــای مــا در منطقــه رفســنجان 
و كرمــان اســت در حــدی كــه باغــات پســته در حــال خشــك شــدن بــوده و 

بــه منطقــه ســاوه در حــال انتقــال اســت. 
رئيــس انجمــن كشــت بافــت اظهــار داشــت: اكنــون نوعــی پایــه پســته مقــاوم 
ــا از  ــای م ــق چاه ه ــه عم ــرا ك ــم چ ــد كرده ای ــوری تولي ــی و ش ــه كم آب ب
ــدان  ــه چن ــن منطق ــم در ای ــت آب ه ــيده و موقعي ــر رس ــه ۱80 مت ــر ب 40 مت
ــا پژوهشــكده پســته  ــرارداد مشــتركی ب ــتا ق ــن راس ــوب نيســت. در همي مطل

ــد.  ــتفاده كنن ــا اس ــن پایه ه ــد از ای ــداران بتوانن ــا باغ ــم ت ــد كرده ای منعق
وی تأكيــد كــرد كــه مشــكل مــا در كشــور فقــر اطالعاتــی اســت، چــرا كــه 
بــا وجــود توليــد بســياری از پایــه محصــوالت بــه روش كشــت بافــت، برخــی 

ــد.  ــن می كنن ــق واردات تأمي ــاز خــود را از طری ني

رئیس انجمن كشت بافت:

خروج ساالنه 100 میلیون يورو برای واردات گیاهان زينتی
پايه های گیاهی وارد شده از اروپا را به دلیل آلودگی سوزانديم



www.khooshegroup.irكشاورزي و آب

سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 5۰۲ )15۰( سال 1395 ۳5

معـاون وزيـر جهـاد كشـاورزی در امـور باغبانی گفـت: برخـی از واردكنندگان 
میـوه در گمـرک كم اظهاری می كننـد كه اين بار گمرک با هوشـیاری توانسـت 

جلـوی آنهـا را بگیـرد و 1۵0 تن مـوز قاچاق در مـرز بازرگان متوقف شـد.

به گزارش خبرنگار كشـاورزی خبرگزاری فارس، محمدعلی طهماسـبی در جمع خبرنگاران 
دربـاره آخریـن وضعيت قاچاق ميوه به كشـور گفت: با همكاری سـتاد قاچاق مبـارزه با كاال 
و ارز و سـازمان تعزیرات حكومتی در مورد پيشـگيری قاچاق ميوه به كشـور كارهای خوبی 
انجـام شـده تـا حدی كـه حجم قاچاق ميوه به شـدت كاهش یافته اسـت و دیگـر ميوه به 
راحتی به كشـور قاچاق نمی شـود. طهماسـبی فرایند مبـارزه با قاچاق ميوه را مثبـت ارزیابی 
كرد و گفت: با وجود اینكه این محصوالت دوباره به كشـور وارد شـده اما روند رو به رشـدی 
ندارد و رسـانه ها در این زمينه حضور گسـترده ای داشـتند كه سـبب ناامن شدن محيط برای 
قاچاقچيان شـد. وی اظهار اميدواری كرد تا سـازمان مركزی ميادین ميوه و تره بار نيز مانع از 
ورود ميوه قاچاق به مراكز خود شـوند چرا كه این مسـئله از ورود ميوه های غيرقانونی به بازار 
مصـرف  خرده فروشـی جلوگيری می كند. وی در پاسـخ به اینكه برخی ميوه هـای قاچاق از 

سـردخانه های اطـراف تهـران وارد بازار مصرف می شـود، تصریح كرد: شـما چطور به عنوان 
یـك شـهروند یا خبرنـگار از این موضوع خبر دارید و مسـئوالن خبر ندارنـد؟ اخيراً محموله 
۱50 تنـی مـوز قاچـاق در مـرز بـازرگان متوقف شـده كه حركت مثبتی به حسـاب می آید. 
طهماسـبی با این پاسـخ به طور تلویحی از توضيح بيشـتر در مورد انتقال ميوه های قاچاق از 
سـردخانه های اطراف تهران به مراكز عرضه طفره رفت. وی ادامه داد: برخی از واردكنندگان 
در گمرك كم اظهاری می كنند كه این بار گمرك با هوشـياری توانسـت جلوی آنها را بگيرد.

آيا دور ريختن سیب به دريا برای واردات موز واقعیت دارد؟ 
معـاون حجتـی در واكنـش بـه اخبـاری مبنی بـر ریختن سـيب ایرانی بـه دریاهـا و رها 
كـردن آن در بيابـان گفـت: برخی از این اخبار شایعه سـازی اسـت و در برخی موارد ممكن 
اسـت جعل اسـناد بـرای واردات موز در مقابل صادرات سـيب باشـد اما بایـد به آنهایی كه 
می گویند سـيب موجود در سـردخانه های اروميه صادر نشـده بگویيم پس چه بالیی برسر 
آنهـا آمـده اسـت؟ آیا بخش خصوصی حاضر می شـود محصول خود را جلـوی گاو بریزد؟ 

بایـد در نظر داشـت كه این بخش به سـادگی از سـرمایه خـود نمی گذرد.

معاون حجتی تأيید كرد:

توقیف 1۵0 تن موز قاچاق در مرز بازرگان
گمرک اين بار با كم اظهاری واردكنندگان برخورد كرد

ــه در  ــت ك ــت اس ــتور كار دول ــاورزان در دس ــد وام كش ــوع تمدي موض
ــد. ــد ش ــالغ خواه ــی اب ــع قانون ــع موان ــورت رف ص

بـه گـزارش خبرگزاری صداوسـيما مركز یـزد، موضوع تمدید وام كشـاورزان در دسـتور 
كار دولت اسـت. اسـتاندار یزد در نشسـت اعضای شورای اسـالمی استان گفت: با توجه 
به موضوع خشكسـالی و خسارتهای كشـاورزان یزدی موضوع تمدید وام كشـاورزان در 
دسـتور كار دولت اسـت كه در صورت رفع موانع قانونی ابالغ خواهد شـد. ميرمحمدی  
همچنيـن بـه ضرورت مدیریت در مصرف آب در بخش كشـاورزی اشـاره كـرد و افزود: 

موضـوع جداسـازی آب شـرب و فضـای سـبز از طرحهـای در حـال اجراسـت  و ایـن 
طـرح در برخـی مناطـق اجرایی شـده اسـت. وی با اشـاره بـه پيگيری های اسـتان در 
خصـوص تكميل برخـی راهها و جاده های در حال سـاخت گفت: طرح قطار شـهری 
عقـدا - مهریزیكـی از برنامـه های اسـتان در بخـش راه اسـت كه در سـفر اخير وزیر 
راه و شهرسـازی مـورد تاكيـد قـرار گرفـت. تكميل برخـی راهها و جاده های شـهری 
و روسـتایی، تكميـل برخـی مراكـز درمانـی در برخی مناطق اسـتان و تامين پزشـك 
متخصـص آنهـا و خامـوش كـردن چاههای كشـاورزی و نقـش مهـم آن در افزایش 
سـطح آب سـفره های زیر زمينی ازدیگر موضوعات مطرح شـده در این نشسـت بود.

در نشست اعضای شورای اسالمی استان يزد مطرح شد:

تدبیر دولت در تمديد وام كشاورزان
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کاشت ُکلزا

حشرات 
ــت  ــه جمعي ــد ك ــی افت ــاق م ــی اتف ــزا موقع ــاه كل ــه گي ــدی ب ــارت ج خس
سوســك هــای ككــی بــه حداكثــر خــود برســد ایــن سوســك هــا از گياهــك 
تــازه جوانــه زده كلــزا تغذیــه مــی كنــد ایــن زمــان مصــادف بــا اردیبهشــت تــا 
خــرداد اســت. سوســك هــای بالــغ از لپــه هــای كلــزا و اوليــن بــرگ حقيقــی 
ــود  ــاه می ش ــی در گي ــوراخ بزرگ ــور س ــث ظه ــد و باع ــی كنن ــه م ــزا تغذی كل
ــی كــه  ــرد و گياهان ــده ممكــن اســت بمي ــه دی و گياهــك كــه شــدیداً صدم
كمتــر خســارت دیــده انــد از كاهــش قــدرت رشــد رنــج خواهنــد بــرد. هــوای 
آفتابــی و داغ باعــث فعاليــت حشــرات بــرای تغذیــه مــی شــود در صورتيكــه 
ــرای  ــاعد ب ــش داده و مس ــرات را كاه ــه حش ــوب تغذی ــك ومرط ــوای خن ه
رویــش محصــول كشــاورزی اســت هــوای خشــك و گــرم باعــث پژمردگــی و 
مــرگ گياهــی شــده و در نتيجــه قســمتی از محصــول كشــاورزی را از دســت 

خواهيــم داد. 
در بعضــی مــوارد توســعه بيمــاری در یــك مزرعــه از حركــت حشــرات از یــك 
گيــاه بــه گيــاه دیگــر اتفــاق مــی افتــد كــه در ایــن مــورد ممكــن اســت كل 

مزرعــه ســریعًا مــورد هجــوم قــرار گيــرد. 
خســارت جــدی معمــواًل وقتــی گيــاه از مرحلــه گياهچــه )جوانــه زنی( گذشــته، 
ــا قــدرت رشــد نمایــد، سوســك  اتفــاق نمــی افتــد زمانــی كــه گيــاه كلــزا ب
فقــط مــی توانــد باعــث ریــزش بــرگ هــا شــود. تاثيــر عمــده زمانــی اتفــاق 

مــی افتــد كــه الروهــای ایــن سوســك از ریشــه گيــاه تغذیــه مــی كنــد. 
گاهگاهــی در مــرداد مــاه تعــداد زیــادی از سوســك هــای بالــغ تــازه 
پوســت اندازی شــده بطــرف گيــاه كلــزای نيمــه رس حركــت كــرده و اپيــدرم 
ــد كــه ممكــن اســت باعــث خــرد  ــام هــا را مــی جون ســاقه، بــرگ هــا و ني
شــدن نيــام و دانــه هــای ریــز شــوند. در اكثــر ســال هــا محصــول كشــاورزی 

ــد.  ــا از خســارت جــدی بگریزن ــی از رشــد مــی رســند ت ــه حــد كاف ب
ــان را  ــی در گياه ــك كك ــی از سوس ــات ناش ــد تلف ــی توان ــی م ــاوب زراع تن

كاهــش دهــد. یــك بســتر خــوب یــا مــواد غذایــی كافــی بــرای گيــاه كمــك 
خواهــد كــرد كــه از خســارت سوســك در مرحلــه جوانــه زنــی كــه حســاس 

ــزد.  ــه آن حشــره اســت در بهــار بگری ب
ــد ســوراخ ایجــاد شــده توســط  ــا چن ــی از سوســك ككــی ی ــد تائ وجــود چن
آن در یــك گياهچــه نگــران كننــده نيســت بنابرایــن اگــر سوســك هــا زیــاد 
باشــند و حــدود ۲5 درصــد از بــرگ هــا را ســوراخ نمــوده بــه زميــن بيافتنــد 
ــردد.  ــرل گ ــریعًا كنت ــتی س ــت و بایس ــادی اس ــارت اقتص ــن خس ــزا ای در كل
كليــد كنتــرل سوســك ككــی نظــارت مكــرر در مرحلــه حســاس جوانــه زنــی 

مــی باشــد. 
ــده  ــی كنن ــد عفون ــموم ض ــترا س ــس اكس ــوم – هليك ــو پالتين ــو – گاچ گاچ
ــزا مــی باشــد. در عمليــات آفــت كشــی از ســمومی  ــذور ثبــت شــده در كل ب

ــور عســل آســيب نرســاند.  ــه زنب ــد كــه ب اســتفاده كني

عملیات برای كاهش بذرهای سبز 
یــك مشــكل بــزرگ در كلــزا مانــدن بــذر بــه حالــت ســبز در كلــزا اســت كــه 

قسمت دوم و پاياني

۳۶
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ــدن  ــاه باعــث ســبز مان ــان رشــد گي ــری و مرطــوب در زم ــك، اب هــوای خن
بــذور در تمــام واریتــه هــای كلــزا مــی شــود، كــه مشــكل بزرگــی در توليــد 
كلــزا محســوب می شــود. در بعضــی حالــت ایــن مشــكل وقتــی كــه كمبــود 

گوگــرد اتفــاق مــی افتــد، بــه بدتریــن شــكل نمایــان مــی گــردد. 
دمــای در موقــع رســيدگی یــك عامــل مهمــی در تجزیــه كلروفيــل می باشــد. 
ــت  ــرداد و شــهریور فعالي ــك دوره كوتاهــی از ســرما در م ــك و ی ــای خن دم
آنزیــم را كاهــش داده و باعــث تجزیــه كلروفيــل مــی شــود. ســرما صفــر تــا 
ــد  ــژه مــی توان ــد بوی ــن سيســتم را مختــل مــی كن ۱درجــه ســانتی گــراد ای
بــر عكــس باعــث ســنتز دوبــاره شــود و ایــن در مرحلــه توســعه بــذر بســيار 
ــط  ــه فق ــزارع مجــاور هــم ك ــان م ــاوت مي ــی باشــد و باعــث تف حســاس م
چنــد روز از نظــر بلــوغ باهــم فاصلــه دارنــد یــا در یكنواختــی رســيدگی باهــم 

متفــاوت شــوند. 
حتــی برداشــت كلــزا ۶-4 روز قبــل از یــك ســرما باعــث باقــی مانــدن ميــزان 
نســبتًا زیــادی از كلروفيــل در بــذر مــی گــردد كــه باعــث تأخيــر جوانــه زنــی 
۲ یــا بيشــتر از دو روز در مراحــل رویــش نتيجــه عــدم بلــوغ بــذر در مرحلــه 
چيــدن و بــذر ســبز در مرحلــه برداشــت مــی باشــد. وجــود بــذر نــازك و الغــر 
ــی در  ــزا و تغييرات ــتر در كل ــی بيش ــای فرع ــاخه ه ــاد ش ــث ایج ــزا باع در كل
ــذر در  ــيدگی ب ــدم رس ــی آن ع ــت اصل ــه عل ــردد ك ــی گ ــذر م ــيدگی ب رس
هنــگام چيــدن اســت و نيــز باعــث ســبز مانــدن بــذر شــود. توليــد كننــدگان 
كلــزا مــی تواننــد از توصيــه هــای مدیریــت بــرای كاهــش مشــكالت بــذور 

ســبز در آینــده بــكار ببرنــد. در زیــر بــه مــواردی اشــاره مــی گــردد.:
● مزرعــه ای را بــرای كشــت كلــزا انتخــاب كنيــد كــه خــوب زهكشــی شــده 

و حاصلخيــز باشــد. 
ــا  ــد ت ــود را بكاری ــذر خ ــار زود ب ــل به ــد در فص ــی تواني ــه م ــا ك ــا آنج ● ت

ــد.  ــته باش ــزا داش ــذور كل ــيدن ب ــرای رس ــان ب ــر زم حداكث
ــح كاشــت و  ــل عمــق صحي ــرای تحصي ــذر محكــم و مناســب ب ● بســتر ب

ــی.  ــه زن ــرای تســریع در جوان ــا خــاك ب ــذر ب تمــاس خــوب ب
ــرای شــرایط هــوای  ــه ب ــورد توصي ــه رنگــی م ــزا را در مرحل ● برداشــت كل

ــد.  ــف انجــام دهي مختل
ــيدن آن  ــزا و رس ــد كل ــرای رش ــب ب ــی و مناس ــزی كاف ــطوح حاصلخي ● س
ــور  ــی بط ــواد غذائ ــود م ــل از كمب ــش حاص ــر تن ــزا در اث ــد، كل ــظ كني حف

ــيد.  ــد رس ــان نخواه یكس
ــفر و  ــيم، فس ــروژن، پتاس ــدار نيت ــن مق ــرای تعيي ــاك ب ــای خ ــه ه ● نمون

ــرد.  ــام گي ــه انج ــاك مزرع ــا در خ ــرو مغذی ه ميك
● نمونــه بــرداری زود هنــگام از بافــت گيــاه در مرحلــه روزنــه و آزمایــش آن 

بــرای كاربــرد صحيــح از ميكرومغــذی در زمــان هــای معيــن. 
ــه  ــر ب ــه دیرت ــار داشــت ك ــوان انتظ ــی ت ــاال م ــزی ب ــا حاصلخي ــزارع ب ● م
مرحلــه رســيدگی در ســال برســد زیــرا بــا درجــه حــرارت روزانــه پایيــن تــر از 

معمــول در زمــان رشــد مواجــه خواهــد شــد. 

برداشت و كوبیدن 
ــوه  ــذر آن قه ــد و ب ــگ كاه در آی ــه رن ــاه ب ــه گي ــی رســد ك ــی م ــزا موقع كل
ای پــر رنــگ باشــد بــه خاطــر اینكــه خــرد شــدن دانــه یــك مشــكل بالقــوه 

می باشــد و توصيــه مــی شــود برداشــت، موقعــی صــورت گيــرد كــه ۳0 – ۲0 
درصــد بــذر كلــزا از ســبز بــه قهــوه ای تغييــر رنــگ داده باشــد بــرای ایــن 
ــن متوســط  ــرای تعيي ــه ب ــف مزرع ــده بایســتی از جاهــای مختل كار توليدكنن
ــزا را جمــع آوری كننــد. وقتــی محصــول آمــاده برداشــت  رســيدگی نيــام كل
ــه همدیگــر فشــار  ــن دو انگشــت ب ــه ســخت و موقعــی در بي اســت كــه دان
مــی دهيــم، نشــكند. رطوبــت در ایــن مرحلــه حــدود ۳5 درصــد مــی باشــد. 
در موقــع برداشــت ســرعت چــرخ هــا بایســتی از یــك ســوم تــا دو ســوم حالت 
ــل شكســتن  ــه آســانی قاب ــزا اگــر خــوب نرســد ب ــد. كل ــی كاهــش یاب طبيع
اســت در حالــت برداشــت FLUFFY دانــه هــای كلــزا براحتــی توســط بــاد 
پراكنــده می شــود و برداشــت كلــزا بایســتی از پایيــن تریــن قســمت غالفهــا 
انجــام گــردد. ایــن باعــث خواهــد شــد كــه دســتجات علــف خشــك كلــزا بــه 

طــرف پایيــن خــم شــده و از تلفــات بــاد جلوگيــری خواهــد شــد. 
ــات  ــث عملي ــده، باع ــين چينن ــت ماش ــش در پش ــدك ك ــك ی ــود غلت وج
اســتانداردی مــی شــود كــه مطمئــن مــی ســازد علــف خشــك دســته بنــدی 
شــده در جــای خــود باقــی مــی مانــد. بــرای كاهــش خــرد شــدن یــك نــوع 
ــك  ــرعت غلت ــد. س ــتفاده كني ــده اس ــزای درو ش ــدن كل ــرای چي ــد ب كمربن
ــدم  ــه برداشــت گن ــا ۷5 درصــد نســبت ب ــدود 50 ت ــزا ح ــرای كل ــن ب كمبای
كاهــش مــی یابــد. از ســرعت بيــش از حــد غلتــك اجتنــاب كنيــد زیــرا باعــث 
شكســتن كلــش كلــزا مــی گــردد و از اضافــه بارگــذاری در الــك و گذاشــتن 
مــواد خارجــی مخلــوط بــا بــذر پــاك جــداً خــودداری كنيــد. كاه و كلــش كلــزا 

و پوســت و ســبوس آن بایســتی در پشــت كمبایــن پراكنــده شــود. 

ذخیره و خشکاندن 
مشــكالت ذخيــره و جابجایــی كلــزا شــبيه كتــان مــی باشــد. بــذر گــرده بــوده 
كوچــك ولــی ســنگين و براحتــی غلــت مــی خــورد. جعبــه هــای محكــم در 

كاميــون انبارهــای محكــم جهــت ذخيــره ســازی الزم مــی باشــد. 
۶ هفتــه بعــد از برداشــت، دانــه كلــزا تعریــق كــرده ســپس گــرم مــی شــود 
و ســيلوی آن بــا رطوبــت ۱0-9 درصــد مــی توانــد اتفــاق افتــد. كلــزا دارای 
ــورد امتحــان  ــه منظــم حــرارت م ــرای فاصل ــت 8/5 درصــد بایســتی ب رطوب
قــرار گيــرد. اگــر برداشــت در رطوبــت بــاال صــورت گيــرد بایســتی بصــورت 
ــای 4۳  ــذر دم ــت ب ــظ كيفي ــرای حف ــا مصنوعــی خشــك شــود. ب ــی ی طبيع
درجــه ســانتی گــراد یــا كمتــر از آن بــرای خشــك شــدن هــر چــه بيشــتر در 
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توليــد تجــاری الزم اســت. اگــر یــك مقــدار چشــمگير از مــواد خارجــی مثــل 
كاه و كلــش بــا كلــزا مخلــوط شــود. مقــرون بــه صرفــه اســت كــه قبــل از 

اینكــه خشــك و انبــار گــردد از غربــال بــدور بریزیــم. 

محصوالت كلزا 
غذاهـای توليـد شـده از واریتـه هـای مختلـف كلـزا دارای ۳8 درصـد پروتئيـن 
می باشـد و آمينـو اسـيدهای كلزا مكمل سـویا بـوده و این محصول اغلب شـامل 
همـان ارزش غذائـی را دارا هسـتند. آزمایـش نشـان داده اسـت كـه حيوانـات در 
صـورت خـوردن مخلوطـی از این دو غـذا جواب خوبـی داده اند در كانـادا خوراك 
كلـزا بيـش از ۲0-۱0 درصـد به عنوان سـهم غذای بـرای مرغ– بوقلمـون - غاز 

– اردك و حيوانات شـيری و گوشـتی توصيه شـده اسـت. 
روغـن خوراكـی كلـزا در دو دهـه اخيـر در بعضـی از كشـورها بـرای مصـرف 
انسـانها در امریـكا توسـط FDA تصویب گردیده اسـت. روغن كلزا همانند سـایر 
محصـوالت نباتـی روغنـی بـرای پختـن غذاها و دسـر بصـورت جامـد و مایع در 
بـازار موجـود مـی باشـد و بدليل داشـتن اسـيد اولئيك نسـبت به دیگـر روغنها از 

اهميـت بيشـتری برخوردار اسـت.
كلـزا در محـدوده وسـيعی از خاكها رشـد می كند، ولـی مناسـب ترین اراضی برای 
 PH رشـد كلـزا، خاكهایی با بافت متوسـط، زهكشـی مناسـب، مـواد آلی كافـی و
حدود ۶.5 می باشـد. كلزا در شـرایط ایسـتابی، سـيالبی و زهكشـی ضعيف زمين 
و PH پایين تـر از 5.5 نبایـد كشـت شـود. كلـزا در تنـاوب هر محصولـی كه اجازه 
تهيه بسـتر مناسـب بذر را داده و از توسـعه عوامل بيماری زای خاك زی جلوگيری 
كنـد، رشـد می نمایـد. بویـژه در تنـاوب بـا غـالت، عكس العمـل مطلوبـی نشـان 
می دهـد. ایـن تنـاوب باعث كنتـرل بيماریها، آفـت و علفهای هرز كلـزا می گردد. 
كشـت متوالـی كلـزا در یـك زمين یا كشـت آن در تنـاوب با سـایر گياهان جنس 
براسـيكا باعـث تشـدید بيماریهـای كلـزا می گـردد، چرا كـه در این حالـت عامل 
بيمـاری زا می توانـد در سـالهای متوالـی در خـاك و روی گيـاه ميزبـان باقی بماند 
و جمعيـت خـود را افزایـش دهـد. بنابراین هنـگام انتخاب یك منطقه بـرای توليد 

كلـزا، توجـه به تنـاوب زراعی منطقه بسـيار مهم اسـت. 

انتخاب رقم 
ــه ســه گــروه  ــه ریختــه ارثــی ب ــا توجــه ب ــزا از نظــر تيــپ رشــد ب ارقــام كل

ــوند.  ــيم می ش ــده تقس عم

1( ارقــام كلــزا بــا تیــپ رشــد بهــاره )Spring(: ایــن ارقــام بــرای بــه گل 
رفتــن بــه درجــه حــرارت حــدود ۳ درجــه ســانتيگراد بــه مــدت یــك هفتــه 

نيــاز دارنــد. 
ــام  ــن ارق ــن )Intermediate(: ای ــد بینابی ــپ رش ــا تی ــزا ب ــام كل 2( ارق
ــدود  ــرارت ح ــه ح ــه درج ــی ب ــد زایش ــروع رش ــا ش ــازی ی ــاره س ــت به جه
ــپ رشــد  ــد. تي ــاز دارن ــاه ني ــك م ــدت ی ــه م ــر ب ــانتيگراد و كمت ــه س ۳ درج
بينابيــن نيــز بــه دو زیــر گــروه تيــپ رشــد بينابيــن زودرس و بينابيــن متحمــل 

ــود.  ــيم می ش ــرما تقس ــه س ب
ــروه تحمــل  ــن گ ــتانه )Winter(: ای ــد زمس ــپ رش ــا تی ــزا ب ــام كل 3( ارق
ــه درجــه  ــه ســرمای بســيار خوبــی داشــته و جهــت شــروع رشــد زایشــی ب ب
حــرارت حــدود ۳ درجــه ســانتيگراد و كمتــر بــه مــدت یــك و نيــم مــاه نيــاز 

دارنــد. 

روش كاشت 
كلــزا را بــه دو روش دســت پاش و مكانيــزه می كارنــد. در كشــت دســت پاش 
بــه ميــزان بــذر بيشــتری نيــاز خواهــد بــود. در ایــن روش، بســتر بــذر بایــد 
كامــال صــاف شــود و پــس از پخــش بــذر، یــك دیســك یــا غلطــك بســيار 
ســبك زده شــود تــا تمــاس كافــی بيــن بــذر و خــاك ایجــاد گــردد. آبيــاری 
بایــد بــا دقــت زیــاد انجــام شــود تــا از شســته شــدن بــذر و عــدم یكنواختــی 

در بســتر مزرعــه جلوگيــری گــردد. 
در روش كشــت مكانيــزه هــم می تــوان بــا خطــی كار غــالت و هــم بــذركار 
پنوماتيــك، عمــل كاشــت را انجــام داد. در هنــگام اســتفاده از بــذركار غــالت 
ــزان  ــت و مي ــب كاش ــق مناس ــه عم ــه ب ــا توج ــتگاه را ب ــم دس ــد تنظي بای
ــذر  ــه ب ــرا ك ــن عمــل كمــی مشــكل اســت زی ــر دارد. ای ــوب تغيي ــذر مطل ب
ــق كاشــت آن ســطحی تر  ــوده و عم ــر ب ــالت ریزت ــذر غ ــه ب ــزا نســبت ب كل
ــده  ــت كنن ــزا و تثبي ــوص كل ــوزع مخص ــوان از م ــن می ت ــد. همچني می باش

ــود.  ــتفاده نم ــتگاه ها اس ــن دس ــق در ای عم
ــب  ــور مناس ــق كش ــه مناط ــاك در هم ــی خ ــرایط فيزیك ــه ش ــی ك از آنجای
نبــوده و تمامــی بــذور كلــزای كشــت شــده قــادر بــه ســبز شــدن نمی باشــند، 
ــور  ــاص كش ــق خ ــز در مناط ــك بج ــتگاه پنوماتي ــتفاده از دس ــن اس بنابرای
ــت  ــل از كاش ــر قب ــتفاده از لول ــت، اس ــر روش كاش ــود. در ه ــه نمی ش توصي
از اهميــت ویــژه ای برخــوردار اســت و عامــل مهمــی در ســبزي یكنواخــت و 

ــد.  ــا می باش ــب بوته ه ــش مناس آرای

شروع كاشت و شناسايی مراحل رويش 
● تــا آن جــا كــه می توانيــد كاری كنيــد كــه گيــاه هرچــه زودتــر ســبز شــود 
ــری  ــاك زاد جلوگي ــای خ ــرض بيماریه ــا در مع ــن جوانه ه ــرار گرفت ــا از ق ت

شــده و از تبدیــل علفهــا بــه رقيــب زراعــت جلوگيــری گــردد. 
● بــذر را در عمــق 5.۱ تــا 5.۲ ســانتيمتری و در رطوبــت بكاریــد و یــا مزرعــه 

ــاری كنيد.  ــه آبي را بالفاصل
ــا  ــد ۱0 درجــه ســانتيگراد ی ــل بای ــرای ســبز شــدن حداق ــای خــاك ب ● دم

بيشــتر باشــد. 
ــرمای  ــيدن س ــل از رس ــه قب ــد ك ــت كني ــی كش ــزه را زمان ــزای پایي ● كل
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منطقــه حداقــل 8 بــرگ كامــل داشــته و یــك رزت قــوی تشــكيل داده باشــد. 
● از بذرهای تميز و گواهی شــده استفاده كنيد. 

● بذرهای چاق و به خوبی رســيده بخرید. 
ــر  ــه باالت ــوه نامي ــد ق ــا درص ــه و ی ــوه نامي ــد ق ــا 95 درص ــی ب ● از بذرهای

ــيد.  ــت برس ــبز یكنواخ ــه س ــا ب ــد ت ــتفاده كني اس
● كاشــت خيلی عميق بذر توسعه بيماریهای جوانه را تشدید می كند. 

مقدار بذر 
● كلــزا را در بســتری بكاریــد كــه بــه حــد كافــی چســبندگی داشــته باشــد. 

ــد.  ــوان كنتــرل كني ــر ایــن صــورت عمــق كاشــت را نمی ت در غي
ــی وارد آن  ــه وقت ــی دارد ك ــبندگی كاف ــه چس ــی ك ــت هنگام ــتر كاش ● بس

ــرود.  ــرو ن ــاك ف ــای كار در خ ــه چكمه ه ــت كف ــتر از ضخام ــدید، بيش ش
ــه  ــر پای ــاك را ب ــردن خ ــرده ك ــورد فش ــری در م ــاله تصميم گي ــر س ● ه
شــرایط خــاك انجــام انجــام دهيــد. معمــوال خاكهــای ریــز بافــت بــه ســادگی 
و بيــش از حــد بهــم می چســبند و وقتــی چســبيدند می تواننــد چنــان فشــرده 

شــوند كــه تاميــن اكســيژن بــرای رشــد جوانــه محــدود شــود. 
● دامنه تغييرات بذر مصرفی 5 تا ۱0 كيلوگرم در هكتار اســت. 

ــال  ــاك و احتم ــرایط خ ــا ش ــب ب ــه متناس ــد ك ــوری بكاری ــه را ط ● مزرع
ــيد.  ــته باش ــه داش ــا ۱85 بوت ــع ۷5 ت ــر مرب ــر مت ــها در ه ــا تنش ــه ب مقابل

زراعت 
● كلــزا را هماننــد گنــدم در فواصــل ردیفهــای ۱5 تــا ۲5 ســانتيمتری 
بكاریــد. فاصلــه ردیفهــای زیــاد ســبب رشــد شــدید بوته هــا و ایجــاد مشــكل 

در برداشــت می گــردد. 
● ریــزی و درشــتی دانــه بــر مقــدار بــذر مصرفــی تاثيرگــذار اســت. هــر قــدر 
ــذر وجــود  ــری ب ــذر تعــداد كمت دانه هــا درشــت تر باشــند، در هــر كيلوگــرم ب

ــذر بيشــتر می شــود.  دارد و در نتيجــه مصــرف ب
● شــرایط كاشــت از جملــه خطــر بالقــوه بيماریهــا و آفــات بــر مقــدار بهينــه 

ــذارد.  ــر می گ ــی تاثي ــذر مصرف ب
ــت.  ــتری اس ــذر بيش ــه ب ــاز ب ــه ني ــرایط بهين ــر از ش ــرایطی ضعيف ت ● در ش
ــد  ــده تولي ــا 80 درصــد بذرهــا گياهــان زن ــر از متوســط ۶0 ت در شــرایط بهت
ــده  ــای زن ــا بوته ه ــد بذره ــا ۶0 درص ــط 40 ت ــرایط متوس ــد و در ش می كنن

بدســت می دهنــد. بنابرایــن در موقــع كاشــت بــذر عــالوه بــر قــوه ناميــه بــه 
ایــن مــوارد توجــه كنيــد. 

● مقـــدار بـــذر كمتـــر بـــه معنـــای تعـــداد بوتـــه كمتـــر اســـت. بنابرایـــن 
زمـــان طوالنـــی الزم اســـت تـــا گيـــاه ســـطح مزرعـــه را بپوشـــاند. ایـــن 
ـــا  ـــرده و ب ـــتقر ك ـــود را مس ـــا خ ـــد ت ـــت می ده ـــا فرص ـــه علفه ـــت ب وضعي

زراعـــت رقابـــت كننـــد. 
ــه  ــد ك ــازه می ده ــاه اج ــه گي ــر( ب ــه كمت ــداد بوت ــر )تع ــذر كمت ــداد ب ● تع
ــبب  ــرده و س ــر ك ــد را طوالنی ت ــن كار دوره رش ــد. ای ــتری بده ــاخه بيش ش

تاخيــر در رســيدن می شــود. 

طراحی يك برنامه استفاده از علف كش 
● یــك برنامــه خــوب كنتــرل علــف امــری اساســی اســت زیــرا در كلــزا در 

مرحلــه جوانــه زدن در رقابــت بــا علــف بســيار ناتــوان اســت. 
● تعــدادی از علفهــا بویــژه علفهــای خانــواده كوریســيفر در ســالهای كشــت 
محصــول غيــر كلــزا می تواننــد بــه عنــوان ميزبــان بيماریهــا و آفــات عمــل 
ــود دارای  ــت نمی ش ــزا كش ــه كل ــم ك ــالهایی ه ــا در س ــرل علفه ــد. كنت كنن
اهميتــی یكســان اســت. یــك كشــاورز خــوب در مزرعــه غالتــی كــه قصــد 
ــد.  ــارزه كن ــد مب ــی می توان ــه خوب ــا ب ــن علفه ــا ای ــكارد، ب ــزا ب دارد در آن كل
ــد  ــع می كن ــدم را دف ــم گن ــای مزاح ــه علفه ــر اینك ــالوه ب ــارزه ع ــن مب ای
علفهایــی را هــم كــه در مزرعــه كلــزا نمی توانــد بــا آنهــا مبــارزه كنــد، مهــار 

كــرده اســت. 
● كنتــرل علــف در كلــزا نيازمنــد روشــهای مدیریــت زراعــی نظيــر تنــاوب 
ــت  ــاك ورزی درس ــرز و خ ــف ه ــاری از عل ــای ع ــتفاده از بذره ــی، اس زراع
ــت.  ــح آنهاس ــرد صحي ــب و كارب ــای مناس ــاب علف كش ه ــا انتخ ــراه ب هم
مقاومــت بــه گروهایــی از علف كش هــا در بســياری از نواحــی كشــت كلــزای 
جهــان یــك حقيقــت مســلم اســت. بــرای جلوگيــری از چنيــن وضعيتــی بــه 

ــد.  ــاوب ایجــاد كني ــای علف كــش تن ــن گروهه صــورت منظــم در بي
ــد.  ــف موجــود را شناســایی كني ــای عل ــه ه ــد و گون ــدم بزني ــه ق ● در مزرع
ــاوم  ــای مق ــعه علف ه ــاره توس ــما را درب ــن ش ــه ای همچني ــاهدات مزرع مش
هوشــيار خواهــد ســاخت. در شناســایی علفهــای هــرز مزرعــه خــود از 

ــد.  ــك بگيری ــرز كم ــای ه ــن علفه متخصصي
***
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مدیریت نگهداری سیســتم  های آبیاری
 و پیشــگیری از گرفتگی قطره چکان ها 

نحوه گرفتگی فیزيکی
ــه ورودی و خروجــی قطــره  ــه بزرگــی دهان ــی دارای ذرات ماســه ب ــع آب مناب
چكان هــا از مهمتریــن عواملــی هســتند كــه باعــث گرفتگــی قطــره 
ــوع قطــره چــكان  ــن انتخــاب ن ــوع فيزیكــی می شــوند. بنابرای ــا از ن چكان ه

ــری دارد.  ــش موث ــی نق ــی فيزیك ــگيری از گرفتگ ــز در پيش ني
معمــوال منابــع آبــی زیرزمينــی مــی توانــد حــاوی ذرات شــن و ماســه مضــر 
 500ppm باشــد. حتــی اگــر غلظــت ذرات موجــود در آب آبيــاری بــه ميــزان
برســد در صورتــی كــه از سيســتم فيلتراســيون مناســب اســتفاده شــود 

ــد. ــد آم ــش نخواه مشــكلی پي

نحوه گرفتگی بیولوژيکی
ــتند  ــك هس ــدر كوچ ــا آنق ــن جلبكه ــی و همچني ــلولهای باكتریای ــوال س معم
ــب مســدود  ــد و موج ــی كنن ــور م ــاری عب ــای آبي ــی از فيلتره ــه راحت ــه ب ك

ــد.  ــی گردن ــره ای م ــتم های قط ــا در سيس ــره چكانه ــدن قط ش
ــط مناســبی جهــت رشــد  ــز محي ــاری قطــره ای ني ــوال سيســتمهای آبي معم
ــای  ــع آبه ــاری از مناب ــر آب آبي ــالوه اگ ــتند. بع ــودات هس ــه موج این گون
ــات گياهــی  ــزون و قطع ــد حــاوی خــزه، حل ــن شــود مــی توان ســطحی تامي
باشــد كــه بایــد از ورودشــان بــه سيســتم جلوگيــری شــود. جهــت جلوگيــری 
ــای  ــه ه ــت از محفظ ــی بایس ــتم م ــه سيس ــت ب ــيار درش از ورود ذرات بس

ــود.  ــتفاده نم ــپ اس ــه مكــش پم ــوری مناســب در لول ت
در مــواردی كــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد وجــود یــك فيلتــر شــن مناســب 

قبــل از فيلتــر دیســكی اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد. 

فیلترهای مناسب جهت مقابله با رسوبات فیزيکی و بیولوژيکی

1- هیدروسیکلون 
از فيلترهــای اوليــه مجموعــه سيســتم كنتــرل مــی باشــد و صرفــا ذرات شــن 

بزرگتــر از ۱ ميليمتــر را مــی توانــد جــدا ســازد.
ــن،  ــت نامطمئ ــطحی باكيفي ــای س ــع آبه ــتفاده از مناب ــت اس ــوال جه معم
ــد.  ــا می كن ــت ایف ــه ذرات درش ــت تصفي ــی جه ــش مهم ــيكلون نق هيدروس
ــا  ــا 90 درصــد ذرات شــن و ماســه ب ــد ت ــك هيدروســيكلون می توان در كل ی

ــد.  ــه كن ــط را تصفي ــدی متوس دانه بن
ــن آن  ــه زیری ــاری محفظ ــق در آب آبي ــواد معل ــه غلظــت م ــوال بســته ب معم

ــود. ــی ش ــاز بين ــار ب ــی ۱0 روز یكب ــر ۳ ال ــن ه ــت بي می بایس
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2- فیلتر شنی 
فيلتــر شــن كــه پــس از هيدروســيكلون قــرار می گيــرد عامــل بســيار موثــری 
در تصفيــه عوامــل آلــی و جلبكهــا مــی باشــد در حالــی كــه مــی توانــد درصــد 
مناســبی از ذرات معلــق بزرگتــر از 0.5 ميليمتــر را نيــز در خــود نــگاه دارد )بســته 

بــه انــدازه دانــه بنــدی درون فيلتــر(. 
ميـزان جریـان عبـوری مجـاز در فيلترهـای شـنی نبایـد از حـدود ۱000 ليتر در 
دقيقـه در هـر متـر مربـع مسـاحت مقطـع، تجـاوز نمایـد. در صـورت بـروز افت 
فشـار معـادل حدود 0.8 اتمسـفر بيـن ورودی و خروجی فيلتر می بایسـت فيلترها 
شستشـو شـوند بدیـن معنی كـه جریـان آب در محفظه ها عكس شـده تـا ذرات 
تصفيـه شـده مابين دانه هـای فيلتر از آن خارج شـوند. باید دقت شـود در هنگام 

شستشـو از آب تصفيه شـده اسـتفاده گردد. 

انواع فیلترهای شنی
شماره فيلتر شنی/ جنس دانه های محفظه/ اندازه متوسط دانه ها

mm 100-140 1.5 /8/ ذرات گرانيت خرد شده
mm 140-200 0.78 /۱۱/ ذرات گرانيت خرد شده
mm 140-200 0.66 /۱۶/ ذرات سيليس خرد شده
mm 200-230 0.46 /۲0/ ذرات سيليس خرد شده
mm 230-400 0.34 /۳0/ ذرات سيليس خرد شده

3- فیلتر ديسکی يا توری 
فيلترهــای دیســكی معمــوال جهــت جلوگيــری از عبــور ذرات درشــت تــر از ۱00 
ميكرونــی یــا بــه عبارتــی ذرات بيــن ۳00 الــی ۱00 ميكرونــی )0.۳ -0.۱ م م( 
بــكار مــی رونــد و در ميــان ذرات گرفتــار شــده در ایــن نــوع فيلترهــا می  تــوان 
ــور  ــك عب ــواد ارگاني ــك و م ــه، ذرات جلب ــز دان ــای ری ــواع شــن و ماســه ه ان

كــرده از فيلترهــای قبلــی را نيــز مشــاهده نمــود. 
ــن  ــاری قطــره  ای، ای ــك ایســتگاه مركــزی در سيســتمهای آبي ــن در ی بنابرای
ــا در  ــژه ای مخصوص ــت وی ــد و از اهمي ــی باش ــر م ــن فيلت ــر آخری ــوع فيلت ن
ــره ای از  ــاری قط ــای آبي ــا نواره ــا و ی ــره چكانه ــه در آن قط ــتم هایی ك سيس
حساســيت ویــژه ای برخــوردار هســتند، برخــوردار مــی باشــد. در كل فيلترهــای 
ــای  ــن عضوه ــاس تری ــی از حس ــب یك ــش مناس ــا م ــوری ب ــا ت ــكی ی دیس

ــرل مركــزی مــی باشــند.  سيســتم كنت
در ایــن نــوع سيســتم هــا پيشــنهاد مــی شــود تــا در صــورت بــروز افــت فشــار 
بــه ميــزان 0.۷ اتمســفر بيــن دو ســر ورودی و خروجــی فيلتــر، فيلتــر شستشــو 
)backwash( شــود. شستشــو در صــورت پكيــج بــودن سيســتم مراحــل ســهلی 
داشــته و تنهــا بــا بــاز و بســته كــردن دو شــير جهــت هــر فيلتــر بــه صــورت 

متوالــی امــكان پذیــر مــی باشــد.
ــز  ــه تمي ــدام ب ــه آن اق ــدن محفظ ــاز ش ــا ب ــوال ب ــورت معم ــن ص ــر ای در غي
نمــودن دیســكها مــی شــود. اخيــرا فيلترهــای دیســكی از نــوع تلفيــق 
ــكان  ــن ام ــدی ای ــكی ۳ بع ــای دیس ــام فيلتره ــا ن ــبكه  ای ب ــك های ش دیس
را بــه مصرف كننــده مــی دهــد تــا بــا افزایــش ســطح جانبــی فيلتراســيون بــه 
ــان و كاهــش  ــش راندم ــای دیســكی پيشــين و افزای ــر فيلتره ــزان ۱0 براب مي

ــود.  ــش داده ش ــك دوره كاری كاه ــو در ی ــات شستش ــار، دفع ــت فش اف

ــيار  ــتمها بس ــوع سيس ــن ن ــبكه ای در ای ــك های ش ــوی دیس ــالوه شستش بع
ــه مهمــی كــه در طراحــی  ــر از دیســك های پيشــين مــی باشــد. نكت ســاده ت
سيســتمهای فيلتراســيون مــی بایســت بــه آن توجــه نمــود كارایــی فيلترهــای 

ــرد متفــاوت آنهــا مــی باشــد.  مختلــف و كارب
بــه عنــوان مثــال هيچــگاه نمی تــوان بــه دليــل ریــز مــش بــودن فيلترهــای 
ــر شــن صــرف نظــر نمــود مگــر در  دیســكی از نصــب هيدروســيكلون و فيلت
مــواردی خــاص و پــس از تحقيــق و آزمون هــای مختلــف بــه حــذف برخــی از 

فيلترهــا از چرخــه فيلتراســيون اقــدام نمــود.

نحوه گرفتگی شیمیايی
بيــش از 90 درصــد گرفتگــی هــای شــيميایی در سيســتمهای آبيــاری معموال از 

دو عامــل ›كربنــات كلســيم‹ )CaCO3( و ›آهــن‹ نشــات مــی  گيرد. 

كربنات كلسیم به دو صورت زير قابل رسوب گذاری می باشد
۱- تبخيــر آب و باقــی گــذاردن نمكهــای موجــود در آب كــه بيشــتر در دهانــه 

قطــره چكانهــا صــورت مــی گيــرد. 
۲- افزایــش دمــا و یــا pH كــه باعــث كاهــش حالليــت كربنــات كلســيم در آب 
شــده و بــا واكنــش بــا ســایر فلــزات موجــود در آب از جملــه Ca باعــث رســوب 
كربنــات هــا در لولــه و قطــره چكانهــا مــی شــود. عناصــر آهــن موجــود در آب 
آبيــاری بــا اكسيداســيون بيولوژیكــی مواجــه شــده و رســوبات اكســيد آهــن بــا 

رســوب در آب موجــب گرفتگــی دریپرهــا مــی شــود.

تزريق مواد شیمیايی به درون سیستم آبیاری
ــز شــده در  ــاری آنالي ــه آب آبي ــی ك ــا در صورت ــر تنه ــر شــده در زی ــوارد ذك م

ــردد. ــی گ ــد پيشــنهاد م ــرار دارن ــرزی و خطــر ق ســطح م

1- جلوگیری از رسوب كربنات كلسیم
ــگاه  ــا فســفریك جهــت ن تزریــق دایــم اســيد ســولفوریك، هيدروكلریــك و ی
داشــتن pH آب آبيــاری نزدیــك بــه ۷ و در مــواردی كــه بــه صــورت موضعــی 
هــر یــك مــاه یكبــار تزریــق صــورت مــی گــردد پایيــن آوردن pH تــا حــد ۳ 
و در مــواردی كــه تزریــق اســيد بــه منظــور بــر طــرف كــردن رســوب تثبيــت 

ــا حــد ۲ پایيــن آورده شــود.  ــكار مــی رود، pH می بایســت ت شــده ب
در مـــواردی كـــه pH بـــه ميـــزان ۳ یـــا پایيـــن تـــر مـــی رســـد جهـــت 
ـــا  ـــت نهایت ـــی بایس ـــق م ـــدت تزری ـــا م ـــه ه ـــدن ریش ـــيب دی ـــری از آس جلوگي
۲0-۱5 دقيقـــه باشـــد. در ایـــن مـــورد قبـــل از تزریـــق اســـيد حتمـــا بـــا 

كارشناســـان مشـــورت كنيـــد.
بــا تزریــق اســيد حالليــت كربنــات كلســيم بــاال رفتــه و امــكان رســوب گذاری 
كربنــات كلســيم پایيــن مــی آیــد. قبــل از تزریــق خورندگــی اتصــاالت آهنــی و 
آلومينيومــی توســط اســيد مــی بایســت مــد نظــر قــرار گيــرد. معمــوال اتصــاالت 

پلــی اتيلــن و پــی وی ســی نســبت بــه اســيد مقــاوم هســتند.

2- جلوگیری از رسوب آهن
جهــت جلوگيــری از رســوب آهــن مــی تــوان قبــل از ورود آب بــه پمــپ، آن را 
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بــه اســتخر هدایــت نمــوده و عمليــات هوادهــی صــورت گيــرد و بدیــن ترتيــب 
آهــن اكســيده شــده در كــف اســتخر رســوب نمایــد. 

اقـدام شـيميایی در ایـن مـورد تزریـق كلرین به سيسـتم آبياری می باشـد كه در 
ایـن مورد مسـائل زیسـت محيطـی، تثبيت كلریـن در خاك و حساسـيت گياهان 
مـی بایسـت در نظـر گرفتـه شـود. در مورد ميـزان و نحـوه تزریـق كلرین جهت 

جلوگيری از رسـوبات آهن با كارشناسـان مشـورت شـود. 

3- شستشوی گرفتگی های بیولوژيکی و ارگانیك
ــق  ــاری، تزری ــتم های آبي ــی در سيس ــی بيولوژیك ــری از گرفتگ ــت جلوگي جه
كلریــن بــه صــورت دایــم بــه ميــزان ۱ الــی ppm ۲ پيشــنهاد می شــود. مــدت 
ــر در  ــن دریپ ــت دورتری ــه جه ــی ۲0 دقيق ــا ۱0 ال ــر ب ــت براب ــق می بایس تزری
سيســتم باشــد. اگــر گرفتگــی شــروع شــده و در مرحلــه ميانــی قــرار دارد غلظت 
ــرار  ــی ق ــه بحران ــی در مرحل ــه گرفتگ ــی ك ــده و در صورت ــنهاد ش 5ppm پيش

گرفتــه باشــد بــا غلظــت ۲0 الــی ۳0ppm مــی تــوان سيســتم را شستشــو داد. در 
كل جهــت كنتــرل رشــد بيولوژیكــی مــواد ارگانيــك تزریــق دوره ای بــه روزانــه 

ترجيــح داده مــی شــود. 
ــه مصــارف  ــازار كــه ب ــده هــای موجــود در ب ــه اینكــه ســفيد كنن ــا توجــه ب ب
خانگــی می رســد همــه جــا در دســترس مــی باشــد مــی تــوان از ایــن محلــول 
بــه جــای كلریــن اســتفاده نمــود بــه شــرطی كــه بــه ایــن نكتــه كــه ســفيد 
كنننــده هــا دارای كلریــن 5 درصــد هســتند توجــه شــود. بــه عنــوان مثــال در 
صــورت نيــاز بــه 0.5 ليتــر كلریــن مــی بایســت ۱0 ليتــر ســفيد كننــده تهيــه 
نمــود و در صــورت نيــاز بــه تزریــق ppm ۱ كلریــن می بایســت ســفيدكننده را 

بــه غلظــت ۲0ppm تزریــق نمــود. 
جهــت تســت و كنتــرل شستشــوی كامــل سيســتم، غلظــت كلریــن در هنــگام 
خــروج از دریپرهــا مــی بایســت مســاوی بــا غلظــت كلریــن تزریقــی باشــد. در 
ــت  ــت دق ــاری می بایســت نهای ــه سيســتم آبي ــن ب ــق كلری ــورد تزری كل در م
ــاك و  ــت در خ ــط زیســت، تثبي ــر محي ــوء آن ب ــرات س ــا اث ــرد ت صــورت پذی

حساســيت گيــاه كنتــرل شــود.

تزريق كودهای محلول در آب در سیستم های آبیاری
ــا راندمــان  مكانيــزم سيســتمهای آبيــاری قطــره ای بــه صورتــی اســت كــه ب
ــط رشــد  ــه محي ــاه را ب ــرق گي ــر و تع ــاز تبخي ــورد ني ــاالی 85 درصــد آب م ب

ریشــه هــا مــی رســاند. هميــن امــر و همچنيــن ارزش بــاالی كودهــای مــورد 
نيــاز گيــاه موجــب گشــته تــا از ســالها پيــش متخصصيــن تغزیــه گيــاه بــه فكــر 
رســاندن عناصــر غذایــی مــورد نيــاز گيــاه بــه هميــن شــيوه بــا راندمــان بــاال 

 .)Fertigation( ــند باش
ــكار  ــاری ب ــتم های آبي ــود در سيس ــق ك ــت تزری ــون جه ــه تاكن ــی ك راه های
گرفتــه شــده متنــوع مــی باشــد. یكــی از بــه صرفــه تریــن و موثرتریــن ایــن 
ــق كــود )Mazzei Injector( مــی باشــد  ــوری تزری شــيوه هــا اســتفاده از ونت
كــه بــا راندمــان بســيار بــاال و بــا غلظــت كامــال یكنواخــت محلــول كــود را بــه 

درون سيســتم هدایــت مــی كنــد. 
ــد  ــد درص ــی كن ــوه م ــم جل ــيار مه ــه بس ــن پروس ــه در ای ــی ك ــئله مهم مس
ــری  ــفانه بكارگي ــد. متاس ــی باش ــباع و pH آن م ــه اش ــود، درج ــت ك حاللي
كودهایــی بــا كيفيــت بســيار نــازل باعــث بــروز خســاراتی جبــران ناپذیــر بــه 
سيســتم آبيــاری مــی شــوند. در ایــن زمينــه و قبــل از تهيــه كــود جهــت تزریــق 
بــه درون سيســتم آبيــاری می بایســت بــا كارشناســان مربوطــه مشــورت شــود. 
ــا پایيــن  ــاز غذایــی گياهــان، ب ــر تاميــن ني ــرا كودهــای UNEC عــالوه ب اخي
آوردن pH آب آبيــاری در حــد 4-۳ باعــث عــدم رســوب گذاری امــالح محلــول 
در آب گشــته و عــالوه بــر آن بتدریــج باعــث شستشــوی رســوبات پيشــين نيــز 
مــی گردنــد. ایــن نــوع كودهــا در حــال حاضــر بســيار مطــرح بــوده و هــر ســال 
اســتفاده كننــدگان از سيســتمهای آبيــاری مخصوصــا سيســتمهای قطــره ای را 

بــه خــود جلــب مــی كنــد.

● داليل گرفتگی قطره چکان ها
۱-گرفتگی فيزیكی )رسوبات معلق غير محلول(

۲-گرفتگی بيولوژیكی و مواد آلی )باكتری ها و جلبك( 
۳-گرفتگی شيميایی )مواد محلول در آب(

گرفتگــی در سيســتم آبيــاری مــی توانــد همزمــان هــر ســه نــوع مــوارد بــاال را 
شــامل شــود ولــی در كل دليــل گرفتگــی در سيســتم آبيــاری بســتگی بــه نــوع 

منبــع تاميــن آب در آن سيســتم دارد. 

منابع آب در سیستم های آبیاری دو گروه هستند:
● منابع زیرزمينی نظير چاه های آب عميق و نيمه عميق. 

● منابع آب سطحی مانند رودخانه ها، كانالهای رو باز و شبكه های آبياری. 

● آنالیز آب آبیاری
ــای آب و  ــوال در آزمایشــگاه ه ــه معم ــز آن ك ــاری و آنالي ــش آب آبي ــا آزمای ب
خــاك سراســر كشــور صــورت مــی پذیــرد مــی تــوان تصميــم الزم در مــورد 
ــه هــای  چگونگــی مدیریــت سيســتم فيلتراســيون و شستشــوی شــيميایی لول
آبيــاری بــه صورتــی كــه باعــث رســوب بــرداری از لولــه هــا و قطــره چكانهــا 
مــی گــردد را عملــی نمــود. بنابرایــن در اوليــن قــدم مــی بایســت نتيجــه آب 

آبيــاری بــه همــراه آناليــز آن را در دســت داشــت.
***

http://www.ake.blogfa.com :منبع
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خواص
گياهــی بوتــه ماننــد و دارای ســاقه هــای پوشــيده از خــار اســت. منشــأ اصلــی 
ــی  ــن خوراك ــه آن روغ ــت از دان ــده اس ــر ش ــا ذك ــف آفریق ــی مختل آن نواح
اســتخراج و از اليــاف آن محصــوالت مختلــف منجلــه كاغــذ گونــی و چتائــی 

و ... تهيــه مــی شــود.
كنــف گياهــی اســت دو لپــه و گلــدار یكســاله بــا ریشــه هــای متراكــم و عميــق 
و ســفيد رنــگ، ســاقه ایــن گيــاه نســبتاً علفــی و اكثــراً بــدون انشــعاب و ارتفــاع 
آن از یــك تــا 4 متــر تغييــر مــی كنــد. ارتفــاع متوســط ســاقه كنــف بيــن ۲/4 
تــا ۳/۶ متــر اســت. برگهــای كنــف متنــاوب بــا دمبرگــی نســبتاً بلنــد، رگبرگهای 
پنجــه ای و برگهــا ســاده یــا پنجــه ای اســت كــه هــر دو نــوع بــرگ ممكــن 
اســت روی یــك بوتــه وجــود داشــته باشــد. برگهــا دارای لبــه هــای دندانــه دار 
ــورت  ــود دارد. گل بص ــزی وج ــای ری ــاقه كركه ــرگ و س ــطح ب ــوده و در س ب
منفــرد نســبتاً بــزرگ در روی ســاقه در نقطــه بيــن بــرگ و ســاقه قــرار دارد. گل 

كنــف كامــل و منظــم می باشــد. 
كاســه گل از 5 كاســبرگ كــه در قاعــده كــم و بيــش بــه یكدیگــر چســبيده اند 
و جــام گل از 5 گلبــرگ غالبــاً متقــارن كــه در قاعــده پيوســته هســتند تشــكيل 
یافتــه اســت. كاســه گل دارای كاســچه )كاســه فرعــی( كــه باریــك و معمــواًل 
ــت و  ــگ اس ــش رن ــط بنف ــی در وس ــام گل زرد ول ــند. ج ــوب ميباش دارای 8 ل
گلبرگهاســه تاچهــار برابــر بلندتــر از كاســبرگها مــی باشــد. نافــه كــه از تعــداد 
ــته  ــه پيوس ــی از 5 برچ ــی فوقان ــت. مادگ ــه اس ــكيل یافت ــم تش ــياری پرچ بس

تشــكيل یافتــه و تمكــن آن محــوری اســت. 
تخمــدان 5 خانــه ای مجــزا و در هــر خانــه دو ردیــف تخمكواژگــون )آناتــروپ( 
قــرار دارد. ميــوه كنــف كپســول لوكوليســيد، تخــم مرغــی شــكل، نــوك تيــز 
ــر كپســول  ــر نصــف كاســبرگ اســت. ه ــاً براب ــا تقریب ــدازه آنه ــرك دار و ان ك
دارای 55 برچــه اســت. كــه در داخــل هــر برچــه حداقــل یــك دانــه وجــود دارد. 

دانه هــا بــه رنــگ ســياه و خاكســتری و در داخــل هركپســول حــدود ۱8 تــا ۲0 
دانــه وجــود دارد. ایــن گونــه دارای چهــار واریتــه بــه قــرار زیــر مــی باشــد:

H.c.var.vulgaris )۲(      Hici var. Viridis )۱(
H.c. var sinplox )4(   H.c. var purpurea )۳(

از ارقــام مهــم كنــف مــی تــوان از كوبــا ۱08 و كوبــا ۲0۳۲، كوبانــو، مصــری، 
اورگالیــد، فلوریــدا، رودزیــن و ســودان تــر ادیــف نــام بــرد.

نیاز اكولوژيکی
آب و هوا

ــد در مناطــق گــرم و  ــی بای ــذر كاف ــاف ب ــد الي ــرای رشــد و نمــو و تولي ــاه ب گي
نيمــه گرمســيری كشــت گــردد. كنــف در برابــر ســرما حســاس بــوده و یخبندان 

عامــل مهــم محــدود كننــده كاشــت، توليــد جوانــه و رشــد آن اســت. 
ــانتی  ــه س ــدود ۱۲ درج ــف ح ــه كن ــد جوان ــرای تولي ــرارت ب ــه ح ــل درج حداق
گــراد اســت مناســبترین درجــه حــرارت بــرای كنــف در طــول دوره رشــد ۲5 تــا 
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۳0درجــه ســانتی گــراد مــی باشــد. در فصــل تابســتان مــی توانــد گرمــای ۳5 تــا 
40 درجــه را تحمــل كــرده بــه رشــد خــود ادامــه دهــد. هــر گاه كنــف در مناطــق 
مرطــوب و در زميــن هایــی كــه در نزدیكــی دریــا كاشــته شــود، رطوبــت نســبی 

۶8 تــا 8۲ درصــد را تحمــل مــی كنــد.
كنـف گياهـی روز بلنـد و در مناطقـی كـه روزانه كمتر از ۱۲/5 سـاعت روشـنایی 
وجود دارد، بخوبی رشـد نكرده با رور نشـده و كشـت آن موفقيت آميز نمی باشـد. 
مناطـق بـا ورزش بـاد شـدید بـرای رشـد كنـف مناسـب نيسـت زیـرا باد شـدید 
عـالوه بـر تبخير سـریع، باعث خوابيدگی )ورس( سـاقه ها می شـود. كشـت كنف 
بخصـوص انـواع وحشـی آن در زمين های هم سـطح دریا تا ارتفـاع ۱۲50 متری 
امـكان پذیـر اسـت لكـن مناسـب تریـن ارتفاع بـرای انـواع اصالح شـده كنف از 

سـطح دریـا حـدود ۶00 متر می باشـد.

خاک
ــوذ و  ــل نف ــاًل قاب ــی و كام ــد دارای عمــق كاف ــف بای خــاك محــل كشــت كن
ــاه  ــن گي ــرای كاشــت ای ــرای هميــن زميــن هــای رســی ب ــز باشــد ب حاصلخي

مناســب نمــی باشــند.
ــرای كاشــت كنــف زميــن هــای رســی شــنی، شــنی رســی  بهتریــن خــاك ب

ــند. ــی می باش ــواد ارگانيكــی كاف ــا م ــی ب ــا لمون ــی شــنی و ی لمون
ــی زه كشــی نشــده  ــاال و بخوب زميــن هایــی كــه ســفره آب زیرزمينــی آنهــا ب
باشــند و همچنيــن زميــن هــای باتالقــی بــرای كاشــت و رشــد و نمــو كنــف 

مناســب نيســتند. كنــف نســبت بــه شــوری كــم و بيــش مقــاوم اســت.
ــن در  ــت ليك ــا ۷/8 اس ــن 4/۷ ت ــف بي ــل كن ــد كام ــرای رش ــب ب pH مناس

خاكهائــی كــه pH آنهــا بيــن ۶ تــا ۶/8 و حداكثــر ۷ باشــد بهتــر رشــد می نمایــد.

تناوب 
كنــف گياهــی اســت كــه در دوره رشــد مــواد غذائــی زیــادی را جــذب و زميــن 
را از وجــود مــواد غذایــی بویــژه مــاده ازتــه و فســفره نســبتاً ضعيــف مــی نمایــد. 
كاشــت مــداوم یــا چنــد ســاله آن در یــك زميــن ســبب بــروز بيماریهــای گياهی 
بخصــوص بوتــه ميــری شــده و موجــب نقصــان محصــول مــی شــود. عــالوه بر 
ایــن هــا در مناطقــی كــه كاشــت كنــف و پنبــه رواج دارد چــون ایــن دو گيــاه از 
یــك تيــره هســتند و دارای آفــات و بيماریهــای مشــترك مــی باشــند نبایــد آنهــا 
را در تنــاوب بدنبــال هــم قــرار داد و حتــی در یــك مزرعــه حتــی المقــدور بایــد 

ایــن دو را بــا فاصلــه نســبتاً زیــاد و دور از یكدیگــر كاشــت در صورتــی كــه در 
گــردش زراعــی كنــف بعــد از گياهــان تيــره حبوبــات كاشــته شــود، توليــد اليــاف 

و بــذر رضایــت بخــش خواهــد بــود.
كنــف را مــی تــوان در تنــاوب همــراه بــا گياهانــی ماننــد حبوبــات، بــادام زمينــی، 
گنــدم، ذرت و حتــی برنــج قــرار داده، تنــاوب دو یــا ســه ســاله بــر قــرار نمــود. در 
شــمال ایــران بــرای توليــد كنــف اغلــب تنــاوب ســه ســاله شــرح زیــر برقــرار 

مــی گــردد:
سال اول: ذرت

سال دوم: حبوبات
سال سوم: كنف.

آماده سازی خاک
زميــن كشــت كنــف بایــد از لحــاظ موادآلــی غنــی باشــد. لــذا اگــر بــرای تقویــت 
و اصــالح زميــن در ســال قبــل كــود ســبز داشــته شــده باشــد بایــد در اواســط 
ــر خــاك رفتــن كــود ســبز و پوســيدن  ــر زی ــا در اث ــز زميــن را شــخم زد ت پائي
آن مــواد آلــی زميــن )هومــوس( افزایــش یابــد یــا بــا اضافــه كــردن كــود دامــی 
پوســيده در پائيــز بــه مقــدار ۲0 تــا ۳0 تــن در هكتــار آنهــا بــا شــخم عميــق 
بــه زیــر خــاك بــرد. عمــق ایــن شــخم بســتگی بــه عمــق خــاك زراعتــی دارد 
ــدان و ســرما  ــر اســت در بهــار پــس از یخبن و حــد متوســط آن ۲0 ســانتی مت
بایــد زميــن را شــخم ســطحی و یــا دیســك زد تــا كلــوخ هــا كامــاًل خــرد شــوند 

شــخم و یــا دیســك بهــاره بایــد عمــود بــر شــخم پائيــزه باشــد. 
در صــورت وجــود بقایــای محصــول ســال قبــل از قبيــل ریشــه و ســاقه یــا علف 
هــای هــرز در ســطح زميــن بایســتی آنهــا را جمــع آوری و از زميــن خــارج كــرده 

و ســپس بــه تســطيح زميــن اقــدام نمود.

مواد غذايی مورد نیاز كنف
ــا توجــه بــه شــرایط آب و  بــرای آنكــه كنــف محصــول كافــی توليــد نمایــد ب
هوایــی و نوعــی كــه كاشــته مــی شــود الزم اســت از كودهــای شــيميائی بویــژه 
ــتفاده  ــرای اس ــود. ب ــتفاده ش ــاز اس ــورد ني ــدار م ــه مق ــاس ب ــفر و پت ازت و فس
بيشــتر گيــاه از مــواد فســفره و پتــاس بهتــر اســت ایــن دو مــاده را قبــل كاشــت 
و بــه وســيله دیســك در عمــق 4 یــا 5 ســانتی متــری خــاك قــرار داد. ليكــن 
اگــر كــود ازتــه )اوره( در دو مرحلــه و بــه صــورت ســرك بــه زميــن اضافــه شــود 

نتيجــه بهتــر خواهــد بــود. 
مرحلــه اول پخــش كــود ازتــه همزمــان بــا تنــك كــردن بوتــه هــای اضافــی و 
مرحلــه دوم ۳0 روز بعــد از مرحلــه اول اســت. هــرگاه كنــف بــه منظــور توليــد 
بــذر كاشــته شــود مصــرف بيــش از حــد مــورد نيــاز مــاده ازتــه ســبب دیرســی 
گيــاه و علفــی شــدن آن گردیــده و بــه ورس ســاقه كمــك مــی كنــد. در شــمال 
ميــزان كــود شــيميائی بــه قــرار زیــر اســت ازت ۱00 كيلوگــرم در هكتار ، فســفر 

۶0 كيلوگــرم در هكتــار و پتــاس ۳0كيلوگــرم در هكتــار.

كاشت
ـــاك از  ـــوی و خ ـــرایط ج ـــه ش ـــود ك ـــاب ش ـــوری انتخ ـــد ط ـــت بای ـــان كاش زم
ـــه  ـــيدن ب ـــرای رس ـــد و ب ـــب باش ـــذر مناس ـــش ب ـــت و روی ـــرای كاش ـــر ب هرنظ
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ـــد  ـــرای تولي ـــی ب ـــل مهم ـــز عام ـــار ني ـــذر در هكت ـــدار ب ـــن مق ـــدف تعيي ـــن ه ای
ـــرارت  ـــه ح ـــش درج ـــرما و افزای ـــع س ـــس از رف ـــذا پ ـــود. ل ـــد ب ـــول خواه محص
ـــه  ـــت ب ـــرا كاش ـــود زی ـــت ش ـــه كش ـــدام ب ـــر اق ـــه زودت ـــر چ ـــار ه ـــاك در به خ

ـــت: ـــر اس ـــای زی ـــع دارای مزای موق
ــای  ــاران ه ــارش ب ــع ب ــه در موق ــردد ك ــی گ ــبب م ــع س ــه موق ــت ب )۱( كش
بهــاری جوانــه بــه ســرعت از بــذر خــارج و رشــد اوليــه آن بهتــر انجــام می شــود.

)۲( رشــد گيــاه تــا زمــان برداشــت كامــل شــده و مقــدار محصــول نيــز افزایــش 
ــد زمــان  ــور حساســيت كمتــری دارن ــه ن ــد در مــورد ارقامــی كــه نســبت ب یاب
ــد گل و رســيدن و در  ــه تولي ــرد مرحل ــر انجــام گي كاشــت آنهــا هــر چــه زودت

نتيجــه برداشــت محصــول نيــز زودتــر انجــام خواهــد شــد.
ــی و شــرایط مناســب  ــرارت خــاك كاف ــت و ح ــذر رطوب ــع كاشــت ب ــر موق اگ
باشــد بــذر كاشــته شــده پــس از 5 تــا ۶ و حداكثــر 8 روز جوانــه توليــد مــی نماید 
ــا  ــا ۱05 روز و از گل دادن ت ــا ظهــور اوليــن گل حــدود 90 ت ــه ت ــد جوان از تولي

رســيدن كامــل حــدود 45 تــا 50 روز طــول مــی كشــد. 
ــا حــدود اواخــر  ــدران از حــدود اواخــر فروردیــن ت زمــان كاشــت كنــف در مازن
اردیبهشــت مطابــق شــرایط جــوی تغييــر مــی كنــد. بهتریــن زمــان كشــت كنف 
در خوزســتان )دزفــول( از اوایــل اســفند تــا اواســط اردیبهشــت و در ایرانشــهر از 
اواســط بهمــن تــا اواخــر اســفند مــاه اســت. در وراميــن مناســب تریــن زمــان 

كاشــت از حــدود اوایــل اردیبهشــت تــا اواخــر خــرداد مــاه مــی باشــد.

مقدار بذر
ـــر درجـــه حـــرارت محيـــط در  ـــع عواملـــی نظي ـــار تاب ـــرای هـــر هكت ـــذر ب مقـــدار ب
ـــذر  ـــه ب ـــد )تهي ـــدف از تولي ـــی(، ه ـــا آب ـــی ی ـــت )دیم ـــوع زراع ـــت، ن ـــان كاش زم
ـــر  ـــتپاش( تغيي ـــی دس ـــا كرت ـــی ی ـــت )خط ـــن روش كاش ـــاف( و همچني ـــا الي ی

ـــد. ـــی كن م
ـــه  ـــی ك ـــای خط ـــت ه ـــاف در زراع ـــه الي ـــور تهي ـــه منظ ـــف ب ـــت كن در كاش
ـــا ۲5  ـــدود ۲0 ت ـــاز ح ـــورد ني ـــذر م ـــدار ب ـــود مق ـــی ش ـــته م ـــين كاش ـــا ماش ب
ـــی ۲5  ـــا۲0 و گاه ـــت ۱5 ت ـــوط كاش ـــه خط ـــت و فاصل ـــار اس ـــرم در هكت كيلوگ
ـــور از  ـــرگاه منظ ـــد ه ـــی باش ـــر م ـــانتی مت ـــا 5 س ـــه ه ـــن بوت ـــر و بي ـــانتی مت س
ـــرم و  ـــا ۱5 كيلوگ ـــی ۱0 ت ـــذر مصرف ـــدار ب ـــد مق ـــذر باش ـــد ب ـــف تولي كاشـــت كن
ـــا را  ـــه ه ـــه بوت ـــر و فاصل ـــانتی مت ـــا ۶0 س ـــن 40 ت ـــد بي ـــوط را بای ـــه خط فاصل

ـــرد.  ـــاب ك ـــر انتخ ـــانتی مت ـــا ۷ س ـــن 5 ت بي

در زراعــت هــای دســتپاش مقــدار بــذر مــورد نيــاز بيشــتر از زراعتهــای خطــی و 
حــدود ۳5 تــا 40 كيلوگــرم در هكتــار اســت.

در زراعتهــای خطــی كــه كاشــت بوســيله بــذر پــاش انجــام ميشــود معمــواًل بذر 
ــذر  ــد. عمــق كاشــت ب ــاره هــای خطــوط كاشــت می كارن ــا كن را در وســط و ی
كنــف در شــرایط مختلــف بيــن ۱ تــا ۳ ســانتی متــر تغييــر كــرده و مناســب ترین 

آن حــدود ۲ تــا ۳ ســانتی متــر اســت.
هنــگام كاشــت بــرای پيشــگيری و از بيــن بــردن پــاره ای از بيماریهــای بــذرزاد 
ــر  ــا ســموم سيســتميك و یــا ســمومی ب ــذر را ب بهتــر اســت قبــل از كاشــت ب

مبنــای P.C.N.B ضدعفونــی نمــود.

داشت
ـــا از  ـــات و بيماریه ـــا آف ـــارزه ب ـــن و مب ـــردن، وجي ـــك ك ـــاری، تن ـــت، آبي داش

ـــد. ـــی باش ـــت م ـــات داش ضروری

آبیاری
مقــدار آب مــورد نيــاز كنــف از زمــان كاشــت تــا رســيدن كامــل بســتگی بــه 
ــط و  ــت نســبی محي ــرارت و رطوب ــه ح ــاك، درج ــس خ ــا، جن ــه ه ــم بوت تراك

ــاران دارد. ــزش ب ــدار ری مق
در مناطقـی كـه حـدود 500 تـا ۷50 ميلـی متـر بارندگـی سـاليانه داشـته باشـد 
می تـوان زراعـت دیـم كنـف را انجـام دهـد در غيـر ایـن صـورت آبيـاری الزامی 
اسـت. در جنـوب ایـران بـه علت شـور بودن زمينها بهتر اسـت از كاشـت كنف به 

صـورت كرتـی اجتنـاب كـرده و ایـن گيـاه را بـه صـورت خطی كشـت كرد.

تنك كردن و وجین
پــس از آنكــه رشــد اوليــه كنــف كامــل شــد و ارتفــاع بوتــه هــا حــدود ۱0 تــا ۱۲ 
ســانتی متــر گردیــد. بایســتی بوتــه هــای اضافــی را تنــك و از بيــن خــارج نمود. 
عمــل تنــك كــردن معمــواًل بــا دســت انجــام ميشــود. پــس از پایــان آن بایــد 
فاصلــه بوتــه هــا در روی خطــوط بيــن 5 تــا ۷ ســانتی متــر و فواصــل خطــوط 
ــانتی  ــا ۶0 س ــذری 40 ت ــف ب ــورد كن ــا ۳0 و در م ــی ۲0 ت ــف ليف ــورد كن در م
ــا ۳ و  ــری از رشــد علفهــای هــرز الزم اســت در ۲ ت ــرای جلوگي ــر باشــد. ب مت
حداكثــر 4 مرتبــه مزرعــه را وجيــن كــرد. مناســب تریــن وســيله مبــارزه اســتفاده 

از كولتيواتــور اســت.
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آفات و بیماری ها
مهمتریـن آفات كنـف عبارتند از: آفات كرم خـاردار، كارادرینـا، تریپس، آگروتيس 
و شـته. كـه سـم مورد مصـرف برای تریپـس ، شـته متاسيسـتوكس ۱/5 در هزار 
می باشـد و بـرای كـرم خـاردار وكارادرینـا و آگروتيس می توان از سـم سـوین به 

نسـبت ۲ كيلـو در هكتار اسـتفاده كرد. 
از دیگـر آفـات سـر پولـك )Padagrica mentriesi( ميباشـد كـه با سـم تيودان 
 Agrotis( مـی تـوان بـا آن مبـارزه نمـود. آفت دیگـر كرم ریشـه یـا الرو پروانـه
segetum( كـه بـرای مبـارزه بـا آن بایـد بـا علف هـای هرز مبـارزه و بـا ليندین 

۲5درصـد طعمه پاشـی نمود.
آفت دیگر كرم سـاقه كنف )pyrausta nubilalis( می باشـد كه با قطع و سـوزاندن 

علفهـای هـرز اطـراف مزرعه در ماه های تيـر و مرداد می توان بـا آن مبارزه نمود.

بیماري هاي مهم كنف
)۱( بيماری پوسـيدگی طوقه و ریشـه كنف )Fusarium bucharicum( كه عامل 

آن قـارچ مـی باشـد كه برای مبارزه و پيشـگيری آن كارهای زیر ضروری اسـت:
ــاوب. )۳( خــودداری از  ــش و تن ــت اصــول آی ــاوم، )۲( رعای ــام مق ــه ارق )۱( تهي
كشــت در زميــن هــای باتالقــی و یــا زميــن هائــی كــه دارای امــالح كلســيم 
زیــاد مــی باشــند. )4( مبــارزه شــيميائی كــه تــا حــدودی مشــكل مــی باشــد.

۲- بيماری لكه ارغوانی برگ كنف.
۳- بيماری لكه دودی كنف.

4- بيماری پوسيدگی خاكستری كنف می باشد.

برداشت
زمـان برداشـت كنـف در گيـالن و مازنـدران از حـدود اوایـل مهر تا اواخـر مهر و 
در خوزسـتان و فـارس از اوایـل تـا اواخـر آبـان مـاه و در وراميـن اواسـط آبـان تا 
اواسـط آذر مـی باشـد. برداشـت كنـف زمانـی بایـد انجام شـود كـه سـاقه كاماًل 
خشـك نشـده باشـند در غيـر ایـن صـورت بـه علـت چسـبيدن اليـاف بـه جـدار 
سـاقه جـدا كـردن آنها مشـكل و از كيفيـت آنها كاسـته می شـود. جهت مصرف 
در كارخانجـات كاغذسـازی موقعـی بـه برداشـت كنف اقدام می شـود كـه مقدار 
محصول خشـك سـاقه حداكثر و كپسـول ها رسـيده باشد. اگر كشـت كنف برای 
تهيـه بـذر باشـد مـی تـوان در اواخـر مرحلـه زندگـی كنـف بتدریج كه كپسـولها 
می رسـند آنهـا را از سـاقه جـدا و در محـل مناسـبی انبار نمـود و یا زمان رسـيدن 

دانـه هـا كـه حـدود ۲ ماه پـس از ظهور اوليـن گل در گياه می باشـد سـاقه ها را 
بـه وسـيله ماشـين یـا اره موتوری و با داس قطع كرده و در دسـته هـای ۲0 تا ۲5 
كيلوگرمـی دسـته بنـدی و در مزرعـه در معـرض جریان هـوا قرار داده تا خشـك 
شـوند. پـس از ۲ تـا ۳ و حداكثـر ۷ روز آنهـا را با وسـایل مختلف كوبيـده و دانه ها 
را از سـایر مـواد جـدا كـرده و در داخل گونی هـای كنفی ریخته و انبـار می كنند. 

عـدم وجـود رطوبت و جریان داشـتن مناسـب هـوا در انبـار باید رعایت شـود.
اگـر هـدف از كاشـت كنـف تهيـه اليـاف باشـد معمـواًل قبـل از آنكـه سـاقه هـا 
بطـور كامـل برسـند و قبل از چسـبيدن الياف به جدار سـاقه برداشـت بایـد انجام 
گيـرد. هنـگام برداشـت سـاقه هـا را از ریشـه از زمين خـارج می كننـد در صورتی 
كـه سـاقه ها را از نزدیـك سـطح زميـن كـف بـر نمایند.كيفيـت اليـاف بهتـر می 
باشـد و ریشـه ها و گل و الی اطـراف ریشـه داخـل سـاقه هـا نمی شـوند. پس از 
برداشـت بـرای كاهـش رطوبـت سـاقه و افزایش سـرعت تبخير، سـاقه هـا را در 
دسـته هـای كوچك به شـكل خاصـی در مزرعه به حالت ایسـتاده قـرار می دهند 
كـه بـه آن چاتمـه كـردن مـی گویند. پـس از چند روز دسـته های سـاقه را درون 
حوضچه هائـی كـه در آن هـا آب جریـان دارد قرار مـی دهند و درجـه حرارت آب 
داخـل حوضچـه هـا باید حـدود ۳0 تا ۳۲ درجه سـانتی گـراد باشـد. عمل تخمير 

پوسـت سـاقه توسـط ميكروارگانيسـم های موجـود در آب صورت مـی گيرد.
مـدت زمـان تخمير بسـتگی به درجه حرارت آب داشـته و در شـرایط مسـاعد بين 
۱0 تا ۲0 روز اسـت و در صورت نامسـاعد بودن شـرایط ممكن اسـت تا دو ماه به 
تعویـق بيفتنـد. پـس از پایـان عمل تخميـر و جدا كـردن الياف و شستشـو دادن و 

تميـز كـردن آنها اليـاف را آویزان كرده تا خشـك شـوند. 
حدود یك بيسـتم وزن سـاقه ها را الياف خشـك تشـكيل می دهد. رنگ معمولی 
سـاقه كنـف هيچگونـه تاثيـری در رنگ اليـاف نداشـته و در صورتی كـه تخمير و 

شستشـوی آنهـا دقيق انجام شـود الياف سـفيد و شـفاف حاصل خواهد شـد.

دامنه انتشار
ــل،  ــل ، آم ــهر، باب ــم ش ــدران: قائ ــالن و مازن ــف در گي ــت كن ــق كاش مناط
ــی. ــدر انزل ــتانه، رشــت – بن ــرود آس ــور، لنگ ــی، ســرخ رود، ن ــاد، بندپ محمودآب

ــران:  ــت. ته ــنجان و جيرف ــم، رفس ــان: ب ــارس: داراب، كازرون. كرم ــتان ف اس
ــران. ــاب، مه ــاس، مين ــهر، بندرعب ــول ایرانش ــتان: دزف ــن. خوزس ورامي

***
منبع: کتب طب سنتی
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ضرورت ايجاد سوپرماركت هاي كشاورزي

مهنــدس ســعيد خراســانی زاده مدیرعامــل شــركت ســرو زیســت پویــا 
)توليدكننــده بــذور اســتاندارد صيفــی جــات بــا برنــد Pooya seeds( از ســال 

ــد.  ــت می باش ــه فعالي ــغول ب ۱۳90 مش
ــركت  ــران )AMC( و ش ــی ای ــواد زراع ــركت م ــه كاری در ش ــان تجرب ایش
زميــن )ARD( را در كارنامــه كاری خــود دارد. خراســانی زاده در ســال جــاری 
ــاورزی  ــای كش ــاده ه ــع نه ــركت در واردات و توزی ــاد ش ــه ایج ــم ب تصمي
گرفــت كــه شــركت مشــاوره و بازرگانــی یاقــوت ســبز فــالت پارثــاوا را بــه 

ــود. ــد ســاالری ایجــاد نم ــدس محم ــی مهن مدیرعامل
ــه كشــاورزان در  هــدف از تاســيس و ایجــاد ایــن شــركت خدمــت رســانی ب
جهــت تهيــه نهــاده هــای كشــاورزی بــا كيفيــت، قيمــت مناســب و دسترســی 

همـکاری، تجلـی عینـی و عملی ارزش هايی چـون اتحاد، انصاف - آزادی و در نهايت موفقیت اعضا در دسـتیابی به اهداف مشـترک اسـت كه 
بـا اسـتفاده از روش هـای نويـن كار گروهـی عملـی می گردد. تصمیم به تشـکیل سـوپر ماركت های كشـاورزی، بـه عنوان يکـی از راهکارهای 
مطمئـن در جهـت فراهـم نمـودن زمینـه ای به منظـور ايجاد گـروه و تیـم هايی كه بـه منظور رفع نیازهای كشـاورزان تشـکیل می شـوند، يك 
روش و رويکـرد ارزشـمند و پسـنديده اسـت. بهـره گیـری از توانمندی هـای فکـری، مادی و تولیدی شـركت های كشـاورزی و ايجاد شـرايط 
الزم در جهـت تشـريك مسـاعی و فروش نهاده های كشـاورزی به كشـاورز امروزه يکـی از جديدترين شـیوه های مديريتی می باشـد. در اين 

راسـتا در دی ماه سـال جاری سـوپر ماركت كشـاورزی پارثاوا توسـط مهندس خراسـانی زاده در مشـهد احداث و افتتاح شـد. 

زهرا خوشرو
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آســان بــه آن می باشــد كــه در غالــب ســوپرماركت كشــاورزی انجــام فعاليــت 
می نمایــد. 

ـــداد  ـــور تع ـــا حض ـــاري ب ـــال ج ـــاه س ـــاوا در دي م ـــاورزي پارث ـــوپرماركت كش س
ـــاي  ـــاده ه ـــدگان نه ـــع كنن ـــندگان و توزی ـــدركاران، فروش ـــت ان ـــادي از دس زی
ـــي  ـــه راه ـــه )س ـــراه باغچ ـــر در بزرگ ـــاي معتب ـــا برنده ـــت و ب ـــاورزي باكيفي كش
ـــه و  ـــت حيدری ـــابور، ترب ـــي نيش ـــریان ارتباط ـــوان ش ـــه عن ـــه ب ـــاد( ك ـــك آب مل

مشـــهد مي باشـــد افتتـــاح گردیـــد.
در حاشــيه ایــن مراســم مهنــدس خراســاني زاده، علــل ایجــاد چنيــن 

می دانــد: زیــر  عوامــل  در  را  ســوپرماركتي 

● حذف واسطه ها
ــث  ــادي باع ــل زی ــي عوام ــد ول ــي كن ــن م ــده تعيي ــت كاال را توليدكنن قيم
افزایــش قيمــت مــي شــود. یكــي از ایــن عوامــل حضــور واســطه هــا یــا بــه 
عبارتــي دالالن مــي باشــد كــه بــا خریــد و فــروش محصــول بــه قيمــت آن 
مــي افزاینــد. لــذا بــا ایجــاد چنيــن مراكــزي و حــذف ایــن افــراد ســعي شــده 

قيمــت كاالهــا را كاهــش دهيــم.

● ايجاد تنوع و حق انتخاب
ــع  ــز توزی ــه مراك ــي ب ــي كاف ــدم دسترس ــت ع ــه عل ــاورزان ب ــوال كش معم
نهــاده هــاي كشــاورزي از محصــوالت بــا تنــوع كمتــري اســتفاده مي كننــد. 
ــا  ــه ب ــر لحظ ــده در ه ــرف كنن ــزي، مص ــن مراك ــاد چني ــا ایج ــن ب بنابرای

ــا كيفيــت، قيمــت و برندهــاي متفــاوت آشــنا مــي شــود كــه  ــي ب محصوالت
ــه و  ــه آگاهان ــد ك ــي كن ــاد م ــاورزان ایج ــراي كش ــاب را ب ــق انتخ ــن ح ای
براســاس نيــاز خــود اقــدام بــه تهيــه مایحتــاج خــود نماینــد. در ایــن مركــز 
تخفيــف ویــژه از طــرف شــركتها بــراي كشــاورز در نظــر گرفتــه شــده اســت 

ــي نداشــته باشــد. ــع خودشــان تداخل ــازار توزی ــا ب ــه ب ــه اي ك ــه گون ب

● رقابت سالم براساس كیفیت و قیمت
ــبد  ــل س ــد در تكمي ــی می توانن ــدی و بازرگان ــركتهای تولي ــن روش ش ــا ای ب
كاال، قيمــت و كيفيــت محصــوالت خــود تجدیــد نظــر نماینــد و محصوالتــی 
بــا كيفيــت و قيمــت مناســب در اختيــار مصــرف كننــده كــه همــان كشــاورز 

ــد. ــرار دهن ــد ق می باش

● اجناس تقلبی وارد سوپرماركت نمی شود
ـــازار فـــروش نهـــاده هـــاي كشـــاورزي محصوالتـــي  ـــا توجـــه بـــه ایـــن كـــه در ب ب
بـــا كيفيت هـــاي متفـــاوت وجـــود دارنـــد كـــه بعضـــي هـــا تقلبـــي بـــوده و 
ـــر آن  ـــذا ب ـــد، ل ـــاورز وارد مي نماین ـــه كش ـــري ب ـــران ناپذی ـــه جب ـــت صدم درنهای
ـــي  ـــت و تقلب ـــي كيفي ـــاي ب ـــز از ورود كااله ـــن مرك ـــاد ای ـــا ایج ـــه ب ـــدیم ك ش
خـــودداري نمـــوده تـــا كشـــاورز بتوانـــد كاالي باكيفيـــت و قيمـــت مناســـب 
ـــده  ـــه توليدكنن ـــرمایه ب ـــه بازگشـــت س ـــادي ب ـــك زی ـــه كم ـــد ك ـــداري نمای خری

ـــد. ـــي كن ـــده م ـــع كنن و توزی

● ايجاد نمايشگاه های دائمی
ـــا  ـــوالت ب ـــه محص ـــي عرض ـــگاه دائم ـــوپرماركت، نمایش ـــن س ـــاد ای ـــا ایج ب
ـــه  ـــه اي ك ـــه گون ـــرد ب ـــي پذی ـــورت م ـــوع ص ـــاي متن ـــت ه ـــا و كيفي برنده
محصـــوالت شـــركتهاي مختلـــف جداگانـــه در معـــرض بازدیـــد و فـــروش 
ـــخگویي  ـــي پاس ـــركت آمادگ ـــر ش ـــي ه ـــان فن ـــرد و كارشناس ـــي گي ـــرار م ق

ـــد. ـــتریان را دارن ـــاز مش ـــه ني ب

● امکان ايجاد پايگاه مناســب جهت فروش اينترنتی
فـروش در آینـده بـه صـورت اینترنتـی و در فضـای مجـازی نيـز مي باشـد كه 

كشـاورز بـه راحتـی بتوانـد نهـاده مـورد نياز خـود را تهيـه نماید.   

***
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آموزش پیوند زدن درختان میوه

انتخاب پیوند 
پيوندك نيز مانند پایه دارای صفاتی می باشد كه ذیاًل به شرح آن می پردازیم:

۱- قرابت و تجانس آن با پایه به قسمی كه شرح آن گذشت.
۲- پيونــدك بایــد یكســاله بياشــد. در پيونــد پائيــزه مــی تــوان از شــاخه هــای 
همــان ســال یعنــی از شــاخه هایــی كــه در بهــار ظاهــر شــده انــد اســتفاده نمود. 
ســن پيونــدك نبایــد از یكســال تجــاوز نمایــد ولــی بایــد كامــاًل رســيده باشــد. 
یعنــی بــه انــدازه كافــی ســفت گردیــده و مــواد ذخيــره كافــی در آن جمــع باشــد.
۳- پيونــدك بایــد از شــاخه هــای گل یــا ميــوه دهنــده پایــه مــادر تهيــه شــود.

پيونــدی كــه از شــاخه نــرك برداشــت شــود معمــواًل ميــوه نخواهــد داد.
ــرا  ــد زی ــه نماین ــاخه تهي ــطی ش ــمت وس ــدك را از قس ــت پيون ــر اس 4- بهت
ــای  ــه ه ــف هســتند و جوان ــوان و ضعي ــی ج ــی خيل ــای قســمت فوقان جوانه ه

ــند. ــول می باش ــم محص ــاخه ك ــی ش تحتان
ــد  ــاره بای ــد به ــرای پيون ــد ب ــل دارن ــتراحت كام ــه دوره اس ــی ك 5- در درختان
پيونــدك را بعــد از شــروع دوره اســتراحت و قبــل از بيــدار شــدن پایــه مــادری 
ــدید  ــرمای ش ــدان و س ــر یخبن ــر گاه خط ــود. ه ــه نم ــتانه تهي ــواب زمس از خ
ــد انجــام  ــدان بای ــل از یخبن ــادر قب ــدك از درخــت م ــن باشــد قطــع پيون در بي
ــرد. در  ــی ب ــن م ــا را خشــكانيده و از بي ــاخه ه ــدید ش ــرمای ش ــرا س ــرد زی گي
نگهــداری پيونــدك هایــی كــه قبــل از موعــد پيونــد كــردن از شــاخه مــادری 
ــه  ــی نگــه داشــت ك ــا را در محل ــود و آنه ــاد نم ــت زی ــد دق ــد بای جــدا می كنن
ــد و گرمــای بــی موقــع نيــز باعــث بيــدار  ــه یــه پيونــدك صدمــه نزن ســرما ب

ــا نشــود.  ــر و خشــك كــردن انه شــدن و در نتيجــه تبخي
بــرای ایــن منظــور شــاخه هــا را در خــزه و یــا در خــاك اره مرطــوب در مكانــی 
كــه حداكثــر 5 تــا ۶ درجــه حــرارت داشــته باشــد نــگاه مــی دارنــد. بــرای حفــظ 
ــر  ــاغ زی ــا گرمــا ممكــن اســت آنهــا را در نقطــه ای از ب ــدك از ســرما و ی پيون

خــاك كــرد.
۶- پيونــدك و پایــه در یــك درجــه ار فعاليــت حياتــی باشــد و اگــر ایــن امــر 
ممكــن نشــود پایــه نســبت بــه پيونــدك جلــو باشــد یعنــی دارای فعاليــت بيشــتر 
باشــد. بــه عبــارت دیگــر پایــه بایــد قبــل از پيونــدك از خــواب زمســتانی بيــدار 
شــده شــروع بــه فعاليــت نمایــد )در پيونــد بهــاره( زیــرا در غيــر ایــن صــورت 
ــر  ــرده در اث ــت ك ــه فعالي ــه شــروع ب ــا پای ــل از جــوش خــوردن ب ــدك قب پيون

ــراه دارد و  ــود هم ــا خ ــه ب ــی ك ــره غذای ــی ذخي ــت دادن جزی ــر و از دس تبخي
نرســيدن مــواد غذایــی از پایــه قبــل از جــوش خــوردن خشــك مــی شــود.

1- پیوند اسکنه

تهیه پیوندک
در پيونــد اســكنه، تهيــه پيونــدك خيلــی ســاده و آســانتر از تهيــه پایــه اســت. 
ــا ســه  ــر و دارای دو ی ــاع ۱0 ســانتی مت ــه ارتف ــر ب یعنــی شــاخه ای كــه حداكث
جوانــه در انتهــای فوقانــی باشــد انتخــاب نمــوده قســمت تحتانــی آن را در طــول 
4 تــا 5 ســانتی متــر از دو طــرف متقابــل بــه طــور مــورب مــی تراشــند یعنــی دو 

ســطح تــراش نســبت بــه یكدیگــر مایــل مــی باشــند.

قرار دادن پیوندک روی پايه
بـراي نصـب پيونـدك روی پایـه بایـد دو لـب شـكاف انتهایـی آن را بـه وسـيله 
چاقـوی پيونـد زنی )اگر پایه نازك باشـد( و یا دسـتگاه مخصوص پيوند اسـكنه از 
یكدیگـر بـاز نمـوده پيوندك را در داخـل آن قرار داد. یكی از موارد اسـتعمال پيوند 

اسـكنه در درختـان خانواده سـوزنی برگهـا مانند انواع كاج می باشـد. 
دربـاره ایـن دسـته از درختـان و پـاره ای از گياهـان دیگـر ماننـد گـردو بایـد پيوند 
اسـكنه ای را در جوانـه انتهایـی زد. یعنی بدون اینكه قباًل انتهـای پایه را قطع كنند 
جوانه انتهایی آن را كه نسـبتاً درشـت اسـت از وسط و در طول شـاخه شكاف داده و 
پيونـدك را نيـز كه دارای جوانه انتهایی می باشـد یعنی از انتهای شـاخه باید انتخاب 

شـود پـس از تراشـيدن و تيغه آن در شـكاف پایه قـرار داده می بندند.
در پــاره ای از نباتــات دیگــر ماننــد آزالــه و بعضــی از جورهــای خانــواده تيغــی ها 
)كاكتاســه( بــه جــای اینكــه پایــه را شــكاف دهنــد و پيونــدك را بترشــاند عمــل 
بــر عكــس انجــام می دهنــد. یعنــی انتهــای پایــه را تراشــيده و قســمت تحتانــی 
ــه  ــد نيــز پيونــدك بایــد دارای جوان پيونــدك را شــكاف می دهنــد. در ایــن پيون

انتهایــی باشــد. یعنــی نــوك آن را نبایــد قطــع كــرد.

2- پیوند تاجی
در ایــن پيونــد نيــز شــاخه را از درخــت جــدا كــرده روی انتهــای پایــه كــه بــه 
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طــور افقــی قطــع گردیــده زیــر پوســت ســاقه آن را قــرار مــی دهنــد.
تهیــه پايــه: اگــر پایــه جــوان باشــد پــس از قطــع انتهــای آن در محلــی كــه 
پيونــدك بایــد نصــب شــود بــا چاقــوی پيوندزنــی پوســت پایــه را از چــوب جــدا 
مــی نماینــد بــه نحــوی كــه پوســت شــكاف نخــورد. ایــن امــر در پایــه هــای 
جــوان كــه پوســت آنهــا نــازك مــی باشــد و نرمــی خــود را از دســت نــداده انــد 
ممكــن اســت ولــی در پایــه هــای كهــن كــه پوســت درخــت چــوب پنبــه ای 
شــده و ســفت شــده ایــن طــرز عمــل مقــدور نيســت.برای اجــرای پيونــد تاجــی 
در پایــه هــای نــوع اخيــر شــكافی عمــودی بــه عمــق چنــد ميليمتــر و طــول 4 
تــا 5 ســانتيمتر در پوســت درخــت و در محــل پيونــد ایجــاد نمــوده و بــا نــوك 
چاقــوی پيونــد زنــی پوســت درخــت را از چــوب جــدا مــی كننــد بــه قســمی كــه 
پوســت از پایــه جــدا شــود ولــی قطــع نگــردد و بعــد پيونــدك را زیــر پوســت 
قــرار مــی دهنــد. در طــرز اول بســتن پيونــد الزم نيســت ولــی در طریقــه دوم 
بایــد پيونــدك را بــه وســيله ریســمان در محــل مناســب خــود ثابــت نگه داشــت.

تهیه پیوندک
ــد تاجــی قســمتی از پيونــدك كــه بایــد زیــر پوســت پایــه قــرار گيــرد  در پيون
ــه  ــر پوســت پای ــه آســانی زی ــوان آن را ب ــه بت ــود ك ــی خواهــد ب دارای ضخامت
ــی آن را  ــای تحتان ــازك انته ــای ن ــور در پيوندك ه ــن منظ ــرای ای ــرار داد.ب ق
بطــور مــورب قطــع مــی كننــد ولــی در شــاخه های ضخيــم پيونــدك بایــد بــه 
اصطــالح معــروف شــانه دار باشــد.یعنی اول قســمت بــاالی تــراش پيونــدك را 
افقــی قطــع نمــوده )تقریبــاً تــا مركــز یعنــی وســط ضخامــت پيونــدك( و ســپس 
بقيــه را در امتــداد ســطح موربــی كــه طــول آن تقریبــاً در حــدود ۳تــا 4 ســانتی 

متــر مــی شــود از پيونــدك جــدا نمایــد.
3- پیونــد نیمانیــم: پيونــد انگليســی یــا نيمانيــم كــه در ســایر ممالــك خيلی 
مرســوم اســت و در هــوای آزاد مــورد اســتفاده قــرار مــی گيــرد در ایــران فقــط 
ــاس  ــل گل ســرخ – ی ــی از قبي ــد درختچــه هــای تزئين ــرای پيون ــه ب در گلخان
درختــی – درخــت بــرف یــا زبــان گنجشــك- گل نــارون مجنــون – موچســب 
و غيــره مــورد اســتعمال دارد. در ایــن پيونــد تــا جایــی كــه ممكــن اســت بایــد 
پایــه و پيونــدك دارای یــك قطــر باشــند در ایــن صــورت تهيــه پایــه و پيونــدك 
ــر از  ــه قطورت ــی هــرگاه پای ــی بيــن انهــا نيســت ول ــوده هيــچ تفاوت یكســان ب

پيونــدك باشــد طــرز تهيــه انهــا متفــاوت خواهــد بــود.
انــواع پیونــد نیمانیــم: پيونــد نيمانيــم را بــه دو طریــق می تــوان انجــام داد.

یكــی ســاده و دیگری شــكاف دار. 
در پيونـد نيمانيـم سـاده اگـر پایـه و پيوندك دارای یك قطر باشـد انتهـای هر دو 
آنهـا را بـه طـور مـورب به قسـمی كه سـطح مقطـع در حـدود ۲ تا۳ سـانتی متر 
باشـد قطـع مـی كننـد پـس از تراشـيدن پایـه و پيونـدك دو مقطع را بـا یكدیگر 
منطبـق كـرده یعنـی روی هم قـرار داده با ریسـمان می بندند و چسـب می زنند. 
ــكاف  ــودی ش ــور عم ــه ط ــد را ب ــه و پيون ــكاف دار پای ــم ش ــد نيماني در پيون
می دهنــد. در موقــع نصــب پيونــدك روی پایــه لبــه شــكاف یكــی از دو قســمت 
بــه شــكل زبانــه داخــل شــكاف دیگــری قــرار گرفتــه و بدیــن طریــق باعــث 
اســتحكام پيونــد مــی شــود. طــول شــكاف مســاوی ثلــث طــول ســطح مــورب 
مقطــع مــی باشــد و ابتــدای ان در آخــر ثلــث اول مقطــع و انتهــای آن اول ثلــث 

ســوم ســطح نامبــرده قــرار دارد.

ــه قلمــه  ــد نيمانيمــی اســت كــه پای ــزی پيون ــد رومي ــزی: پيون ــد رومی پیون
ــدون ریشــه و محــل خــارج از زميــن در مــكان ســر پوشــيده ای مــی باشــد  ب
ــد را  ــوع پيون ــد كــردن روی ميــز انجــام مــی گيــرد ایــن ن و چــون عمــل پيون

ــد. ــام نهــاده ان روميــزی ن
طــرز نصــب كــردن پيونــدك روی پایــه بــا پيونــد نيمانيــم ســاده یــا شــماف دار 
هيــچ تفــاوت نــدارد ولــی بــرای جــوش خــوردن پایــه بایــد محيــط مناســبی بــه 
ترتيــب كــه ذیــاًل شــرح مــی دهيــم ایجــاد نمــود. قلمــه ای كــه بــه عنــوان پایه 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گيــرد ۲0 تــا ۳0 ســانتی متــر طــول دارد و پيونــدك 

دارای ۲ تــا ۳ جوانــه مــی باشــد.
ــا ریســمان  ــه قــرار داده شــد و اطــراف ان را ب پــس از آنكــه پيونــدك روی پای
بســتند و بــا چســب پوشــاندند قلمــه هــای پيونــد شــده را دســته كــرده هــر ۳0 
تــا 50 عــدد آن را بــا هــم مــی بندنــد. از طــرف دیگــر در جعبــه چوبــی كــه ابعــاد 
ــا خــزه  ــد شــده اســت مقــداری خــاك اره ی ــا مقــدار قلمــه پيون آن متناســب ب
بــه ارتفــاع تقریبــی 5 ســانتی متــر مــی ریزنــد و دســته قلمــه را بطــور عمــودی 
پهلــوی یكدیگــر روی خــاك اره تــه جعبــه بطــور مرتــب قــرار مــی دهنــد و روی 
ایــن قلمــه هــا را بــا خــاك اره بــه ارتفــاع 5 ســانتی متــر مــی پوشــانند و طبقــه 
دیگــری از قلمــه پيونــد شــده روی آن قــرار مــی دهنــد و ایــن عمــل را تكــرار 
مــی كننــد تــا جعبــه پــر شــود و بتــوان روی ان را بــا قشــری از خــاك اره بــه 
ضخامــت 5 تــا ۱0 ســانتی متــر پــو شــاند. پــس از آنكــه جعبــه پــر شــد، مقــدار 
ریــادی آب روی قلمــه هــا مــی ریزنــد تــا خــاك اره و یــا خــزه بيــن ردیــف هــا 
كامــاًل خيــس شــود. در ایــن موقــع در جعبــه را بســته در محلــی كــه اقــاًل ۳0 
درجــه و حداكثــر ۳5 درجــه حــرارت داشــته باشــد قــرار مــی دهنــد بعــد از ۱5 تــا 
۲0 روز پيوندهــا جــوش خــورده بایــد آنهــا را از جعبــه خــارج نمــود و در خــاك 

بــرای ریشــه دار شــدن قلمــه هــا )یعنــی پایــه پيونــد شــده( كاشــت.
4- پیونــد ترصیعــی: ایــن نــوع پيونــد شــبيه بــه پيونــد اســكنه اســت بــا 
ــا  ــه اكتف ــه ایجــاد شــكاف در پای ــی تنهــا ب ــد ترصيع ــاوت كــه در پيون ــن تف ای
ــع آن دارای  ــه مقط ــه را ك ــت پای ــوب و پوس ــه ای از چ ــه قطع ــود بلك نمی ش

ــد.  ــرون می آورن ــق بي ــه طب ــل پای ــد از داخ ــی باش ــی م ــكل مثلث ش
بــرای تهيــه پيونــدك دو طــرف انتهــای تحتانــی ان را بــه نحــوی مــی تراشــند 
كــه بتــوان آن را در قســمت خالــی پایــه قــرار داد. اشــكال اجرایــی ایــن طــرز 
پيونــد كــه محكــم تریــن انــواع پيونــد انتهایــی مــی باشــد در ایــن اســت مــه 
تــراش پيونــدك و تهيــه جــای ان در پایــه بایــد بــه قســمی باشــد كــه ایــن دو 
قســمت كامــاًل در یكدیگــر قــرار گيرنــد و در موقــع اتصــال آنهــا بــه یكدیگــر 
فضــای خالــی و هــوا بيــن جدارهــای آنهــا نباشــد یعنــی پایــه و پيونــدك كامــاًل 
ــا چســب در پيونــد  ــه یكدیگــر بچســبندند. بســتن پيونــدك و پوشــاندن آن ب ب

ترصيعــی نيــز الزم اســت.
ب(- پیونــد جانبــی: در پيونــد جانبــی بــدون قطــع انتهــای پایــه پيونــدك را 

در منطقــه ای از ســطح جانبــی آن نصــب مــی نماینــد.

پیوند قاشی
ــد و  ــی ده ــه درخــت پوســت نم ــود ك ــی ش ــتفاده م ــی اس ــد زمان ــن پيون از ای
ــب اســت:  ــن ترتي ــه ای ــت خــواب هســتند. روش كار ب ــدك در حال ــه و پيون پای
۱- بــرای آمــاده كــردن پيونــدك شــاخه ای كــه قطــر آن ۱ تــا ۲/5 ســانتی متــر 
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اســت انتخــاب كــرده بــرش بــا زاویــه 45 درجــه در زیــر جوانــه، ســپس از ۲/5 
ســانتيمتری بــاالی جوانــه یــك بــرش مــورب بــه طــرف پائيــن در داخــل ســاقه 
زده مــی شــود تــا بــه بــرش اول برســد. در پایــه نيــز برشــهایی كامــاًل مشــابه 
ــا  پيونــدك ایجــاد كــرده پــس از حــذف قســمت زائــد آن پایــه و پيونــدك را ب
هــم جفــت مــی كننــد و مــی كوشــند تــا الیــه هــای زاینــده كامــاًل در تمــاس 
بــا یكدیگــر قــرار گيرنــد. در محــل پيونــد جوانــه را بایــد بــا نوارهــای پالســتيكی 
و پایــه پيونــد جوانــه یــا مــواد مشــابه محكــم نگــه داشــت. پوشــاندن پيونــدگاه 
بــا چســب پيونــد ضــروری اســت ولــی بایــد متوجــه بــود كــه روی جوانه چســب 
زده نشــود ممكــن اســت اطــراف محــل پيونــد را بــا خــاك پوشــانده انــد تــا از 

خشــك شــدن محــل پيونــد جلوگيــری شــود.

پیوند مهاری
ــا  ــا ب ــه آنه ــه زاوی ــد ك ــود دارن ــی وج ــای بزرگ ــاخه ه ــت ش ــی روی درخ گاه
تنــه اصلــی كــم اســت و خطــر شكســته شــدن دارنــد بــرای جلوگيــری از ایــن 
مشــكل یــك شــاخه كوچــك مناســب )پيونــدك( در نزدیكــی شــاخه بزرگــی كه 
قــرار اســت. بــر روی آن پيونــد زده شــود )پایــه( برگزیــده بــه انــدازه ای كــه الزم 
اســت كوتــاه مــی گــردد. و بــه روشــی مشــابه پيونــد اتصالــی بــه شــاخه اصلــی 

پيونــد زده مــی شــود.

انواع مختلف پیوندهای مجاورتی
در عمــل ســه نــوع پيونــد مجاورتــی تشــخيص مــی دهنــد كــه عبــارت اســت از: 

پيونــد مجاورتــی انتهائــی، جانبــی و شــكمی )كمانی(.

پیوند مجاورتی انتهايی
در ایــن پيونــد انتهــای پایــه را قطــع نمــوده ماننــد انتهــای پایــه در پيونــد نيمانيم 
تــراش مــی دهنــد. بــرای تهيــه پيونــدك پوســت نقطــه از شــاخه را برداشــته تــا 
ــدك روی  ــرار دادن پيون ــود.پس از ق ــاد ش ــه ایج ــای پای ــرای انته ــی ب جایگاه
ــد  ــا چســب پيون ــا یكدیگــر بســيه و اطــراف آن را ب ــن دو را محكــم ب ــه ای پای

مــی پوشــانند.

پیوند مجاورتی جانبی
در ایــن قســم پيونــد انتهــای شــاخه پيونــدك و پایــه را قطــع نمــی كننــد بلكــه 
ــت  ــداری از پوس ــرده مق ــمت نامب ــدام از دو قس ــاقه هرك ــول س ــه از ط در نقط
درخــت را بــا چاقــوی پيونــد زنــی مــی تراشــند بــه نحــوی كه چــوب پيونــدك و 
پایــه در ســطح آنهــا از یــك قشــر ســلولهای طبقــه مولــده پوشــيده شــده ظاهــر 
ــم  ــا را محك ــر آنه ــوی یكدیگ ــه پهل ــدك و پای ــرار دادن پيون ــس از ق ــردد. پ گ

بســته و بــا چســب اطــراف پيونــدك و پایــه را مــی پوشــانند.

پیوند مجاورتی كمانی )شکمی(
ایــن طــرز پيونــد شــباهت نــام بــه پيونــد شــكمی دارد و طــرز عمــل طبــق طــرز 
ــد شــكمی اســت. یعنــی در نقطــه مناســبی روی پایــه دو شــكاف  اجــرای پيون
عمــود بــه یكدیگــر كــه نســبت بــه شــاخه یكــی عرضــی و دیگــری در امتــداد 
طــول ســاقه قــرار گرفتــه اســت ایجــاد مــی نمایــد. در پيونــد مجاورتــی شــكمی 

بایــد توجــه نمــود كــه شــكاف عرضــی در قســمت پائيــن شــاخه یعنــی نســبت 
بــه جوانــه انتهایــی زیــر شــكاف طولــی قــرار گيــرد. در موقــع تهيــه پيونــدك 
ــر و در  ــر باالت ــی مت ــا ۱0 ميل ــی ان از 5 ت ــراش انتهای ــه ت ــرد ك ــت ك ــد دق بای
طــرف مقابــل یــك جوانــه شــروع شــود زیــرا ایــن جوانــه اســت كــه بعــداً یعنــی 
پــس از جــوش خــوردن پيونــدك و قطــع آن از درخــت مــادری شــاخه مطلــوب 

را ایجــاد خواهــد نمــود.

پیوند نباتات تیغی
نباتــات تيغــی كــه كاكتــه نيــز ناميــده مــی شــوند گياهانــی هســتند كــه بنابــر 
مقتضيــات محــل رویــش كــه دارای هــوای گــرم و خشــك مــی باشــد برگهــای 
خــود را از دســت داده انــد و دارای تيغهــای زیــاد گردیــده انــد و عــالوه بــر ایــن 
ســاقه هــاي آنهــا ســبز و گوشــتی یعنــی نــرم مانــده اســت و مقــدار زیــادی آب 

در خــود ذخيــره نمــوده اســت. 
ایــن گياهــان كــه اغلــب دارای شــكلهای غيــر عــادی و قابــل توجــه مــی باشــند 
در اثــر پيونــد تغييــر شــكل داده بيشــتر موجــب اعجــاب مــی شــود. در نباتــات 
تيغــی پيونــد فصــل گل دادن گيــاه را تغييــر داده و موجــب بقــای انواعــی كــه در 
شــرایط گلخانــه هــا نمــی تواننــد روی ریشــه خــود زندگانــی كننــد مــی گــردد.

ــيم  ــته تقس ــه دو دس ــی را ب ــات تيغ ــواع نبات ــد ان ــر پيون ــل: از نظ ــرز عم ط
ــرد و  ــای گ ــری تيغه ــازك و دیگ ــن و ن ــی په ــان تيغ ــی گياه ــد یك می كنن

ــكل(.  ــروی ش ــتوانه ای )ك اس
ــا روی  ــه و ی ــی پای ــای فوقان ــكافی در انته ــته اول ش ــردن دس ــد ك ــرای پيون ب
ســطح جانبــی آن ایجــاد نمــوده پيونــدك را پــس از آنكــه پوســت قســمتی كــه 
ــن  ــی آن برداشــته شــد ای ــای تحتان ــی انته ــه جــوش بخــورد یعن ــا پای ــد ب بای
ــا  ــه وســيله دو ی ــدك را ب ــد و ســپس پيون ــه داخــل مــی كنن قســمت را در پای
ســه تيــغ از همــان پایــه در محــل ثابــت نــگاه مــی دارنــد. جهــت بســتن پيونــد 
ریســمان احتيــاج نيســت. در دســته دوم انتهــای فوقانــی پایــه را كامــاًل افقــی 
قطــع نمــوده و پــس از آنكــه پيونــدك را نيــز بــه هميــن ترتيــب حاضــر كردنــد، 
پيونــد را روی پایــه قــرار داده ریســمانی كــه از روی پيونــدك عبــور كــرده و از 
زیــر گلــدان هــم مــی گــذرد بــه یكدیگــر می بندنــد تــا در اثــر تــكان خــوردن 
گلــدان یــا وزش بــادی پيونــدك از جــای خــود تــكان نخــورد. )قبــل از ریســمان 

مــی توانيــم پنبــه، پشــم و یــا پارچــه را روی پيونــدك قــرار دهيــم(.

پیوند شکافی جانبی
در پيونــد شــكافی جانبــی طــرز عمــل كامــاًل شــبيه بــه طریقــه پيونــد ترصيعــی 
اســت بــا ایــن تفــاوت كــه در پيونــد جانبــی بــه جــای آنكــه قســمتی از پایــه را 
بــه طــور عمــودی در آورنــد آن را بطــور مایــل بــه نحــوی شــكاف مــی دهنــد 
كــه شــكاف بــه مركــز یعنــی وســط ســاقه پایــه نرســد. در غيــر ایــن صــورت 
عــالوه بــر دشــوار شــدن، عــالج زخــم حاصلــه اســتقامت تنــه پایــه را نيــز كــم 
مــی كنــد و در اثــر جزیــی ضربــت ایــن قســمت فوقانــی آن در محــل پيونــد از 

بقيــه ســاقه جــدا مــی شــود.

پیوند جانبی زير پوست
ــرده  ــی جــدا ك ــد زن ــوی پيون ــه وســيله چاق ــه را ب ــد تاجــی پوســت پای در پيون
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بــدون اینكــه پوســت شــكافی بخــورد )در پایــه هــای جــوان( پيونــدك را زیــر 
پوســت یعنــی بيــن پوســت و چــوب پایــه قــرار مــی دادنــد. در پيونــد جانبــی زیر 
پوســت نيــز ایــن عمــل اجــرا مــی شــود ولــی از آنجایــی كــه انتهــای پایــه قطــع 
ــه وســيله  ــاال و دو طــرف چــپ و راســت ب ــد از ســه طــرف یعنــی ب نشــده بای
یــك شــكاف افقــی و عمــودی پوســت پایــه را بــه طــول 4 تــا 5 ســانتی متــر 
قطــع و از بدنــه پایــه جــدا نمــود. پيونــدك را كــه ماننــد پيونــدك در پيونــد تاجی 
ــد و  ــرار مــی دهن ــه ق ــدون پوســت پای ــی ب تراشــيده اند روی چــوب لخــت یعن
پوســت پایــه را كــه قبــاًل جــدا كــرده بودنــد ولــی هنــوز از یــك طــرف بــه پایــه 

متصــل اســت روی پيونــدك قــرار داده بــا ریســمان محكــم مــی بندنــد.

پیوند نیمانیم جانبی
ــه  ــا شــكاف دار تهي ــاده ی ــم س ــد نيماني ــد پيون ــدك را مانن ــد پيون ــن پيون در ای
مــی نماینــد و قســمتی از پوســت پایــه را بــه طــول ۲ تــا ۳ ســانتی متــر یعنــی 
ــه ایجــاد  ــدك برداشــته و شــكافی در چــوب پای ــدازه طــول مقطــع پيون ــه ان ب
ــم  ــد نيماني ــد پيون ــكاف دار( مانن ــی ش ــی جانب ــد انگليس ــد. )در پيون می نماین

ــد. ــه یكدیگــر متصــل مــی كنن ــه را ب ــدك و پای ــا انتهــای پيون ــی و ی معمول

پیوند پلی
ــی كــه در زمســتان از  ــرای حفــظ درختان ــم كــه ب ــد گفتي ــد پيون ــان فوای در مي
حيوانــات جونــده صدمــه دیــده انــد و محكــوم بــه خشــك شــدن و از بيــن رفتن 
ــوع پيونــدی كــه مــورد اســتفاده  ــد پلــی اســتفاده مــی كننــد. ن هســتند از پيون

قــرار مــی گيــرد تقریبــاً پيونــد نيمانيــم جانبــی ســاده مــی باشــد.

تهیه پايه
۱- بــاالی قســمتی از پایــه كــه صدمــه دیــده و بــه فاصلــه ۱0 تــا ۱5 ســانتيمتر 
ــه قســمی كــه  ــد نقطــه مــی تراشــند ب ــه پوســت درخــت را در چن از زخــم تن
قســمتهای تراشــيده شــده بــه فواصــل مســاوی و مرتــب درز اطــراف تنــه قــرار 
گيــرد. تعــداد ایــن نقــاط نســبت بــه ضخامــت تنــه درخــت از ۳ تــا 5 و گاهــی 

بيشــتر تفــاوت نمــی كنــد.
ــه  ــا یق ــه ی ــی كل ــا قســمت تحتان ــد ت ــر مــی دارن ــای درخــت را ب 4- خــاك پ
ــر و  ــمت اخي ــن قس ــردد. روی ای ــر گ ــم ظاه ــه ضخي ــد ریش ــا چن ــت و ی درخ
در مقابــل تراشــهای تنــه درخــت پوســت چنــد نقطــه را بــر مــی دارنــد. تعــداد 
تراشــهای بــاال و زیــر زخــم بایــد مســاوی و محلشــان مقابــل یكدیگــر باشــد.

بدیــن قســم عمــل تهيــه پایــه خاتمــه مــی یابــد.

تهیه پیوندک
ــل و  ــمت متقاب ــن دو قس ــه بي ــاوی فاصل ــا مس ــول آنه ــه ط ــی ك ــاخه های ش
ــادری جــدا نمــوده و دو انتهــای آن را  ــه م ــه و ریشــه اســت از پای تراشــيده تن

ــد. ــی كنن ــم ســاده قطــع م ــد نيماني ــد پيون ــی مانن ــورب یعن بطــور م

اتصال پیوندک و پايه
ــرار داده  ــه و ریشــه درخــت ق ــدك را روی قســمتهای تراشــيده تن دو ســر پيون
بــه وســيله ميــخ مفتولــی بــه طــول ۲ تــا ۳ ســانتی متــر در جــای خــود ثابــت 

نگــه مــی دارنــد. )زیــرا ریســمان اســتحكام و قــدرت كافــی بــرای نگــه داشــتن 
پيونــدك را در جــای خــود نــدارد( و اطــراف زخمهــای پيونــد را بــا مقــدار زیــادی 

چســب مــی پوشــانند.

پیوند جوانه
در عمـل دو نـوع پيونـد جوانـه مشـاهده می شـود: یكی پيونـد جوانه زیر پوسـت 

كـه نـزد باغبانـان به پيوند شـكمی معـروف اسـت و دیگری پيونـد لوله.

1( پیوند شکمی
در ایــن پيونــد، پيونــدك فقــط از یــك جوانــه تشــكيل شــده و آن را در نقطــه 

اختيــاری از طــول ســاقه پایــه زیــر پوســت قــرار مــی دهنــد.

تهیه پايه
بــرای اینكــه نتــوان جوانــه پيونــدك را زیــر پوســت ســاقه قــرار داد الزم اســت 
كــه پوســت پایــه بــه آســانی از چــوب آن جــدا شــود و ایــن امــر ممكــن نيســت 
مگــر اینكــه شــيره نباتــی در جریــان باشــد یعنی پایــه تــا انــدازه ای دارای فعاليت 
حياتــی باشــد و بــه اصطــالح معــروف پایــه آب دار بــوده پوســت بدهــد و این امر 
فقــط در بهــار و پائيــز ميســر اســت زیــرا در زمســتان شــيره نباتــی راكــد بــوده و 
در تابســتان نيــز گرمــای هــوا تــا انــدازه ای پوســت پایــه را خشــك نمــوده مانــع 

از جــدا شــدن آن از چــوب مــی گــردد.
بـرای تهيـه پایـه به طرق مختلـف عمل می نماینـد. بطور معمول دو شـكاف كم 
عمـق بـوده و عمـود بر یكدیگـر یكی كوتاه و افقـی و دیگری طویـل )در حدود ۲ 
تـا ۳ سـانتی متـر( و عمودی روی سـاقه پایه انجـام می گيرد. در صورتـی كه پایه 
حاضـر بـرای پيونـد كردن باشـد به آسـانی می تـوان با نـوك چاقـوی پيوند زنی 
پوسـت دو طـرف عمـودی پایـه را از چوب جدا نمـود و پس از قـرار دادن پيوندك 

زیر پوسـت عمـل پيوند كـردن را انجام داد. 
در بعضــی از درختــان ماننــد درخــت پســته كــه دارای شــيره مــی باشــد پــس از 
خــراش دادن پوســت آنهــا را از محــل زخــم شــيره جــاری شــده و اگــر جوانــه 
ــع جــوش  ــانده و مان ــيره روی آن را پوش ــن ش ــد ای ــر شــكاف باش ــدك زی پيون
خــوردن پيونــد مــی گردد.بــرای رفــع ایــن مانــع كافــی اســت كــه شــكاف افقــی 
را پائيــن یعنــی زیــر شــكاف عمــودی قــرار دهنــد. در ایــن صــورت جوانــه پيونــد 
بــاالی شــكاف افقــی واقــع شــده شــيره درخــت از زیــر آن جــاری می گــردد و 

صدمــه ای بــه پيونــدك نمــی زنــد.
بعضــی از باغبانــان بــرای دو شــكاف ۳ شــكاف روی پایــه مــی دهند. دو شــكاف 
عمــودی بــه فاصلــه تقریبــی 5 تــا ۱0 ميليمتــر و یــك شــكاف افقــی كــه وســط 
دو شــكاف عمــود را بــه یكدیگــر متصــل نمایــد. در ایــن طــرز تهيه پایــه قطعات 
پوســت پایــه را بــه طــرف بــاال و پائيــن برگردانــده جوانــه پيونــدك را روی چوب 
مــی گذارنــد و پــس از قــرار دادن مجــدد پوســت پایــه را روی پيونــدك آن را بــا 
ریســمان مــی بندنــد. اگــر پایــه جــوان باشــد بــه یــك شــكاف عمــودی اكتفــا 
مــی كننــد. ایــن طــرز عمــل در اصفهــان انجــام مــی شــود و بتــوان تــا انــدازه 
ای آن را خــم كــرد زیــرا بــرای قــرار دادن پيونــدك بایــد درخــت را بطرفــی كــه 
شــكاف واقــع شــده خــم كــرد تــا در اثــر ایــن عمــل دو لــب شــكاف از هــم دور 

شــده پوســت پایــه از چــوب جــدا شــود. 
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در ایــن موقــع جوانــه یعنــی پيونــدك را زیــر پوســت پایــه جــای داده درخــت را 
رهــا مــی كننــد تــا بــه حــال اول خــود برگــردد.

تهیه پیوندک
روی شــاخه كامــاًل رســيده جوانــه انتخــاب مــی كننــد و بــرای جــدا كــردن آن از 
شــاخه دو شــكاف افقــی یكــی بــاال و دیگــری پائيــن جوانــه روی پوســت شــاخه 
جــدا مــی نماینــد تــا هــوا نتوانــد طبقــه مولــده زیــر پوســت پایــه و پيونــدك را 
خشــك نمایــد. معمــواًل بــرای جلوگيــری از هــر پيــش آمــد اول پيونــدك را تهيه 
نمــوده در مقــداری آب یــا محــل مرطوبــی ماننــد دهــان نــگاه مــی دارنــد و پس 

از آن اقــدام بــه تهيــه پایــه مــی كننــد.

قرار دادن پیوندک روی پايه
بــرای انجــام ایــن عمــل بــا چاقــوی پيونــد زنــی دو لــب پوســت پایــه را در طول 
شــكاف عمــودی بلنــد كــرده و انتهــای تحتانــی آن پيونــدك را زیــر پوســت پایه 
قــرار داده بطــور مالیــم بــه طــرف پائيــن فشــار مــی دهنــد تــا تمــام پيونــدك 
زیــر پوســت قــرار گيــرد. بعــد بــاال و پائيــن پيونــدك را بــا ریســمان مــی بندنــد. 
در پيونــد شــكمی احتيــاج بــه چســب پيونــد نيســت زیــرا در ایــن نــوع پيونــد 
پوســت پایــه تمــام قســمتها را مــی پوشــاند و محلــی بــرای هــوا كشــيدن و یــا 

دخــول اجســام نامناســب زیــر پيونــدك وجــود نــدارد.

2- پیوند لوله
در ایـن نـوع پيونـد بجـای اینكـه فقـط یـك جوانه بـا مقـداری از پوسـت پایه را 
بعنـوان پيونـدك مـورد اسـتفاده قـرار دهند پوسـت درخت را به شـكل اسـتوانه یا 
لولـه كـه طـول ان در حـدود ۳ تا 4 سـانتی متر می باشـد و فقط یـك جوانه روی 
آن قـرار دارد جـدا نمـوده و به همان شـكل دور سـاقه پایه قرار می دهنـد. در این 
صـورت طـرز تهيـه پایـه بنابر اینكـه آن را قطع می كننـد و با انتهـای پایه پس از 

جـوش خـوردن پيونـد از بقيـه پایه جدا می شـود فرق مـی كند.

تهیه پیوندک
پـس از آن كـه انتهـای فوقانـی شـاخه حامـل پيوندك را بـه ۲ سـانتيمتر باالتر از 
محـل جوانـه قطـع كردنـد از دو سـانتيمتری زیـر جوانه نامبـرده با شـكافی افقی 
پوسـت شـاخه را بطور اسـتوانه یعنی دور تـا دور از چوب پيوندك جـدا می نمایند.

تهیه پايه
بطــور معمــول پيونــد لولــه ای را روی شــاخه هــای جــوان كــه قطــر آنهــا تقریبــًا 
بــه انــدازه یــك مــداد یعنــی كمتــر از یــك ســانتيمتر اســت مــی زننــد. بــرای 
ایــن كار نــوك پایــه را نيــز قطــع كــرده و پوســت آن را بــه شــكل نوارهایــی تــا 
محلــی كــه پيونــدك بایــد قــرار گيــرد جــدا مــی نماینــد بــدون اینكــه نوارهــای 
پوســت از پایــه بریــده شــود. بــرای نصــب پيونــدك روی پایــه انتهــای پایــه را 
كــه پوســت آن برداشــته شــده داخــل اســتوانه پيونــدك نمــوده قســمت اخيــر 
را در طــول پایــه مــی لغزاننــد تــا بــه محلــی كــه قطــر پایــه و پيونــدك یكــی 
باشــد برســد. در ایــن محــل دو طبقــه مولــده بــا یكدیگــر كامــاًل تمــاس حاصــل 
مــی نمایــد و بــدون اینكــه محتــاج بــه بســتن باشــيم پيونــد و پایــه بــه هــم 

مــی چســبند. در موقــع اجــرای عمــل دو حالــت پيــدا مــی شــود؛ ممكــن اســت 
ــه  ــه پيونــدك كــه ب ــه باشــد یعنــی مقــدار پوســت لول ــر از پای پيونــدك قطورت
ــه باشــد. در ایــن  ــر از یكــدور پای ــع مســتطيل درآمــده زیادت شــكل ســطح مرب
صــورت نــوار باریكــی از كنــار ســطح مســتطيل قطــع مــی كننــد و عــرض نــوار 
حــذف شــده بــه انــدازه ای اســت كــه پــس از قــرار دادن پيونــدك بــه دور پایــه 
دو لــب پوســتی كــه حاصــل جوانــه مــی باشــد كامــاًل بــا یكدیگــر جفــت شــود 

ایــن نــوع پيونــد را بایســتی بــا ریســمان بســت. 
ممكــن اســت پایــه قطورتــر از لولــه پيونــدك باشــد در ایــن صــورت نيــز لولــه 
پيونــدك را شــكاف مــی دهنــد ولــی عــرض مســتطيلی كــه لولــه پيونــدك را 
تشــكيل مــی دهــد كافــی نخواهــد بــود كــه تمــام اطــراف قســمت بــی پوســت 
ــد  ــه پيچيدن ــه دور پای ــدك را ب ــه پيون ــس از آنك ــن پ ــاند. بنابرای ــه را بپوش پای
ــا پوســت خــود پایــه  ــد بایــد ب قســمتی از آن كــه بــی پوســت و لخــت می مان
كــه در موقــع تهيــه آن از چــوب جــدا كــرده بودنــد ولــی هنــوز بــه پایــه آویــزان 
ــا  بــود پــر و پوشــيده شــود بعــد از قــرار دادن پيونــد روی پایــه اطــراف آن را ب
ــد مــی پوشــانند. ایــن طــرز  ــا چســب پيون ــد و زخمهــا را ب ریســمان مــی بندن

اخيــراً در اســتعمال زیــاد درخــت گــردو اســت.

پیوند شاخه قبل از جدا كردن پیوندک از پايه مادر )پیوند مجاورتی(
پيونــد مجاورتــی تنهــا پيونــدی اســت كــه ممكــن اســت بــدون دخالــت انســان 
ــه  ــد از ازمن ــن طــرز پيون ــده مــی شــود. ای ــاد دی ــرد و در طبيعــت زی انجــام گي
قدیــم مرســوم بــوده اســت. در جنگلهــا و باغــات دو تنــه درخــت یــا شــاخه آنهــا 
در اثــر تمــاس دائــم و ســائيده شــدن بــه یكدیگــر پوســت بيــن آن هــا از بيــن 

رفتــه دو طبقــه مولــده بــا یكدیگــر جــوش مــی خــورد.

احتیاط های الزم در موقع پیوند كردن نباتات تیغی
۱- ســطح مقطــع در پيونــدك و پایــه كامــاًل صــاف باشــد. ۲- عمــل بایــد بــه 
ســرعت انجــام گيــرد تــا رطوبــت دو مقطــع خشــك نشــود. ۳- در موقــع اتصــال 
دو قســمت پيونــد بایــد مقطــع پيونــدك را چنــد مرتبــه روی انتهــای پایــه بمالند 
تــا حبــاب هــوا بيــن پایــه و پيونــدك باقــی نمانــد. 4- موقــع پيونــد نباتــات تيغی 
از اواخــر بهــار تــا اول مــاه ســوم تابســتان مــی باشــد. 5- در تمــام مدتــی كــه 

پيونــد جــوش نخــورده اســت گلــدان را بایــد در آفتــاب قــرار داد.

مواظبت نهال پیوند شده 
معمـواًل در نواحـی سردسـير كـه شـدت سـرما و یخبندان زیاد اسـت، بهتر اسـت 
پيوندهـای بهاره و پيوند آخر تابسـتان را با پوشـش سـبكی ماننـد كاه بلند )كلش( 
و یـا انباشـتن بـرگ خشـك در اطـراف پيونـدك از گزند سـرما حفظ نمائيـد. باال 
رفتـن شـيره نباتـی در درخـت علـل زیـاد دارد كـه یكـی از مهمترین آنهـا وجود 

شـاخه یـا جوانـه فعـال در انتهـای فوقانی گياه می باشـد. 
ایـن جوانـه ماننـد تلمبه ای عمل كرده شـير نباتـی را به طرف خود می كشـد و به 
همين جهت اسـت كه شـاخه های فوقانی درخت هميشـه شـاداب تر و پررشـدتر 

و قـوی تر از شـاخه هایی اسـت كه زیر شـاخه انتهایـی درخت قرار گرفته اسـت.
***
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کود و نحوه کاربرد آن  

در کشـــاورزي
مرتضی مباركی 

طبقه بندی انواع كود
الف- كود آلی

ب- كود شيميایی
ج- كود بيولوژیكی

كود آلی
كودهـای آلـی، كودهای كاملی هسـتند و در برگيرنده كليـه عناصر ماكرو و ميكرو 
ولـی بـه ميـزان كم هسـتند. ایـن كودها مكمـل كودهای شـيميایی هسـتند و به 
تنهایـی جوابگـوی تمـام نيـاز گياهـان نمی باشـند. كودهـای آلی عالوه بـر آنكه 
عناصـر غذایـی گياهـان را تامين می كنند باعـث اصالح سـاختمان و بافت خاك 
مي شـوند. ضمنـا ایـن كودهـا حـاوی باكتری هایـی هسـتند كـه نقش بـارزی در 

تجزیـه مـواد آلـی و تبدیـل آن به عناصـر معدنی ایفا مـی كنند.
از طرفــی برخــی عناصــر مثــل فســفات و پتــاس در صــورت كمبــود مــواد آلــی 
خــاك و Ph بــاال بــه صــورت غيــر  فعــال در آمــده و بــه ميــزان ناچيــز جــذب 
گيــاه مــی شــوند. ضمنــا قــدرت نگهــداری آب را در خــاك افزایــش مــی دهنــد 
ــره وری آب در  ــش به ــی آب و افزای ــه جوی ــی در صرف ــل مهم ــود عام ــه خ ك
كشــاورزی مــی باشــد. ایــن كــود بــه هيــج وجــه تحــت تاثيــر آبشــویی قــرار 

نمــی گيــرد و بــه تدریــج در اختيــار گيــاه قــرار مــی گيــرد.
ــت و  ــش اس ــه افزای ــك رو ب ــی ارگاني ــواد غذای ــتفاده از م ــر اس ــال حاض در ح
كشــاورزی پایــدار زمانــی محقــق خواهــد شــد كــه محصــوالت ســالم توليــد و 
بــه دســت مصــرف كننــده برســد. خوشــبختانه در ســاليان اخيــر كشــاورزان بــه 
ایــن امــر واقــف شــدند و ســعی مــی كننــد كمتــر از ســموم و كودهای شــيميایی 
اســتفاده كننــد. بنابرایــن الزمــه توليــد محصــوالت ارگانيــك اســتفاده كمتــر از 

كودهــای شــيميایی و كاربــرد بيشــتر كودهــای آلــی اســت. 

معرفی انواع كودهای آلی

كود دامی
كودهــای دامــی بایــد كامــال پوســيده باشــند و ســپس در مــزارع توزیــع شــوند. 
عــدم رعایــت كشــاورزان بــه ایــن موضــوع و اســتفاده از كــود دامــی تــازه باعــث 
ایجــاد ســوزندگی گياهــان خواهــد شــد. حداقــل ســه مــاه بایــد از تاریــخ توليــد 
كــود دامــی گذشــته باشــد. بنابرایــن پــس از تهيــه كــود دامی تــازه و انباشــتن آن 
در گوشــه ای از مزرعــه، توســط پالســتيك كامــال مهــار شــود تــا علفهــای هــرز 
موجــود در كــود كامــال از بيــن بــرود و پــس از ســه مــاه در مزرعــه اســتفاده شــود.

 
كود مرغی

در ســاليان اخيــر اســتفاده از كــود مرغــی بســيار رایــج شــده اســت ولــی بایــد 
ــرده  ــكار ب ــاال اســت ب ــا خــاك ب توجــه داشــت كــه در اراضــی كــه E.C آب ی
 E.C نشــود چــون باعــث تشــدید شــوری مــزارع خواهــد شــد و در اراضــی كــه

مناســب دارنــد اســتفاده دائــم آن باعــث شــوری خــاك خواهــد شــد.

كود كمپوست
هــر نــوع مــوادی كــه قابــل تجزیــه توســط باكتریهــا باشــد را مــی تــوان طــی 
ــات و  ــد ضایع ــواد می توان ــن م ــل نمــود. ای ــه كــود كمپوســت تبدی ــدی ب فرآین
ــا كاه  ــی ت ــع غذای ــی كارخانجــات صنای زباله هــای خانگــی، پســماندهای صنعت

و كلــش مــزارع باشــد.
ــتند و  ــل هس ــترس غاف ــل دس ــود ارزان و قاب ــن ك ــاورزان از ای ــفانه كش متاس
بجــای اســتفاده بهينــه از كاه و كلــش مــزارع، اقــدام بــه آتــش زدن آنهــا پــس از 
برداشــت محصــول مــی كننــد. در حالــی كــه نــه تنهــا منابع غنــی و ارزشــمند را 
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از بيــن می ببرنــد، بلكــه باعــث تخریــب اراضــی و فرســایش خــاك مــی شــوند.
روش ســاده و آســانی جهــت اســتفاده از ایــن منابــع بــا لقــوه در تاميــن نيازهــای 

كــودی مــزارع موجــود اســت كــه بشــرح آن مــی پردازیــم:
ابتـدا كاه و كلـش را در یـك محل خـاص از مزرعه قرار داده و با اسـتفاده از كودهای 

حيوانـی وشـيميایی به صورت زیر اقـدام به عمل آوری كمپوسـت می كنيم:
ــه  ــه قطــر ۳0 ســانتيمتر در ســطح زميــن )ب ابتــدا الیــه ای از كاه و كلــش را ب
ــه طــول دلخــواه( پهــن مــی كنيــم. روی ایــن بســتر كــود  عــرض 4 متــر و ب
حيوانــی تــازه بــه قطــر ۱0 ســانتيمتر قــرار مــی دهيــم. ایــن عمــل را بصــورت 
متنــاوب ادامــه مــی دهيــم تــا ارتفــاع پشــته بــه حــدود 4 متــر برســد. الزم بــه 
ذكــر اســت كــه الیــه آخــر بایــد از كــود حيوانــی باشــد. ســپس بــه ازای هــر 
تــن از كاه و كلــش مقــدار ۳0 كيلــو كــود اوره را بصــورت محلــول بر روی پشــته 
مــی ریزیــم و روی آن را بــرای جلوگيــری از خــروج ازت )بصــورت آمونيــاك( بــا 

پالســتيك مهــار مــی كنيــم. 
ــاز اكســيژنی باكتریهــای هــوازی،  ــن ني ــه و تامي ــرای تهوی ــه ب ــس از دو هفت پ
ــم.  ــی كني ــه تكــرار م ــن عمــل را هــر دو هفت ــم. ای ــر و رو می كني پشــته را زی

ــاده برداشــت و اســتفاده در مزرعــه اســت. ــاه كمپوســت آم پــس از ســه م

كود ورمی كمپوست
ایـن كـود توسـط كـرم خاكـی بخصوصـی بـه نـام آیزینيـا فوتيـدا در بسـتری از 
ضایعـات حيوانـی، خانگـی و كشـاورزی بـه عمـل می آید. كشـاورزان مـی توانند 
بـا اسـتفاده از مدفـوع دامـی و كاه و كلش مـزارع اقدام به توليد این كود ارزشـمند 
بكننـد كـه ارزش كـودی باالتـری نسـبت بـه كمپوسـت دارد. ایـن كـود غنی از 
عناصـر ماكـرو و ميكروو اسـيد هيوميك و حـاوی باكتری های تثبيـت كننده ازت 
در خـاك اسـت. تهيـه ایـن كود بسـيار سـاده اسـت. ابتدا بسـتری غير قابـل نفوذ 
بـرای كـرم )چون این كرم ممكن اسـت در بسـتر خاكی نفوذ نماید و از دسـترس 
خـارج شـود( بـه عـرض ۲ متر و بـه طول دلخـواه و به ارتفـاع 40- 50 سـانتيمتر 

ایجـاد و توسـط بلوكهای سـيمانی مهار مـی كنيم.
در داخــل ایــن بســتر كــود دامــی قــرار می دهيــم. قبــل از ورود كــرم بــه بســتر 
بایــد بــا آبشــویی مــداوم بــه مــدت حــدود ۲ ســاعت شــوری زدایــی شــود. ایــن 
كــرم بــه شــدت بــه كمبــود رطوبــت حســاس اســت چــون تنفــس آن از طریــق 
پوســت صــورت می گيــرد و در صــورت كمبــود رطوبــت در یــك نقطــه، بــه جایــی 
كــه رطوبــت آن مناســب اســت مهاجــرت نمــوده و هميــن امــر ســبب خواهد شــد 

كــه فرآینــد كمپوســت ســازی بــه صــورت یكنواخــت انجــام نگيــرد.
پس برای ایجاد رطوبت یكنواخت متناسـب با شـرایط آب و هوایی در فصول مختلف 
سـال باید آبياری انجام شـود. مثال در فصول سـرد سـال كه تبخير كمتر اسـت شـاید 
هفتـه ای یـك بـار آبيـاری كفایت نماید ولی در فصول گرم سـال نياز اسـت كه بطور 
روزانـه آبيـاری شـود. معمـوال پـس از ۳-۲ مـاه كود ورمی كمپوسـت توليـد و بعنوان 

كـودی غنـی از عناصر ماكرو و ميكرو مورد اسـتفاده كشـاورزان خواهد بود.
 

كود سبز
ــال و ... و  ــا، باق ــدس، لوبي ــاش، ع ــل: م ــات مث ــواده حبوب ــان خان ــه گياه كلي
ــل اســتفاده  ــود ســبز قاب ــوان ك ــل شــبدر و یونجــه بعن ــه ای مث گياهــان علوف
در كشــاورزی هســتند. در ریشــه ایــن گياهــان گرهكهایــی موجــود اســت كــه 

ــت ازت در  ــث تثبي ــه باع ــت ك ــوم اس ــس ریزوبي ــی از جن ــاوی باكتری های ح
خــاك مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر ایــن باكتریهــا زندگــی همزیســتی بــا ایــن 
گياهــان دارنــد و در طــی فراینــد پروتئيــن ســازی مقــداری بــه مصــرف نيازهــای 

ــد. ــان می گذارن ــار گياه ــم در اختي ــداری ه ــانند و مق ــی رس ــان م خودش
 در شــرایط خوزســتان بهتریــن گياهــی كــه می توانــد در تنــاوب بــا گنــدم و ذرت 
قــرار بگيــرد، گيــاه مــاش اســت. چــون مــاش دوره رشــدی كوتاهــی دارد. پــس 
از برداشــت گنــدم مــی تــوان اقــدام بــه كشــت مــاش نمــود. پــس از دو مــاه، 
زمانــی كــه گيــاه مــاش وارد مرحلــه گلدهــی می شــود توســط دیســك شــخم 

زده شــود و بــا خــاك مخلــوط گــردد و ســپس اقــدام بــه كشــت ذرت شــود.
ــك  ــاده خش ــن م ــدود 4.۲ ت ــاش ح ــار م ــر هكت ــه ه ــت ك ــر اس ــه ذك الزم ب
توليــد می كنــد كــه از ایــن مقــدار ۱۳5 كيلوگــرم ازت، ۱۱ كيلوگــرم فســفات و 

ــه خــاك تزریــق مــی شــود. ۶كيلوگــرم پتــاس بدســت مــی آیــد كــه ب
 

كود شیمیايی
ایــن كودهــا معمــوال دارای تعــداد معــدودی عنصــر هســتند و از ســرعت عمــل 
باالیــی برخــوردار هســتند. چــون معدنــی هســتند بالفاصلــه پــس از ورود بــه 
ــاه مي شــوند. برخــی از كودهــا كــه  خــاك یونيــزه شــده و بتدریــج جــذب گي
از حالليــت بيشــتری برخــوردار هســتند در صــورت عــدم رعایــت مســائل فنــی 
بســرعت تحــت تاثيــر شــرایط محيطــی مثــل آبشــویی، تجزیــه و تثبيــت قــرار 

گرفتــه و از دســترس گياهــان خــارج مــی شــوند. 
ــا تركيــب شــيميایی  ــد مــدت كــود در خــاك ب ــاه مــدت و بلن سرنوشــت كوت
ــاك،  ــيميایی خ ــو ش ــات فيزیك ــه، خصوصي ــی ناحي ــرایط آب و هوای ــود، ش ك
گونــه و رقــم گيــاه، مقــدار كــود داده شــده بــه خــاك و باالخــره زمــان و روش 
ــه  ــوع، مقــدار، زمــان و روش كوددهــی نيــز بایــد ب كوددهــی بســتگی دارد. ن
نحــوی انتخــاب گــردد كــه قســمت اعظــم كــود بصــورت قابــل جــذب گيــاه 
ــت و  ــو، تثبي ــود )شستش ــات ك ــال تلف ــن ح ــده و در عي ــی مان ــاك باق در خ

ــه( در حداقــل ممكــن باشــد. تجزی

معرفی كودهای ماكرو
كودهای شيميایی شامل ماكرو و ميكرو هستند.

كودهاي ماكرو عبارتند از: ازت، فسفات، پتاس، گوگرد، كلسيم و منيزیم. 
كودهای ميكرو عبارتند از: آهن، منگنز، روی، مس، بر، موليبدن.
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ازت
ازت بصـورت نيتـرات، یـون آمونيـم و اوره قابـل جذب گياه می باشـد. نيتـرات فرم 
اصلـی ازت در خـاك اسـت و فرم هـای آمونيـاك و اوره نيـز پـس از مـدت كوتاهی 
بـه نيتـرات تبدیل خواهند شـد. از كودهـای رایج ازته مـی توان به نيتـرات آمونيوم، 
سـولفات آمونيوم و اوره اشـاره كرد. كود ازت را باید در چند مرحله بصورت تقسـيط 
اسـتفاده كـرد. معمـوال ۱/۳ بصـورت كـود پایه و دو مرحلـه بصورت سـرك )هر بار 
۱/۳( توزیـع مـی شـود. ازت به فرم نيترات تحت تاثير شستشـو و به فـرم آمونياكی 
تحـت تاثيـر تجزیـه قـرار می گيرد. ازت رشـد رویشـی گياه را سـبب می شـود و در 

صـورت كمبـود در گيـاه، برگ های پایينـی نكروزه )زرد( می شـود.
 

فسفات
ایــن كــود از حالليــت كمــی برخــوردار اســت. بــه هميــن خاطــر بایــد قبــل از 
كاشــت بــه زميــن داده شــود تــا در مرحلــه گلدهــی در اختيــار گيــاه قــرار گيــرد. 
فســفات در ریشــه زایــی و رشــد زایشــی )توليــد گل، ميــوه و بــذر( نقــش اساســی 
دارد و كمبــود آن ســبب ایجــاد رنــگ بنفــش در برگهــای پایينــی گيــاه خواهــد 
شــد. Ph بــاال عامــل تثبيــت ایــن كــود در خــاك مــی باشــد. جــذب ایــن كــود 
ــه روش كوددهــی، بافــت خــاك، تركيــب خــاك، مقــدار كــود فســفری كــه  ب
مصــرف مــی شــود بخصــوص موجــودی فســفر قابــل جــذب خــاك بســتگی 
ــت  ــت تثبي ــد، ظرفي ــتر باش ــاك بيش ــفر خ ــودی فس ــه موج ــادی دارد. هرچ زی
كنندگــی خــاك كمتــر بــوده و بخــش بيشــتری از كــود فســفر مصرفــی بصورت 

قابــل جــذب در خــاك باقــی مــی مانــد. 

كودهای رايج فسفات
فسفات آمونيوم، سوپر فسفات تریپل و سوپر فسفات معمولی.

پتاس
اغلــب كودهــای پتاســيم در آب محلــول هســتند ولــی چــون حركــت پتــاس در 
ــل از كاشــت مصــرف مــی شــود. در خاكهــای  خــاك كــم اســت بصــورت قب

شــنی الزم اســت بصــورت قســطی بــه خــاك اضافــه نمــود. 
ــاه  ــده مــی شــود. گي ــود پتــاس بيشــتر در خاك هــای شــنی و اســيدی دی كمب
ــم كمبــود را در برگ هــای پایيــن بصــورت نكــروزه شــدن حاشــيه بــرگ  عالئ

ــد.  ــان می ده نش

مهمترين كودهای پتاس
سولفات پتاسيم و كلرور پتاسيم.

گوگرد
ارزش ایــن كــود از چنــد جهــت قابــل بررســی اســت. در تجزیــه بعمــل آمــده 
از بافت هــای گياهــی مقــدار آن حتــی از مقــدار فســفات بيشــتر اســت. مقــدار 
ــرد 0.۲5% را  ــدار گوگ ــه مق ــی ك ــدود 0.۱5 % در حال ــان ح ــفات در گياه فس
نشــان مــی دهــد. بنابرایــن نيــاز گياهــان بــه گوگــرد بيــش از فســفات اســت و 

كشــاورزان بایــد پــی بــه اهميــت آن ببرنــد. 
در برخــی از گياهــان مثــل ســير، پيــاز، كلــم مقــدار آن بيــش از مقــدار یــاد شــده 
فــوق اســت. گوگــرد عامــل پيشــگيری بســياری از بيماریهــای قارچــی محســوب 
ــل  ــث تعدی ــد. باع ــی كن ــا م ــه ایف ــن زمين ــی را در ای ــش مهم ــردد و نق می گ

ــردد.  ــدیمی می گ ــور و س ــای ش ــوری در خاك ه ش
در كنـار مـواد آلـی در واكنش خاك موثر بـوده و باعث كاهش ph خاك می شـود 
بنابرایـن باعـث اصـالح خاك هـای قليایـی می گـردد و بـه جـذب برخـی عناصر 
مثـل فسـفر و پتاسـيم كـه در ایـن خاك هـا تثبيت می شـوند كمك خواهـد كرد. 

انواع گوگرد
گوگــرد در انــواع مختلــف پــودری و گرانــول موجــود اســت و اثــر بخشــی آن بــه 
همــراه باكتــری تيوباســيلوس بيشــتر اســت. یعنــی بــه ازای هــر 50 كيلــو گوگرد 
۱ كيلــو از ایــن باكتــري مــورد نيــاز خواهــد بــود. معمــوال در خاكهــای خوزســتان 

نيــاز گوگــرد بيــن ۳00-۲50 كيلوگــرم در هكتــار بــر آورد شــده اســت.
 

كود بیولوژيکی
كودهـای بيولوژیكـی بـه باكتری هایی اطالق می شـود كه با ورود بـه خاك باعث 
ورود و تثبيـت برخـی عناصـر مثـل ازت در خاك می شـوند و یا توسـط آنزیم هایی 
كـه از خـود ترشـح می كنند عناصـری مثل فسـفات را در خاك های قليایـی آزاد و 
در اختيـار گيـاه قـرار مـی دهند. ایـن كودهـا دارای تاریخ مصرف كوتاهی هسـتند 
و در شـرایط ایـده آل حداكثـر ۶ مـاه مانـدگاری دارنـد. یكـی از شـرایط مهم برای 
فعاليـت و اثرگـذاری ایـن كودهـا، رطوبـت و دمـای خـاك می باشـد. در غيـر این 
صـورت از بيـن مـی روند. این كودهـا معموال به صـورت تلقيح بذر )بذر مـال( و یا 
بـا آب آبيـاری بـكار می روند و با ورود بـه خاك در صورت شـرایط بهينه رطوبتی و 
دمایـی بسـرعت تكثير یافتـه و فعاليت خود را آغـاز می كنند. با كاربـرد این كودها 

مصـرف كودهای شـيميایی تا حـدود 50% كاهـش می یابد.

مقايسه كودهای آلي و شیمیايي

كود شیمیايیكود آلی

برخی از عناصرغذايی را شامل می شودكلیه عناصر غذايی را شامل می شود

يك نوع نمك است باعث شوری خاک می شودباعث اصالح خاک های شور می شود

باعث تخريب ساختمان خاک می شودباعث بهبود ساختمان خاک می شود

اثراتش كوتاه مدت استاثراتش طوالنی مدت است

***
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پیشگیری از آفات در گلخانه

مراحل حفاظت و پیشگیری از آفات
الف - مرحله تولید نشاء و كاشت

ــاد ۱۳×8  ــه ابع ــبنده ب ــای زرد چس ــه ه ــد از تل ــی تواني ــه م ــن مرحل در ای
ســانتيمتر )یــك تلــه بــرای هــر50 تــا۱00 متــر مربــع( بــرای ردیابــی اوليــه 

ــد. ــتفاده كني ــا اس ــته ه ــا و ش ــس ه ــفيد، تریپ ــای س مگــس ه
ایــن تلــه هــا مــی بایســت در طــول راهروهــای داخــل گلخانــه، نزدیــك در و 
پنجــره هــا و محلهــای ورودی هــوا نصــب شــود و حداقــل هفتــه ای یكبــار 
مــورد بازدیــد قــرا گيــرد. عــالوه بــر بازدیــد تلــه هــا بهتــر اســت بوتــه هــای 
نشــاء یــا گياهچــه هــا را نيــز بصــورت هفتگــی از نظــر وجــود كنــه یــا شــته 

بررســی كنيــد.
ــق مشــاهده مســتقيم  ــد از طری ــی تواني ــی را م ــه هــای تارعنكبوت وجــود كن
كنــه بــر روی گيــاه یــا مشــاهده آثــار خســارت آن مشــخص نمایيــد. بــر اثــر 
تغذیــه كنــه هــای دو نقطــه ای )كنــه هــای تــار عنكبوتــی( نقــاط زرد رنگــی 

در ســطح بــرگ بوجــود مــی آیــد.
ــل  ــدار قاب ــی حشــرات بال ــرای ردیاب ــا ب ــه هــای زرد تنه ــه تل ــی ك از آن جائ
ــا شــته هــای  ــا و ی ــه ه ــد كن ــی مانن ــی بال ــات ب ــی آف اســتفاده اســت ردیاب
ــم  ــيار مه ــه( بس ــا گياهچ ــاء )ی ــتقيم در نش ــاهده مس ــورت مش ــال بص بی ب
ــه هــای رویشــی و  ــا اطــراف جوان ــر برگهــا ی اســت. شــته هــا بيشــتر در زی
زایشــی گيــاه مســتقر مــی شــوند و از طریــق وجــود پوســته هــای ســفيدرنگ 

آنهــا و یــا ترشــحات چســبنده بــراق آنهــا بــه نــام عســلك بــر روی اندامهــای 
ــاه قابــل ردیابــی هســتند.  مختلــف گي

علفهــای هــرز مــی تواننــد منبــع مهمـــــی بــرای اســتقرار حشــرات و كنه هــا 
در طــول ســال باشــند. بنابرایــن مــی بایســت كليــه علفهــای هــرز داخــل و 

اطــراف گلخانــه را نابــود كنيــد. 
از قــرار دادن هرگونــه گيــاه زینتــی در اطــراف نشــاء هــا یــا گياهچــه هــای 
جــوان خــودداری كنيــد زیــرا ایــن نــوع گياهــان نيــز مــی تواننــد بــه صــورت 

منبعــی بــرای اســتقرار آفــات عمــل كننــد.

مهندس يلدا جعفری
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ب - مرحله تولید محصول
ــی بایســت  ــل م ــه قب ــه شــده در طــی مرحل ــات توصي ــه عملي ــن مرحل در ای

ــد. ادامــه یاب

توصیه های بیشتر
۱- كليــه بقایــای گياهــی را از مســير راهروهــا و مســير آبيــاری بــه ســرعت 
ــه  ــا نزدیــك گلخان ــه را داخــل و ی ــوده زبال ــه ت ــد و هيچگون جمــع آوری كني

بــه حــال خــود رهــا نكنيــد
ــطح  ــدن س ــوب ش ــدن و مرط ــوده ش ــری از گل آل ــور جلوگي ــه منظ ۲- ب
خــاك كــه محــل مناســبی بــرای تكثيــر مگــس هــای پوســيده خــوار ایجــاد 

ــد. ــی كني ــی زهكش ــاك را بخوب ــد. خ می كن
ــا  ــه ه ــی و درختچ ــان زینت ــواع گياه ــد ان ــه مانن ــان متفرق ــز گياه ۳- هرگ
ــای  ــوان پناهگاه ه ــا بعن ــن ه ــه ای ــرا ك ــد چ ــرار ندهي ــه ق ــل گلخان را داخ

ــد. ــی كنن ــل م ــات عم ــایر آف ــا و س ــه ه ــرات، كن ــرای حش ــن ب جایگزی
4- در جاهائــی كــه امــكان پذیــر اســت از تــوری هــای محافــظ اســتفاده كنيد 
تــا از ورود حشــرات جلوگيــری شــود اســتفاده از تــوری یــك راه موثــر و ســاده 
ــت،  ــای آف ــه ه ــواع پروان ــد ان ــت مانن ــات درش ــری از ورود آف ــرای جلوگي ب

سوســكها، زنبورهــا و ســن هــا بــه داخــل گلخانــه اســت.
5- حداقــل یــك محوطــه بــه پهنــای ۱0 متــر فضــای عــاری از هــر گونــه 
گيــاه یــا چمــن زنــی شــده در اطــراف گلخانــه ایجــاد كنيــد )در صورتــی كــه 

از علــف كشــها بــرای پاكســازی اســتفاده می كنيــد از عــدم پاشــش آنهــا در 
اطــراف پنجــره هــا و هواكشــهای گلخانــه اطمينــان حاصــل كنيــد(. 

گياهــان زینتــی و ســبزیجات خانگــی محلهــای اســتقرار خوبــی بــرای 
ــن  ــه ای ــك گلخان ــر در نزدی ــن خاط ــه همي ــتند و ب ــا هس ــرات و كنه ه حش

ــود. ــی ش ــه م ــر گرفت ــرز در نظ ــف ه ــوان عل ــه عن ــان ب گياه

ج( مرحله پايان برداشت محصول
ــوده شــده باشــد  ــت آل ــای آف ــه ه ــه حشــرات و كن ــه ب ــه بوت ــی ك در صورت
ــا  ــه ه ــذف بوت ــل از ح ــول و قب ــت محص ــن برداش ــس از آخری ــه پ بالفاصل
ــی آفــت از یــك دوره  ــت انتقال ــا جمعي ــد ت ــا آفــت نمایي ــارزه ب ــه مب ــدام ب اق
كشــت بــه دوره دیگــر نابــوده شــده یــا بــه حداقــل برســد. ایــن كار فرصــت 
باقــی مانــدن و پخــش یــا پنهــان شــدن آفــت را در درزهــا و شــكاف گلخانــه 

ــاند. ــل می رس ــه حداق ــن آن ب ــای ام ــر جاه و دیگ
ــا  ــيميایی و ی ــد ش ــی توان ــه م ــن مرحل ــات در ای ــا آف ــارزه ب ــای مب روش ه
ــس از  ــل و پ ــب قب ــش مناس ــت ك ــك آف ــتفاده از ی ــد. اس ــيميایی باش غيرش
حــذف بوتــه هــا از داخــل گلخانــه معمــوال منجــر بــه از بيــن رفتــن بخــش 
عظيمــی از جمعيــت حشــرات و كنه هــا مــی شــود. از توصيــه هــای 
كارشناســــان در ایــن مــورد اســتفاده كنيــد. پــس از مصــرف آفــت كشــها و 
قبــل از ورود بــه داخــل گلخانــه از انجــام تهویــه مناســب و كافــی در داخــل 

ــد. ــل كني ــان حاص ــه اطمين گلخان
درجــه حرارت هــای بــاال بصــورت یكنواخــت و سراســری حداقــل بــه ميــزان 
40درجــه ســانتيگراد و رطوبــت نســبی كمتــر از 50 درصــد بــه مــدت حداقــل 
۳ تــا4 روز بطــور موثــری حشــرات و كنــه هــا را كنتــرل خواهــد كــرد. پــس 
از حــذف بوتــه هــا ایــن روش می توانــد تكــرار شــود. ایــن روش در ماه هــای 

گــرم تابســتان بــه آســانی و بــا هزینــه كمتــری قابــل اجــرا اســت.
پــس از اجــرای روش هــای فــوق الذكــر و حــذف بوتــه هــا مــی بایســت بــا 
اســتفاده از تلــه هــای زرد چســبنده آفــات بالــدار احتمالــی از قبيــل تریپس هــا، 
مگــس هــای ســفيد و شــته هــا ردیابــی شــوند. بطــور منظــم ایــن تـــله هــا را 
بازدیــد كنيــد و اگــر آفتــی مشــاهده كردیــد بــا اســتفاده از یــك روش مناســب 

ضربــه دیگــری بــه آن وارد كنيــد.
***

منبع: سایت رویان
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سموم کشاورزی )آفت کش ها( 

کاربرد و خطرات

تمـاس غيـر مسـتقيم بـا آفت كـش هـا ناشـی از خـوردن غذاهایی اسـت كه سـموم 
آفت كـش در آن نفـوذ كرده انـد و مـی توانـد باعث افزایش مواد سـمی در بدن انسـان 
گردد،كـه معمـواًل وابسـته به بـودن درازمـدت در معرض ایـن آفت كش ها می باشـد 

كـه ممكن اسـت منجـر به بيمـاری شـود و یا اینكـه نگردد.
بدن انسـان یك سـازواره ) ارگانيسـم( بيوشـيميائی خيلی پيچيده ای اسـت كه براحتی 
خودسـازگار وانعطـاف پذیرمی شـود و دارای سيسـتم تنظيـم كننده متعددی اسـت، تا 
مطمئـن سـازد كـه تمام اجـزاء بدن در پاسـخ به شـرایط بيرونـی كاماًل درسـت ایفای 
نقش می كنند. این نوع تنظيم، خودپایداری )هوموسـتازی( شـناخته شـده است و برای 
تمامـی فرآیندهـای بدنـی معموالً بـدون اطـالع و آگاهی یـا تأملی روی اعضـاء بدن 
مـا اتفـاق و بـروز می نماینـد، وقتی در تأثير شـرایط محيطی بيرونـی )همچمون گرما 
یـا سـرمای زیـاد( یـا شـرایط درونـی ) بيماری یـا مسـموميت( كه سيسـتم های بدن 
نمی توانند بوسـيله مكانيسـم های عادی تنظيـم گردند ، عالئـم )ناراحتی( غير معمول 
و بيمـاری ظاهـر می گـردد. انـواع اثـرات فيزیكـی )عالئم و نشـانه ها( كه مشـاهده یا 
احسـاس مـی گردنـد به انواع استرسـی كه بـدن در معـرض آن قرار می گيرد بسـتگی 
دارد، بـرای اینكـه داخـل بدن ارتباط درونی پيچيده بسـيار زیادی بين سيسـتمها وجود 
دارند و یك تغيير جزئی درهرسيسـتم ممكن اسـت در سيسـتم های دیگر بدن اثرات 

متعددی را بوجـود آورد.
بعـالوه انواع واكنش ها به مریضی محدود هسـتند بنابراین نشـانه ها و عالئم مریضی 
اغلـب كامـاًل شـبيه به انـواع مختلفـی از عـوارض بيماریها هسـتند. به عنـوان مثال: 
سـردرد، تـب، تهوع، اسـتفراغ و اسـهال عالئـم عمومی غيرخاص بيماری هسـتند كه 

مقدمه
هرچندكنترل عامل بیماريزا )با اسـتفاده از آفت كش ها( در بخش كشـاورزی سـودمند اسـت ولی آفت كشـها باعث ايجاد بیماری و مرگ در انسـان ها 
می گردند، اين مشـکالت ناشـی از شـرايط مختلف تماس مسـتقیم و غیرمسـتقیم انسـان با آفت كش ها می باشـد. مسـتعدترين افراد آنهايی هستند 
كـه در تمـاس مسـتقیم بـا اين چنین مواد شـیمیائی اند كه همـان كارگرانی هسـتند كه در بخش كشـاورزی در معرض سـموم آفت كش می باشـند و 
يـا اينکـه در كارخانـه تولیـد سـم كار می كننـد، كارگرانی كه سـموم آفت كش را مخلـوط، حمل يـا در مزرعه بـکار می گیرند در معرض و تماس شـديد 
آفت كش هـا قـرار دارنـد و اولین محل تماس َسـم در انسـان پوسـت می باشـد، اگـر همین كارگـران به لباس محافظ سـم در زمـان اسـتفاده از مواد 
شـیمیايی مجهـز نباشـند جذب آفت كش هـا از طريق پوسـت می تواند چشـمگیر و قابل مالحظه باشـد. به محض اينکه پوسـت در معرض سـم قرار 
مـی گیـرد، ممکن اسـت سـم در بدن جذب يا تنها در سـطح پوسـت باقـی بماند. اثرموضعـی عمومی كه از تأثیرسـم بر روی پوسـت ديده می شـود، 
مشـکالتی از قبیـل درماتیت هـا )حساسـیت های پوسـتی( می باشـد. جذب آفت كـش در بـدن می تواند باعث بروز مشـکالتی برای سـالمتی انسـان 
شـود: از قبیل سـوزش چشـم، در حالت جذب بیشـتر مشـکالت دسـتگاه تنفسی با مسـمومیت سیسـتمیك كه در آخر ممکن اسـت به مرگ بیانجامد.

در شـرایط متفـاوت ایجاد ميگردند ، الزم بذكر اسـت بطورمعمـول اغلب واكنش های 
فيزیولوژیكـی بـه بيمـاری ، با شـيوه های متعـددی برای كمك به تشـخيص عوامل 

واقعـی بيماری توسـعه یافته اند. 
خودپایداری )هوموسـتازی( بدن می تواند بوسـيله عكس العمل فيزیكی و یا بيولوژیكی 
بـدن بـه اسـترس های اوليه بهـم زده شـودكه به ماهيـت درونی عامـل و همچنين به 
درجـه و مـدت اسـترس بسـتگی دارد، وقتی اسـترس بسـيار شـدید یـا مدت دار باشـد 
خودپایـداری وخودتنظيمـی نميتوانـد حفـظ یـا بازگردانده شـود و بيمـاری در این زمان 
بـروز می نماید. مسـموميت بوسـيله عوامل شـيميائی چيـزی كمتراز بيماری ناشـی از 
مواد شـيميائی نبوده و عالئم مسـموميت شـيميائی اغلب شـبيه عالئمی هسـتند كه 
بوسـيله عوامـل بيولوژیكی مثل باكتری ها و یا ویروس هـا بروز می نمایند. برای تفهيم 
بهتر اینكه مریضی چطوری در تماس با موادشـيميائی )مواد سـمی( در انسـان عارض 
می شـود ما اول بایسـتی بدانيم كـه آفت كش هاچطـوری در داخل بدن عمل می كنند.

آفت كش ها چطور در انسان تأثیر می گذارند؟ 
آفت كش هـا بـا تغيير سـرعت فعاليت های مختلف بـدن، افزایـش آنها )بعنـوان مثال: 
افزایـش تپـش قلـب و تعریق( یـا كاهش آنهـا )توقـف كامل تنفس( عمـل می كنند. 
بعنـوان مثـال، جمعيـت قرارگرفتـه در معـرض سمپاشـی با حشـره كش ماالتيـون بر 
اسـاس تجربه می تواند سـبب تعریـق گردد،این نتيجـه در اثر یك سـری از رخدادهای 
فيزیولوژیكـی در بـدن می باشـد كه به عنوان پاسـخی به موادشـيميائی وارد شـده در 
بـدن اسـت و در ابتـدا سـبب عدم فعاليت بيوشـيميائی آنزیـم می گردد كـه در نتيجه: 

۶۷
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۱- این تغيير بيوشيميائی به تغيير سلولی می انجامد  )در این حالت افزایش فعاليت عصبی(
۲- تغيير سـلولی سـپس موجب تغييرات فيزیولوژیكی می شـود كه عالئم مسموميت 
مشـاهده یـا در سيسـتم های فيزیولوژیكی خاص بـدن )اندام ها یا دسـتگاه های بدن( 
احسـاس مـی شـوند )در این حالت فعاليـت غدد تعرقـی( در ادامه نيز توسـعه بنيادین 
اثرات مذكور از بيوشـيميائی به سـلولی و آنهم به فيزیولوژیكی در اغلب مسـموميت ها 
بدیـن شـكل بروز می نماید. بسـته به مكانيسـم بيوشـيميائی ویژه یـك فعاليت، یك 
سـم ممكـن اسـت اثـرات خيلی وسـيعی در داخل بدن داشـته باشـد و یا امـكان دارد 
سـبب تغييـر خيلی محـدودی در فعاليت  هـای فيزیولوژیكی در یك ناحيـه خاصی از 
بـدن یـا اندامـی گردد. سـم ماالتيون به سـادگی سـبب غير فعال شـدن یـك آنزیم 
می شـود كـه رابـط بيـن اعصاب اسـت، آنزیمـی كه توسـط سـم پاراتيون و یـا دیگر 
آفت كش هـا غيـر فعـال می گردند در بـدن معمول اسـت و بنابراین تنوع اثـرات روی 

اكثر سيسـتمهای بدن در كنار تعریق مشـاهده می شـوند.

سمیّت
سـمّيت واژه عمومی اسـت كه شـامل اثرات زیان آوری اسـت كه توسـط آفت كش ها 
ایجـاد می شـود ایـن اثـرات زیانبـار می تواند، شـامل گروهـی از عالئم سـاده همچون 
سـردرد، تهـوع و در حالـت شـدید مثل كمـا، تشـنج و حتـی مرگ باشـد. مسـموميت 
بطـور نرمـال به چهار نوع تقسـيم می شـود، كـه به ميـزان قرارگيـری در معرض یك 
آفت كش و مدت زمان تماس با سـم بسـتگی دارد تا عالئم مسـموميت توسـعه و بروز 
نماید )مسـموميت مزمن و مسـموميت حاد(. در ابتدا چنين اسـت در نتيجه قرارگيری 
كوتـاه مـدت در معـرض سـم و اتفاقی كه در داخل یـك دوره زمانی كوتـاه مدت بطور 
نسـبی در داخـل بـدن اتفـاق مـی افتـد، در صورتی كـه در حالـت درازمـدت در نتيجه 

قرارگيـری در معـرض سـم در دوره زمانـی بلندمدت مسـموميت رخ می دهد.
اغلـب مسـموميت هـا بهبودپذیر هسـتند و باعث صدمـه دائمی نمی شـوند اما ممكن 
اسـت بهبـود كامـل در درازمـدت حاصل آید، اگرچه بيشـتر آفت كش ها ممكن اسـت 
باعـث بـروز صدمـات دائمـی و غيرقابـل برگشـت و بهبود پذیـر باشـند، آفت كش ها 
می تواننـد بـر روی یـك سيسـتم و عضـو خاصی در بـدن تأثير بگذارند یـا آنها ممكن 
اسـت مسـموميت ویـژه ای را بـا تأثيرگـذاری روی تعدادی از سيسـتم را ایجـاد نمایند.

معمـوالً نـوع مسـموميت بـه گروه هـای دیگـری نيز تقسـيم ميشـوند كه بر اسـاس 
تأثيرگـذاری آن بـر سيسـتم هـا و دسـتگاه های عمده بدن قـرار دارند. بـه جهت اینكه 
سيسـتم بدن تنها بطور معدودی واكنش به اسـترس های شـيميائی و بيولوژیكی دارد، 
یـك فرآینـد پيچيده  اسـت، عالئـم و نشـانه ها را جور می كنـد و عامل اصلـی بيماری 
انسـانی یا مریضی را تعيين می كند، در بيشـترحاالت تعيين اینكه آیا مریضی بوسـيله 
قرارگيری در معرض موادشـيميائی بوده یا توسـط یك عامل بيولوژیكی رخ داده )مثل 

ویـروس آنفلوآنزا( غير ممكن اسـت.
تاریـخ در معـرض قرارگرفتـن و تماس با یك ماده شـيميائی یك سـرنخ مهم در كمك 
بـه تعييـن عامل بيماری اسـت، اگرچـه تاریخچه بطور قطعـی نمی تواند ثابـت كند كه 
ماده شـيميائی عامل بيماری شـده اسـت، بـرای ثبوت رابطه علـت و معلول خيلی مهم 
اسـت كه ماده شـيميائی در بدن در جریان خون یافت شـود به اندازه ای كه باعث بيماری 
می شـود و به ميزانش پی برده شـود، اگر ماده شـيميائی اثر بيوشـيميائی با ردگيری آسان 
ـ كولين استراز( نتيجه تغيير بيوشيميائی  و خاصی را ایجاد می كند )ممانعت آنزیم استيل 
در بـدن ممكـن اسـت در ثبوت قطعـی عامل بكارگرفته شـود. مـردم در تماس بـا مواد 
شـيميائی اغلب در ضمن كاركردنشـان بيمار ميشوند و بایسـتی احتياطات الزم پزشكی 

به پزشكشـان در خصوص تماس قبلی شـان با مواد شـيميائی )مسـموميت( گفته شود.

فاكتورهای تعیین كننده برآمد مسمومیت آفت كش
اگـر جـذب آفت كش یك واقعيت ثابت شـده اسـت امكان دارد مقدار سـم جذب شـده 
بـرای ایجـاد مرگ كافـی گردد كه به مقـدار تركيب اصلی سـم )سـميت( دارد. راه های 
مختلف اندازه گيری سـميت مواد شيميائی توسعه یافته اسـت و اندازه گيری این فاكتور 
شـامل دز كشـنده صددرصد یا ld50 اسـت. واژه ld50 بيان می كند شـدت سميتی كه 
از طریـق جـذب پوسـتی و دهانی برای كشـتن 50% كل حيوانات تحـت آزمایش نياز 
اسـت. معمـوالً اطالعـات حاصلـه از مطالعـات آزمایش ها طبقـه بندی آفت كـش را در 
ارتبـاط بـا درجه سـميت فراهم می كنـد كه آفت كش هـای خيلی سـمی ld50 خيلی 
كمتـری دارنـد. هرچنـد بایسـتی ارزشـش از ld50 گفته شـود ولی بهتر اسـت بااحتياط 
تفسـير گـردد، نظـر به این كه تفاوت وسـيعی در پاسـخ بيـن گونه های موجـودات زنده 
وجود دارد. دز آفت كش، تاحدودی برآمد مسـموميت ایجاد شـده بوسـيله سـم را تعيين 
می كند. اگر دز بيشـتری از سـم جذب بدن شـده باشـد مسـموميتی كه بوجود می آید نه 
تنها در تركيبات نسـبتاً سـمی بلكه برای تركيبات با سـميت پایين نيز جدی خواهد بود.

كنترل دز، اسـاس ایمنی اسـتفاده از آفت كش هاسـت خيلی مهم اسـت كه توجه داشته 
باشـيم كه چه مقدار دزی از یك ماده مضره معموالً كشـنده اسـت، بطور دیگر دز خيلی 
پایيـن اغلـب آفت كـش های سـمی بدون تأثير اسـت. بـروز عالئم سـمی آفت كش 
ممكن اسـت  چندان هم تنها به دز بسـتگی نداشـته باشـد بلكه به مدت قرارگيری در 
معرض سـم نيز بسـتگی داشـته باشـد.برای اكثر آفت كشها اثرات سمی مشـاهده شده 
از تمـاس كم با سـم ممكن اسـت كامـاًل متفاوت از تماس های تكراری با سـم باشـد.

بيشـتر عالئـم تماسـهای تكراری با سـم به آرامی توسـعه می یابنـد و در بيشـتر موارد 
ممكن اسـت عالئم مسـموميت مشـابه با عالئم بيماریهای مزمن باشـد كه تشخيص 
اینكه مورد مسـموميت اسـت یا بيماری را با مشـكل مواجه می سازد. تعيين كننده نهائی 
برآمد مسـموميت ایجاد شـده توسـط سم، مسـير ورود سم به بدن اسـت، مسموميت از 
طریـق آفـت كـش از طریق خوردن، استنشـاق یا جذب از راه پوسـت می باشـد. بيشـتر 
مـواد شـيميائی بعنـوان مثال، سـم ماالتيون توسـط هرسـه روش تمـاس با سـم در دز 
بـاالی سـم بطور یكسـان ایجاد مسـموميت می كنـد و توسـط هرسـه روش تماس با 
سـم صرفنظـر از مـدت قرارگيری در معرض سـم و مقدار دز سـم بطور یكسـان ایجاد 
مسـموميت نمی كند. تماس و نفوذ پوسـتی عمومی ترین راه نفوذ سـم به بدن می باشد 
و اگـر مقـدار معينی از آفت كش به بدن وارد شـده باشـد اثرات سـمی بطـور عادی دیده 
خواهنـد شـد. روی هـم رفته تعدادی از آفت كش های شـناخته شـده از طریق پوسـت 
در مقـدار بيشـتری جـذب شـوند تقریباً كم اسـت، اثرات مشـاهده شـده در اكثر حاالت 
معموالً محدود به پوسـت با عالئمی همچون خارش و حساسـيت پوسـت می باشـند.

عالئم عمومی مسمومیت
سـوزش، سرفه، خفگی و تنگی نفس، تهوع، اسـتفراغ و اسهال، پشت درد، اوره بيشتر یا 
كمتر از حد نرمال. سـردرد، سـرگيجه، اختالالت رفتاری، افسردگی و تشنجات اغمائی، 

كم خونی )خسـتگی و ضعف(، خارش، سـرخی و تورم، ناباروری و سـقط جنين.

اندام های تحت تأثیر در بدن
بينـی، نـای و شـش ها، معـده و روده، كليه هـا، مغـز و نخاع، خون، پوسـت و چشـم ها، 

بيضه ها. تخمدان هـا، 
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طبقه بندی مسمومیت
تنفسی، گوارشی، داخلی، عصبی، خونی، پوستی، توليدمثل.

نحوه استفاده از آفت كش های شیمیائی
تمامـی آفـت كش های شـيميائی بایسـتی بـا احتياط بـكار برده شـوند، برای اسـتفاده 

مطمئـن و دائمـی از تمامـی مواد شـيميائی عناویـن ذیـل را رعایت كنيد.:
ــت  ــب روی آن را بدق ــيميائی برچس ــواد ش ــتفاده م ــل از اس ــه قب ۱- هميش

ــد. ــرا كني ــتورالعمل اج ــق دس ــده و طب خوان
۲- آفــت كش هــا را بــدور از دســترس كــودكان نگهداشــته و در ظــروف 

ــد. ــداری نمائي ــب دار نگه ــته برچس سربس
۳- از كشــيدن ســيگار در زمــان سمپاشــی یــا گردپاشــی خــودداری كنيــد چــون 

اكثــر مــواد شــيميائی قابــل اشــتعال هســتند.
4- از لباس هــای محافظــت كننــده و ماســك اســتفاده نمائيــد. آســتين هــا كامــاًل 
كشــيده در پایيــن دســت و یقــه را كامــاًل ببندیــد، در صــورت ریختــه شــدن مــواد 

ســمی روی پوســتتان فــوراً آن را بــا آب و صابــون بشــوئيد.
ــا  ــوردن ی ــل از غذاخ ــی و قب ــا گردپاش ــی ی ــد از سمپاش ــتانتان را بع 5- دس

ــد. ــض نمائي ــتان را تعوی ــوئيد و لباس ــيدن بش سيگاركش
۶- اگر شـما در زمان اسـتفاده از آفت كش یا كمی بعد از آن احسـاس ناخوشـی 

كردید سـریعاً به پزشـك مراجعه نمائيد.
در طی پنجاه سـال گذشـته، آفتكشـها جزء ضروری دنيای كشـاورزی بوده اند. گرچه 
تقاضا برای توليد و توزیع آفتكش كه باعث افزایش بهبود كيفيت و كارایی كشـاورزی 
می شـود محرز اسـت. ولی احتمال بكارگيری نابجا و غير معقول، بسـيار زیاد می باشد. 
یكی از مهمترین نكات سـازمان بهداشـت جهانی، مسئله آفتكشـها می باشد. افزایش 
جمعيـت و بدنبـال آن افزایـش مصـرف مـواد غذایـی، بویـژه محصوالت كشـاورزی، 
كشـاورزان را بر آن داشـته اسـت كه ميزان محصـوالت خود را افزایـش دهند. افزایش 
كشـت محصوالت متعاقبا افزایش سـموم آفتكش را به همراه داشـته اسـت. به دليل 
بی توجهی كشـاورزان در مصرف سـموم، ریزشـهای جوی و چندین عامل دیگر سموم 
كشـاورزی وارد آب رودخانـه هـا و دریاهـا می شـوند. در این خصـوص افزایش آگاهی 
متخصصيـن و بـه طـور كلی عموم مردم از خطرات ناشـی از تماس كوتاه مـدت و دراز 
مدت، شامل سرطانزایی، بيماریهای سيستم عصبی، تنفسی و زادآوری و ... توجه عموم 
و دولتمـردان را بـه خـود جلـب نموده اسـت. امـروزه آلودگی محيط زیسـت به صورت 
یـك مسـئله جهانی درآمده اسـت. بـرای مثال آب یكـی از اجزاء تشـكيل دهنده مهم 
در چرخـه زندگی محسـوب می شـود. اهميت كيفيـت، نگهداری و توسـعه آن به طور 
پيوسـته در حـال افزایـش مـی باشـد و سـموم دفع آفـات نباتی یكـی از اصلـی ترین 

آالینـده هـای آب به حسـاب می آید. 
بـا توجـه به اینكه هرسـاله زراعت های بهاره و درسـال های اخير جاليـز و صيفی جات 
)خربـزه ،هندوانه،گوجـه فرنگـی ، خيـار و ...( در منطقه مغـان بویژه حـوزه پارس آباد در 
سـطح وسـيعی بطور شـخصی یا غيرشـخصی كشـت می گردد و همگان به هرنحو 
ممكن سـعی دارند در این كوتاه مدت سـودكالنی از فعاليت برمحصولشـان مخصوصًا 
در اراضـی اجـاره ای داشـته باشـند، در اسـتفاده بيشـتر از هرنهـاده ای بویـژه كود هـای 
شـيميایی و علـی الخصـوص انـواع سـموم شـيميائی دریـغ نمـی ورزنـد و بـه جرأت 
می تـوان گفت، شـاید كمتـر زارعی آن هم به جهت عدم توان مالی از سـموم اسـتفاده 
نكنـد بلكـه بـه وفور و با شـدت تمام مغان در بهار و تابسـتان بصورت زمينـی و هوایی 

جاليـز ، صيفـی جـات، باغـات و زمين های زراعی اش سـم باران ميشـود. 
بــدون اطــالع از عواقــب كار چــه از لحــاظ آلودگــی محيــط زیســت و تأثيــر آن بــر 
انســانی كــه تمــام تالشــش ایــن اســت ســالم بمانــد، شــدیداً در مصــرف ســموم 
شــيميائی از همدیگــر پيشــی می گيرنــد. شــاید بهتر اســت بــه خصوصيات شــيميائی 

ســموم و اثــرات خطرنــاك آن از گفتــه بــزرگان شــروع كنيــم. 
دكتر فرانسـيس ری از دانشـگاه فلوریدا اظهار ميدارد كه ما با افزودن موادشـيميائی به 
غذاهـای خودمـان امـكان بروز سـرطان را افزایش مـی دهيم.  دكتـر هاریوگریوز نظر 
براین دارد كه بين سـموم شـيميائی و سـرطان خون، سـرطان های دستگاه گوارشی یا 

دیگر اختالالت خونی رابطه ای مسـتقيم وجـود دارد. 
تـا دیـروز زندگی بشـر مملو از ترس از بالیایی جهان گسـتر چـون وبا، حصبه، تيفوس 
و طاعـون بـود، اكنون خوشـبختانه این بيماریهای مهلك كـه روزی همه جاگير بودند 
بـا پيشـرفت دانش پزشـكی و رعایـت اصول بهداشـتی دیگر موجب نگرانی نيسـتند، 
امروز ما نگران صدمات متفاوتی هسـتيم كه در محيط زیسـت ما در كمين نشسـته اند 
صدماتـی كـه محصـول پيدایـش و تكویـن شـيوه زندگـی جدید خود بشـر هسـتند، 
نمونـه اش پيدایـش هميـن آفـت كش هـای قوی اسـت. درسـت اسـت كه هـدف از 
كاربـرد سـموم شـيميائی نابـودی حشـره آفـت یا كنتـرل بيمـاری گياهی اسـت ولی 
می تـوان گفـت كـه این همه سـموم خطرنـاك كه در حـال حاضر مصرف می شـوند 

تنهـا آفت كش نيسـتند بلكـه زندگی كش و زیسـت كش هسـتند. 

اين همه خطر كردن پس به خاطرچیست ؟ 
درسـت اسـت كه مصرف موادشـيميائی آفت كش را مجاز شـمرده ایم ولی بدون آنكه 
پيشـاپيش تحقيقی دقيق از تأثير آن بر جامعه اكولوژیك و زیسـتی بشـر داشـته باشيم 
و آموزش ها، هشـدارهای زیسـتی، خطرات و مضرات جانبی مصرف سـموم را گوشـزد 
نموده و آگاهی داده باشـيم، بی مهابا نسـبت به توصيه مصرف و فروش سـموم تأكيد 
داریـم و قوانيـن و مقـررات كنترلی در مصرف سـموم و مجاز بـودن آن چندان محكم 
و اسـتوار نيسـتند. ایمنی و بهداشـت در كارخانه و حتی زمان سمپاشـی به نحو مطلوب 
و سـختگيرانه اعمال می شـود ولی در زمان سمپاشـی و بعد از سمپاشـی هيچ كنترل و 
آزمایشـی در خصوص مضرات سـموم برای جوامع اكولوژیكی و زیست محيطی انجام 
نمـی گيـرد و شـاید تنهـا بـه كم خطـر بـودن سـموم، خـود را راضی می كنيـم چون 
چيـزی بطور آنی مشـاهده نمی گـردد. آموزش زارعيـن منطقه از ماندگاری سـموم در 
خاك، محصوالت صيفی و جاليز، فاصله سمپاشـی تا برداشـت محصول )دوره كارنس( 
و درصـد خطـر سـموم ضروری اسـت، همه سـعی بر ایـن دارند از بهتریـن و قویترین 
حشـره كش هـا و قـارچ كش ها در كنتـرل آفات و بيماریهای محصوالتشـان اسـتفاده 
نماینـد تا سـرمایه ریالـی افزایش یابد، ولی از آنچه كه سـموم شـيميائی بطور نهفته با 
جـان و روان بشـر می كنـد چندان خبر ندارند و تنها عالئم حاد مسـموميت را مسـموم 

شـدن و حالت تهـوع می داننـد و دیگر هيچ. 
محصـوالت كشـاورزی و بخصـوص صيفی جـات و ميوه جـات، بدون اطـالع از تأثير 
نهایـی سمپاشـی ها، مكرراً سـم بـاران می شـوند. در یـك دوره بهره بـرداری از جاليز 
یـا صيفـی جـات یا مـزارع ذرت تا ۱5 بار سمپاشـی صـورت می گيرد و بـرای حصول 
اطمينـان از مؤثـر بـودن سمپاشـی و گریـز از هزینـه اضافـی دز مصرفی سـم را گاه تا 
چندیـن برابـر حـد مجـاز مصـرف باال مـی برند و بيـن زمـان آخرین نوبت سمپاشـی 
و برداشـت محصـول فاصلـه زمانی مجـاز را رعایت نمی كننـد، بعنوان مثـال؛ در مورد 
محصوالتـی مثـل خيار كه رشـد سـریع و محصول پيوسـته دارد گاهـاً بالفاصله پس 
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از سمپاشـی )بویژه سـموم قارچكش( محصـول را جمـع آوری و بدون آزاد گـذاردن در 
هـوای آزاد درون كيسـه های پالسـتيكی كرده و روانـه بازار و مورد مصـرف عموم قرار 
مـی دهنـد كه مصرف كننده نيز هميشـه به دنبـال محصول تـازه اسـت و آن را مورد 
تغذیه قرار می دهد كه زمانی كمتر از ۱۲ سـاعت را شـامل ميشـود و در این مورد برای 
سـنجش وجـود باقی مانده سـم نيازی به اسـتفاده از دسـتگاه های حسـاس و پيچيده 
نيسـت حس چشـایی مصرف كننده خـود به طعم سـم در محصول گواهـی می دهد. 
تجمـع مواد سـمی در غـذا، آب، زمين و هـوا یكی از بحث های روز و خطرناك سـموم 
برای سـالمتی محيط زیسـت و بشر است، براسـاس گزارشـات آماری از سراسر جهان 
تعـداد مسـموميت بـا عوامل آفت كش بيشـتر از پانصد هزار مـورد در سـال و همراه با 
بيـش از بيسـت هـزار مـورد مرگ می رسـد. با توجه بـه اینكه اثرات خطرناك زیسـتی 
سـموم در درازمـدت بطـور تجمعـی در بـدن انباشـته می شـود و صدمـات وارده بر فرد 
ممكن اسـت متناسـب با جمع مقدار سـم دریافت شـده در طول عمر باشـد به همين 

دليل اسـت كه خطـر نادیده گرفته می شـود. 
بـه گفتـه دكتر رنه بوس: »انسـانها طبيعتاً بيشـتر متوجه بيماریهایی هسـتند كه عالئم 
آشـكار دارنـد در حالـی كـه بعضی از بدترین دشـمنان ما آهسـته و بی خبر به سـویمان 
می خزنـد.« فاكتـور مهـم در مسـموميت مزمن آفت كش هـا دارا بـودن تجمع طوالنی 
مـدت در بـدن اسـت و این تجمع مواد سـمی در بـدن در تمامی افراد به واسـطه تماس 
مسـتقيم و حتـی بطـور غيرمسـتقيم از طریق غـذا ، تنفس یا جذب پوسـتی به چشـم 
می خـورد.  امـروزه هيـچ كس بـه كارآیی آفت كش هـا در حفاظت از محصـوالت زراعی 
شـكی نـدارد، موضوع قابل بحث این اسـت كـه اهميتی كه به افزایش عملكرد و سـود 
توليد داده می شـود اگر به همان اندازه به سـالمت خود و شـهروندان و محيط زیسـت 
اعمـال گـردد جلـوی بسـياری از خطـرات اجبـاری، ارادی و غيـر ارادی گرفته می شـود. 
اسـتفاده گسـترده، روزافـزون و نابجـا از آفت كـش هـای سـمی بـا بـروز بيماری هـای 
خطرناكـی چـون سـرطان خـون، سـرطانهای دسـتگاه گـوارش و سـایر اختـالالت 
فيزیولوژیكـی در بـدن انسـان در ارتباط می باشـد و به عناوین مختلف به ثبوت رسـيده 
اسـت و موضـوع از حـرف و حدیث گذشـته و ضـرورت توجه عام و خـاص را به اهميت 
حياتی و زیسـتی مسموميت های ناشی از سـموم را دوچندان كرده است، همه آفت كشها 
بدون اسـتثناء و با نسـبت های متفاوت روی تعدای از ارگانيسـم ها، اندام ها و فرآیندهای 
حياتـی انسـان اثـرات سـمی و مضـر دارنـد كه بـا رعایت اصول بهداشـتی شـاید بتوان 

حداقـل از كم خطرتریـن آنهـا به نحـوی مصـون و ایمن ماند. 
واقعيت این اسـت كه تقریباً 90 درصد كليه قارچ كشـهای مورد مصرف در كشـاورزی در 
مدلهای حيوانی سـرطانزا می باشـند هنوز این مسـئله بزرگ توجه عمومی را بخود جلب 
نكـرده اسـت، یـك بررسـی روی یـازده نوع از قارچ كشـها نشـان داده اسـت كه هرچند 
ایـن مـواد تنهـا ۱0 درصد از مواد شـيميائی مورد اسـتفاده به عنوان آفت كش را در سـال 
تشـكيل مـی دهنـد ولـی در كل عامل ۶0 درصد از سـرطانهای شـایع دسـتگاه گوارش 
هسـتند، در بعضی از محصوالت كشـاورزی سـمومی مثـل كاپتان، مانكـوزب، بنوميل، 
كالكسـين، تيلت، آلتو و ... هرچند مسـموميتی كه قابل دیدن باشـند را دارا نيسـتند ولی 
دركل در درازمدت سـرطانزا هسـتند و خطرات زیسـت محيطی زیادی دارند.  برای ایجاد 
مسـموميت در بدن الزم اسـت ميزان سـم در بدن حداقل به یك غلظت خاصی برسد تا 
عالئم مسـموميت در بدن ظاهرشـود اما برای مواد مسموم كننده ژنتيكی و مختل كننده 

هورمونهـا یـك آسـتانه واقعی كه هيچگونه خطری پائين تر از آن نباشـد وجـود ندارد. 
دانشـمندان بـر اسـاس دانش كنونـی به این نتيجه رسـيده اند كه حتی یـك دز خيلی 
كم از عامل شـيميایی مسـموم كننده ژنتيكی می تواند باعث تبدیل یك سـلول سـالم 

به یك سـلول بدخيم شـود. اندازه گيری و سـنجش ریسـك سـرطان در انسـان ناشی 
از سـموم شـيميائی بدليل طوالنی بودن دوره تكميل فرآیند سرطانی شدن و ناشناخته 
بـودن دوره كمـون و ظهـور تومـور به صورت بالينـی و همچنين تفاوت اسـتعدادهای 
ژنتيكی افراد گوناگون با یكدیگر معموالً دشـوار اسـت عماًل این طوالنی بودن و عدم 
ظهور زودهنگام بيماری یك امنيت كاذب و نسـبی به حضور بيشـتر در محيط سمی و 
منطقه سـمی كشـاورزی و مزرعه می دهد، واقعاً ذخيره سـموم در بدن حتی به مقدار 
كـم، تجمـع تدریجی آن و در نتيجه اختالالت وارده بر جگر دیگر غيرقابل انكار اسـت 
كـه مشـكالت و نارسـایی های خونـی را سـبب گردیده و امـكان بروز سـرطان های 

شایع را تسـهيل می سازد. 
شـاید بهتـر اسـت بطور اجمال به عالئم مسـموميت هـای مزمن و حـاد تأثيرگرفته از 
تمامی گروه های سـموم شـيميایی مورد مصرف در كشـاورزی را خاطر نشـان كرده تا 
به سـرانجام این طوفان مصرف سـم و اسـتفاده نامعقول آن اندكی بيشتر اندیشه كنيم 
و همـه چيـز را بـه قضـای الهی نسـبت ندهيم. بـا توجه به ایـن مورد كه ميـزان وقوع 
مسـموميت ناشـی از در معرض قرارگرفتن با سـموم شـيميائی در كشـورهای درحال 
توسـعه ۱۳ برابر از مورد كشـورهای كامالصنعتی می باشـد كه خود 85 درصد از توليد 
جهانـی آفت كـش هـا را مصرف می كنند. دليل آن مشـخص و مبرهن اسـت آموزش 
و آگاهـی دادن بـه جمعيـت و افراد مشـغول در حوزه فعاليت های كشـاورزی و سـموم 
شـيميائی. مسـموميت ها بيشـتر از راه تنفس، تغذیـه محصوالت گياهی بـا باقيمانده 
مجاز سـم باال و استنشـاق بخارات سـم می باشـد و به حالت آلودگی نيز بيشـتر منشاء 
پوسـتی دارد البته این مسـموميت ها ارادی و به اختيار انسـان نمی باشد به نحوی است 
كه خواسـته یا ناخواسـته در معرض سـموم شـيميایی بوده و می باشـد در این جا برای 

تفهيـم بهتر به عالئم كلی مسـموميت ها اشـاره مـی گردد. 

عالئـم عمومـی و خصوصی مسـمومیت هـای حـاد و مزمن ناشـی از 
درمعـرض قرارگرفتـن با آفـت كش های مـورد مصرف در كشـاورزی 

افزایش ترشـحات و بزاق دهان، انقباض برونشـها، اختالالت گوارشـی، اسهال، لرزش، 
رعشـه، ضعـف عضالنی، بی قـراری، عدم تعـادل، تيرگی دید، فقدان حافظـه، افزایش 
ادرار ، ضعـف عمومـی، تشـنج، صـدا دادن گـوش، تـب، اختـالل در تكلـم، بی خوابی، 
سسـتی، هيجـان، افسـردگی، پریشـانی، سـقط جنيـن، احسـاس سـوزش پوسـت، 
خشـكيدگی دهان  لب، تهوع، اسـتفراغ، خارش، گرفتگی عضالت، درد در ناحيه شكم، 
اختالالت ژنتيكی و جنسـی و ده ها عنوان عالئم دیگر و در سـطح پيشـرفته با انجام 
آزمایـش هـای ویژه خونی مثـاًل افزایش یا كاهش آنزیم های كبـدی و مواد آلكاالین.

به عنوان مثال؛ احسـاس سـوزش پوسـت، مورمور شـدن پوسـت در اسـتفاده از سـم 
سوميسـيدین از حالت های مسـموميت پوستی این سم اسـت، گيجی، تهوع، دردهای 
شـكمی، عـوارض تنفسـی، خـارش، اسپاسـم عضالنی، ضعـف و خسـتگی از عالئم 
مسـموميت هـای اتفاقـی یا شـغلی با علفكش هـای كلروفنوكسـی اسـت و دو گروه 
از حشـره كش هـا یعنـی گـروه كلـره و فسـفره به طـرز متفاوتـی ولی بطور مسـتقيم 
سيسـتم عصبـی را شـدیداً تحت تأثير قـرار می دهنـد و چندین مورد ایـن وضعيت كه 
در بروشـور فنی سـموم شـيميائی بعنـوان احتياطات قيد می گـردد كه نيـاز به رعایت 
دارد نـه فقـط مطالعـه. یكـی از مهمترین حقایق راجع به سـموم كلـره، اثـرات آنها به 
كبـد اسـت این اندام شـگفت آورترین اندام بدن انسـان بشـمار می آید و از تنـوع كار و 
ضـرورت اعمالـش در بدن همتایی نيسـت،كوچكترین صدمه بـه آن عواقب وخيمی را 
بدنبـال خواهـد داشـت. كبد نه تنها مسـئول توليد صفرا برای هضم چربيهاسـت بلكه 
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دارای چندین نقش اساسـی دیگر در بدن اسـت، اگركبد از سـوی حشره كشـی آسـيب 
ببينـد نـه تنها قادر به حفاظت بدن در مقابل سـموم نيسـت بلكه تمامـی فعاليت های 

متعـدد آن مختـل و بروز سـرطانها را آسـان می كند. 

خطرات كلی آفت كش ها 
تحقيقـات نشـان داده اسـت كـه سـموم آفت كش هـا باعـث سـقط جنين، عدم رشـد 
فكـری، اثرات مخرب سـاختمانی در بدن هنگام تولد و نقصهایـی در اعمال و بافتهای 
بـدن می شـوند. آفت كش هـا دارای اثرات مخـرب و سـمی روی اندامهای توليد مثلی، 
تداخـل در اعمال هورمونی، عقيمی مـردان و زنان و دوره های قاعدگی نامنظم در زنان 
هسـتند. همچنين مشـخص گردیده اسـت كه علفكش توفوردی برای دسـتگاههای 
توليد مثلی بدن مسمومسـيت زا اسـت بطوری كه آزمایشـات نشـان داده است كه بين 
این سـم و كاهش تعداد اسـپرم، افزایش اسپرمهای بدشـكل ارتباط مستقيم وجود دارد.

هـم چنيـن ثابـت گردیده اسـت كـه زنانی كـه در محيطـی با آبهـای آلوده به سـموم 
زندگی می كنند در مقایسـه با سـایر افراد تاخير قابل مالحظه ای در رشـد درون رحم 
دارند. تحقيقات نشـان داده اسـت كه سـموم پاراكوات، گروه سموم ارگانو فسفره، مانب 
و مانكوزب منجر به بيماری پاركينسـون می شـود. همچنين آشكار شـده است افرادی 
كـه در حوالـی مناطقـی زندگی می كنند كـه در معرض آفت كش ها قـرار دارند احتمال 
بروز بيماری پاركينسـون بيشـتر اسـت. در تحقيقات دیگری كه روی كشـاورزان انجام 
شـده مشـخص گردیده اسـت كه كشـاورزانی كه با قارچكشـهای مانب و مانكوزب در 

تمـاس هسـتند اعصاب محيطی آنها نسـبت به سـایر افراد كندتر عمـل می نماید. 
تحقيقـات روی جمعيتهـای نمونه نشـان داده اسـت افـرادی كه در معرض علفكشـها 
هسـتند 4 برابـر و افـرادی كه در معرض حشـره كشـها هسـتند ۳ الـی 4 برابر احتمال 

بروز بيماری پاركينسـون )فراموشـی( بيشـتر است.
تحقيقات نشـان داده اسـت كودكانی كه در هنگام رشـد مغز در معرض غلظت خيلی 
كـم سـموم قـرار دارند صدمـات ثابت و پایـداری در اعمال و و سـاختار مغز آنهـا اِیجاد 
می شـود. در بررسـی های بعمل آمـده در مكزیك روی كودكانی كه در معرض سـموم 
بودند نشـان داد كه انواعی از تاخيرات و كاسـتی ها در نمو مغز این كودكان در مقایسـه 
بـا سـایر همنوعـان خـود وجـود دارد. همچنين ضعفهایـی در نيروی فيزیكـی، تطابق 

طبيعی دسـت و چشـم، و حافظـه كوتاه مـدت در این كودكان قابل مشـاهده بود. 
ارتبـاط بيـن بـروز سـرطان گلبولهـای سـفيد خـون و سـموم ارگانـو فسـفره در 
تحقيقـات اخيـر محققيـن مـورد تایيـد قـرار گرفتـه اسـت. همچنين ارتبـاط بين 
سـموم توفوردی، آترازین و كاپتان با سـرطان )ام اس دی( در تحقيقات مشـخص 
شـده اسـت و باغدارانـی كـه در معـرض ایـن سـموم هسـتند سـه برابر سـایرین 
احتمـال بـروز ایـن نـوع سـرطان را دارند. علفكشـهای فنوكسـی ماننـد توفوردی 
نيـز در بـروز سـرطان بدخيـم اس تی اس نقـش دارنـدو احتمال بروز افـرادی كه 
در معرض علفكشـهای فنوكسـی قرار دارند ۱0 برابر بيشـتر از سـایر افراد اسـت. 
وجـود آفتكشـها در آبهـای زیرزمينی برای انسـان بسـيار خطرناك اسـت و باعث 
اختـالالت ناهنجـار در سيسـتم عصبی، غـدد درون ریز و سيسـتم ایمنی بدن می 
شـوند. تركيـب آفتكشـها و كودهـای شـيميایی در آبهـای زیرزمينی باعـث ایجاد 

مـوارد بسـيارخطرناكتر در مقایسـه بـا اثـرات تـك تـك این مواد می شـود. 
تحقيقات بسـياری ارتباط معنی داری بين وقوع سـرطان پروسـتات و مشـاغلی كه با 

علفكشـها در ارتباط هسـتند به اثبات رسـانده است. 
سـرطان پسـتان سـاالنه افزایشـی بـه ميـزان ۱ الـی ۲ درصـد نشـان مـی دهـد و 

آلوده كننده هـای محيطـی از جملـه آفتكشـها در افزایش بـروز این نوع سـرطان نقش 
عمـده ای دارنـد. در یـك تحقيق خـاص ارتباط بين بروز سـرطان پسـتان و علفكش 
آترازیـن مشـخص شـده اسـت. سـرطان تيرویيد نيـز از جمله سـرطانهایی اسـت كه 
احتمال بروز آن در افرادی كه در معرض علفكشـهای فنوكسـی قرار دارند بيشتر است. 
در پایان بهتر و ضروری اسـت اشـاره ای كوتاه به درجه سـميت سـموم كشاورزی قوی 
و خطرنـاك كـه در منطقه مغان در سـطح وسـيع بـدون در نظرگرفتن مسـائل فنی و 
بهداشـتی سـموم و بویژه عدم رعایت فاصله آخرین سمپاشـی تا برداشت را خاطرنشان 
شـویم كه ضرورت و پاسـخی برای همه سـئواالت و مسـائل مربوط به سم در منطقه 
سـبز مغان اسـت. سـموم ذیل در بيشـترین حد در منطقه مورد اسـتفاده قرار می گيرند 
كـه در گـروه سـموم خطرناك برای انسـان به شـمار می آیند و نياز مبـرم به محافظت 
و مراقبـت هـای ویـژه دارد كـه متأسـفانه بـه آب، خـاك و دانـه، ميـوه و صيفی جات 
منطقه هر سـاله وارد می گردد. نئورون، سوميسـيدین، متاسيسـتوكس، دانيتل، اكاتين، 
اندوسـولفان، دورسـبان، نواكرون، كراكرون، بنوميل، كالكسـين، كاربندازیم، مانكوزب، 

ریدوميل، الروین، سـوین، ليندین، ترفالن، السـو، توفـوردی و .... . 
در مـورد فاصلـه آخریـن سمپاشـی تا برداشـت یـا چيدن محصـول مثل خيـار حداقل 
ایـن زمـان بـرای اكثر حشـره كش ها یا قـارچ كش ها كمتـر از ۳ روز نبـوده و حداكثر 
زمان حتی برای بيشـتر سـموم رعایت فاصله دو هفته ای اسـت، آیا با برداشـت خيار یا 
گوجـه فرنگـی كه بعد از نصف روز سمپاشـی شـده ایـن زمان رعایت می گـردد هرگز 
نـه؟! مثـاًل رعایـت دوره كارنس برای سـم متاسيسـتوكس ۲۱ روز و برای سـم دانيتل 
در صيفـی و سـبزی 5-۳ روز مـی باشـد.  در خاتمه ضـرورت یـادآوری و توجه همگان 
را بـه ماجـرای پرمخاطره این مصرف بی رویه سـموم شـيميائی به عنـوان یك وظيفه 
كارشناسـی خاطرنشـان می گردیم كه آینده كودكانمان را جدی بگيریم، شـاید سـموم 
شـيميائی بـرای بالغين چندان عـوارض قابل مالحظه و فـوری را بروز نمـی دهند ولی 
برای خردسـاالن و كودكان تجمع مواد شـيميائی از اوایل سـنين كودكی كه مصادف با 
اوج مصرف سـموم شـيميائی از زمين و هوا در منطقه اسـت، تفكرانگيز و مسـئوليت بار 
اسـت. در دنيا تمام سـعی ها برای كم مصرف نمودن این سـموم شـيميائی اسـت كه 
به نوعی با سـایر روش های مبارزه ای توأم گردیده اسـت و سـازندگان سـموم شيميائی 
سـعی بر توليد سـموم با دز مصرف پایين با تأثير بيشـتر هسـتند كه به نوعی مشكالت 

زیسـت محيطی حداقل داشته باشد. 
گفتنـی اسـت در حـال حاضر هيچ سـازمان بهداشـتی در منطقه مسـئوليت نظـارت و 
كنتـرل آلودگـی مـواد غذایـی، محصـوالت كشـاورزی، ميـوه جـات، صيفـی جـات و 
سـرمایه های ملـی )آب ، خـاك و ...( را بـه عهـده نـدارد و اسـتفاده هـای غيـر اصولـی 
و غيرمنطقـی روز بـه روز بـا ورود سـموم خطرنـاك به منطقـه دوچندان گردیده اسـت 
و اگـر روزی در ورودی هـای ميادیـن ميـوه، تـره بـار و حتی شـهر از ایـن محصوالت 
نمونه برداری حدمجاز باقيمانده سـموم صورت گيرد معلوم خواهد شـد كه به گذشتگان 
چـه مصيبـت و فالكتی شـده و در آینـده منطقه چه خطری كمين كرده و چه سـهمی 
از ایـن محصـوالت توليـدی )ميـوه جات، محصـوالت جاليـز، صيفی جات و سـبزی( 
صالحيـت عرضه بـه بازار و مصرف مردم عزیـز این منطقه كشـاورزی را دارند، به اميد 
روزی كه محيط زیسـتی عاری از مواد شـيميائی و هوایی سـالم برای كودكانمان و آبی 
تميز برای بقای عمر داشـته باشـيم، سـرمایه انسـانی را فدای سـودهای فالكت بار و 

آنـی تفكـرات لحظه ای ننمائيم چون ما مسـئول هسـتيم. 
***

منبع: کشاورزی نوین
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شناسايی

1ـ كنه دو نقطه تار عنکبوتی
ایــن نــوع كنه هــا دارای تخمهــای كــروی هســتند كــه رنگشــان زرد كمرنــگ 
متمایــل بــه قرمــز اســت در ســطح زیریــن برگهــا تخمگــذاری می كننــد. در 
ــل  ــبز متمای ــگ س ــته برن ــه برجس ــغ در نقط ــره های بال ــا و حش ــدن پوره ه ب
ــت  ــرای محافظ ــی را ب ــا تارهای ــن كنه ه ــود. ای ــده می ش ــوه ای دی ــه قه ب

ــر روی برگهاســت. ــزه ب ــاط برن ــد. خسارتشــان شــامل نق خودشــان می تنن

2ـ كنه های تار عنکبوتی كاذب يا كنه های صاف
ایــن نــوع كنه هــا چرخــه زندگــی طوالنی تــری را نســبت بــه كنه هــای 
ــراق و بيضــی  ــز ب ــگ قرم ــه رن ــد. تخمهایشــان ب ــی دارن ــار عنكبوت دونقطــه ت
شــكل اســت كــه در هــر دو ســطح بــرگ و بصــورت دســته جمعــی تخمگــذاری 
ــد.  ــد نمی كنن ــار تولي ــتند و ت ــياه هس ــز و س ــغ قرم ــای بال ــد. كنه ه می كنن
خســارت آنهــا شــامل نقــاط نقــره ای روی بــرگ اســت امــا ســاقه ها هــم برخــی 

ــد. ــرار می گيرن ــه ق ــورد حمل ــات م اوق

)Broad mites( 3ـ كنه های پهن
ــا مفصــل  ــادی برجســتگی ی ــداد زی ــا تع ــا تخمهایشــان را ب ــوع كنه ه ــن ن ای

ــد. ــد می كنن تولي

ــر ميكروســكوپ بشــكل جواهــرآالت بنظــر می رســند. پوره هــا در  كــه در زی
ــداری رشــد  ــس از مق ــد. پ ــان می مانن ــا و گياه ــان درز و شــكافهای برگه مي

ــوند.  ــی می ش ــه زندگ ــاكن از چرخ ــه س ــك مرحل ــا وارد ی پوره ه
ماده هــا در ابتــدای ظهــور بســيار شــفاف و بــراق هســتند امــا پــس از مــدت 
كمــی كاهــی رنــگ می شــوند و یــك برجســتگی نــواری شــكل ســفيد رنــگ 

در پشــت بــدن  آنهــا ظاهــر می شــود.
خســارت آنهــا در ســطح زیریــن برگهــای جــوان دیــده می شــود كــه 
ــارت  ــم خس ــه عالئ ــبيه ب ــد و ش ــره دار در می آی ــت كنگ ــا بحال ــه برگه لب

فيزیولوژیــك اســت.

مقدمه
چهــار گــروه از كنه هــا در گلخانــه مهــم هســتند: 1ـ كنه هــای تــار عنکبوتــی )كنــه دو نقطــه تــار عنکبوتــی( 2ـ كنــه تــار عنکبوتــی كاذب 

ــد. ــا كنه هــای اريونی ــزا، زنگســار ي ــه، گال ــه پهــن 3ـ كنه هــای پهــن و Cyclamen 4ـ كنه هــای جوان ــا كن ي

کنه های تار عنکبوتی
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ایــن كنه هــا تخمهایشــان شــفاف و دوكــی شــكل اســت. در ســنين پورگــی 
بــدن در پشــت پاهــای ســوم جمــع شــده خســارت باعــث بــد شــكل شــدن 
ــا  ــاز برگه ــطح ب ــر روی س ــوان ب ــا را نمی ت ــن كنه ه ــود و ای ــا می ش جوانه ه

ــد.  ــه نمی كن ــه گل داوودی حمل ــا ب ــن كنه ه ــت. ای یاف
اریوفيــد كشــيده و  یــا كنه هــای  زنــگار  بــدن كنه هــای جوانــه و  4ـ 
مخروطــی شــكل اســت و در دو انتهــای آن تيــز شــده و دارای پاهــای بســيار 
كوتــاه هســتند. خســارت  آنهــا شــامل توليــد گال، بــد شــكل كــردن یــا رنــگ 

ــاه اســت. ــده كــردن بافــت گي پری

Monitoring روش های
كنه هــا بســيار كوچــك هســتند و دیــدن آنهــا بــا چشــم غيــر مســلح بســيار 
مشــكل اســت. اســتفاده از یــك عدســی 10X قابليــت شــما را بــرای دیــدن 
ــی را  ــار عنكبوت ــای ت ــد. كنه ه ــش می ده ــان افزای ــات و تخمهایش ــن آف ای
ــانه های  ــم و نش ــا عالئ ــا و ی ــود كنه ه ــارت خ ــار خس ــيله آث ــوان بوس می ت
ــه  ــخص ك ــوت مش ــار عنكب ــا ت ــره ی ــته های حش ــل پوس ــه مث ــوم كن هج

ــخيص داد.  ــد، تش ــاد می كنن ایج
ــا  ــی آنه ــات دهان ــت. قطع ــاهده اس ــل مش ــی قاب ــی براحت ــار عنكبوت ــه ت كن
ــلولها و  ــوراخ در س ــاد س ــرای ایج ــه Chelicerae ب ــيار كوچــك اســت ك بس

ــود.  ــتفاده می ش ــا اس ــيره آنه ــدن ش ــرای مكي Palpi ب

ــی اســت  ــلولهای خال ــای كوچــك از س ــاد گروهه ــت ایج ــن فعالي نتيجــه ای
ــس از  ــا پ ــن لكه ه ــند. ای ــر می رس ــره بنظ ــای تي ــورت لكه ه ــه از دور بص ك

ــد.  ــز در می آین ــا برن ــوه اي ی ــگ قه ــی برن مدت
ــه اینكــه  ــا توجــه ب ــد ب ــدا می كنن ــری پي ــوده شــده ظاهــری برت برگهــای آل
بيتــش رایــن خســارات در اطــراف رگبرگهــای اصلــی دیــده می شــود. 
ــی  ــی تصادف ــان بررس ــا و پوسته هایش ــا، تخمه ــدن كنه ه ــن روش دی بهتری
ســطح زیریــن برگهــا می باشــد. همچنيــن بوســيله روش تكانــدن كــه در آن 
بخشــهای گيــاه بــر روی یــك تكــه كاغــذ یــا كارت ســفيد تكانــده می شــوند 
ــذ را از  ــر روی كاغ ــده ب ــه ش ــای ریخت ــب كنه ه ــن ترتي ــخيص داد. بدی تش

ــخيص داد. ــوان تش ــان می ت روی حركتش
ــرگ  ــا گياهــان كوچــك ب ــرای گياهــان هميشــه ســبز ی ــژه ب ایــن روش بوی

ــد. ــواب می ده ــر ج بهت

كنترل زراعی
برخــی از فعاليتهــا در گلخانــه باعــث جلوگيــری از طغيــان كنه هــا می ِشــوند. 
ــوده  ــدن قســمتهای آل ــت و بری ــدون آف ــوده و ب ــر آل ــان غي ــتفاده از گياه اس
ــای  ــا/ واریته ه ــورد گونه ه ــی در م ــات كاف ــتن اطالع ــت. دانس ــی اس الزام
ــا  ــان ی ــاب از كاشــت آن گياه ــاورز در اجتن ــه كش ــد ب ــان می توان ــل طغي قاب

ــد.  ــان شــاخص كمــك كن ــوان گياه ــان مســتعد بعن ــی از گياه آگاه
ــر  ــا مؤث ــت كنه ه ــد روی جمعي ــز می توان ــاری ني ــهای آبي ــتفاده از روش اس
ــت در  ــری كنه هاس ــرای جلوگي ــن روش ب ــی بهتری ــم آب ــترس ك ــد. اس باش
ــاال مناســب جلوگيــری از طغيــان  ــاری )آبپاشــی( از ب ــی كــه سيســتم آبي حال

كنه هــا نيســت.

كنترل بیولوژيك
تعـدادی گونـه شـكارچی عليه كنه هـای تار عنكوبی در گلخانه در دسـترس می باشـد. 
 Phytoseiulus Persimilis، Mesoseiulus longipes ،Galendromus گونه هـای
Occidentalis و Neoselius Californicus ،Amblyseius Californicus در بـازار 

تحت نام تجاری Spidex® )بصورت بطری( و Spidex-Plus® )بصورت كيسـه های 
كاغـذی( این شـكارچی های كنـه خواص بی نظيـری دارند. 

بعنــوان مثــال M.occidentalis می توانــد دامنــه بــزرگ یــا رطوبــت و 
ــد  ــر می توانن ــای دیگ ــی از گونه ه ــا برخ ــد و ی ــل كن ــد تحم ــار را می توان بخ
Carbaryl Sevin® را  و   ®azinphosmethyl Guzathion مثــل  ســمومی 
تحمــل كننــد. گونــه M.longipes شــرایط گــرم و خشــك را بهتــر می توانــد 
تحمــل كنــد. گونــه M. Californicus در تراكــم كمتــر كنه هــای تــار 
ــا  ــا كنه ه ــری ب ــد و در دوره طوالنی ت ــی كن ــد زندگ ــر می توان ــی بهت عنكبوت

ــد. ــارزه می كن مب
ــد  ــر خواه ــری را درب ــه بهت ــكارچی ها نتيج ــه از ش ــن گون ــری چندی بكارگي
ــورت  ــكارچی ها را بص ــن ش ــه ای ــت ك ــن اس ــرد ای ــن راه كارب ــت. بهتری داش
ــا  ــات ی ــن آف ــل از تشــخيص اولي ــی قب ــن مقطــع زمان پيشــگيرانه و در چندی
خســارت آنهــا در گلخانــه رهاســازی كــرد. گهــگاه از آنهــا بــرای پایيــن آوردن 
ــی در  ــهای طبيع ــوان حشره كش ــه و بعن ــا در گلخان ــاالی كنه ه ــت ب جمعي

ــود. ــتفاده می ش ــاد اس ــداد زی تع
ــد می بایســت قيمــت  ــی دارن ــن شــكارچی ها قيمــت باالی ــی كــه ای از آن جای
تهيــه و رهاســازی را نيــز مالحظــه كنيــم. از ایــن گذشــته بكارگيــری 
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ــت  ــن اس ــه ممك ــكارچی های كن ــازی ش ــد از رهاس ــل و بع ــا قب آفتكش ه
ــد. ــته باش ــارزه داش ــی در مب ــرات منف اث

كنترل فیزيکی
پاشــيدن آب بــه مقــدار زیــاد و بــا فشــار بــاال بطوریكــه در برخــی كاربردهــا 
ــا دســتگاههایی همچــون Water Wand و Jet-All Water آزمایــش شــده  ب
ــد و  ــاه بيــرون بران ــد بســياری از كنه هــا را از ميــان شــاخ و بــرگ گي می توان

یــا اینكــه موقتــًا آنهــا را در جــای خــود ثابــت نگــه دارد. 
 Texas بطوریكــه در گزارشــات می تــوان دیــد پــرورش دهنــدگان رز در شــرق
ــه كنه هــا و جهــت متوقــف كــردن  ــزی علي ــن ابزارهــا بطــور موفقيت آمي از ای

ــد. ــتفاده می كنن ــا اس آنه

كنترل شیمیايی
ــر  ــواد مؤث ــه دارای م ــد ك ــود دارن ــازار وج ــادی از محصــوالت در ب ــداد زی تع
ــيون  ــر فرموالس ــت از نظ ــن اس ــه ممك ــتند ك ــان هس ــان در تركيبش یكس

ــند. ــان باش ــا غيریكس ــان ی یكس
ــه  ــی ك ــد، در حال ــی دارن ــت كنه كش ــز خاصي ــره كش ها ني ــياری از حش بس
ــا  ــای كنه ه ــی از گونه ه ــروه معين ــر روی گ ــط ب ــها فق ــی از حشره كش برخ
ــع  ــد. در واق ــا ندارن ــری روی كنه ه ــه اث ــچ وج ــه هي ــا اینك ــتند. ی ــر هس مؤث
ــان  ــث طغي ــد باع ــها می توان ــی از حشره كش ــدازه برخ ــش از ان ــتفاده بي اس

ــود. ــده ش ــا در آین كنه ه
ــت وجــود دارد اســتفاده  ــه و هــم حشــره آف ــه هــم كن ــی كــه در گلخان زمان
ــيميایی  ــرل ش ــن روش كنت ــش بهتری ــره كش ـ كنه ك ــب حش ــك تركي از ی
ــش  ــرای كاه ــه، ب ــكارچی های كن ــازی ش ــل از رهاس ــد. قب ــاب می آی بحس
ــرا  ــرد زی ــتفاده ك ــره كش اس ــای حش ــوان از صابونه ــا می ت ــت كنه ه جمعي
ــری  ــده مض ــوع باقيمان ــچ ن ــدن هي ــك ش ــس از خش ــات پ ــن تركيب ــه ای ك

ــد. ــا نمی گذارن ــی برج ــمنان طبيع ــرای دش ب
ــوان  ــد. بعن ــی دارن ــردی مختلف ــای كارب ــی ه ــف ویژگ ــای مختل ــه كش ه كن
ــه  ــرا ك ــت زی ــتميك اس ــب سيس ــی جوان ــش Avid® از برخ ــال كنه ك مث
ــش  ــن كنه ك ــا همي ــد ام ــوذ می كن ــده نف ــار ش ــاه تيم ــلولهای گي ــل س بداخ

ــود.  ــه می ش ــرعت تجزی ــد. س ــی بمان ــرگ باق ــطح ب ــر در س اگ
ــه دارد  ــی كن ــر روی سيســتم عصب ــر را ب ــر بی نظي ــك نحــوه اث ــن ی همچني

ــد.  ــاد می كن ــی ایج ــوزی كم ــالت گياهس مش
ــش  ــاوراء بنف ــای م ــه پرتوه ــد ب ــر می كن ــی اث ــه آرام ــش Pentac® ب كنه ك
حســاس اســت، مشــكالت گياهســوزی كمــی هــم ایجــاد می كنــد. مقاومتــی 
هــم در كنه هــا گــزارش نشــده اســت. Thiodan® بــر روی برخــی از 
واریته هــای داودی گياهســوزی ایجــاد می كنــد. صابونهــای كنه كــش ـ 

ــد.  ــاد نمی كنن ــده ای ایج ــا قيمان ــوع ب ــچ ن ــره كش هي حش
ــان  ــر روی ســبزیجات و گياه ــت شــده، ب ــك كنه كــش ثب ــوان ی Sulfar بعن

زراعــی باعــث گياهســوزی باالیــی می شــود، باقيمانده هایــی بــر روی گياهــان 
ــی دارد.  ــد، مقــداری خاصيــت قارچكشــی دارد و قيمــت ارزان ایجــاد می كن

ـــار  ـــيار زیانب ـــرات بس ـــه اث ـــه بقي ـــبت ب ـــم نس ـــمی ه ـــدات س ـــی از تولي برخ
بيشـــتری بـــر روی دشـــمنان طبيعـــی ایجـــاد می كننـــد و برخـــی از 
ــود  ــا از خـ ــه آفتكش هـ ــبت بـ ــم نسـ ــا هـ ــكارچی كنه هـ ــای شـ گونه هـ

مقاومـــت نشـــان داده انـــد.

كمك كننده ها )مواد كمکی(
بافرهــا(  چســبنده ها،  كننده هــا،  )پخــش  مخــزن  بــه  افزودنــی  مــواد 

برنــد.  بــاال  را  شــده  اســتفاده  كنه كــش  بازدهــی  می تواننــد 
یــك دســتورالعمل خــوب بــه شــرح زیــر اســت: یــك مــاده كمكــی را زمانــی 
ــات  ــه اثب ــم در آن ب ــر س ــی اث ــش دهندگ ــت افزای ــه قابلي ــد ك ــتفاده كني اس
رســيده باشــد. اســتفاده از پخــش كننده هــا یــا مرطــوب كننده هــا در 

ــد. ــری دارن ــش مؤث ــا نق ــر كنه كش ه ــر اكث ــش اث افزای
بخصـوص بـر روی گياهانـی كه برگهشـان الیـه مومـی )Wax( دارد از شـوینده ها 
بعنـوان افزایـش دهنده قـدرت نفوذ كنه كش در بدن كنه اسـتفاده می شـود. از طرف 
 ie-Nu-Film-P plus( دیگـر اسـتفاده از برخـی مـواد كمكـی در كنه كش هـا مثـل
Auid®( باعـث كاهـش اثـر كنه كـش می شـود و یـا اسـتفاده از مـوادی همچـون 

باعـث   )®ie-spreader-sticker materials or agricultural oil plus joust(

گياهسـوزی می شـود. هميشـه قبل از اسـتفاده از مواد كمكی برچسـب پشت سموم 
و مـواد كمكـی را مطالعه كنيد. 

ــدات  ــون تولي ــوادی همچ ــردن م ــه ك ــا اضاف ــه آی ــورد اینك ــات در م تحقيق
ــده اســت. ــود بی نتيجــه مان ــا می ش ــر كنه كش ه ــش اث ــث افزای ــی باع فرمون

***
http://golponehyazd.persianblog.ir  :منبع
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تریپس گلخانه

Heliothrips haemorrhoidalis

معرفی آفت
ایــن تریپــس توســط Bouche در ســال ۱8۳۳ از نمونه هــای گرفتــه شــده در 
گلخانــه ای در اروپــا و بــا نــام علمــی Thrips haemorrhoidalis معرفــی شــد. 
Packard ایــن گونــه را بــرای اوليــن بــار در ســال ۱8۷0 معرفــی كــرد و آنــرا 

ــا  ــام معمــول تریپــس گلخانــه و ب ــا ن ــه ناميــد. ایــن حشــره ب تریپــس گلخان
نــام علمــی Heliothrips haemorrhoidalis( Bouche( كــه توســط انجمــن 

ــت شــده شــناخته شــده می باشــد. ــكا موافق حشره شناســی آمری
.Thrips haemorrhoidalis Bouche )1833( :نام مترادف

پراكندگی
اگرچــه ایــن آفــت از اروپــا منشــأ گرفتــه اســت امــا یــك گونــه مخصــوص 
ــااًل از  ــت احتم ــن آف ــت. ای ــكا( اس ــا آمری ــی ی ــره غرب ــد )نيمك ــای جدی دني
نواحــی گرمســيری آمریــكا و بوســيله گياهــان زینتــی بــه اروپــا معرفــی شــد. 
ــان  ــر روی گياه ــزی ب ــكای مرك ــد و آمری ــرب هن ــل غ ــن حشــره در برزی ای

ــود.  ــت می ش ــی یاف ــی و وحش زراع
برخــی اوقــات در ماههــای گــرم ســال از گلخانه هــای شــمال فلوریــدا 
ــد،  ــا، ویــن، فنالن ــا، آلمــان، انگليــس، فرانســه، ایتالي خــارج می شــود. در اروپ

ــود. ــت می ش ــا یاف ــمال آفریق ــطين و ش فلس
ــتر  ــد در بيش ــااًل می توان ــس احتم ــن تریپ ــی ای ــادت زندگ ــه ع ــه ب ــا توج ب

ــد. ــته باش ــود داش ــا وج ــای دني گلخانه ه
در پــرواز بســيار ضعيــف اســت و بيشــتر اوقــات را در مناطــق ســایه دار روی 

ــد. ــان می گذران گياه

توصیف و زندگی آفت
ــاه  تخمهــا ســفيد و مــوزی شــكل هســتند و بصــورت انفــرادی در بافــت گي
ــده  ــز دســتی دی ــك لن گذاشــته می شــوند. انتهــای تخــم معمــواًل بوســيله ی

می شــود. 
ــز  ــمان قرم ــا چش ــفيد و ب ــدودی س ــا ح ــی ت ــل ابتدای ــگ الرو در مراح رن
اســت. رنــگ الرو پــس از تغذیــه متمایــل بــه زرد می شــود. الرو بالــغ بطــور 

ــول دا رد.  ــر ط ــط ۱ ميلی مت متوس
ایــن حشــره دو مرحلــه الروی دارد كــه ســپس پوســت انــدازی می كنــد و بــه 
ــمان  ــگ زرد، چش ــه دارای رن ــود ك ــل می ش ــفيره )Prepupa( تبدی ــش ش پي

قرمــز، بالهــای كوتــاه اســت.
حشـــره در مرحلـــه شـــفيرگی كمـــی بزرگ تـــر و دارای بال هـــا و چشـــمان 
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درشـــت تر اســـت.
در ایــن مرحلــه هــم رنگــش متمایــل بــه زرد اســت كــه بــا افزایــش ســن بــه 
ــه روی  ــب ب ــاال و عق ــه ب ــاخكها رو ب ــه ش ــن مرحل ــد. در ای ــی می گرای تيرگ
ــه ای  ــفيرگی تغذی ــفيرگی و ش ــش ش ــل پي ــره در مراح ــد حش ــرار دارن ــر ق س

ندارنــد.
ــتند و  ــكی هس ــه مش ــل ب ــره مای ــغ تي ــره بال ــينه )thorax( در حش ــر و س س
ــه  ــه قهــوه ای و در آخــر ب ــز و ســپس ب ــه قرم ــل ب ــه زرد مای شــكم از زرد ب
ســياه تغييــر رنــگ می دهــد. دماهــای خنــك باعــث تأخيــر در تغييــر رنــگ 
ــغ  ــره بال ــاخكها در حش ــد و ش ــی می مانن ــگ باق ــا زرد كمرن ــود. پاه می ش

ــند. ــگمنت می باش ــامل 8 س ش
ــدون  ــه ب ــی اینك ــت یعن ــرزا )parthenogenic( اس ــه بك ــس در گلخان تریپ
ــا  ــوند. ماده ه ــده می ش ــدرت دی ــا بن ــد و نره ــل می كن ــد نس ــری تولي جفتگي
ــی  ــد. درســت كم ــرار می دهن ــوه ق ــا مي ــرگ ی ــود را در درون ب ــای خ تخمه

ــد.  ــاول می زنن ــا ت ــم،  آنه ــدن تخ ــاز ش ــل از ب قب
اگــر از یــك تردســتی اســتفاده كنيــم می توانــد تــا حــدی در بررســی 
ــا در  ــكان آنه ــه م ــاط آن ب ــس و ارتب ــای تریپ ــور جمعيت ه ــی ظه چگونگ

ــد. ــك كن ــرگ كم ب

میزبان ها
 ،Viburnum در فلوریــدا ایــن تریپــس مخصــوص پنبــه اســت امــا از روی گياهــان
ــه، انگــور، خرمــا، Ardisia، اركيــده، آواكادو، گل شــيپوری  ــه، آزالي زغــال اخت
Crinum SP.، Ficus nitida، خرمــای زایشــی، Coleus SP.، افــرا، ماگتوليــا، 

انبــه، Aspidium SP.، كوكــب، ســرخس، Guavas، كنــف فلوكــس، Pink و 
بســياری دیگــر از گياهــان زینتــی هــم جمــع آوری شــده اســت. 

 Garcinia mangostana از روی Ceylon در فلســطين بــر روی پرتقــال و در
گــزارش شــده اســت.

خســـارت تریپـــس گلخانـــه بـــر روی ميوه هـــای در حـــال رشـــد مركبـــات 
ـــا  ـــرد ی ـــاي گ ـــت )لكه ه ـــوه اس ـــت مي ـــر روی پوس ـــه ب ـــاد لك ـــورت ایج بص

لكه هـــای ضخيـــم و نامنظـــم(.
ــی  ــته جمعـ ــای دسـ ــر روی ميوه هـ ــارت بـ ــوع خسـ ــن نـ ــن ایـ همچنيـ
ـــاس  ـــاخه در تم ـــك سرش ـــا ی ـــرگ ی ـــك ب ـــه ی ـــی ك ـــا در جاهای ـــی(  ی )گروه

مســـتقيم بـــا ميـــوه اســـت دیـــده می شـــود.

اهمیت اقتصادی
ایــن تریپــس در درجــه اول از شــاخ و بــرگ گياهــان زینتــی تغذیــه می كنــد. 
در ابتــدا بــه ســطح زیریــن بــرگ حملــه می كنــد و بــا تغذیــه بيشــتر جمعيــت 
خــود را افزایــش می دهــد و بــه ســطح باالیــی بــرگ تغييــر مــكان می دهــد. 
برگهــا بيرنــگ و رنــگ پریــده می شــوند و بيــن رگبرگهــای فرعــی )كنــاری( 

بــه شــكلی دیــده می شــود.
ــر  ــد زرد می شــوند و می افتنــد. عــالوه ب برگهایــی كــه شــدیداً آســيب دیده ان
ایــن بــر اثــر تغذیــه تریپــس قطــرات بســيار كوچــك مایــع مایــل بــه قرمــز در 
هــر دو ســطح بــرگ دیــده می شــود كــه بوســيله تریپــس ترشــح شــده اند و 

رنــگ ایــن قطــرات بتدریــج ســياه می شــود.
ــپس  ــزرگ و س ــدازه ب ــر ان ــك( از نظ ــرات كوچ ــع )قط ــای مای ــن گلبوله ای
متوقــل می شــوند و بالفاصلــه یــك گلبــول دیگــر شــروع بــه تشــكيل شــدن 
ــياه  ــای س ــدن لكه ه ــود آم ــث بوج ــال باع ــن اعم ــه در نتيجــه ای ــد ك می كن
ــای  ــوان بازدارنده ه ــه عن ــا ب ــن گلبوله ــت. ای ــوم اس ــورد هج ــق م در مناط

پرواتورهــا )شــكارچی ها( عمــل می كننــد.
ــارت  ــات خس ــای مركب ــا و ميوه ه ــه برگه ــه ب ــس گلخان ــطين تریپ در فلس
ــود.  ــرگ نمی ش ــور روی ب ــرات مذك ــدن قط ــود آ م ــث بوج ــا باع ــد ام می زن
خســارت روی ميــوه ممكــن اســت قســمتهای مــورد هجــوم را بصــورت فــرو 
رفتــه و مشــبك كنــد. ایــن نــوع خســارت بــر روی ميوه هــای نرســيده و كال 

ــود. ــده می ش دی
ــت  ــخيص نيس ــل تش ــی قاب ــارت بخوب ــوع خس ــن ن ــيده ای ــای رس در ميوه ه
زیــرا كــه در داخــل پوســت ســالم ميــوه بــدون فــرو رفتگــی ایجــاد می شــود. 
در كاليفرنيــا بــا توجــه بــه اطالعــات گذشــته، تریپــس گلخانــه اقتصادی تریــن 

آفــت بــر روی آواكادو بشــمار مــی رود.

مديريت
ــده دارد و آن  ــناخت ش ــر ش ــی مؤث ــخص طبيع ــك ش ــط ی ــت فق ــن آف ای
Thripobius Semiluteus اســت كــه پارازیــت الرو اســت و از برزیــل و 

ــد.  ــی ش ــا معرف ــه كاليفرني ــه ۱980 ب ــط ده ــتراليا در اواس اس
در الرو پارازیــت شــده دو طــرف بــدن بجــای اینكــه مخروطــی شــكل باشــند 

)الرو در تریپــس ســالم( بيشــتر مــوازی هســتند.
ــاًل  ــده كام ــت نش ــفيره های پارازی ــن ش ــده در بي ــت ش ــفيره پارازی ــگ ش رن
مشــكی اســت و ایــن در حالــی اســت كــه رنــگ شــفيره های پارازیــت نشــده 

نيمــه شــفاف )زجاجــی( اســت.
ــری هــم  ــر كمت ــه اث ــه ك ــس گلخان ــی تریپ ــن دیگــر دشــمنان طبيع همچني

ــد از: ــد عبارتن دارن
Megaphragma mymaripenne پارازیت تخم

Frank linothrips orizabensis

F. uespiformis شكارچی )پرداتور(

Leptothrips mali

این ســه گونه اخير به شكارچی های سياه نيز معروفند.
***

منبع: مجله کشاورزی رویان
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شب پره مینوز گوجه فرنگي   

تهدیدي جدي براي تولید گوجه فرنگي

ــي  ــه فرنگ ــوز گوج ــبپره مين ــد ش ــت جدی ــور آف ــه ظه ــالي اســت ك ــد س چن
ــا  ــد و ب ــد مي كن ــزارع تهدی ــا و م ــه ه ــي را در گلخان ــه فرنگ ــد گوج تولي
ــال  ــپانيا در س ــه اس ــد از ورود ب ــت بع ــته اس ــز توانس ــگفت انگي ــرعتي ش س
ــاخته و  ــوده س ــا را آل ــي و شــمال آفریق ۲00۶، بســياري از كشــورهاي اروپای
هــم اكنــون بــه عنــوان یــك معضــل جــدي بــراي محصــول گوجــه فرنگــي 

محســوب مي شــود. 
ایــن آفــت در ســالهاي اخيــر از مناطــق بومــي خــود یعنــي آمریــكاي جنوبــي 
و بخصــوص كشــورهاي آرژانتيــن، پــرو، برزیــل، بوليــوي، ونزوئــال و اروگوئــه 
از طریــق نقــل و انتقــال اندامهــاي گياهــي ميزبــان بخصــوص گوجــه فرنگــي 
ــا،  ــد انگلســتان، اســپانيا، ایتالي ــي مانن ــه كشــورهاي اروپای ــي ب و ســيب زمين
فرانســه و كشــورهاي شــمال آفریقــا و بعضــي از كشــورهاي آســيایي گــزارش 

شــده اســت )شــكل ۱(. 
ــه  ــت ب ــوده - آف ــارت نم ــاد خس ــد ایج ــن 50 درص ــوده ای ــورهاي آل در كش
تمامــي مراحــل رشــدي گيــاه ميزبــان حملــه نمــوده و بــه ميــزان ۱00 اســت، 

مقدمه
از تیـره بادمجانیـان، گیاهـي علفي و يکسـاله اسـت. Lycopersicon esculentum گوجه فرنگي با نـام علمي اين گیاه بومـي ارتفاعات آمريکاي 
جنوبـي اسـت كـه به صـورت خودرو با میـوه هـاي آلبالويي شـکل در آن نقاط مي رويـد )مرتضايي نـژاد و اعتمـاد، 13۸4(. گوجه فرنگـي يکي از 
محصوالتـي اسـت كـه به تازگي به لیسـت محصـوالت مهم غذايـي جهان اضافه شـده و در طي قرن گذشـته با تولید سـاالنه حـدود ۵0میلیون 
تـن، يکـي از محبوبتريـن محصـوالت كشـاورزي محسـوب مي گـردد )بهنامیـان و مسـیحا، 2002(. گوجـه فرنگي پس از سـیب زمینـي از نظر 
اقتصـادي در مقـام دوم جهـان قـرار دارد. گوجه فرنگي يکي از قديمي ترين گیاهان شـناخته شـده و كشـت شـده در نزد مردم پرو اسـت كه در 
قـرن پنجـم قبـل از میالد مسـیح در آن جا كاشـته و مـورد اسـتفاده خوراكي قرار مي گرفته اسـت. ايـن گیاه در سـال 1۵96 از آمريـکاي جنوبي 
بـه اروپـا آورده شـده و امـروزه بـه عنـوان يك محصـول ارزشـمند در جهان به شـمار مي رود. ايـن گیـاه داراي واريته هاي بسـیاري اسـت و به 
صـورت تـازه خـوري، رب و كنسـرو مورد اسـتفاده قرار مي گیـرد. بخش عمـده گوجه فرنگي جهـان در راسـتاي تولید رب گوجـه فرنگي مصرف 

مي شـود كـه خود در بسـیاري از مـواد غذايي مانند سـس، سـوپ و كچـاپ )Valencia et al 2003(.. مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. 

كــه خســارت آن بــه صــورت كاهــش رشــد گيــاه، از بيــن رفتــن ميــوه هــا و 
كاهــش بازارپســندي ميــوه قابــل مشــاهده اســت. بــا توجــه بــه غيــر بومــي 
بــودن آفــت، در صــورت ایجــاد شــرایط مســاعد محيطــي بــه ســرعت قــادر 
بــه تكثيــر و گســترش بــوده و ســبب ایجــاد خســارت فراوانــي بــه محصــول 

مــي گــردد.
ـــاه ۱۳89  ـــر م ـــي در تي ـــه فرنگ ـــوز گوج ـــره مين ـــب پ ـــار ش ـــن ب ـــراي اولي ب
در یكـــي از مـــزارع گوجـــه فرنگـــي در اطـــراف اروميـــه توســـط جـــوادي 
ـــي  ـــان غرب ـــتان آذربایج ـــات اس ـــظ نبات ـــت حف ـــناس مدیری ـــام زاده، كارش ام
ـــورد  ـــور م ـــكي كش ـــه گياهپزش ـــاه در موسس ـــي پن ـــط عل ـــع آوري و توس جم

ـــت.  ـــرار گرف ـــایي ق شناس
ســال گذشــته جمعيــت هایــي از ایــن آفــت بــه صــورت پراكنــده در مناطقــي 
ــوز  ــه مين ــارت پروان ــطح خس ــاري س ــال ج ــد، در س ــت ش ــا روی ــور م از كش
ــزارع  ــيعي از م ــطح وس ــت و در س ــرده اس ــدا ك ــش پي ــي افزای ــه فرنگ گوج
گوجــه فرنگــي اســتانهاي كرمانشــاه، كردســتان، ایــالم، خوزســتان، فــارس و 

سمیه حقاني       مهدي ابراهیمي
 )بخش تحقیقات و توسعه شركت توسعه كشاورزي هزاره سوم(
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.),Baniameri & Cheraghian 2011( بوشــهر ایجــاد خســارت نمــوده اســت
 Tuta absoluta )Meyrick( شــب پــره مينــوز گوجــه فرنگــي بــا نــام علمــي
ــواده Gelechiidae، در  ــداران Lepidoptera و خان ــته بالپولك ــه راس ــق ب متعل

.)Meyrick, 1917( ــود ــناخته مي ش ــي ش ــع علم مناب
حشــرات كامــل شــب پــره مينــوز گوجــه فرنگــي بــا انــدازه كوچــك، رنــگ، 
ــاده  ــر حشــره م ــند. ه ــل مي باش ــا خاكســتري و دگردیســي كام ــوه اي ت قه
ــاي  ــم روي برگه ــدد تخ ــا ۲۶0 ع ــود ت ــي خ ــيكل زندگ ــت در س ــادر اس ق

ــرار دهــد )شــكل ۲(.  ــان ق گياهــان ميزب
ــن دو  ــت پارانشــيم بي ــه از باف ــن تغذی ــا و ضم ــده خســارت توســط الروه عم
اپيــدرم بــرگ بــوده، كــه ضمــن تغذیــه یكســري داالنهــاي تــاول ماننــد ایجــاد 
مي گــردد. حفــره و داالن هــاي نامنظــم ایجــاد شــده بــه همــراه فضــوالت تيــره 

رنــگ داخــل آنهــا بــه آســاني قابــل مشــاهده مي باشــند. 
الروهــا عــالوه بــر بــرگ بــه درون جوانــه هــاي انتهایــي، گلهــا و ميــوه جدیــد 
یــا ســاقه هــا نفــوذ مي كننــد و ســبب ایجــاد خســارت مي گردنــد )شــكل ۳(. 
ــه اینكــه تمــام اندامهــاي هوایــي گيــاه مــورد حملــه ایــن آفــت  ــا توجــه ب ب
ــب  ــد موج ــد درص ــا ص ــت ت ــرل، آف ــدم كنت ــورت ع ــرد، در ص ــرار مي گي ق
خســارت مي شــود. ایــن آفــت داراي 4 ســن الروي مي باشــد و پــس از اتمــام 
دوران الروي بــا تنيــدن پيلــه در اطــراف خــود در عمــق ۱ تــا ۲ ســانتيمتري 

ــل مي گــردد )جــدول۱(. ــه شــفيره تبدی ــا داخــل برگهــا ب خــاك و ی
خســارت ایجــاد شــده توســط ایــن آفــت بــه دو صــورت مســتقيم و 
غيرمســتقيم مي باشــد. خســارت مســتقيم ناشــي از كاهــش ســطح فتوســنتزي، 
ــوده، و خســارت  ــاي آل ــازار پســندي ميوه ه ــدم ب ــد و ع ــزان تولي كاهــش مي
غيرمســتقيم ناشــي از آلودگي هــاي ثانویــه و در اثــر گســترش پاتوژنهــا روي 
ــارت  ــاد خس ــبب ایج ــل س ــن عوام ــام ای ــد و تم ــا مي باش ــا و ميوه ه بافته

ــكل 4(. ــردد )ش ــي مي گ ــه فرنگ ــول گوج ــد محص ــدید در تولي ش
مدیریـت پایـدار و كارآمـد ایـن آفت بـر پایه تلفيق روشـهاي پيشـگيري به همراه 
روشـهاي كنترل شـيميایي و غير شـيميایي اسـتوار اسـت. باتوجه به قدرت انتشار 
بـاالي شـبپره مينوز گوجـه فرنگـي و توانایي این آفـت جهت اسـتقرار در مناطق 
جدیـد، الزم اسـت اقداماتـي بـراي جلوگيـري از ورود آفـت بـه مناطق غيـر آلوده 
صـورت گيـرد. ردیابـي در مناطق غيـر آلوده به دو صـورت امكان پذیر مي باشـد.

1- رديابي مشاهده اي 
در ردیابــي مشــاهده اي گلهــا، ميــوه هــا و بــرگ هــاي ميزبــان از نظــر آثــار 
مينــوز روي بــرگ هــا، ميــوه و ســاقه گيــاه ميزبــان بــه طــور مرتــب در طــول 

ســال مــورد بازدیــد قــرار مــي گيــرد.

شــکل 1- نقشه پراكنش و مهاجرت شبپره مینوز برگ گوجه فرنگي از آمريکاي 

التین به مديترانه و خاورمیانه

شکل 4- آثار خسارت شبپره مینوز گوجه فرنگيشــکل 2 - حشره كامل، تخم و شفیره شبپره مینوز گوجه فرنگي

شکل 3- الرو شبپره مینوز گوجه فرنگي.

آثار خســارت الرو )تونل الروي در داخل مزوفیل برگ(
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2- فرمون هاي جنسي سنتز شده
مي تـــوان از فرمونهـــاي جنســـي ســـنتز شـــده و بـــا كمـــك تلـــه هـــاي 
ـــورد  ـــت را م ـــور آف ـــكان حض ـــي ام ـــه فرنگ ـــد گوج ـــاي تولي ـــل ه ـــا در مح دلت

ـــكل 5(. ـــرار داد )ش ـــي ق بررس

ــه مينــوز گوجــه  ● روش هــاي فيزیكــي و زراعــي كــه جهــت كنتــرل پروان
فرنگــي )توتــا( مــورد اســتفاده قــرار مــي گيــرد عبارتنــد از:

● رعایـت تنـاوب زراعي به منظور جلوگيري از انتقال توتا به فصل دیگر.
ــا اســتفاده  ● كاربــرد تلــه هــاي زرد چســبنده پيــش از نشــاء پایــش آفــت ب

از تلــه هــاي فرمونــي دلتــا.
● رعایت فاصله زماني ۶ هفته اي براي نشاء مجدد در زمين آلوده به آفت.

ــراي  ــار ب ــه- هكت ــداد 40-۲0 تل ــه تع ــن ب ــه آب و روغ ــتفاده از تل ●  اس
ــوه. ــور انب ــه ط ــذاري ب تله گ

● جمــع آوري و نابودي محصوالت و زواید گياهان آلوده به آفت.
● كنتــرل علفهاي هرز به ویژه علفهاي هرز خانواده بادمجانيان.

عــالوه بــر روش هــاي زراعــي و فيزیكــي روشــهاي كنتــرل بيولوژیــك آفــت 
شــبپره مينــوز گوجــه فرنگــي نيــز بســيار مــورد توجــه مي باشــد كــه در ایــن 
 Nesidiocoris ،ــكارگر ــن ش ــد س ــك مانن ــرل بيولوژی ــل كنت ــوص عوام خص

قــارچ   ،Trichogramma pretiosum ،Pseudapanteles dignus ،tenuis

Bacillus thuringiensis باكتــري  و   Metarhizium anisopliae بيمارگــر 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه فرنگــي م ــوز گوج ــاي مين ــر الروه ــوان بيمارگ ــه عن ب

مي گيرنــد.
ــهاي  ــي، روش ــي و فيزیك ــهاي زراع ــق روش ــت تلفي ــن آف ــرل ای ــراي كنت ب

ــد. ــروري ميباش ــيميایي ض ــارزه ش ــن مب ــك و همچني ــرل بيولوژی كنت
ــه دليــل قــدرت بــاالي ایــن شــبپره در مقاومــت نســبت بــه ســموم، بایــد  ب
بــه هنــگام كاربــرد حشــره كشــها اصــول مدیریــت مقاومــت مــد نظــر قــرار 
ــاي  ــت ه ــف در جمعي ــهاي مختل ــره كش ــه حش ــبت ب ــت نس ــرد. مقاوم گي

ــود.  ــده مي ش ــادي دی ــدت زی ــا ش ــي ب ــه فرنگ ــوز گوج ــبپره مين ش
در امریــكاي التيــن مقاومــت شــدید و گســترده اي در جمعيــت هــاي 
مزرعــه اي ایــن آفــت نســبت بــه ارگانوفســفره هــا، پایرتروئيدهــاي مصنوعــي، 

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــل اوره، گ بنزوئي
در فهرســت ســمومي كــه بــه تازگــي بــراي كنتــرل پروانــه مينــوز 
ــام  ــاكارب ن ــم ایندوكس ــرد از س ــرار مي گي ــتفاده ق ــورد اس ــي م گوجه فرنگ
ــات  ــرل آف ــت كنت ــي جه ــب انتخاب ــك تركي ــوان ی ــه عن ــه ب ــده ك ــرده ش ب
راســته بــال پولكــداران مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد و در كنتــرل طغيانهــاي 

ــد. ــر ميباش ــيار مؤث ــا بس ــط توت ــده توس ــاد ش ایج
ایندوكســاكارب حشــره كشــي غيرسيســتميك بــا خاصيــت تماســي و 
ــدیم را  ــاي س ــاكارب كاناله ــت، ایندوكس ــيدیازون اس ــروه اكس ــي از گ گوارش
ــه  ــاي ســدیم ب ــي مســدود و از جــاري شــدن یونه در آكســون ســلول عصب
ــج و  ــت ســبب فل ــد كــه در نهای ــري مي كن ــي جلوگي ســمت ســلولهاي عصب

ــردد. ــه مي گ ــف تغذی توق
ــود،  ــاي موج ــت كش ه ــي آف ــراي كارآی ــه ب ــن توصي ــي بهتری ــور كل ــه ط ب

ــد دارد. ــت تأكي ــن آف ــت ای ــن در مدیری ــاي ممك ــي ابزاره ــق تمام برتلفي
***
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جــدول 1- جدول دوره زندگي آفت پروانه مینوز گوجه فرنگي

شکل ۵- انواع تله
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چرا از کودهای کشاورزی استفاده مي کنیم؟

بـر اسـاس پيش بينی هـای انجـام شـده، جمعيـت جهـان در سـال ۲0۲0 تـا هفـت 
ميليـارد نفـر افزایـش یافـت. برای تأميـن مواد غذایـی مورد نيـاز، بالغ بـر 90 درصد 
افزایـش ميـزان توليـد بایـد در مزارعی كه هم اكنون نيز زیر كشـت هسـتند صورت 
گيـرد؛ بنابرایـن نياز به افزایش بازده توليد محصوالت كشـاورزی به وضوح مشـاهده 
مـی شـود. اسـتفاده از كودهـای مختلف یكـی از مهم ترین عوامل برای دسـتيابی به 

ایـن امر می باشـد.
مـواد تغذیـه مـورد نيـاز گيـاه از طریق هـوا و خاك جذب مـی شـوند. در صورتی كه 
مـواد غذایـی مـورد نيـاز گياهـان بـه مقدار كافـی در خـاك وجود داشـته باشـند، به 
احتمـال خيلـی زیاد گياه رشـد خوبی داشـته و محصـول زیادی نيز حاصل می شـود. 
اگـر یكـی از مـواد تغذیـه ای به اندازه كافی وجود نداشـته باشـد، ممكن اسـت رشـد 
گيـاه محـدود شـده و عملكـرد گيـاه كاهش یابـد؛ بنابراین بـرای افزایـش كيفيت و 
كميـت توليـد محصـوالت كشـاورزی و بـرای تأمين مـواد تغذیـه ای خـاك از كود 
اسـتفاده می شـود. كودهای كشـاورزی موجب می شـوند عملكرد گياه ۲ و حتی ۳۳ 
برابر گردد. بررسـی ها و تحقيقات انجام شـده نشـان می دهند كه با اسـتفاده از كود 

مقدمه
كودهـا مـواد مغـذی مورد نیـاز گیـاه را تأمین می كنند. بـا اسـتفاده از اين مواد كشـاورزان مـواد غذايی باكیفیت تر و باكمیت بیشـتری تولیـد می كنند. 
بـه عـالوه بـا اسـتفاده از كودهای كشـاورزی مـی توانید باروری خـاک زمین هايی كه بـه مدت طوالنی زير كشـت رفتـه و از نظر عناصـر و  مواد مغذی 
فقیر شـده اند را بهبود بخشـید. در نهايت اسـتفاده از كودهای كشـاورزی موجب بهبود شـرايط زندگی در مناطق روسـتايی، جامعه و كشور خواهد شد.

مناسـب ميـزان توليـد گندم را تـا ۶00 درصد مـی توان افزایـش داد.
بازدهـی كودهـا و عملكرد گياهان حاصل از اسـتفاده از كود كشـاورزی در یك خاك 
مـی توانـد بـه سـادگی و بـا افزایش مقادیـر مختلف كود به كـرت هایی كـه در كنار 
هـم قـرار گرفته اند و جز كود اضافه شـده دارای شـرایط كاشـت و داشـت یكسـانی 
هسـتند؛ و انـدازه گيـری و مقایسـه محصـول گياهی بدسـت آمـده؛ مورد بررسـی و 
ارزیابـی قـرار گيـرد. اسـتفاده از كـود موجب بهبـود اسـتفاده از زمين و آب می شـود. 
ایـن موضـوع در مناطقـی كـه بـارش كم بـوده و محصـوالت نياز بـه آبيـاری دارند 
اهميـت پيـدا می كند. در چنيـن حالتی عملكرد بـا ازای واحد آب مصرفـی می تواند 
تـا دو برابـر افزایش یابد. در خـاك های با حاصلخيزی پایين، اسـتفاده از كود موجب 

افزایـش عمقی كه ریشـه ها رشـد مـی كنند، می شـود.
اسـتفاده از كودهـای آلـی )مانند كـود مرغی و كـود گاوی( عالوه بر تأميـن برخی از 
عناصـر تغذیـه ای خـاك، موجب بهبود سـاختمان خاك شـده، فرسـایش را كاهش 
داده و تأثيـرات تعدیلـی و تنظيمـی بر دمای خاك می گـذارد. همچنين كودهای آلی 
كمـك مـی كند كه خاك رطوبت بيشـتری را در خود نـگاه دارد؛ بنابراین اسـتفاده از 
مـواد و كودهـای آلی سـبب می شـود حاصلخيزی و بـاروری زمين های كشـاورزی 
بـه طـور معنـی داری افزایـش یابـد. عالوه بـر این مـواد آلی غـذای ضـروری برای 
جانداران موجود در خاك هسـتند. كودهای آلی اغلب پایه ای برای اسـتفاده موفق از 
كودهـای معدنـی ایجاد می كنـد. تركيبی از كودهای آلـی و كودهای معدنی محيطی 
مناسـب بـرای بهبـود ویژگـی های خـاك می باشـد. به هر صـورت، كودهـای آلی 
بـه تنهایـی برای سـطح توليـد مورد نظر كشـاورزان كافی نبـوده و از سـایر كودهای 
معدنـی نيـز بایـد اسـتفاده شـود. حتی در كشـورهایی كـه كودهـای آلی به وفـور در 
دسـترس و مـورد كاربـرد اسـت، اسـتفاده از كودهـای معدنی و شـيميایی )مانند كود 

سـولفات آمونيـوم( جایـگاه ویژه ای در بخش كشـاورزی و توليد محصـوالت دارد.
***

منبع: برگرفته از کتاب کودها و استفاده از آن ها ترجمه علی کسرائيان
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اطالعاتي درباره
باغبانـي

كاشـت بـرگ نو: بـرای كاشـت گياه بـرگ نـو ابتدا بایـد محوطه مـورد نظـر را تا 
عمقـی مناسـب گـود كـرده سـپس گيـاه را از درون نایلونهای پوششـی خارج كـرده و 
گيـاه را طـوری در درون خـاك قـرار مـی دهيـم كـه قسـمتی از سـاقه نيز زیـر خاك 
بمانـد سـپس كمی خـاك كنار ریشـه آن ریختـه و گياه بعـدی را با فاصلـه تقریبا ۱5 
سـانتی متری از گياه قبلی می كاریم . البته نحوه كاشـت بصورت زیگزاگی اسـت این 
هـم بـرای زیباتـر جلوه دادن كار اسـت.باید در نظر داشـت كه مقدار خاكـی كه بر روی 
ریشـه ریخته ميشـود كمی بيشـتر از حد مورد نياز باشـد تا در هنگام آبياری و نشسـت 
خـاك مشـكلی برای ما پدید نيـاورد. الزم به توضيح اسـت كه گياه بـرگ نو یك گياه 

پرچين می باشـد.
چمـن كاری : جهـت كاشـت چمن مـوارد زیر باید رعایت شـود: ابتـدا محوطه مورد 
نظـر بایـد از هر گونه علفهای هرز پاكسـازی شـود. )علفهای هرز را بایسـتی از ریشـه 
خارج كرد( با شـن كش سـطح مورد نظر را بایسـتی صاف و عاری از هر گونه سـنگ 
و پسـتی و بلنـدی كرد.زميـن را بـا غلتك صاف كرده تا بسـتر كامال مشـخص شـود. 
بذرهـا بایـد بصـورت نـواری در روی بسـتر بطور یكنواخت پخش شـوند. كـود یا مالچ 
طـوری بـر روی بذرها پاشـيده ميشـود كه همه بذرها را بپوشـاند. همچنيـن باید توجه 
داشـت كه مالچ بطور مسـاوی و یكنواخت روی بذرها پاشـيده شـود. اگر چنانچه كود 
دامـی بيـش از انـدازه باشـد موجـب سـوزش بذرهـا خواهد شـد و اگـر كـود دامی كم 
ریخته شـود رطوبت كافی را برای رسـاندن به بذور را نخواهد داشـت. الزم به توضيح 
اسـت كه هنگام چمن كاری در فضاهای سـبز اطراف گلها و درختان را بصورت نواری 
بـذر پاشـی می كنند تا از ریخته شـدن بـذور حول گياه جلوگيری شـود. همچنين باید 
توجـه داشـت كـه بذرها بصورت یكنواخت و یكسـان پاشـيده شـوند. هنگام پاشـيدن 
بـذر چمـن از مخلـوط چنـد رقم بذر اسـتفاده می شـود زیرا كـه بذرها از نظـر مقاومت 
متفاوتنـد. چمـن تا زمان چمن زنی بـار اول هر روز بطور مداوم باید آبياری شـود. ضمنا 
بـذر چمـن ورزشـی یـا sport آغشـته به قارچ كـش بوده كـه این قارچ كـش به رنگ 
صورتـی اسـت. همچنيـن باید اضافه نمود كـه در هر متر مربع زمين بهتر اسـت حدود 

50 گرم بذر پاشـيده شـود.

هـرس: هـرس درختـان و گياهان بـه دوصورت هرس زمسـتانی و هرس تابسـتانی 
انجـام مـی پذیـرد. هرس زمسـتانه در زمانـی انجام ميگيرد كـه گياه یـا درخت كامال 

بی بـرگ اسـت و هـرس تابسـتانه از نيمه بهـار تا آخر تابسـتان صـورت می گيرد.
درخت سـیب: از تيـره Rosaseae، مالوس پميـال: MALUS PUMILA. درخت 
سـيبی در صـورت هرس نامناسـب ميـوه های بسـيار ریز خواهد داشـت. نـوع و رنگ 
سـيب را از روی تنه درختان می توانيم تشـخيص دهيم. تنه درختان سـيب زرد كمی 
برداشـت ميوه از درخت اسـت. هر چه طول ميخچه درازتر باشـد برداشـت ميوه بيشـتر 
بـوده اسـت و هـر چه انـدازه ميخچه كوچك باشـد نسـبت به ميخچـه درازتـر ارزش 
بيشـتری دارد. ميخچـه از طریـق جوانه انتهایی رشـد ميكنـد، در اصطالح به ميخچه 
بزرگ و طویل المبورد گفته می شـود. درختانی كه پر از ميخچه باشـند اسـپور ناميده 
ميشـوند. هر چه تعداد سـيخك بيشـتر باشـد ارزش ميوه دهی درخت بيشـتر اسـت. 
شـاخه ای كـه از حالـت سـيخك اوليـه خـارج شـده اسـت برانـدی ناميده ميشـود. با 
ارزشـترین عنصر ميوه ده در دانه دارها ميخچه ها هسـتند همچنين ميخچه ای دارای 

اهميت بيشـتری اسـت كه به تنـه اصلی نزدیكتر اسـت. 
بيشـترین آسـيب را به درخت سـيب كرم سـيب می رسـاند كه در سـيب تخم گذاری 
كـرده و باعـث از بيـن رفتـن محصول می شـود. اگر تنه درخت سـوراخ سـوراخ باشـد 
معلـوم می شـود كـه درخت مورد حملـه چوبخوارها قرار گرفته اسـت كه شـاخه ای را 

كـه آفت دارد باید بریده و سـوزانده شـود.
درخـت گالبی: در مقایسـه با درخت سـيب ميخچه گالبی بزرگتر از سـيب اسـت 
و جوانـه هـای چوب نسـبت بـه جوانه های گل كوچكترنـد. الزم به توضيح اسـت كه 

پوسـته گالبـی تركهـای زیادی دارد ولی پوسـته تنه درخت سـيب صاف اسـت.
درخـت آلبالو: در مقایسـه با درخت گيالس كوچكتر بوده و شـاخه هـای درخت به 
حالـت آویـزان اسـت كه بـه این حالت ، حالـت مجنون نيز می گوینـد. آلبالو و گيالس 
بيشـتر روی پوكـی دومه ها ميـوه و گل می دهند. در گوجه قرمـز پوكی دومه ها ریزتر 
اسـت و برگهـا بـه رنگ قرمـز دیده می شـوند. خـاردار بودن شـاخه هر درخت نشـان 

دهنده آن اسـت كه درخت وحشـی اسـت یا به عبارتی خودرو اسـت.
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نــرک: شــاخه هایــی كــه رشــد عمــودی بيشــتری دارنــد را نــرك یــا گورمــان مــی 
گوینــد كــه هيــچ گونــه حالــت ميــوه دهــی ندارنــد و در این شــاخه ها رشــد رویشــی 
بــه رشــد زایشــی غالــب اســت. بــرای اینكــه بتوانيــم نركهــا را ميــوه ده كنيــم بایــد 
آنهــا را خــم كــرده و از طــرف بيــخ شــاخه زخــم ایجــاد كنيــم. نــرك اجازه نمــی دهد 
تــا مــواد غذایــی بــه شــاخه هایــی كــه بطــور افقــی هســتند برســد به هميــن جهت 

شــاخه هایــی كــه در كنــار نــرك هســتند كمتــر ميــوه می دهنــد.
درخت زردآلو: این درخت از ارمنسـتان، قفقاز، مناطق جنوبی شـوروی و افغانسـتان 
منشـا گرفته اسـت. در درخت زردآلو پوكی دومه ها عنصر ميوه ده هسـتند. جوانه های 
زردآلو نسـبت به جوانه های سـایر دانه دار ها كوچكتر اسـت. برگهای انتهایی به رنگ 
قرمز دیده می شـوند كه یك مشـخصه برای شناسـایی این درخت اسـت. شـيفون در 
زردآلـو كمتـر دیده می شـود. همچنين درخت زردآلو به زخم خيلی حسـاس اسـت كه 
در صـورت ایجـاد كوچكتریـن زخم مورد حمله آفات قرار می گيرد. اگر چنانچه پوسـته 
براحتـی جـدا شـود یا اینكه تنـه یك حالت پوكی داشـته باشـد درخت بيمار اسـت. در 
مـورد آبيـاری درختـان الزم بـه توضيح اسـت كه آبياری بـه روش كرت بنـدی اوال به 
ریشـه هـا اجـازه تنفس نمی دهد و ثانيـا از طریق طوقه كه با آب تماس مسـتقيم دارد 

درخت را بيمـار می كند.
درخـت گـردو: گـردو روی شـاخه هـای دو سـاله ميـوه می دهـد بـه همين جهت 
سـرمای زیـاد موجب كاهش ميوه دهی می شـود. فاصلـه دو درخت گـردو از همدیگر 
حداقـل باید 9 متر باشـد. بایـد اضافه نمود كه درخت گردو هـرس چندانی نمی خواهد. 
بيمـاری مشـهور گـردو آنتراكتوز اسـت كه بيشـتر دچار آن می شـود كـه در این حالت 
برگها به شـكل سـوخته دیده می شـوند. مـا می توانيم با هرس مناسـب اجـازه دهيم 
تـا نـور به قسـمتهای درونـی درخـت وارد شـده و ميوه دهـی افزایش یابد كـه هر چه 
ميـوه دهـی در قسـمت پائين درخت بيشـتر باشـد درخت بـا ارزش تر اسـت. در موقع 
هـرس جوانـه رو بـه بيرون حفظ می شـود و جوانه داخلی هرس مـی گردد مگر اینكه 
نـور بـه حـد كافی برسـد. اگـر درخت به حال خود رها شـود قسـمتهای ميانـی درخت 
بعلت ناكافی بودن نور خورشـيد از ميوه دهی می افتند اما قسـمتهای انتهایی و باالیی 
درخت ميوه ده ميشـوند كه چندان ارزشـی را ندارد بهمين خاطر اسـت كه فاصله یك 
درخـت بـزرگ مانند گردو از درخت سـيب از نظر سـایه اندازی باید 9 متر باشـد. بازوی 
خشـك درخـت را بصـورت دو زمانه می برند یعنی یـك برش كوچـك را از پائين بازو 
و یـك بـرش را از بـاالی بازو می دهند. هرس زمسـتانه در درختهـای جوان به منظور 

فـرم دهی انجام مـی گيرد.
هرس شـلجمی: این شـكل بيشـتر در ميـوه كاری و برای محـدود كـردن ارتفاع 
درخـت و گسـترده نمـودن تـاج )در درختانی ماننـد گالبی، سـيب، زردآلو، گـردو، بادام، 
پسـته، خرمالـو، آلـو و...( بـه كار مـی رود. در ایـن روش ، پـس از آنكـه نهـال تركه ای 
در زميـن شـد، سـر آن را در فاصلـه ای حـدود ۱۱5-۱۲0 سـانتی متـری زميـن قطـع 
می سـازند. در سـال بعـد توليـد تعـدادی شـاخه هـای فرعی می كنـد كه در زمسـتان 
تعـدادی از آنهـا را كـه از رشـد چنـد جوانـه باالیی حاصل شـده و زاویه بسـته و رشـد 
عمـودی دارنـد، حـذف و از بقيـه ۲ تـا 5 شـاخه را كه با تنـه زاویه نزدیـك به عمودی 
داشـته و در اطـراف تنـه اصلـی واقـع شـده و بـا یكدیگر ۳0-۲0 سـانتی متـر فاصله 
عمودی داشـته باشـند و به عنوان شـاخه های اصلی درخت آینده گزینش و بقيه را از 
تـه قطـع مـی كنند. ایـن طرز هـرس باعث می شـود كه درخـت در تمـام جوانب خود 
دارای شـاخه های قوی شـود و شـاخه ها بتوانند محصول زیادی توليد كرده و در برابر 

وزن آن و نيـز فشـارهای خارجـی به راحتـی مقاومت كنند.

هرس جامی: این شـكل از نظر طرز هرس بسـيار شـبيه هرس شـلجمی اسـت، با 
ایـن تفـاوت كه در هنگام گزینش شـاخه هـای اصلی، فاصله عمـودی آنها با یكدیگر 
كمتر و حدود ۱5-۱0 سـانتی متر در نظر گرفته می شـود. چنين شـاخه هایی، پس از 
اینكـه رشـد كردند و قطور شـدند، فاصله های ميانی را پر خواهنـد كرد و چنين به نظر 
خواهد آمد كه همگی از انتهای تنه منشـعب شـده اند. شـكل جامی بيشـتر برای هلو 
و آلـوی ژاپنـی و گهـگاه بـرای برخی از گونه های سـيب و بـادام بكار مـی رود. مزیت 
ایـن شـكل، بـاز بـودن قسـمت مركزی تـاج و نفوذ نـور كافی بـه داخل آن می باشـد. 
مهمتریـن عيـب این شـكل این اسـت كـه محل اتصال شـاخه هـای اصلی بـه تنه، 
بدليـل تراكـم آنها به نسـبت ضعيف اسـت و هميشـه این خطر وجـود دارد كـه در اثر 
وزن ميوه و فشـار ناشـی از برف و یخ زمسـتانه تنه یك یا چند شـكاف از وسـط بردارد 
و درخـت از بيـن بـرود. عيـب دیگر این شـكل این اسـت كـه حتـی در درختاني مثل 
هلو كه حتی برای تربيت به شـكلهای هرمی و شـلجمی مناسب نيسـتند. برگ ریزان 
زودرس یـك نـوع از عالئم حمله آفات به درخت اسـت، درختی كه باردهی را از دسـت 
داده و تنه آن سـوراخ سـوراخ شـده اسـت مورد حمله چوبخوارها قرار گرفته، پس باید 
بریده و سـوزانده شـود تا به درختان دیگر سـرایت نكند. ضمنا باید توجه داشـته باشـيم 
زمانيكه قيچی به درخت آلوده ای زده شـد برای اسـتفاده مجدد از قيچی برای درختان 

دیگر باید ضدعفونی شـود. )البتـه با الكل(

آشنايی با وسايل، ابزار آالت و تاسیسات مورد نیاز در باغبانی
پشــته ســاز يا مــرز ســاز: وســيله ای اســت كــه بــرای ایجــاد پشــته یــا مرز 

مــورد اســتفاده قــرار می گيــرد.
بیل: در موارد خاصی برای شخم زدن و بيل زدن مورد استفاده قرار می گيرد.

ــوع  ــرد و دارای دو ن ــرار ميگي ــورد اســتفاده ق ــی م ــن زن: جهــت چمــن زن چم
ــوری و دســتی مــی باشــد. موت

چمن زن موتوری: این دسـتگاه از قسـمتهای مختلفی تشـكيل ميشود كه عبارتند 
از موتـور، هنـدل، گاز ثابت، گاز متحرك، روغن و در قسـمتهای زیـری دارای دو تيغه و 
بخش تنظيم ارتفاع تيغه ها و همچنين كيسـه جمع آوری كننده چمن ميباشـد. الزم 
بـه توضيـح اسـت كـه در اولين بـار چمن زنـی یا بعبارتـی سـرزنی ارتفاع تيغـه ها در 

باالتریـن حالـت خود قـرار می گيرد.
چمن زن دسـتی: تيغه ها بصورت مارپيچ هسـتند و با حركت دسـتگاه تيغه ها نيز 

بـه حركت درآمـده و عمل چمن زنی صـورت می گيرد.
چاقـوی پیونـد زنی: از ایـن چاقو در هنـگام پيوند زنی بـرای جدا كردن پوسـت از 
بخـش چوبـی مورد اسـتفاده قرار ميگيرد. این چاقـو باید دور از رطوبت نگهداری شـود.

قیچی دسـته بلنـد باغبانی: این قيچـی جهت هـرس پرچين هـا و درختچه ها 
مورد اسـتفاده قـرار می گيرد.

اره: كـه دارای دندانـه هـای دو طرفـه اسـت و بـرای بریـدن شـاخه هـای خشـك 
)شـاخه هایی بـا قطـر زیـاد( مـورد اسـتفاده قـرار مـی گيـرد.

قیچـی باغبانی )دسـته كوتاه(: دارای دسـته هایی كوتاهتر اسـت و بـرای هرس 
درختان ميوه، شـاخه های نازك و گلها مورد اسـتفاده قرار ميگيرد. این قيچی دارای یك 
تيـغ متحـرك و یـك تيغ ثابت اسـت كه تيغ ثابـت آن بعنوان تكيـه گاه عمل می كند.

كلنگ: در مواردی برای باز كردن شيار جهت بذر پاشی مورد استفاده قرار می گيرد.
شـن كش: تسـطيح سـازی و جمـع آوری قلوه سـنگها و مـواد زائد از روی بسـتر و 

بعضـی اوقـات جهـت هوادهی به خاكهای سـنگين اسـتفاده می شـود.
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داس: برای برداشتهای مختلف و همچنين قطع ساقه های علفی استفاده ميشود.
زير گلدانی: نگهداری آب زهكشـی شـده گياه وظيفه زیر گلدانی اسـت. در گياهانی 
مانند نخل مرداب كه نياز به رطوبت دارند از زیر گلدانی اسـتفاده ميشـود تا با اسـتفاده 
از فيتيله، آب زهكشـی شـده را دوباره به ریشـه گياه بازگردانند و همواره اطراف ریشـه 

گياه مرطوب باشـد.
سـم پـاش: سـم پـاش را هم بـا توجه به مسـاحت بـاغ از دو نوع دسـتی و پشـتی 
اسـتفاده می كننـد. سـم پـاش دسـتی دارای یك مخزن كوچك اسـت كـه دارای یك 
پمپ هوا جهت اختالط آب و مواد شـيميایی اسـت. سـم پاش پشـتی مخزن بزرگتری 
نسـبت به سـم پاش دسـتی دارد و اهرمـی نيز جهت پمپاژ هـوا به داخل مخـزن دارد.

بخـش انتهائـی و نازك سـم پاش را نـازل یا سـرالنس ميگویند كه مواد شـيميایی از 
آنجـا بـه صـورت اتميزه و پـودری خارج می شـود.

فرغون: جهت حمل وسائل و ابزار و... مورد استفاده قرار می گيرد.
گلدان ها: سه نوع گلدان بنامهای گلدان سفالی و پالستيكی و جيفی پات وجود دارد.

گلدان سـفالی: این گلدان از خاك رس سـاخته شـده اسـت و حسـنی كه دارد این 
اسـت كـه این گلـدان رطوبت را پس ميدهـد. در این نوع گلدانها قاعده پائيـن از قاعده 
بـاال كوچكتـر بوده و این حالت باعث ميشـود كه ریشـه به حالت مخروطی رشـد كند. 

ایـن گلدان دارای یك زهكش اسـت.
گلدان پالسـتیکی: این گلدانها دارای رنگهای مختلفی بوده و از جنس پالسـتيك 
هسـتند. ایـن گلدانهـا بر خالف گلدانهای سـفالی زهكشـهای متعـددی دارنـد. تقریبا 
قاعـده باالئـی ایـن گلدانهـا بـا قاعـده پائينی برابـر اسـت. این نـوع گلدانهـا آّب پس 

نمی دهنـد و رشـد ریشـه در ایـن نـوع گلدانها منظم اسـت.
گلـدان جیفی پـات: این گلدانهـا دارای قطـر دهانه 5 تا ۱0 سـانتی متر بـوده ، به 
شـكل گرد یا چهارگوش می باشـند. جنس آنها از پيت، فيبر و چوب اسـت كه گاهی 
مقـداری كـود شـيميایی نيـز به آنهـا اضافه شـده اسـت. از ویژگـی های ایـن گلدانها 
پوسـيدگی هنـگام در خـاك قرار گرفتن می باشـد، بنابرایـن ممكن اسـت بذرهایی را 
كـه انتقال آنها مشـكل اسـت در یك محيط گرم پيش رس كرده سـپس بـا گلدان در 
خـاك قـرار داد. نوعی از این گلدانها به شـكل قرص سـاخته شـده كه پـس از آنكه در 
آب قـرار ميگيـرد متـورم شـده به گلدانی پـر از آميخته خاكـی تبدیل می شـود و برای 

كاشـت بذرهای بسـيار ریز مناسـب است.
گلخانـه: گلخانه ها شـكل و فرمهـای مختلفـی را دارند كه عبارتنـد از: گلخانه های 
یـك طرفـه، گلخانه های دو طرفه، گلخانـه های نيمه دوطرفه. گلخانه دانشـگاه یك 
گلخانـه یـك طرفـه اسـت یعنی به یـك طرف شـيب دارد كـه شـيب آن روبه جنوب 

اسـت. یك طرف این گلخانه آجری و طرف دیگر آن حداقل 80 سـانتيمتر آجر و بقيه 
شيشـه اسـت. ارتفاع دیـوار آجری حداقـل ۳-۲/5 متر می باشـد. عيب ایـن گلخانه ها 
در زنگ زدن نوع آهنی آنهاسـت. در این گلخانه ها شيشـه ها نبایسـتی قطور باشـند 
زیـرا كـه بعنوان عدسـی عمل كرده و باعث سـوزش گياه می شـوند. اندازه سـكوهای 
موجـود بطـول ۲ متـر، عـرض ۱/۲0 متـر و ارتفاع 80 سـانتی متـر می باشـد. الزم به 

توضيح اسـت كه امتداد گلخانه ها برعكس شـيب آنهاسـت.
كاشـت بـذر ريحان داخل گلـدان: ریحـان از خانـواده نعناعيان بـوده و گياهی 
اسـت یكسـاله كه پس از رشـد ارتفاع آن به 40 الی ۶0 سـانتی متر می رسـد. از نظر 
اندازه و شـكل برگ، انواع مختلفی دارد. سـاقه آن چهار گوش بوده و حاوی آنتوسـيانين 
اسـت كـه برنگ بنفش دیـده می شـود. ریحان یك نوع گيـاه دارویی اسـت و لينالول 

مهمتریـن ماده ای اسـت كه دراسـانس ریحان یافت می شـود.
بـرای كاشـت ریحـان ابتدا بایـد بذرها را ضدعفونـی كرد ، بـرای این كار ابتـدا با الكل 
%۷0 بمدت ۳-۲ دقيقه شسـت و شـوی سـطحی داده و با آب مقطر شستشـوی داده 

و بـه آب ژاول )Hclo( یـا هيپوكلریدسـدیم انتقـال می دهيم و بعـد از ۱5 دقيقه بذرها 
را كاشـت می كنيم.

آمـاده كردن گلدانها جهت كاشـت بذرهـا: ابتدا روی زهكشـهای گلـدان را 
می پوشـانيم )با اسـتفاده از سـفالهای شكسـته( و بعد حدود 5 سـانتی متر از سـبوس 
یا قلوه سـنگ جهت زهكشـی گلدان اسـتفاده می كنيم. سـبوس باعث سـبك بودن 
گلـدان مـی شـود. بر روی سـبوس خـاك مرغوب از نوع لوم شـنی ميریزیـم كه بافت 
نرم و ریزی دارد كه نسـبت آن، یك نسـبت ماسـه شسـته و یك نسـبت خاك باغچه 
اسـت. بعـد از ریختن خاكهـا روی آن را صاف می كنيم. برای كاشـت بهتر بذرها بهتر 
اسـت ابتـدا خـاك را آبياری كنيـم و بعد بذرهـا را همانند بذر چمـن روی الیه مرطوب 
بپاشـيم كـه به ایـن روش نـم كاری می گوینـد. بعد از پاشـيدن بذرهـا روی آنها مالچ 
سـبك و نفوذپذیر نسـبت به هوا می ریزیم. همچنين ميتوان از هوموس نيز اسـتفاده 
نمـود كـه حاوی ۱0 درصد سـبوس، 5 درصد كود آلـی، ۳ درصد مواد ضدعفونی كننده، 
۳0 درصـد خـاك جنگلی، ۱5 درصد ماسـه ریز، ۱5 درصد خاك بـرگ، ۱5 درصدخاك 
چـای مـی باشـد. الزم به توضيح اسـت كه جهت تهيه الـكل ۷0 درصـد از روی الكل 
9۶ درصـد ابتـدا ۷0 سـی سـی الكل ریختـه و روی آن ۲۷ سـی سـی آب ميریزیم كه 

نتيجـه آن الكل ۷0 درصد می باشـد.
هـرس درختچـه رز: درخچه رز درختچـه ای زینتی اسـت و از هيبریدهای مربوط 
بـه آن ميتـوان به پاكوتاه و پابلند اشـاره كرد. ایـن درختچه از خانـواده Rosaceae بوده 

و گلهای آن دوجنسـه هسـتند و گلهای آنها رنگهای مختلفی دارند.
اطالعـات اولیـه در هـرس رز: ميـوه در رز بصـورت فندقـه مجتمع اسـت كه 
حـاوی هيپهـا یـا بذرهایی اسـت كه بصورت فندقه هسـتند. مـا نباید اجـازه دهيم تا 
درختچـه بـه مرحلـه بذر برود زیرا كه از انرژی گياه كاسـته شـده و موجب ميشـود تا 
گياه در سـالهای آینده رشـد كافی نداشـته باشـد. درختچه رز حساسيت بسيار باالیی 
بـه علفهـای هـرز دارد به هميـن جهت در اوایل فصل رشـد در اطـراف درختچه بيل 
زنـی صورت ميگيرد بطوریكه به ریشـه گياه آسـيبی نرسـد. در آخـر دوره گلدهی نيز 
تميـز كـردن اطـراف درختچه انجام ميشـود. افزودنی اسـت كـه در درختچـه رز هم 

نركها به گل منتهی ميشـوند.
هـرس در دو زمـان صورت می گیرد )بسـتگی به مـکان دارد(: ۱( اوایل و 

قبل از اواسـط پائيـز. ۲( اوایل بهار.
در مناطق كوهسـتانی بعلت سـرمای شـدید زمسـتان هرس پائيزه صورت نمی گيرد 
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زیـرا در ایـن صورت سـایر قسـمتهای گيـاه در اثر سـرما از بين می رونـد بنابراین فقط 
هـرس بهـاره انجـام می گيرد. هرسـی كه ما انجـام می دهيم از نوع تميز كاری اسـت 
یعنـی حذف گلهـای پير و اضافی و همچنين هرس ميوه. با توجـه به تعداد جوانه هایی 

كـه روی درختچـه پخش شـده اند مـا دو نوع هرس ميتوانيـم انجام دهيم:
الـف( هـرس شـديد: در صورتی كـه تعـداد جوانه هـا كم باشـد از هرس شـدید 

اسـتفاده می كنيـم تـا در سـال آینـده گلدهی افزایـش یابد.
باید توجه داشت كه درختچه رز در انتهای شاخه های سال جاری گل می دهد.

ب ( هـرس متعـادل: در صورتـی كه تعـداد جوانه ها زیاد باشـد این نـوع هرس را 
اعمال ميكنيم. جوانه ها بصورت رویشـی و زایشـی بوده و تنه پوشـيده از خار اسـت كه 

این خارها منشـا اپيدرمی دارند.
در موقـع هـرس جوانـه هـای روبـه بيرون حفـظ شـده و جوانه هـای داخلـی را حذف 
می كنيـم تـا هـم از ازدحام ميانی گياه بكاهيم و هم عوامل بيماری زا به حداقل برسـند.

برای هرس رز باید اطراف طوقه را تميز كينم تا بيماریها به سـبب سـایه اندازی شـيوع 
نيابنـد. اگـر چمن كنار رز كاشـته شـود، بعلت اینكه چمن آب بيشـتری را جذب ميكند 
و درختچـه رز آب كمتـر جـذب مـی كند در نتيجـه درختچه به تدریج از بيـن ميرود به 
هميـن جهت آبياری بایـد از پای درختچه صورت گيرد. بهترین زمـان آبياری درختچه 
رز در اوایـل صبـح و نزدیـك به غروب خورشـيد اسـت. حذف گلها بهتر اسـت از روی 
برگهـای 5 برگچـه ای صـورت گيـرد زیرا جوانه ای كـه روی برگ ۳ برگچه ای اسـت 
بهتر رشـد نمی كند. هرس باید درسـت از روی جوانه بصورت شـيب دار صورت گيرد 
تا آب و برف روی آن نماند و موجب شـيوع بيماری نگردد. شـاخه ای را كه برگ ندارد 
بهتـر اسـت از محل جوانه مناسـب هرس كـرد. در اوایل فصل بهار بعـد از هرس بهتر 
اسـت بيـل زنـی كم عمق صورت گرفته و كودهـای آهن و ازت به درختچه داده شـود.

ايجاد خزانه برای كاشت بذر درخت هسته دار زردآلو
)Pronous Armenica(

برای كاشت بذر درختان معتدله دو روش مختلف امكان پذیر است:
1( كاشـت در داخـل گلدان:  كـه به منظور برطـرف نمودن نياز سـرمایی بذرها 
مـی باشـد. گفته می شـود كه بـذر درختان هسـته دار و دانه دار برای شـروع به رشـد و 
رفـع خـواب فيزیولوژیكـی نيـاز دارند كه بمـدت ۳ الی 4 مـاه در حضور دمـای ۱ الی ۷ 
درجـه سـانتيگراد در كنـار رطوبت قرار گيرنـد تا ضمن اینكه خـواب فيزیولوژیكی آنها 
برطرف می شـود بتوانند بخوبی جوانه هایشـان شـكفته شـده و سـاقه چه و ریشه چه 
از داخـل بـذر بيـرون آیـد. در روش گلدانـی در داخل یـك گلدان و در كف گلدان شـن 
درشـت می ریزیم و آن را به ارتفاع 5 سـانتی متری می رسـانيم سـپس بر روی آن به 
اندازه 5 سـانتی متر ماسـه شسـته اضافه ميكنيم و بر روی این الیه ماسـه ای بذر های 
مربـوط بـه درخت هسـته دار را بطور مرتب كنار همدیگر می چينيـم و در ادامه بر روی 
آنهـا ماسـه ریختـه و ایـن كار را ادامـه می دهيم تـا در نهایت انتهایی تریـن الیه ما به 
الیـه ماسـه ای ختم می شـود كه به ایـن روش برطرف نمودن نياز سـرمایی از طریق 

چينه سـرمایی می گویند.
بعـد از ایـن گلـدان رابخاطر نيازش بـه رطوبت آبياری كـرده و در دمـای ۱ الی ۷ درجه 
سـانتی گـراد قـرار می دهيم. به این ترتيـب بعد از 4-۳ ماه ميتوانيم بذرهـا را بكاریم، با 
توجـه بـه اینكه خـواب فيزیولوژیكی آنها از بين رفته اسـت و آماده جوانه زنی هسـتند، 
البتـه بایـد ذكـر كرد كـه تا آماده شـدن دمـای بيرون برای كاشـت بایسـتی اقـدام به 
نگهداری این بذرها در داخل گلدان بكنيم. پس از كاشـت بذرها در خزانه اوليه نسـبت 
بـه تقویـت بذرهای رشـد كـرده اقدام می كنيـم تا اینكه در سـالهای بعد پس از رشـد 

كافـی بذرها و ایجاد سـاقه بتوانيم عمل پيونـد را اجرا كنيم.
2( روش كاشـت بـذر در خزانه هـوای آزاد در فصل پائیز: در این شـرایط 
در فصـل پائيـز پـس از آمـاده نمودن خاك خزانه طبق مراحلی كه اشـاره شـد )شـخم 
زدن، پخـش كـود، تسـطيح یا صـاف كـردن و ... ( می توانيـم در ردیفهایـی به فواصل 
۶0سـانتی متري از همدیگـر و در روی ردیفهایی به فاصله ۲0-۱5 سـانتی متري اقدام 
بـه كاشـت هسـته دارها كنيم. به ایـن ترتيب بذر با زمسـتان گذرانـی در داخل خاك و 
برطـرف شـدن خـواب فيزیولوژیكی آن در بهار سـال آینده قادر به جوانـه زنی در خزانه 

شـماره ۱ خواهـد بـود، ادامه كار مانند روش اول تعقيب خواهد شـد.
الزم بـه ذكر اسـت كه در خزانه شـماره ۱ فاصله بين بذرها كمتر بـوده و پس از رویش 
بـذر در سـال دوم در خزانـه شـماره ۲ مـی توانيـم فاصله بين آنهـا را افزایـش دهيم و 

كارهایـی از جملـه پيوند زنـی را در روی سـاقه های ایجاد شـده انجام دهيم.
سـله شـکنی خاک رسـی برای كاشـت زعفران : گياه زعفران جزو گياهان 
پيـازی اسـت و پيـاز آن از نـوع تو پـر یا كورم اسـت. این گياه بصورت نسـبی مقاوم به 
سـرما اسـت چون عمق كاشـتی كه برای زعفران در نظر ميگيریم نسـبتا عميق است 
تا سـرمای زمسـتان اثر نكند. مهمترین قسـمت برداشـت، بخش گل گياه اسـت و از 

نظـر اقتصادی بخش كاللـه ارزش باالیی دارد.
پيازهایی كه كاشـته می شـوند پس از رسـيدن به قطر مطلوب قادر به گلدهی ميشوند 
ولـی پيازچـه های كنـاری آن تا زمانی كه به قطر مطلوب نرسـيده اند قـادر به گلدهی 
نخواهند بود، مهمترین مسـئله، مسـئله جابجایی پيازها برای تكثير یا كاشـت در محل 
دیگر اسـت كه معموال در فصل پائيز صورت ميگيرد و گلدهی در اواسـط پائيز صورت 
می گيرد. از مسـائل مهم در رابطه با كاشـت این اسـت كه خاك در نظر گرفته شـده 

برای كاشـت در حد امكان بایسـتی سبك باشـد )برای اكثریت گياهان پيازی(.
سـبك كـردن خـاك می تواند از طریـق اضافه نمـودن كودهای دامی مثل كـود گاوی 
پوسـيده، مناسـب باشـد. ولی از ماسـه در حـد كمی ميتوان اسـتفاده كـرد بعلت اینكه 
ماسـه زهكشـی زیادی نسـبت به كود دامـی دارد و امـكان نگهـداری آب را در اطراف 
ریشـه پيـاز مشـكل تر مـی كند. در كاشـتی كـه ما انجـام داده ایم، كاشـت بـه موقع 
صـورت گرفتـه تـا اینكه ریشـه دهـی در روی پيازها صـورت گيـرد و در مراحل نهایی 
اقـدام بـه گرفتـن گل مـی كنيم. در اینجا مشـكل مـا بيش از حد رسـی بـودن خاك 
اسـت كـه كـود دامی كمـی اضافه شـده و نتوانسـته نرمی مطلـوب را به خـاك بدهد 
از طـرف دیگـر بـا توجـه به اینكه آبياری بيشـتر بـرای نرمی خـاك در این نـوع خاك 
بيشـتر باعـث چسـبندگی خاك شـده و خاك را سـفت تـر خواهد كـرد. تنهـا راه چاره 
ایـن اسـت كه با اسـتفاده از بيلچه خاك سـطحی اطـراف پيازچه هـا را در حد مطلوب 
نـرم كنيـم و بـا ضربه های مالیم باعث شكسـته شـدن قطعـات بزرگ خاك شـویم 
تـا بـه ایـن ترتيب براحتـی جوانه هـا در داخل خاك رشـد كرده و در هفتـه های بعدی 
نزدیـك بـه اواسـط آبان مـاه امـكان برداشـت گل در پيازچه هایی كه بـه حد مطلوب 

رشـد رسـيده اند باشد.
كاشــت قلمــه پوتــوس، حســن يوســف و نازنــازی: بــرای تهيــه كــردن 
بســتر مناســب نســبتهای مســاوی از خــاك زراعــی، ماســه،كود دامــی و خــاك بــرگ 
ــدا حــدود 5  ــدان ابت ــر كــردن گل ــرای پ ــم . ســپس ب ــوط مــی كني ــا هــم مخل را ب
ســانتی متر ســنگریزه یــا الیــه شــن و ماســه كــه زهكــش خوبی هســتند مــی ریزیم 
بعــد حــدود یــك ســوم خــاك بــه آن اضافــه مــی كنيــم بــه نحــوی كــه قســمت 

بــاالی آن بصــورت محــدب باشــد.
ــا خــاك پــر مــی كنيــم. نكتــه قابــل توجــه اینكــه  قلمــه را روی آن قــرار داده و ب
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سيســتم ریشــه را بــدون قطــع شــدگی در داخــل خــاك قــرار مــی دهيم یعنی ریشــه 
را هــر طــور كــه در مياوریــم داخــل گلــدان قــرار مــی دهيــم. بســتر مناســب بــرای 
كاكتوس بســتر شــنی اســت و بســتر مناســب برای دیفن باخيا شــن و ماســه اســت.

نحــوه كاشــت بــذر ريــز: بعــد از تهيــه بســتر خــاك را فشــرده مــی كنيــم 
و بذرهــا را بصــورت خيلــی ظریــف روی بســتر مــی پاشــيم و بصــورت آبپاشــی 

آبيــاری مــی كنيــم.
نحــوه درســت كــردن بســتر: حــدود نيــم تــا یــك بيلچــه ســبوس ریختــه 
و روی آن هومــوس و رس مــی ریزیــم و ســطح آن را صــاف و متراكــم مــی كنيــم. 
بذرهــای گل نــاز و اطلســی خيلــی ریــز هســتند كــه مــا 90 عــدد از بذرهــا را شــمرده 

و روی بســتر مــی پاشــيم.
قلمــه: بخشــی از قســمتهای رویشــی گيــاه كه بــرای ازدیــاد اســتفاده ميشــود قلمه 

اســت كــه بســته به نــوع گيــاه ميتوانــد ریشــه، بــرگ، ســاقه و ... باشــد.
ــط ریشــه  ــوع قســمتی از ریشــه را برداشــته و در محي ــن ن ــه: در ای ــه ريش قلم
زایــی قــرار می دهيــم. اگــر قلمــه ریشــه موئيــن باشــد بصــورت افقــی می كاریــم 

ــری. ــانتی مت ــق ۲ س ــه در عم ــم( البت )می خواباني
اگــر ریشــه ضخيــم باشــد قســمت نزدیــك طوقــه را نزدیــك الیــه خــاك بصــورت 

عمــودی قــرار مــی دهيــم.
قلمه برگ: بسـته به نوع گياه تقسـيم بندی می شـود بطور مثال در گياه سانسـوریا 
بـرگ را بـه قطعات 5 سـانتی متری بریده و داخل محيط ریشـه زایی قـرار می دهيم.

در بنفشــه آفریقایــی و بگونيــا در محــل رگبرگهــای بــرگ خــراش كوچكــی داده و 
قســمت خــراش داده شــده را بــا گيــره از روی دمبــرگ بــه خــاك مــی چســبانيم.

قلمــه ســاقه: كــه بــه انــواع قلمــه ســاقه چــوب ســخت، ســاقه نيمــه ســخت و 
ســاقه چــوب نــرم تقســيم مــی شــود.

قلمه سـاقه چوب سـخت در انجیـر و مو : از چوبی كه سـال جـاری آن تمام 
شـده برداشـته و اسـتفاده می كنيم. مزیتی كه دارد این اسـت كه خيلی مقاوم به شرایط 

محيطی اسـت و زیاد مراقبت نمی خواهد اما خيلی سـخت ریشـه می دهد.
قلمــه ســاقه چــوب نیمــه ســخت در زيتــون: بعــد از تهيــه قلمــه و قــرار 

دادن آن در محيــط از سيســتم مــه پاشــی اســتفاده مــی كنيــم.
قلمــه ســاقه چــوب نــرم: ایــن نــوع قلمــه را بصــورت انتهایــی می گيرنــد و 
در گياهانــی كــه رشــد علفــی دارنــد از قســمت انتهایــی ۷ الــی 8 ســانتی متــر قلمــه 
می گيرنــد. در ایــن نــوع از دســت دادن آب بســيار زیــاد اســت و مراقبــت زیــادی را می 
طلبــد، امــا ســهل ریشــه زا هســتند ماننــد شــمعدانی، حســن یوســف و داوودی و ... .

محل ريشه زايی
عوامــل خاكــی: ماســه از بهتریــن محيطهــای ریشــه زایــی اســت كــه هــر چــه 

ســطح مقطــع ماســه تيزتــر باشــد ریشــه زمخــت و شــكننده تــر خواهــد بــود.
ــار ریشــه قــرار  پرلیــت: مزیتــی كــه دارد ایــن اســت كــه هــوا را بيشــتر در اختي

ــوند. ــی ش ــر م ــن و انعطــاف پذی ــا موئي ــد و ریشــه ه می ده
خــزه اســفاگنوم يــا پیــت: هــم رطوبــت را بيشــتر نگــه مــی دارد و هــم اینكه 

ریشــه ها موئيــن و انعطــاف پذیــر مــی شــوند.
ــر  ــه همدیگ ــاه ب ــردن دو گي ــل ك ــت از متص ــارت اس ــد عب ــد: پيون پیون
بطوریكــه گيــاه قــرار گرفتــه در بــاالی پيونــد گاه را پيونــدك و قســمت پائينــی 

ــد. ــی نامن ــه م ــگاه را پای پيون
ــورت  ــز ص ــل پائي ــا اوای ــهریور و ی ــر ش ــی در اواخ ــل پيوندزن ــوال عم معم
ــهولت از  ــه س ــاه ب ــت گي ــع پوس ــن موق ــه در ای ــل ك ــن دلي ــه ای ــرد ب می گي

ــود. ــی ش ــدا م ــوب ج چ
ــا  ــب ب ــه متناس ــدا پای ــدی ابت ــن پيون ــام چني ــرای انج ــکمی: ب ــد ش پیون
ــد برشــی  پيونــدك را انتخــاب كــرده و در پوســت پایــه بوســيله چاقــوی پيون
ــدك را كــه شــامل قســمتی از  ــم. ســپس پيون ــه شــكل T ایجــاد مــی كني ب
ــرش ایجــاد  ــه اســت انتخــاب كــرده و در ب ــا دمبــرگ و جوان ســاقه همــراه ب
ــدك انتخــاب  ــد توجــه داشــت كــه پيون ــم )بای ــرار مــی دهي ــه ق شــده در پای

ــه باشــد(.  ــرش ایجــاد شــده در پای ــدازه ب شــده هــم ان
بعــد از مراحــل فــوق كامــال ســطح بــرش را بــا طنــاب مــی بندیــم بطوریكــه 
فقــط جوانــه مشــاهده شــود. بعــد از چنــد روز اگــر دمبــرگ از جوانــه جــدا شــد 
اطمينــان پيــدا مــی كنيــم كــه پيونــد گرفتــه اســت ولــی اگــر دمبــرگ همــراه 

جوانــه باقــی مانــد نتيجــه مــی گيریــم كــه پيونــد پــس زده شــده اســت.
نــام عملیــات: پيونــد اســكنه. ایــن نــوع پيونــد بــه صــورت سرشــاخه كاری 
)یعنــی شــاخه هایی كــه از تنــه یــا بــازوی اصلــی منشــعب مــی شــوند( انجــام 
مــی پذیــرد پيونــد پيونــدك در هنــگام اســتراحت گيــاه از شــاخه هــای یكســاله 
گرفتــه مــی شــود. پيوندك هــا شــاخه هایــی هســتند كــه ۳ الــی 4 جوانــه دارنــد 
بــه صورتــی كــه هنــوز شــروع بــه رشــد نكــرده انــد یــا متــورم نشــده انــد بــرای 
 ۲0-۲5 cm ایــن كار در اواخــر پایيــز یــا اوایــل زمســتان پيوندكهایــی را بــه قطــر
انتخــاب كــرده و بــه تعــداد سرشــاخه كاری هــا در داخــل شــن و در فضــای آزاد 
قــرار مــی دهيــم تــا از متــورم شــدن جوانــه هــا بــا قــرار گرفتــن درســرما و بــا 

توجــه بــه اصــل پدیــده ورناليزاســيون جلوگيــری كنيــم.
ایـن نـوع پيونـد را اوایـل بهار انجام مـی دهيم و در آن قسـمت انتهایـی پيوندك 
را بـه شـكل گاوه ای بـرش می دهيـم )بـه صورتی كـه برش ها یا سـطح مقطع ها 
بـه هـم نزدیك شـوند( و یك شـكاف عمـود در پایه ایجـاد طوری كه از قسـمت 
مركـز چـوب عبـور كند و پيونـدك را طوری در یك طرف شـكاف قـرار می دهيم 
كـه الیـه زاینـده پيونـدك و پایـه روی هـم قرار گيـرد و بایـد توجه داشـت چون 
انـدازه الیـه زاینـده در پایـه دو ميليمتـر و در پيونـدك یـك ميليمتـر بـا توجـه به 
ضخامـت ۶ برابـری پایه نسـبت بـه پيونـدك بنابرایـن پيوندك به نسـبت كم به 
طـرف داخـل قـرار می گيـرد تا الیـه زاینده پيونـدك و پایـه روی هم قـرار گيرد 
سـپس وسـيله ميـخ سـطح تماس پایـه و پيوندك را به هم بيشـتر مـی كنيم و در 

آخـر بوسـيله چسـب پيوند درزهـای موجود را می پوشـانيم.
***

9۳



info.khooshe@yahoo.comهفته نامه خوشه

سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 5۰۲ )15۰( سال 1395

بنفشه فصلی نگهداری گل  و  کاشت 

زمان كاشت
زمــان كاشــت بــذر ایــن گل اواخــر تابســتان تــا اواســط پایيــز و زمــان گلدهــی 

آن در زمســتان تــا اواســط بهــار اســت.
زمان مناســب كاشت گل بنفشه اویل شهریور تا اواسط پایيز می باشد.

نحوه كاشت بذر
مقــداری خــاك را درون گلــدان و یــا ســبد ریختــه یــا در قســمتی از باغچــه 
بذرهــا را روی خــاك بپاشــيد. حــاال حــدود نيــم ســانت روی آن كــود دامــی 

پوســيده یــا ورمــی كمپوســت بریزیــد. ســپس خــوب آبيــاری كنيــد. 
ـــداری  ـــه مق ـــی ك ـــوند و زمان ـــبز ميش ـــا س ـــد بذره ـــی ۱5 روز بع ـــدود 5 ال ح
ـــه در  ـــا را از خزان ـــيدند( آنه ـــه رس ـــن یكماه ـــه س ـــدودا ب ـــدند )ح ـــزرگ ش ب
آورده و در محلـــی كـــه ميخواهيـــد بـــه فاصلـــه ۱5 الـــی ۲0 ســـانت نشـــا 

ـــت. ـــن اس ـــن روش همي ـــد. بهتری كني
ــا  ــند ت ــت می پاش ــان هس ــورد نظرش ــه م ــی ك ــذر را روی محل ــا ب ــی ه برخ
همــان جــا ســبز شــود امــا ایــن روش درســت نيســت دليلــش ایــن اســت كــه 
زمــان بذرپاشــی بذرهــا نامنظــم روی زميــن می افتنــد و وقتــی ســبز ميشــوند 
خيلــی از آنهــا ممكــن اســت كنــار هــم ســبز شــوند امــا زمانــی كــه بذرهــا را  
درون خزانــه بكاریــد بعــد ميتوانيــد بــه صــورت منظــم بوتــه هــای ایــن گل را 

بــه هــر طریقــی و بــه هــر فاصلــه ای كــه می خواهيــد بكاریــد.

به اين نکته هم حتما توجه شود 
ــد  ــزل نكني ــی در من ــان بيرون ــداری گل و گياه ــه نگه ــدام ب ــت اق ــچ وق هي
ــان و  ــد گياه ــرای رش ــی ب ــوای كاف ــه ه ــور و تهوی ــزل ن ــون درون من چ

ــا  ــت ب ــن اس ــم ممك ــذر ه ــت ب ــی كاش ــدارد. حت ــود ن ــی وج ــان بيرون درخت
ــود.  ــه ش ــكل مواج مش

در كل اگــر مكانــی بــرای كاشــت بــذر نداریــد و مجبــور هســتيد كــه در منــزل 
ایــن كار را كنيــد بهتــر اســت گلــدان خزانــه را روی پنجــره جنوبــی بگذاریــد 
تــا نــور كافــی بــه آن برســد و حتمــا پــس از ســبز شــدن بــذر گياهانــی كــه 
ــرون  ــه بي ــر )ب ــد اگ ــال دهي ــه انتق ــرون از خان ــه بي ــا را ب ــی هســتند آنه بيرون

ــد(.  ــن می رون ــد ســاقه هــا دراز شــده و كــم كــم از بي ــال ندهي انتق

معرفی گل بنفشه
ــواده  ــی sp.Viola  از خان ــام علم ــی Pansy و ن ــام انگليس ــا ن ــه ب گل بنفش
ــه  ــه ب ــه البت ــاله ك ــی و چندس ــت علف ــی اس ــگان )Violaceae(، گياه بنفش

ــود.  ــی ش ــت م ــاله كش ــا دوس ــاله و ی ــورت یكس ص
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ـــن  ـــطح زمي ـــر روی س ـــه ب ـــت ك ـــكل اس ـــی ش ـــاه قلب ـــن گي ـــای ای ـــرگ ه ب
ـــد  ـــوع مانن ـــای متن ـــگ ه ـــه رن ـــاه ب ـــن گي ـــای ای ـــد. گل ه ـــه ان ـــرار گرفت ق
ـــياه  ـــفيد و س ـــگ س ـــه رن ـــدرت ب ـــه ن ـــی و ب ـــش، آب ـــی، بنف ـــكی، ارغوان زرش
اســـت. ایـــن گل هـــا معطـــر بـــوده و یكـــی از گل هـــای زینتـــی زیبایـــی 

ـــود. ـــی ش ـــام م ـــار انج ـــل به ـــی آن در اوای ـــه گلده ـــتند ك هس

تکثیر
تكثيـر ایـن گيـاه به 4 روش شـامل كشـت با بـذر، قلمه زدن، تقسـيم با ریشـه 
و تقسـيم سـاقه انجـام مـی شـود كه بسـتگی به نـوع گونـه، از یكـی از آن ها 
اسـتفاده مـی شـود مهمتریـن روش تكثير كه اكثـر گونه ها از ایـن روش ازدیاد 
مـی یابنـد، كشـت بـذر اسـت. در ایـن روش عمل نشـاكاری صورت مـی گيرد 
كـه در مـرداد در شاسـی مـی كارنـد و نشـاها را در پایيز بـا زمين اصلـی انتقال 
مـی دهنـد و در زمسـتان در زیر بـرف باقی می ماننـد. انتقال نشـا هرچه زودتر 

انجـام شـود، گل ها درشـت تر خواهد شـد.

خاک
ــی باشــد، رشــد  ــرگ باشــد و غنــی از كــود حيوان خاكــی كــه دارای خــاك ب
مطلوبــی را بــرای گيــاه ایجــاد مــی كنــد البتــه نكتــه مهــم ایــن اســت كــه 

حتمــا زهكشــي خــاك مناســب باشــد.

آبیاری
ایــن گيــاه بــه آبيــاری كافــی و منظــم نيــاز دارد. اگــر خــاك خشــك شــود، 
باعــث مــی شــود گلدهــی كاهــش یابــد و اگــر غرقابــی اتفــاق بيافتــد، ریشــه 

دچــار خفگــی شــده و مــی پوســد و گيــاه از بيــن مــی رود.

نور
بنفشــه گياهيســت آفتــاب دوســت. البتــه مــی توانــد كمــی ســایه را تحمــل 
كنــد ولــی بایــد توجــه داشــت كــه اگــر محيــط رشــد گيــاه، نتوانــد نــور مــورد 

نيــاز گيــاه را فراهــم كنــد، گل هــای توليــد شــده كوچــك خواهنــد شــد.

دما
ایــن گيــاه هــوای خنــك را دوســت دارد. وقتــی بــه اواخــر بهــار مــی رســيم و 
هــوا رو بــه گرمــی مــی رود، گلدهــی كــم مــی شــود. در زمســتان مــی تــوان 

ســرما و یخبنــدان را تحمــل كنــد و زیــر بــرف زنــده مــی مانــد.

مراقبت ها
ــاب  ــه آفت ــاه ب ــون گي ــه چ ــه داشــت ك ــد توج ــذر بای ــان كاشــت ب ● در زم

ــرد. ــاد ك ــه ایج ــایه را در خزان ــد س ــس بای ــت، پ ــاس اس ــوختگی حس س
● گونــه بنفشــه ســه رنــگ، بــه مــرگ گياهچــه حســاس اســت پــس بایــد 
توجــه داشــت كــه محيــط كشــت آلــوده نباشــد و كــود دامــی كــه بــه محيــط 

اضافــه مــی شــود دچــار آلودگــی نباشــد.
***

http://www.mansourigol.com :منبع
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مركبــات انــواع گوناگونــی دارنــد كــه از جملــه ی آن هــا مــی تــوان پرتقــال، 
گریپ فــروت، انــواع ليموشــيرین و ليمــو تــرش را نــام بــرد. درخــت مركبــات 
در مناطــق گرمســير خــوب رشــد كــرده و در جاهــای روبــازی كــه زمســتانش 

حتــی كمــی ســرد باشــد خــوب بــه عمــل نمــی رســد. 
ــرورش داد. از  ــيده پ ــای سرپوش ــات را در فض ــد مركب ــی بای ــن مناطق در چني
ویژگی هــای مركبــات بــرگ هــای ســبز بــراق و شــكوفه های معطــر بهــاری 
اســت. بــه هــر حــال تماشــای رشــد و بالندگــی یــك گيــاه از زمــان كاشــت 

بــذر تــا تبدیلــش بــه درخــت خيلــی لــذت بخــش اســت. 
ميـــوه هـــای حاصـــل از كاشـــت بـــذر ممكـــن اســـت كامـــال شـــبيه آن 
ـــه  ـــد دو گون ـــل از پيون ـــات، حاص ـــاری مركب ـــواع تج ـــوال ان ـــرا معم ـــوند، زی نش

ـــند. ـــی باش ـــف م مختل
  

دستورالعمل
۱. تعــدادی هســته تــازه را كــه از ميــوه خــارج كــرده ایــد آمــاده كنيــد. بذرهــا را 
بشــویيد. اگــر مــی خواهيــد بيــش از یــك نــوع مركبــات بكاریــد، هســته هــا را 

جدا از هم نگه دارید.  
۲. چنــد گلــدان یــا ســينی كاشــت را بــا قســمت هــای مســاوی از خــاك گلــدان، 
كــود گياهــی و پرليــت پركنيــد. ظروفــی كــه اســتفاده مــی كنيــد بایــد ســوراخ 

تخليــه آب داشــته باشــند.
 ۳. هــر بــذر مركبــات را در گــودال هــای ۱ ســانتی متــری بكاریــد. هركــدام را 

در یــك گلــدان كوچــك قــرار دهيــد. یــا اینكــه در یــك ســينی وســيع آنهــا را 
بــا فاصلــه هــای ۷.5 تــا ۱0 ســانتی متــری از هــم بكاریــد.

4. خاك را با آب، نم دار كنيد. ظرف را با نایلون خوب بپوشانيد. 
ــد.  ــرار دهي ــد ق ــه آن برس ــتقيم ب ــر مس ــور غي ــه ن ــی ك ــرف را در جای 5. ظ

درجه ی حرارت اتاق بایستی ۲۱ درجه ی سانتی گراد باشد.  
۶. دانـه هـا را هـر چنـد وقـت یـك بـار چـك كنيـد و  به منظـور حفـظ رطوبت 

خاك، آن را مرطوب كنيد. در ۳ تا ۶ هفته جوانه ها ظاهر می شوند.  
۷. پوشــش نایلونــی را از ظــرف برداریــد. ســپس گيــاه را در مكانــی آفتــاب گيــر 

كــه البتــه نــور غيرمســتقيم دریافــت كنــد قــرار دهيــد.
8. طــوری آب دهيــد كــه خــاك نــم دار بمانــد و خيــس هــم نشــود. 
ــدان  ــك گل ــل ی ــه داخ ــاه را ب ــرگ، گي ــتر ب ــا بيش ــته ی ــور ۳ دس ــد از ظه بع

كنيــد. منتقــل  ۱5ســانتی متری 
9. كــم كــم ميــزان نوردهــی را افزایــش دهيــد تــا جایــی كــه گياهتــان روزانــه 

4 ســاعت نــور مســتقيم دریافــت كنــد.
۱0. از بهــار تــا پایيــز، ۲ بــار در مــاه، كــود رقيــق شــده بــه گياهتــان بدهيــد. در 

طــی زمســتان كمتــر بــه گياهتــان آب دهيــد. 
۱۱. درصورتــی كــه گياهتــان را داخــل منــزل پــرورش مــی دهيــد، بایســتی بــا 
هــر بهــار جایــش را عــوض كــرده و در ظــرف بــزرگ تــری قــرار دهيــد یــا اینكه 

آن را در فضــای بــازی كــه از ســرمای زمســتان در امــان اســت، بكاریــد.
***

مقدمه
ـــی  ـــود گیاه ـــه دارای ك ـــی ك ـــاک پرلیت ـــرد و در خ ـــك ك ـــا را خش ـــوان آن ه ـــی ت ـــه م ـــد ك ـــز دارن ـــی در مرك ـــه هاي ـــات دان ـــه ی مركب هم

ـــد. ـــه زنن ـــا جوان ـــت ت ـــت كاش اس

)Citrus Seed( روش کاشت هسته مرکبات
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کاربرد گچ کشــاورزی در باغات پسته

ـــمندی  ـــده ارزش ـــالح كنن ـــواد اص ـــه م ـــدار( از جمل ـــيم آب ـــولفات كلس ـــچ )س گ
ـــداول شـــده  ـــات پســـته مت ـــاك باغ ـــرای اصـــالح خ ـــتفاده از آن ب ـــه اس اســـت ك
اســـت. گـــچ كشـــاورزی دارای خصوصياتـــی اســـت كـــه ایـــن نـــوع گـــچ 
را نســـبت بـــه ســـایر انـــواع گـــچ متفـــاوت كـــرده اســـت؛ گـــچ كشـــاورزی 
به صـــورت خـــام و پختـــه نشـــده می باشـــد. ایـــن نـــوع گـــچ دارای آهـــك 

ـــت.  ـــوری اس ـــد ش ـــم و فاق ك
در گــچ كشــاورزی نســبت كلســيم بــه منيزیــم بایــد باالتــر از ۷0 بــه ۱ باشــد. 
همچنيــن در گــچ كشــاورزی هرچــه ســنگ ریــزه و قلــوه ســنگ كمتــری وجــود 

داشــته باشــد، گــچ مــورد اســتفاده كيفيــت باالتــری دارد.

مزايای كاربرد گچ در باغ های پسته 
ــرد گــچ كشــاورزی در باغــات  ــه برخــی از مهمتریــن محاســن كارب در ادامــه ب
و زميــن هــای كشــاورزی بــه خصــوص در باغــات پســته اشــاره شــده اســت.

1-گچ دارای دو عنصر غذايی پرمصرف كلسیم و گوگرد است
بــه دليــل حالليــت مناســب گــچ، عناصــر غذایــی كلســيم و گوگــرد به راحتــی 
در اختيــار ریشــه گيــاه قــرار مــی گيــرد. عنصــر كلســيم در تغذیــه پســته و در 
ــادی دارد. اســتحكام پوســته ســخت  ــت زی ــت محصــول اهمي نتيجــه در كيفي

پســته، بســتگی بــه در دســترس بــودن یــون كلســيم دارد. 
تأميــن بــه موقــع و بــه مقــدار كافــی عنصــر كلســيم در درختانــی كــه اســتحكام 
پوســته ميــوه در آن هــا مهــم بــوده و تأميــن بــه همچنيــن بــرای توليــد محصول 
بــا كيفيــت اهميــت فراوانــی دارد. بــا توجــه بــه حالليــت متوســط و مناســب گچ 
كشــاورزی و گــران بــودن ســایر كودهــای كلســيمی، كاربــرد گــچ بــه عنــوان 

منبــع تأميــن كلســيم توجيــه فنــی و اقتصــادی باالیــی دارد.

مقدمه
جهـت بهبـود كیفیـت خـاک و افزايش محصـول، به مرور زمان خاک باغات پسـته نیـاز به اصـالح دارند. روش هـای گوناگونی برای اصـالح خاک های 
شـور، سـديمی و رسـی پیشـنهاد شـده اسـت. يکی از مواد ارزان قیمت كه برای اصالح خاک و زمین های كشـاورزی اسـتفاده شـده و در اكثر مناطق 
خشـك معـادن آن در دسـترس اسـت، گچ  كشـاورزی می باشـد. عالوه بر نامناسـب بودن كیفیت منابـع آب، امالح مضـری مانند بور نیز در بسـیاری 

از مناطـق تحت كشـت پسـته در حد مسـمومیت ديده می شـود. به منظـور كاهش اثر اين امالح مصرف گچ كشـاورزی توصیه شـده اسـت.

2-گــچ كشــاورزی باعــث بهبــود و افزايش اســتحکام ســاختمان 
ــود ــاک می ش خ

ــع نزدیــك  ــد. وجــود ســدیم مان در خاك هــای ســدیمی، ذرات خــاك پراكنده ان
شــدن ذرات خــاك بــه یكدیگــر شــده و از تشــكيل ســاختمان خــاك جلوگيــری 
ــده  ــدیم ش ــن س ــی جایگزی ــت و به راحت ــت اس ــار مثب ــيم دو ب ــد. كلس می نمای
و باعــث نزدیــك شــدن ذرات رس و در نتيجــه تشــكيل ســاختمان مســتحكم 

ــود. ــاك می ش خ
در بعضــی مواقــع خــاك زیــر آبفشــان ها نيــز در اثــر پاشــش آب ســله می بنــدد. 
ــاری  ــان آبي ــر را افزایــش می دهــد، راندم ــر اینكــه تبخي ســله بســتن عــالوه ب
ــودن تركهــا موجــب پارگــی ریشــه های  را كاهــش داده و در صــورت عميــق ب
ــله در  ــكيل س ــع از تش ــات مان ــن باغ ــچ در ای ــرد گ ــود. كارب ــز می ش ــازك ني ن
ســطح خــاك پــس از آبيــاری می شــود. گــچ از پراكندگــی ذرات خــاك 

ــد. ــش می ده ــاك را افزای ــتحكام خ ــد و اس ــری می كن جلوگي
 

3- اصالح خاک های سديمی با استفاده از گچ
خــاك ســدیمی، خاكــی اســت كــه شــوری آن كــم و در مقابــل ميــزان ســدیم 
تبادلــی و واكنــش خــاك )pH( بــاال اســت. در ســطح ایــن خاك هــا لكه هــای 

قهــوه ای و چــرب مشــاهده می شــود.
ــا آب  ــده اند، ب ــاری ش ــور آبي ــا آب ش ــال ب ــن س ــه چندی ــی ك ــاك های ــر خ اگ
شــيرین آبيــاری شــوند، نمــك هــای محلــول درون خــاك شســته می شــوند و 
ــده باعــث  ــد. ســدیم باقی مان ــر روی ذرات خــاك باقــی می مان عنصــر ســدیم ب
پراكنــش ذرات خــاك، كاهــش ميــزان نفوذپذیــری خــاك، مختــل شــدن تهویــه 
خــاك و افزایــش pH خــاك بــه باالتــر از 8٫5 و در مــواردی حتــی ۱0 تــا ۱۱ نيــز 
می شــود. پيــش از اســتفاده از آب شــيرین در ایــن زمين هــای شــور و ســدیمی 
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می بایســت ســدیم اضافــی از خــاك شســته شــده و از محــدوده فعاليــت ریشــه 
خــارج گــردد. بــرای ایــن كار بایــد از مــواد اصالحــی دارای كلســيم بــا حالليــت 
مناســب، ماننــد گــچ اســتفاده نمــود. ميــزان حالليــت گــچ ۲٫5 گــرم بــر ليتــر 
ــد در فصــل  ــا بای ــن خاك هــای ســدیمی و شستشــوی آن ه اســت. اصــالح ای
خــواب گيــاه )زمســتان( انجــام شــود. بســته بــه مقــدار ســدیم موجــود در خــاك 

مقــدار گــچ مــورد نيــاز نيــز فــرق می كنــد.
ــچ  ــاورزی، گ ــين كش ــط مهندس ــاز توس ــچ موردني ــدار گ ــبه مق ــد از محاس بع
باكيفيــت مناســب به صــورت نــواری بــه پهنــای حداقــل ۱٫5 متــر از دو طــرف 
درخــت پاشــيده شــده و ســپس دو نوبــت آب ســنگين بــه بــاغ داده می شــود. در 
بعضــی مواقــع خــاك زیــر آبفشــان ها نيــز در اثــر پاشــش آب ســله مــی بنــدد. 
ــاری را  ــان آبي ــد، راندم ــش می ده ــر را افزای ــه تبخي ــن اینك ــتن ضم ــله بس س
كاهــش و در صــورت عميــق بــودن ترك هــا موجــب پارگــی ریشــه های نــازك 
ــله در  ــع از تشــكيل س ــات مان ــل باغ ــن قبي ــچ در ای ــز می شــود. مصــرف گ ني
ســطح خــاك پــس از آبيــاری می شــود. مصــرف گــچ از پراكندگــی ذرات خــاك 

ــد. ــری می كن جلوگي

4-كاربرد گچ كشاورزی نفوذپذيری خاک را افزايش می دهد
آبيــاری بــا آب دارای شــوری خيلــی كــم موجــب شســته شــدن نمــك و عناصــر 
ــان از ســطح خــاك می شــود. شستشــوی  ــرای رشــد گياه ــی ضــروری ب غذای
عناصــر غذایــی بخصــوص كلســيم باعــث تخریــب ســاختمان خــاك و كاهــش 
نفوذپذیــری آن می گــردد. بــا مصــرف گــچ می تــوان نفوذپذیــری ایــن خاك هــا 
را دو تــا ســه برابــر افزایــش داد. در صــورت آبيــاری بــا چنيــن آب بایــد مرتــب 
مقــداری گــچ را در آب آبيــاری حــل نمــوده و باغــات زیــر كشــت پســته بــا ایــن 

ــاري شــوند. آب اصالح شــده آبي

ــه  ــی و دارای الي ــای رس ــالح خاک ه ــث اص ــچ باع ــرد گ ۵-كارب
ــردد ــم می گ متراك

پيــش از احــداث بــاغ بــا اضافــه نمــودن كودهــای حيوانــی و بقایــای گياهــی بــه 
خــاك و شــخم زدن عميــق خــاك ســختی خــاك هــای رســی تــا حــدی اصالح 
ــای  ــتفاده از كوده ــكان اس ــد ام ــده باش ــالح  ش ــاغ اص ــر ب ــی اگ ــردد ول می گ
حيوانــی )ماننــد كــود مرغــی( و بقایــای گياهــی و زیــر و رو كــردن خــاك وجــود 
ــا كاربــرد گــچ به صــورت متوالــی طــی یــك  ــدارد. در ایــن مــوارد می تــوان ب ن

دوره سه ســاله نفوذپذیــری خــاك را افزایــش داده و خــاك را پــوك نمــود. كاربــرد 
بلنــد مــدت از گــچ باعــث شســته شــدن ذرات ریــز رس شــده و الیــه ســخت 
ــور  ــه ای به منظ ــچ دان ــد. گ ــر می نمای ــت ت ــر و سس ــاك را نفوذپذی ــی خ و رس
اســتفاده در ســطح خــاك باغــات پســته بهتــر اســت. به منظــور بهبــود كيفيــت 
ــاورزی   ــچ كش ــتفاده از گ ــار اس ــم، یك ب ــه متراك ــی و دارای الی ــای رس خاك ه
ــت در  ــك نوب ــال ی ــال و هرس ــه س ــل س ــد حداق ــچ بای ــد. گ ــی نمی باش كاف
زمســتان بــه ســطح خــاك پاشــيده شــود و بعــد از آن یــك تــا دو نوبــت آبيــاری 

ســنگين انجــام شــود.

6-كاربرد گچ موجب كاهش pH خاک های سديمی می گردد
ــرای  ــزرگ ب ــكل ب ــك مش ــدیمی ی ــای س ــش( خاك ه ــودن pH )واكن ــاال ب ب
جــذب برخــی از عناصــر مغــذی مــورد نيــاز بــرای رشــد درختــان پســته ماننــد 
آهــن و روی اســت. تصعيــد ازت از ســطح ایــن خاك هــا هنگامی كــه كودهــای 
ازتــه در ســطح خــاك پاشــيده می شــود، یكــی دیگــر از معضــالت، pH بــاالی 
ــش  ــا را كاه ــن خاك ه ــچ pH ای ــتفاده از گ ــت. اس ــدیمی اس ــای س خاك ه
ــر  ــو اكث ــد و نم ــرای رش ــازه pH ب ــن ب ــاند. ای ــی می رس ــد خنث ــه ح داده و ب
گياهــان زراعــی و باغــی قابل قبــول اســت. همچنيــن یكــی دیگــر از روش هــای 
كاهــش pH خــاك در زمين هــای قليایــی، اســتفاده از كــود ســولفات آمونيــوم 
ــاز  ــرد موردني ــن ازت و گوگ ــر تأمي ــوم عــالوه ب ــود ســولفات آموني می باشــد. ك
درختــان، خاك هــای قليایــی را اصــالح نمــوده و pH آن را كاهــش می دهــد. در 
خاك هــای شــور و قليایــی، كــود ســولفات آمونيــوم بهتریــن منبــع بــرای تأميــن 
ــان پســته می باشــد. ــاز درخت ــان به خصــوص ازت موردني ــاز گياه ــورد ني ازت م

ــور  ــر ب ــوی عنص ــزارع شستش ــچ در م ــرد گ ــورت كارب ۷-درص
ــر  ــدار آب كمت ــا مق ــر و ب ــاک راحت ت ــی از خ ــر: B( اضاف )ب

ــت ــر اس امکان پذي
مقــدار بــور در اكثــر آب هــای آبيــاری و خاك هــای شــور بــاال اســت و اســتفاده 
مــداوم از آب آبيــاری بــا بــر زیــاد موجــب تجمــع ایــن عنصــر در حد مســموميت 
می شــود. یــك راه پيشــنهادی بــرای كاهــش ميــزان بــور موجــود در خــاك و رفع 
مســموميت خــاك، آبشــویی خــاك بــا آب زیــاد اســت؛ امــا مشــكل ایــن راه حــل 
تأميــن آب مــورد نيــاز بــرای ایــن كار می باشــد. در صــورت اســتفاده از گــچ خــام 
ــزان آب  ــاده اصالحــی در زمســتان و ســپس شستشــوی خــاك مي ــوان م به عن
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موردنيــاز بــرای شستشــوی بــور تــا حــد یك ســوم كاهــش می یابــد 
در صــورت بــاال بــودن مقــدار كلســيم در خــاك حتــی در صــورت بــاال بــودن 
مقــدار بــور موجــود در خــاك، كلســيم مانــع از جــذب بــور توســط ریشــه گياهــان 
ــد موجــب مســموميت  ــور اضافــی را كــه می توان ــون كلســيم ب می شــود و كاتي

ــد.  ــر می كن ــود، بی اث ش
ــت كلســيم در سيســتم  ــرای حرك ــور ب ــی از عنصــر ب ــدار كم ــود مق ــه وج البت
آونــدی گياهــان الزم اســت، بــه هميــن دليــل بســياری از توليدكننــدگان كــود، 

ــد. ــه می كنن ــور اضاف ــی ب ــدار اندك ــه كودهــای كلســيمی مق ب
 

۸- مصــرف گــچ كشــاورزی موجــب اصــالح نســبت كلســیم بــه 
منیزيــم بــه نفــع كلســیم می گــردد

ــتان  ــدوده شهرس ــاه آب در مح ــادی چ ــداد زی ــی تع ــل از بررس ــج حاص نتای
ــوارد( نســبت  ــدود ۷5% م ــوارد )ح ــر م ــه در اكث ــد ك رفســنجان نشــان می ده
ــن نســبت  ــه بهتری ــی  ك ــد. در حال ــك می باش ــر از ی ــم كمت ــه منيزی كلســيم ب

ــه ۱ اســت. ــم نســبت 4 ب ــه منيزی كلســيم ب
ــن  ــل همي ــه دلي ــااًل ب ــه پوســت اســتخوانی پســته احتم ــاری لك ــش بيم پيدای
مســئله می باشــد. ميــزان كلســيم مــورد نيــاز بــرای تشــكيل پوســته اســتخوانی 
پســته بســيار زیادتــر از مقــدار الزم بــرای رشــد بــرگ اســت. بــا وجــود اینكــه 
ــوده و مقــدار مطلــق  اكثــر خاك هــای كشــاورزی زیــر كشــت پســته آهكــی ب
كلســيم در خــاك كافــی و حتــی باالتــر از حــد موردنيــاز اســت، زیــادی منيزیــم 
ــع از  ــر روی ســطح ریشــه را اشــغال نمــوده و مان محل هــای جــذب كلســيم ب

جــذب كلســيم توســط ریشــه می شــود.
كاربــرد گــچ كشــاورزی به عنــوان منبــع در دســترس كلســيم باعــث بــاال رفتــن 
و اصــالح نســبت كلســيم بــه منيزیــم می شــود. مشــكل بــر هــم خوردن نســبت 
ــا  ــوان ب ــده می شــود و می ت ــی از باغــات پســته دی ــم در خيل ــه منيزی كلســيم ب

كاربــرد گــچ ایــن مشــكل را برطــرف نمــود.

9- بــا كاربــرد گــچ مــدت زمانــی را كــه پــس از آبیــاری می توان 
زمیــن را شــخم زد، كوتــاه می كنــد

ــد  ــا درص ــوان ب ــت را می ت ــده اس ــه ش ــچ اضاف ــا گ ــه آن ه ــه ب ــی ك زمين های
رطوبــت باالتــری شــخم زد. بــدون اینكــه خطر فشــردگی یــا تخریب ســاختمان 
خــاك وجــود داشــته باشــد. بــه عبارتــی در دامنــه وســيع تــری از رطوبــت، خاك 

قابــل شــخم اســت و بــازده انــرژی الزم بــرای شــخم را كاهــش می دهــد.

10- مصرف گچ كشاورزی بازده آب آبیاری را افزايش می دهد
اضافــه نمــودن گــچ بــه خــاك بخصــوص در مناطــق خشــك باعــث افزایــش 
ضریــب نفــوذ آب، افزایــش هدایــت هيدروليكــی خــاك، افزایش ذخيــره رطوبتی 
ــازده  ــر خــاك می شــود. ایــن مــوارد ب ــه اعمــاق پایين ت خــاك و نفــوذ ریشــه ب

ــد.  ــش می دهن ــاری را افزای آبي
خاك هـــای تيمـــار شـــده بـــا گـــچ بيـــن ۲5% تـــا۷0% آب قابل اســـتفاده 
ـــد. در  ـــره می كنن ـــود ذخي ـــچ در خ ـــدون گ ـــای ب ـــه خاك ه ـــبت ب ـــتری نس بيش
ـــه مصـــرف   ـــتر از هزین ـــی از كاهـــش مصـــرف آب بيش ـــد ناش ـــوارد درآم ـــر م اكث

ــد. ــچ می باشـ گـ

ــاه را  ــط گی ــی توس ــر غذاي ــذب عناص ــچ ج ــتفاده از گ 11- اس
تنظیــم می كنــد

كلســيمی آزاد شــده در اثــر انحــالل گــچ در خــاك، از اجــزای اصلــی 
مكانيســم های زیست شــيميایی اســت و در جــذب اكثــر عناصــر غذایــی توســط 
ریشــه درخــت نقــش ایفــا می كنــد. در صــورت وجــود نداشــتن كلســيم به انــدازه 
كافــی در ریشــه گيــاه مكانيســم های جذبــی عناصــر مغــذی الزم بــرای رشــد 

ــوند.  ــالل می ش ــار اخت ــاه دچ گي
ــد  ــرف مانن ــر كم مص ــادل عناص ــده تع ــوان تنظيم كنن ــيم به عن ــن كلس همچني

ــد. ــاه عمــل می نمای ــز و مــس در گي آهــن، روی، منگن
ــرای گيــاه  كلســيم تعــادل عناصــری را كــه توســط گيــاه جــذب  شــده ولــی ب
ضــروری نمی باشــند را نيــز كنتــرل و از جــذب بيش ازحــد ایــن عناصــر توســط 

گيــاه جلوگيــری بــه عمــل مــی آورد.
 

ــت  ــش كیفیـ ــود و افزايـ ــث بهبـ ــچ باعـ ــرد گـ 12- كاربـ
ــز  ــی نیـ ــای گیاهـ ــی بیماری هـ ــده و از بعضـ ــا شـ میوه هـ

می كنـــد جلوگیـــری 
ــده  ــود دی ــرز كمب ــيم در م ــدار كلس ــد مق ــال رش ــای در ح ــتر ميوه ه در بيش
ــوب و مناســب، وجــود كلســيم  ــت مطل ــوه باكيفي ــرای برداشــت مي می شــود. ب
كافــی الزم و ضــروری اســت. بنابرایــن كلســيم بایــد پيوســته در اختيــار ریشــه 
گيــاه قــرار داشــته باشــد. كلســيم موجــود در گــچ كشــاورزی باعــث جلوگيــری از 
بيمــاری پوســيدگی گلــوگاه در هندوانــه و گوجه فرنگــی و همچنيــن جلوگيــری 

ــود. ــيب درختی می ش ــخ در س ــه تل ــاری لك از بيم

13- با مصرف گچ خاک پوک تر می شود
مصــرف گــچ در زمين هــای كشــاورزی موجــب كاهــش وزن مخصوصــا ظاهــری 
خــاك و در نتيجــه پوك تــر شــدن خــاك مــی گــردد. هرچقــدر خــاك پوك تــر 
شــود شــرایط بــرای رشــد و توســعه ریشــه مناســب تر می شــود. هرچــه گســترش 
ریشــه ها در خــاك بيشــتر شــود جــذب آب و عناصــری مثــل فســفر كــه جــذب 

آن هــا بــه مقــدار ریشــه وابســته اســت افزایــش می یابــد.

14- گچ اثر سمی سديم كلريد را كاهش می دهد
كلســيم موجــود در محلــول خــاك باعــث كاهــش جــذب ســدیم توســط ریشــه 
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ــل  ــه دلي ــاً ب ــوری غالب ــدیمی ش ــور و س ــای ش ــن در خاك ه ــود. بنابرای می ش
وجــود نمــك ســدیم كلریــد اســت، كاربــرد گــچ  كشــاورزی مقاومــت به شــوری 
ــر روی ریشــه یكســان  را افزایــش می دهــد. محــل جــذب كلســيم و ســدیم ب
اســت در نتيجــه هــر چــه ميــزان كلســيم در محلــول خــاك بيشــتر باشــد تعــداد 
ــه و جــذب عنصــر  ــه كلســيم اختصاص یافت ــری از محــل هــای جــذب ب زیادت

ــد. ــاك ســدیم كاهــش می یاب خطرن

1۵- گــچ بخــش خیلــی كمــی از اكســیژن مــورد نیــاز ريشــه را 
تأمیــن مــی كنــد

جــذب یــون ســولفات توســط ریشــه باعــث آزاد شــدن اكســيژن همــراه گوگــرد 
موجــود در آنيــون ســولفات داخــل ریشــه مــی شــود. اكســيژن توليدشــده در ایــن 
ــن  ــه ای ــردد. ب ــفر می گ ــه وارد ریزوس ــل ریش ــط داخ ــج از محي ــد به تدری فراین

طریــق بخشــی از اكســيژن موردنيــاز ریشــه تأميــن می گــردد.

16- مصرف گچ به رشد و تکثیر كرم های خاكی كمك می كند
ــد و  ــش رش ــب افزای ــی موج ــواد آل ــراه م ــه هم ــچ ب ــان از گ ــتفاده هم زم اس
ــی  ــای خاك ــرم ه ــت ك ــش فعالي ــود. افزای ــی می ش ــای خاك ــت كرم ه فعالي
موجــب افزایــش تهویــه، دانه بنــدی خــاك، مخلــوط شــدن و بــه هــم خــوردن 
ــت،  ــی كمپوس ــود ورم ــد ك ــگام تولي ــل هن ــن دلي ــه همي ــوند. ب ــاك می ش خ

ــد. ــه مــی كنن ــود اضاف ــد ك ــه تولي ــواد اولي ــه م ــداری كلســيم ب مق

ــی در  ــای حیوان ــوع كوده ــوی نامطب ــذف ب ــش و ح 1۷- كاه
ــاورزی ــچ كش ــا گ ــان ب ــرف هم زم ــورت مص ص

بـوی زننـده و نامطبوع كودهای حيوانـی به دليل وجود آمونيـاك حاصل از تجزیه 
ميكروبـی كودهـای حيوانـی اسـت. در صـورت مخلـوط كـردن گچ كشـاورزی و 
كـود حيوانـی، آمونيـوم آزادشـده از كودهای حيوانی توسـط آنيون سـولفات جذب 
گردیـده و تبدیـل بـه سـولفات آمونيـم می شـود.  این كار عـالوه بـر جلوگيری از 

ایجـاد بـوی نامطبـوع، هدر رفـت نيتـروژن را نيز كاهـش می دهد.

1۸- گچ از ايجاد شرايط غرقابی در خاک جلوگیری می كند
ــنگين  ــت س ــا باف ــای ب ــی خاك ه ــی آب اضاف ــاك در زهكش ــت خ ــچ قابلي گ
ــنگين  ــاك س ــته دارای خ ــای پس ــاغ ه ــی از ب ــد. در برخ ــش می ده را افزای

ــادی  ــان زی ــه مدت زم ــود ك ــاهده می ش ــت و مش ــه اس ــری كاهش یافت نفوذپذی
بعــد از آبيــاری آب در كرت هــا باقی مانــده و انجــام عمليــات شــخم، سم پاشــی 
ــه  ــدار الزم و ب ــه مق ــاورزی ب ــچ كش ــرف گ ــدارد. مص ــود ن ــد روز وج ــا چن ت
روش مناســب بــا افزایــش نفوذپذیــری خــاك مانــع از ایجــاد شــرایط غرقابــی 
می گــردد. غرقــاب بــودن خــاك شــرایط تهویــه مناســب خــاك را مختــل نمــوده 
و از طرفــی وجــود رطوبــت زیــاد بــه رشــد و تكثيــر قارچ هــای بيمــاری زا مثــل 

ــد. ــك می كن ــوز كم ــل گم عام
ــرد و  ــاك، گ ــه خ ــاورزی ب ــچ كش ــبی از گ ــدار مناس ــزودن مق ــا اف ــن ب همچني
ــاورزی  ــين آالت كش ــتفاده از ماش ــگام اس ــا هن ــاد ی ــی از وزش ب ــاك ناش خ

ــد. ــی یاب ــش م كاه

زمان و نحوه افزودن گچ كشاورزی به باغات پسته
كاربــرد گــچ در باغــات پســته و افــزودن گــچ كشــاورزی بــه خــاك ماننــد ســایر 
عمليــات اصالحــی بهتــر اســت در دوره خــواب درختــان و در طــول دو  فصــل 
پایيــز و زمســتان انجــام گــردد. البتــه در صــورت فراهــم بــودن شــرایط و وجــود 
ــاك  ــه خ ــچ را ب ــال گ ــی از س ــر فصل ــوان در ه ــی ت ــی م ــدار كاف ــه مق آب ب
بــاغ اضافــه كنيــم. گــچ مــاده ای بــا حالليــت متوســط و دارای ضریــب نمكــی 
نســبتاً پایينــی می باشــد، بنابرایــن چنانچــه در دوره رشــد درخــت نيــز بــه خــاك 
داده شــود مســموميتی ایجــاد نمی كنــد. مقــدار موردنيــاز گــچ كشــاورزی بــرای 

اســتفاده در باغــات را می توانيــد بــا مشــورت بــا كارشناســان تعييــن نمایيــد.
 

روش كاربرد گچ در باغات
● گـچ بـه شـكل كلوخـه ای و آسـياب نشـده به صـورت نـواری دو طـرف ردیف 
درخـت از هـر طرف حداقل ۱٫5 متر بر روی سـطح خاك پاشـيده شـده و سـپس 
آبيـاری سـنگين انجـام می شـود. هـدف اصلـی از دادن گـچ به باغ اصـالح خاك 
می باشـد؛ بنابرایـن دادن گـچ داخـل كانـال كـود فایـده ای نـدارد و باید حتمـاً در 

سـطح خـاك و حتی االمـكان به صـورت یكنواخـت داده شـود.
● اخيـراً مانند سـایر كشـورها گـچ به صورت خالص، پـودری و بـدون آب به بازار 
مصـرف عرضـه مـی شـود. ایـن نمونـه از گچ هـای كشـاورزی ضمـن اقتصادی 
بـودن از كارایـی بيشـتری برخوردارنـد. گـچ پـودری را می تـوان به راحتـی در آب 
آبيـاری در محـل اسـتخر و یـا ورودی كرت حـل كرده و آب محتـوی گچ محلول 
به طـور یكنواخـت و همـراه بـا آب وارد زمين هـای كشـاورزی و باغـات می شـود. 
مقـدار مصـرف ایـن نمونـه گچ نسـبت به انـواع قبلـی به مراتـب كمتر می باشـد. 
به طوری كـه 5 تـا حداكثـر ۷ تـن در هكتـار كفایت می كنـد. دادن گچ پـودری در 

هـر فصلـی از سـال امكان پذیر می باشـد.
بایـد بـه یـاد داشـت، گچ كشـاورزی به هـر نحوی كـه مورد اسـتفاده قـرار گيرد، 
بایسـتی همـراه بـا آبيـاری سـنگين باشـد. در صورتی كـه پـس از مصـرف گچ در 
باغـات پسـته آبيـاری سـنگين انجام نگيرد، گچ شسـته شـده در الیه هـای باالی 
خـاك تجمـع پيـدا كـرده و درصورتی كه مقـدار تجمع یافتـه باالتر از 40% شـود، 

ایـن مقـدار به عنـوان یك الیـه محدودكننـده عمـل می كند.
***

منابع: 

برگرفته  از مقاله آقای ميثم سلوکی
http://shayankar.ir
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بافت خاک
بافــت خــاك نقــش اساســی و بنيــادی را در احــداث بــاغ ایفــا مــی كنــد و عــدم 
توجــه بــه آن در آینــده مشــكالت عدیــده ای را بوجــود خواهــد آورد. در تعریــف 
بافــت خــاك بطــور خالصــه بــه انــدازه ذرات خــاك اطــالق مــی شــود كــه بــه 

ســه نــوع بافــت: رســی، شــنی و لومــی تقســيم مــی شــود.

بافت رسی
ذرات ایــن خــاك بســيار ریــز اســت و آب را بخوبــی در خــود نگهــداری می كنــد 

و از نظــر جــذب عناصــر غذایــی از قابليــت خوبــی برخــوردار اســت.
 

بافت شنی
ــه بافتــی گفتــه مــی شــود كــه ذرات آن درشــت تــر هســتند و  بافــت شــنی ب
ــدرت نگهــداری آب در  ــوه ســنگ هــم باشــد. ق ــی ممكــن اســت دارای قل حت
ایــن خــاك بســيار پایيــن اســت و از نظــر عناصــر غذایــی بســيار فقيــر اســت.

 
بافت لومی

ایــن خــاك حــد واســط خاكهــای رســی و شــنی اســت و بهتریــن نــوع خــاك 
بــرای زراعــت و باغبانــی محســوب مــی شــود. از نظــر قــدرت نگهــداری آب و 

عناصــر غذایــی در حــد ایــده آل اســت.
بــرای احــداث بــاغ مركبــات، خاكــی مــد نظــر اســت كــه دارای بافــت لومــی و یا 
لــوم رســی باشــد و در صــورت عــدم وجــود چنيــن خاكــی قبــل از غــرس نهــال 

خــاك بایــد اصــالح شــود و چنيــن امــری مســتلزم هزینــه باالیــی اســت كــه 
شــاید  توجيــه اقتصــادی نداشــته باشــد.

 
)PH( پ- هاش

پ-هـاش معيـاری اسـت برای تعيين اسـيدیته خـاك. اعداد در PH بيـن ۱ – ۱4 
در نوسـان اسـت. اسـيدی تریـن خـاك دارای PH =1 و قليایی ترین خـاك دارای 
PH=14 اسـت امـا PH مطلـوب در كار زراعت و باغبانی PH=6.5 -7  می باشـد.

 
E.C )ای – سی(

 E.C .یـــا هدایـــت الكتریكـــی معيـــار ســـنجش شـــوری خـــاك اســـت E.C

احداث بـــاغ

ت کبــا مر
مقدمه

ـــج در  ـــالح راي ـــد اصط ـــف چن ـــه تعري ـــدا ب ـــز ابت ـــر چی ـــل از ه ـــود. قب ـــی ش ـــد ط ـــی باي ـــل مختلف ـــات مراح ـــاغ مركب ـــداث ب ـــرای اح ب
ـــم. ـــی پردازي ـــی م ـــم باغبان عل
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ـــد. ـــی باش ـــر م ـــر مت ـــس ب ـــی زیمن ـــات ۱.۷ دس ـــاغ مركب ـــرای ب ـــوب ب مطل
 

آزمون خاک
قبــل از احــداث بــاغ مركبــات بــرای تعييــن پارامترهــای فــوق كــه شــرح داده 
شــد نيــاز بــه آزمــون خــاك اســت. یعنــی نمونــه خــاك زميــن مــورد نظــر بــه 
روشــی كــه توضيــح داده خواهــد شــد برداشــت و بــه آزمایشــگاه خــاك شناســی 

ــردد. ــال می گ ارس
نمونــه توســط آگــر )وســيله ای متــه ماننــد بــا دســته ای بلنــد( و یــا بيــل بطــور 
تصادفــی از نقــاط مختلــف زميــن و در دو عمــق 0-۳0 ســانتيمتری و ۳0- ۶0 
ســانتيمتری برداشــت و در دو كيســه مختلــف ریختــه مــی شــود. ســعی شــود 

حداقــل ۱0 نمونــه از دو عمــق برداشــته شــود.
الزم بــه ذكــر اســت كــه در زميــن مــورد آزمایــش حداقــل بــه مــدت ۶ مــاه از 
هيــچ كــودی اســتفاده نشــده باشــد. پــس از تهيــه نمونــه بایــد در ســطح زميــن 
پهــن شــود تــا كامــال خشــك شــود ســپس از ایــن نمونــه از هركــدام بــه ميــزان 
۱ كيلــو جــدا و پــس از ذكــر مشــخصات صاحــب مزرعــه، نــوع كاربــری زميــن، 

آدرس و شــماره تمــاس بــه آزمایشــگاه معتبــر ارســال گــردد.
ــه و  ــت مطالع ــی جه ــناس باغبان ــه كارش ــش، ب ــه آزمای ــب نتيج ــس از كس پ
توصيــه هــای فنــی ارائــه مــی شــود. معمــوال در برگــه نتيجــه آزمــون خــاك 
پارامترهایــی مثــل: E.C ،PH، بافــت خــاك، درصــد مــواد آلــی، ميــزان عناصــر 
ماكــرو و ميكــرو ذكــر مــی شــود و كارشــناس باغبانــی بــا مطالعــه آنهــا، باغــدار 

را در تاميــن نيازهــای خــاك و اصــالح آن هدایــت مــی كنــد.
بــه هميــن جهــت تاكيــد مــی شــود فبــل از احــداث بــاغ حتمــا بــا كارشــناس 
ــار گذاشــته شــود و  ــاغ كن باغبانــی رایزنــی شــود و روشــهای ســنتی احــداث ب

روشــهای نویــن باغبانــی بــكار گرفتــه شــود.
 

مراحل احداث باغ
۱- ماخــار – در مناطــق گرمســير مثــل خوزســتان كــه تبخيــر از ســطح خــاك 

زیــاد اســت و خــاك بســرعت خشــك مــی شــود.
الزم اســت كــه قبــل از شــخم، آبيــاری اوليــه انجــام شــود تــا ادوات خــاك ورزی 

بخوبــی عمــل كننــد. بــه ایــن آبيــاری اوليــه ماخــار گفتــه می شــود.
۲- دیسك اوليه

۳- گاو آهن

4- پخــش ۲0-40 تــن كــود حيوانــی پوســيده )بــا توجــه بــه آزمــون خــاك و 
مقــدار مــواد آلــی آن(

ـــی  ـــود حيوان ـــالط ك ـــم جهـــت اخت ـــود بره ـــه )دو دیســـك عم 5- دیســـك ثانوی
ـــاك( و خ

۶- ماله- برای یكنواختی سطخ خاك
۷- پيــاده نمــودن نقشــه كاشــت در ســطح زمين )فاصلــه درختــان: نارنگی=5*5، 
پرتقــال= ۶*۶ ، گریــپ فــروت = ۷*۷( بــا اســتفاده دوربيــن مهندســی و یــا در 

اراضــی كوچــك بــا اســتفاده از متــر و نشــانه گــذاری.
8- حفــر چالــه كاشــت )چالــه هــا بــه ابعــاد 0.5 * 0.5 بــا متــه پشــت تراكتــور و 

در اراضــی كوچــك بــا بيــل(

تهیه نهال و كاشت
تهيــه نهــال بایــد از مراكــز معتبــر كــه مــورد تایيــد اداره حفــظ نباتــات می باشــند 
صــورت گيــرد ایــن نهالســتانها دارای گواهينامــه مــی باشــند و مشــخصات نهال 

بــر روی برچســب متصــل بــه آن درج شــده اســت.
پــس از خریــد نهــال و حمــل آن بــه محــل، ابتــدا در كــف چالــه ۲ بيــل كــود 
پوســيده ریختــه ســپس نهــال بــا دقــت بطوریكــه خــاك اطــراف ریشــه جــدا 
نشــود در داخــل چالــه كاشــت قــرار داده شــود. ابتــدا خــاك ســطحی و ســپس 
خــاك عمقــی در چالــه اطــراف ریشــه ریختــه و تــا قســمت طوقــه نهــال بــاال 
آورده شــود. دقــت شــود طوقــه نهــال )محــل اتصــال ریشــه بــه ســاقه( حتمــا 
ــا خــاك  ــده شــود ت ــر از ســطح خــاك باشــد. خــاك اطــراف نهــال كوبي باالت

۱0۲
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كامــال بــه ریشــه بچســبد و هــوای اطــراف آن خــارج شــود. بــرای اینكــه نهــال 
در اثــر وزش بــاد جابجــا نشــود توســط قيــم مهــار گــردد.

 
آبیاری

پــس از كاشــت نهــال و مشــخص شــدن ردیفهــای كاشــت، بــا توجــه بــه شــيب 
ــا اســتفاده از نهركــن  ــاری در دو طــرف ردیفهــای كاشــت ب ــع آبي زميــن و منب

جــوی هــای آبيــاری احــداث مــی شــود. 
بــرای اینكــه آب بخوبــی در اطــراف نهــال متمركــز شــود طشــتكهای آبيــاری 
در اطــراف هــر نهــال حفــر مــی شــود. الزم بــه ذكــر اســت در سيســتم آبيــاری 
ــاری تحــت فشــار( مشــكالت احــداث جــوی، طشــتك و تســطيح  مــدرن )آبي
ــه  ــاری ســنتی و مــدرن بالفاصل زميــن مطــرح نيســت. در هــر دو سيســتم آبي
ــع كاشــت نهــال در  ــن موق ــرد. بهتری ــاری انجــام گي ــد آبي ــس از كاشــت بای پ

فصــول ســرد ســال اســت.
 

حفاظت نهال
ــيری یكـــی از مشـــكالت  ــر مناطـــق گرمسـ ــتان و دیگـ ــتان خوزسـ در اسـ
ـــای  ـــد، وزش باده ـــد ش ـــوان خواه ـــای ج ـــال ه ـــات نه ـــث تلف ـــه باع ـــده ك عدی

ـــت.  ـــوزان اس ـــرم و س گ
بــرای حفاظــت نهالهــای جــوان راهكارهــای متعــددی موجــود اســت كــه بــه 

بحــث آن هــا خواهيــم پرداخــت:
 ۱- كاشت ذرت، باميه و یا آفتابگردان در اطراف نهال.

۲- احــداث بادشــكن در اطــراف بــاغ )درختــان ســریع الرشــد مثــل اكاليپتــوس 
و كنــه كارپــوس(

۳- كاشــت مــاش در بيــن ردیفهــای درختــان. مــاش نــه تنهــا باعــث حفاظــت 
ــچ )پوشــش( عمــل  ــك مال ــد ی ــه مانن ــی شــود بلك ــرم م ــای گ ــال از باده نه
می كنــد و مانــع از تبخيــر از ســطح خــاك مــی شــود و از رشــد علفهــای هــرز 

جلوگيــری مــی كنــد. 
ضمنــا ایــن گيــاه از خانــواده لگومينــوز )حبوبــات( می باشــد و بــا تثبيــت ازت در 

خــاك، ازت مــورد نيــاز مركبــات را تاميــن مــی كنــد.
 

نحوه كودهی باغ مركبات
بهتریــن روش تعييــن كــود مــورد نيــاز درختــان بــاغ مركبــات، انجــام آزمــون 
خــاك و یــا تجزیــه بــرگ اســت. ولــی بطــور معمــول مــی تــوان بــه صــورت 
زیــر عمــل نمــود. بــا توجــه بــه اینكــه درختــان در ســنين مختلــف از نظــر تغذیه 
نيازهــای متفاوتــی دارنــد، بــه هميــن خاطــر ســه مرحلــه ســنی را از هــم تفكيك 

نمــوده و اقــدام بــه كوددهــی مــی كنيــم:
 

سن يك ساله تا چهار ساله

ازت 

)N(
فسفات 

)p(
پتاس 

)k(

سولفات 

آهن 
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سولفات 

روی 
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سولفات 

منگنز
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گوگرد

)S(
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1۵0

گرم
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گرم
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گرم

2۵

 گرم
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 گرم
2۵

 گرم

 ۵00

گرم

 10

كیلو

سن پنج ساله تا ده ساله )به ازای هر سال سن درخت(
  

ازت 

)N(
فسفات 

)p(
پتاس 

)k(

سولفات 

آهن 
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سولفات 
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گوگرد
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گرم

 ۲5
گرم
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گرم
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 گرم

۵0

 گرم
۵0

 گرم

 ۵00

گرم

 10

كیلو

سن يازده ساله تا پايان عمر درخت

)به ازای هر 20 كیلو محصول(
 

ازت 

)N(
فسفات 

)p(
پتاس 

)k(

سولفات 

آهن 
)Fso4(

سولفات 

روی 

)Znso4(

سولفات 

منگنز
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گوگرد

)S(

كود 
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پوسیده
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گرم

 ۱5
گرم

 ۸0

گرم

۵0

 گرم

۵00

 گرم
۵0

 گرم

 ۵00

گرم

 10

كیلو

 
تذكر

از زمــان كاشــت نهــال تــا ۶ مــاه پــس از آن )تــا ظهــور برگهــای جدیــد( از هيــچ 
نــوع كــودی نباید اســتفاده شــود.

 
زمان و مکان كوددهی

بهتریـن زمـان كوددهـی در خوزسـتان دو بـار در سـال یعنـی اواسـط  شـهریور و 
اواسـط اسـفند مـی باشـد و بهتریـن مـكان كوددهـی به صـورت چال كـود و در 
سـایه انـداز درخـت می باشـد. بدین صـورت كه در سـایه انـداز اطـراف درخت ۲ 
الـی ۳ چالـه بـه عمـق ۳0 سـانتيمتر حفـر و تمـام كودهای ذكر شـده )بـه غير از 

كودهـای ازتـه( را در داخـل چالـه رار داده و روی آن را بـا خـاك پوشـاند.
 

تذكر
كودهای ازته را فقط باید به صورت پخش سطحی و پس از آبياری داد.
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