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ــرای  ــازار ب ــه ب ــی ب ــه خارج ــای ممنوع ــوه  ه ــی می ــره چکان ــق قط تزری
ــان در  ــا قاچاقچی ــه گوی ــده ک ــاز ش ــی آغ ــال، در حال ــی س ــای پایان روزه
ــتند. ــوالت هس ــن محص ــترده ای ــرای واردات گس ــزی ب ــه ری ــال برنام ح

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، دقیقــا ۲۵ بهمــن مــاه ســال گذشــته بــود کــه توزیع 
شــبانه و گســترده میــوه  هــای ممنوعــه خارجــی در تهــران ســر و صــدای زیادی 
ــر آن توســط  ــه خب ــوری ک ــازه خ ــوه ت ــوع می ــن ۱۰ ن ــع ای ــرد؛ توزی ــا ک ــه پ ب
خبرگــزاری مهــر منتشــر شــد و شــامل گیــاس، انــواع آلــو، انــواع زردآلــو، انــواع 
ــد شــیلی  ــود، در حجمــی گســترده از کشــورهایی مانن ــو، شــلیل و انگــور ب هل
ــاورزی،  ــاد کش ــدید وزارت جه ــیار ش ــش بس ــود و واکن ــده ب ــوادور وارد ش و اک

تولیدکننــدگان، اتحادیــه  هــای مربوطــه و کارشناســان را بــه همــراه داشــت.
در پــی ایــن اتفــاق، دســتگاه  هــای مســئول یکــی پــس از دیگــری وارد ماجــرا 
شــدند و موضــوع را بــه دقــت زیرنظــر گرفتنــد؛ هــر چند بســیاری از کارشناســان 
از اقدامــات دســتگاه  هــای نظارتــی در ایــن زمینــه انتقاداتــی داشــتند و اعــام 
کردنــد برخوردهــا آن چنــان کــه بایــد جــدی نیســت امــا در هــر صــورت ایــن 
اقدامــات موجــب شــد تــا چندیــن مــاه شــاهد توزیــع بســیار کــم و حتــی عــدم 

توزیــع میــوه  هــای ممنوعــه در بــازار داخلــی باشــیم.

سروکله فرنگی ها دوباره پیدا شد 
کاهـش چشـمگیر عرضـه میوه هـای قاچـاق در بازار چنـدان طوالنی نشـد چرا که 
اواسـط دی مـاه سـال جاری مجـددا سـر و کلـه فرنگـی  هـای خـوش آب و رنگ با 
قیمت  های گزاف در بازار پیدا شـد؛ شـبرنگ آفریقایی، گابی آمریکایی، شـاه بلوط 
تـرک و انبـه کنیـا اولیـن میـوه  هایی بودنـد که امسـال با قیمـت  های گـزاف وارد 
بـازار ایـران شـدند و در مغازه هـای داخلـی جاخوش کردنـد؛ مدتی بعد هـم نارنگی 
پاکسـتان بـه جمـع ایـن میوه هـا اضافـه شـد؛ همیـن مسـاله نگرانـی  هـا را درباره 

احتمـال توزیـع مجـدد میوه  هـای خارجـی در حجم گسـترده افزایش داده اسـت.
در همیــن زمینــه، رئیــس اتحادیــه باغــداران اســتان تهــران بــه خبرنــگار مهــر 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــده اس ــران کنن ــدت نگ ــه ش ــاله ب ــن مس ــت: ای گف
ــال  ــد در ح ــزی کرده ان ــه ری ــترده برنام ــرای واردات گس ــه ب ــی ک واردکنندگان

ــتند. ــن کار هس ــرای انجــام ای ــازی ب فضاس

مجتبــی شــادلو تصریــح کــرد: عرضــه میــوه  هــای ممنوعــه طــی هفتــه  هــای 
اخیــر احتمــاال بــه ایــن دلیــل اســت کــه واردکننــدگان می خواهنــد عکس العمــل 

مســئوالن، رســانه  هــا و بــازار را بســنجند و ســپس نقشــه خــود را پیــاده کننــد.
شــادلو بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه بایــد ایــن موضــوع را جــدی بگیرنــد، گفــت: 
رســانه  هــا و مســئوالن نبایــد بــه ایــن مســاله بــی تفــاوت باشــند و بایــد کاری 

کننــد کــه باعــث عقــب نشــینی واردکننــدگان شــود.
ــدن  ــیب دی ــور و آس ــمال کش ــات ش ــرمازدگی باغ ــده ای س ــان، ع ــن می در ای
ــن محصــوالت  ــرای واردات ای ــی ب ــوی را دلیل ــات و کی ــد مرکب بخشــی از تولی
عنــوان و اعــام می کننــد کــه در صــورت عــدم واردات بــا مشــکل کمبــود ایــن 
محصــوالت بــرای شــب عیــد مواجــه خواهیــم بــود؛ موضوعــی کــه البتــه مــورد 
ــادلو در  ــدگان نیســت. ش ــاورزی و تولیدکنن ــاد کش ــئوالن وزارت جه ــد مس تایی
ایــن خصــوص بــه مهــر گفــت: درســت اســت کــه بــه بخشــی از تولیــد پرتقــال 
شــمال آســیب وارد شــده امــا هــم اکنــون بــازار از ایــن محصــول اشــباع اســت.

وی بــا اشــاره بــه تولیــد مرکبــات در جنــوب کشــور، افــزود: عمــده دهــک  هــای 
جامعــه مــا قــادر بــه خریــد میوه هــای ممنوعــه بــا قیمــت  هــای گــزاف نیســتند 
و واردات ایــن محصــوالت تنهــا باعــث ایجــاد اختــال در بــازار داخلــی می شــود.

رئیــس اتحادیــه باغــداران اســتان تهــران ادامــه داد: واردات ایــن میوه هــا، فقــط 
ــدات  ــه تولی ــی آورد و ب ــان م ــه ارمغ ــا ب ــات م ــرای باغ ــا را ب ــات و بیماری ه آف

ــد. ــدی وارد می کن ــیب  ج ــور آس کش

افزایش تعداد میوه های ممنوعه به ۱۱ قلم 
نکتـه قابـل توجـه در ایـن زمینه آن اسـت کـه اخیرا تعـداد میوه هـای ممنوعه در 
بـازار داخـل از ۵ میـوه بـه ۱۱ نـوع افزایش یافته کـه این امر، گمانـه زنی  ها مبنی 

بـر برنامـه ریزی دقیـق برای واردات گسـترده را تقویـت می کند.
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی در ایــن زمینــه بــه خبرنــگار مهــر گفــت: حجــم 
توزیــع میــوه  هــای قاچــاق چنــدان چشــمگیر نیســت امــا اخیــرا بــه تعــداد آنهــا 

افــزوده شــده اســت. 
حســین مهاجــران ادامــه داد: اخیــرا ســیر چینــی، گابــی چینــی، آلــو زرد ترکیــه، 
ســیب ســبز فرانســوی، زرد آلــوی آفریقــا و ســیب ســبز ترکیــه نیــز بــه جمــع 

ــته اند. ــل پیوس ــازار داخ ــود در ب ــی موج ــای خارج میوه ه

توزیع چراغ خاموش ۱۱ میوه ممنوعه در کشور
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مدیریت بانك کشـاورزي استان فارس از ابتداي سـال تا پایان دي ماه سال جاري بیش 
از ۱658 میلیارد و 605 میلیون ریال تسهیالت در قالب عقد مرابحه پرداخت نموده است.

اسـتاندار قزویـن بـا ارسـال نامه ای بـه دکتر جهانگیـری معـاون اول رئیس 
جمهـور، خواسـتار قدردانی از بانك کشـاورزی شـد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، فریدون همتی در این نامه اقدامات بانک کشاورزی 
در استان قزوین را در راستای تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای 

بــه گــزارش روابــط عمومــي مدیریــت شــعب بانک کشــاورزي اســتان فــارس این 
میــزان تســهیات بــه تعــداد 89۳9 نفــر پرداخت شــده اســت.

سیاسـت های رفع موانع تولید و رونق اقتصادی دولت تدبیر و امید، شایسـته قدردانی دانسـت.  
براساس این گزارش، وی همچنین در این نامه با اشاره به خدمات بانک کشاورزی در پرداخت 
تسـهیات به بنـگاه های اقتصادی کوچک و متوسـط، تامین اعتبار طرح هـای نیمه تمام و 
پروژه هـای شـاخص بخش کشـاورزی ، عنوان کـرد  این بانـک در ایجاد اشـتغال و راه اندازی 

واحدهای بخش کشـاورزی و رونق تولید در اسـتان قزوین سـهم بسزایی داشته است.

پرداخت بیش از ۱658 میلیارد ریال تسهیالت مرابحه

 توسط بانك کشاورزي استان فارس

درخواست استاندار قزوین از معاون اول رئیس جمهور

برای قدردانی از بانك کشاورزی

راه اندازی واحد گلخانه سبزی و صیفی با مشارکت بانك کشاورزی

استان چهارمحال و بختیاری

ــبزی و  ــه س ــد گلخان ــاورزي، واح ــك کش ــهیالت بان ــتفاده از تس ــا اس ب
صیفــی بــه مســاحت 3000 متــر مربــع در روســتای آلیکــوه شهرســتان 

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح اردل اس

ــتان  ــاورزي در اس ــک کش ــعب بان ــت ش ــي مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
چهارمحــال و بختیــاری، کل ســرمایه ایــن طــرح بالــغ بــر 4.۵ میلیــارد ریــال 
اســت کــه ۳ میلیــارد ریــال آن توســط تســهیات بانــک کشــاورزي و از محــل 
ــا  اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی تامیــن شــد. ایــن گــزارش مــي افزایــد: ب
راه انــدازي ایــن طــرح، زمینــه اشــتغال 4 نفــر بــه طــور مســتقیم فراهــم شــد.



سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 5۰۴ )151( سال 1395

www.khooshegroup.irهفته نامه خوشه

۳۲

ــت:  ــاد گف ــه ای وزارت جه ــای گلخان ــت ه ــعه کش ــروه توس ــس گ رئی
براســاس برنامــه اقتصــاد مقاومتــی، در صــورت تأمیــن اعتبــار و انجــام 
ــر  ــور 5 براب ــای کش ــطح گلخانه ه ــق ۱۴0۴، س ــا اف ــات الزم ت اقدام

ــد. ــد ش ــی خواه ــزان فعل می

داریـوش سـالم پور اظهار داشـت: بر اسـاس آخرین آمار رسـمی تا پایان سـال 94 
سـطح گلخانه هـای کشـور حـدود ۱۰ هزار هکتار اسـت کـه از این میـزان ۷۲۵۳ 

هکتـار آن بـه محصوالت سـبزی و صیفی مربوط می شـود.
ـــان  ـــه گل و گیاه ـــا ب ـــطح گلخانه ه ـــار از س ـــه ۲۲۶4 هکت ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــت  ـــه کش ـــوط ب ـــز مرب ـــار نی ـــدود ۲9۵ هکت ـــزود: ح ـــاص دارد، اف ـــی اختص زینت
توت فرنگـــی و مابقـــی آن نیـــز مربـــوط بـــه ســـایر محصـــوالت از جملـــه 

ـــت. ـــاء و ... اس ـــال، نش نه
ـــار  ـــور خی ـــه ای کش ـــول گلخان ـــده محص ـــه عم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــالم پور ب س
اســـت، تصریـــح کـــرد: ۵8۰۰ هکتـــار از ســـطح گلخانه هـــای کشـــور بـــه 

کشـــت خیـــار مربـــوط می شـــود.
ــی،  ــت گوجه فرنگ ــه کش ــور ب ــای کش ــار از گلخانه ه ــه وی، ۵۷8 هکت ــه گفت ب
4۰۵ هکتــار مربــوط بــه انــواع فلفــل و ۱۳۵ هکتــار مربــوط بــه کشــت بادمجــان 
اختصــاص دارد. ســالم پور ادامــه داد: ۳۳۵ هکتــار از ســطح گلخانه هــای کشــور 

نیــز مربــوط بــه ســایر محصــوالت اســت.
وی افــزود: تولیــدات ســبزی و صیفــی گلخانــه ای کشــور بیــش از یــک میلیــون 
و ۷۰۰ هــزار تــن و تولیــد خیــار گلخانــه ای مــا حــدود یــک میلیــون و 4۵۰ هــزار 
تــن اســت، ضمــن اینکــه ۱۵۰ هــزار تــن گوجه فرنگــی، ۵۵ هــزار تــن فلفــل، 
۲۰ هــزار تــن بادمجــان و ۳۲ هــزار تــن ســایر ســبزیجات گلخانــه ای در کشــور 

ــد می شــود. ــا تولی م
بـه گفتـه این مقـام مسـئول در وزارت جهاد کشـاورزی، براسـاس برنامـه اقتصاد 
مقاومتـی، در صـورت تأمیـن اعتبـارات و انجـام اقدامـات الزم تـا افـق ۱4۰4، 
48هـزار هکتـار بـه سـطح گلخانه های کشـور افـزوده می شـود و بنابراین سـطح 

گلخانه هـای کشـور بـه ۵8 هـزار هکتـار )۵ برابـر میـزان فعلـی( خواهد رسـید.

افزایش 5 برابری تولید کشت گلخانه ای

ــه  ــن برنام ــه تدوی ــاره ب ــا اش ــاورزي ب ــاد کش ــت وزارت جه ــاون زراع مع
جامــع بــراي 8 محصــول کشــاورزي گفــت: خودکفایــي در تولیــد کودهــاي 

ــود.  ــق مي ش ــده محق ــال آین ــا 3 س ــي ت اصل

عبــاس کشــاورز بــه آخریــن وضعیــت بخــش زراعي کشــاورزي در کشــور اشــاره 
کــرد و گفــت: در ابتــداي دولــت یازدهــم، بخــش کشــاورزي ۲۳ میلیــون تــن 

واردات داشــت کــه ارزش ایــن واردات ۱4/۵ میلیــارد دالر بــود. 
وي بــا اشــاره بــه اینکــه تدارکــي در عرصــه کــود دیــده نشــده بــود، خاطرنشــان 
کــرد: کــود موجــودي در انبارهــا نیــز فاقــد اســتاندارد بــود و در بخــش 

ــود.  ــده ب ــا ش ــا ره ــز کار تقریب ــیون نی مکانیزاس
ــود  ــه ب ــورت گرفت ــي ص ــاماندهي اندک ــز س ــذر نی ــش ب ــزود: در بخ وي اف
ــش  ــعه افزای ــارم توس ــه چه ــق برنام ــش آب طب ــود در بخ ــرار ب ــه ق ــا آنک و ب

۲۵درصــدي در بهــره وري اتفــاق بیفتــد، امــا از ســال 8۶ تــا 9۲ بهــره وري هیــچ 
ــي دو  ــده ط ــام ش ــي هاي انج ــه آسیب شناس ــاورز ب ــود. کش ــرده ب ــري نک تغیی
ســه ســال اخیــر اشــاره کــرد و گفــت: مشــخص شــد کــه ســطح زیــر کشــت 
ــود.  ــده ب ــارج ش ــک از تناســب خ ــاوب اکولوژی ــده و تن ــاد ش ــیار زی ــدم بس گن
موضــوع دیگــر اینکــه محصــوالت اساســي ماننــد چغنــدر، کلــزا و پنبــه ســطح 

ــود.  ــول ب ــه اف ــان رو ب ــر کشت ش زی
وي بــا بیــان اینکــه عملکــرد تولیــد در تمــام محصــوالت رونــد کاهشــي داشــت، 
تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس، کشــاورزي کشــور دچــار یــک ناپایــداري ذاتــي 
ــراي 8 محصــول اساســي  ــت یازدهــم ب ــداي کار دول ــا در ابت ــود کــه م شــده ب
برنامــه جامــع تهیــه کردیــم و انتظــارات خــود را از بخش هــاي مختلــف به طــور 
مشــخص اعــام کردیــم و سیاســتي کــه در نظــر گرفتیــم، ایــن بــود کــه ابتــدا 

بحــران آب حــل شــود.

تدوین برنامه جامع براي 8 محصول کشاورزي
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ویژگــي هــاي آب و هوایــي کشــور و ظرفیــت هــا و توانمنــدي هــاي بخــش 
کشــاورزي بــه گونــه اي اســت کــه بــر پایــه اطاعــات »فائــو« ایــران در تولیــد 
یــک ســوم از محصــوالت اصلــي زراعــي و باغــي داراي رتبــه نخســت تــا دهــم 
در جهــان اســت و از نظــر تنــوع تولیــد محصــوالت باغــي، رتبــه ســوم دنیــا را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــد  ــا ۳۵ درص ــدود ۳۰ ت ــا، ح ــور م ــاورزي کش ــش کش ــال، در بخ ــن ح ــا ای ب
ضایعــات وجــود دارد کــه دلیــل آن عــدم مکانیزاســیون و آبیــاري غیــر اصولــي 
مــي باشــد. اگــر مشــکات در ایــن بخــش برطــرف گــردد تولیــد محصــوالت 
کشــاورزي بــه میزانــي اســت کــه بنــا بــر اعــام »فائــو« ایــران مــي توانــد 
ــوزه  ــورهاي ح ــي کش ــاز غذای ــود، نی ــي خ ــاي غذای ــن نیازه ــر تامی ــاوه ب ع

خلیــج  فــارس را هــم تامیــن نمایــد.
در ایــن راســتا، بــا اشــاره بــه ایــن ظرفیــت هــا و بــا هــدف ارایــه توانمندي هــاي 
بخــش کشــاورزي و معرفــي دســتاوردهاي تولیدکننــدگان و فعــاالن ایــن بخش، 
نمایشــگاه بیــن المللــي مشــهد در نظــر دارد از تاریــخ ۲۶ لغایــت ۲9 بهمن مــاه 
نســبت بــه برگــزاري دوازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــي کشــاورزي اقــدام نمایــد.

ــن نمایشــگاه بیــش از ۲۷۰ شــرکت   در ای
زمینه هایــي  در  غرفــه   9۰۰ قالــب  در 
همچــون ماشــین آالت و ادوات کشــاورزي، 
نهــاده هــاي کشــاورزي، سیســتم هاي 
آبیــاري، مکانیزاســیون و مراکــز تحقیقاتي و 
کشــت هاي گلخانــه اي و دیگــر موسســات 
ــز  ــور و نی ــتان کش ــن اس ــط از چندی ذیرب
شــرکت هایي از کشــورهاي ایتالیــا، اتریش، 

لهســتان و اســپانیا حضــور دارنــد کــه در طــول چهــار روز برگــزاري نمایشــگاه به 
ــد. ــدگان مــي پردازن ــه بازدیدکنن ــدات خــود ب ــات و تولی معرفــي خدم

ــات و  ــا و موسس ــرکت ه ــور ش ــه حض ــه ب ــا توج ــت ب ــد اس ــان، امی در پای
موسســات تحقیقاتــي توانمنــد در این نمایشــگاه شــاهد حضــور بازدیدکننــدگان و 

ــیم. ــگاه باش ــن نمایش ــدان در ای عاقمن
                                                    احسان ارکاني

                                                    رییس هیات مدیره و مدیر عامل 

پیام مدیر عامل محترم نمایشگاه بین المللي مشهد

به مناسبت برگزاري دوازدهمین نمایشگاه بین المللي کشاورزي مشهد

صـادرات پسـته به عنـوان تنها محصول کشـاورزي جایگاه ششـم را به خود 
اختصـاص داده کـه ارزش آن 8٢0 میلیـون و 3٩۴ هـزار دالر بـوده اسـت و 

نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل ٢6/38 درصد رشـد نشـان مي دهد. 

ایـن در حالـي اسـت کـه آمـار تجـارت خارجـي در ۱۰ ماهه نخسـت سـال جاري 
نشـان مي دهـد بالـغ بر ۱۷ میلیـارد و ۶89 میلیـون و ۲۳ هـزار دالر ۱۵ قلم عمده 

صادراتي کشـور ارزش گذاري شـده اسـت. 
براسـاس آمارهـا، میعانـات گازي بـا بیش از ۶ میلیـارد و ۲۵ میلیون دالر و سـهم 

ارزشـي 8/۱۷ درصـد رتبه نخسـت صادراتي را بـه خود اختصاص داده که نسـبت 
بـه مدت مشـابه سـال قبـل بیـش از ۵9 درصـد افزایش نشـان مي دهد. 

ــز  ــه ج ــا ب ــاي ســبک و فرآورده ه ــایر روغن ه ــي شــده، س ــن گاز طبیع همچنی
ــع شــده،  ــان مای ــي و هیدروکربن هــاي گازي، پروپ ــاي نفت ــن، ســایر گازه بنزی
پســته، پلــي اتیلــن، متانــول، بوتــان مایــع شــده، اوره، قیــر نفــت، ســنگ آهــن 
ــه صــورت  ــا فــوالد، پلي اتیلــن گریــد فیلــم ب هماتیــت، محصــوالت از آهــن ی
ــده  ــدي در عم ــاي بع ــادي در رتبه ه ــد ب ــن گری ــایر پلي اتیل ــودر و س ــر پ غی

ــد. صــادرات کشــور جــاي دارن

رشد صادرات پسته
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ــوژی  ــر محمدرضــا پرویــن عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده بیوتکنول دکت
کشــاورزی گــزارش ســفر خــود بــه ژنــو ســوئیس در میزگــرد کمیســیون 
ــه اطالعــات  ــوان دسترســی ب ــا عن ــا را ب ــل در اروپ اقتصــادی ســازمان مل
و  افزایــش آگاهــی عمومــی از محصــوالت تراریختــه در ســالن آمفــی تئاتــر 

ــراد کــرد. ــوژی کشــاورزی ای پژوهشــکده بیوتکنول

ــی از  ــه یک ــا )UNECE( ک ــرای اروپ ــل ب ــازمان مل ــادی س ــیون اقتص کمیس
۵کمیســیون منطقــه ای ســازمان ملــل می باشــد در ســال ۱94۷ تاســیس شــد. 
مقــر ایــن کمیســیون در محــل ســازمان ملــل در شــهر ژنــو- ســوئیس می باشــد. 
هــدف اصلــی ایــن کمیســیون، تقویــت همگرایــی اقتصــادی اروپــا بــوده و تاش 
ــری را در جهــت  ــی موث ــا کشــورهای عضــو کمیســیون، گام هــای اجرای دارد ت
ــا هــدف  حمایــت از کنوانســیون هــا، معاهــدات و اســتانداردهای بیــن المللــی ب

نیــل بــه توســعه پایــدار، بردارنــد. 
ــری  ــت فک ــس اداره مالکی ــن ریی ــا پروی ــد رض ــر محم ــتا دکت ــن راس در همی
پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه متخصــص و دکتــری رشــته حقــوق 
مالکیــت فکــری )حقــوق بیوتکنولــوژی( می باشــد در میزگــرد کمیســیون 
اقتصــادی ســازمان ملــل بــا موضــوع دسترســی بــه اطاعــات و افزایــش آگاهــی 
عمومــی از محصــوالت تراریختــه شــرکت نمــود. اگرچــه ایــن کمیســیون دارای 
خاســتگاه اولیــه منطقــه ای بــوده لیکــن برخــی کشــورهای غیراروپایــی نیــز بــه 

ــد. عضویــت ایــن کمیســیون درآمــده ان
در ایــن میزگــرد نماینــدگان بیــش از ۲۰ کشــور از سراســر جهــان شــرکت نمودنــد 
کــه شــامل نماینــدگان عضــو و غیــر عضــو کمیســیون اقتصــادی ســازمان ملــل 
بــرای اروپــا از قیبــل آلبانــی، ارمنســتان، بوســنی و هرزگویــن، فنانــد، فرانســه، 
گرجســتان، آلمــان، لتونــی، صربســتان، اســلواکی، ســوئد، تاجیکســتان، مقدونیــه، 
ــون  ــی همچ ــی و غیردولت ــای دولت ــازمان ه ــدگان س ــده و نماین ــاالت متح ای
انجمــن محیــط زیســت زنــان ســبز، مرکــز حقــوق بیــن الملــل محیــط زیســت، 
مرکــز غیردولتــی منابــع حقــوق محیــط زیســت، انجمن ایمنــی زیســتی و آموزش 

محیــط زیســتی تونــس ECONEXUS, ECO-Forum, ECO-TIRAS و 
مراکــز علمــی پژوهشــی شــامل آکادمــی ملــی علــوم ژنتیــک بــاروس، دانشــگاه 
دوروس آلبانــی و پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران )بــا حضــور دکتــر 

محمدرضــا پرویــن( شــرکت داشــتند.
دکتـر محمدرضـا پرویـن در ایـن گـزارش بـا اسـتناد بـر ضـرورت اجـرای اصـل 
مشـارکت عمومـی و دسترسـی بـه اطاعـات در زمینـه محصـوالت تراریختـه در 
قالـب یکـی از  اصـول حقـوق بیـن الملـل محیط زیسـت مطـرح کرد: ایـن اصل 
درکنـار سـایر اصـول همچـون اصـل پیشـگیری، اصـل احتیـاط، اصـل پرداخـت 
توسـط آلـوده سـاز، اصل اسـتفاده غیـر زیانبـار از سـرزمین و غیره از جملـه اصول 
الزامـی حقـوق بیـن الملـل محیط زیسـت اسـت کـه در اسـناد متعدد بیـن المللی 
همچـون اعامیـه ریو ۱99۲ )اصل ۱۰(، دسـتور کار ۲۱، کنوانسـیون لوگانو ۱99۳، 

کنوانسـیون پاریـس ۱99۲، کنوانسـیون آرهـوس و ... نیـز متجلی شـده اسـت. 
وی ادامـه داد: مسـتند حقوقـی ایـن میزگـرد جهانـی، مفـاد کنوانسـیون آرهوس و 
همچنیـن مـاده ۲۳ پروتـکل ایمنی زیسـتی کارتاهنـا )افزایش آگاهی و مشـارکت 
عمومـی( اسـت که مـاده اخیرالذکر مقـرر می سـازد: »آگاهی، آموزش و مشـارکت 
عمومـی در زمینـه انتقـال، جابجائی و اسـتفاده امـن  از موجودات زنده تغییر شـکل 
یافتـه در رابطـه بـا حفـظ و اسـتفاده پایـدار از تنوع زیسـتی می بایسـت بـا  درنظر 

گرفتـن میـزان خطـرات احتمالی برای سـامت انسـان همراه باشـد«.

»دسترسی به اطالعات و افزایش آگاهی عمومی از محصوالت تراریخته«

عنوان سخنرانی دکتر محمدرضا پروین به کمیسیون اقتصادی سازمان ملل- ژنو

سینا معتمدراد
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رییـس اداره مالکیـت فکـری بـا اشـاره بـه اینکـه فیلیپیـن اولین کشـور آسـیایی 
می باشـد کـه قوانیـن و مقررات ایمنی زیسـتی را تهیه و تصویب کرده اسـت افزود: 
در ایـن میزگرد، نماینده مرکز ملی ایمنی زیسـتی کشـور فیلیپیـن، چهارچوب های 
قانونـی و ترتیبـات سـازمانی برای دسترسـی به اطاعات ایمنی زیسـتی در کشـور 

خـود را بـه تفصیل برای سـایر اعضا به اشـتراک گذاشـت. 
نماینــده فیلیپیــن تاکیــد داشــت دسترســی بــه اطاعــات یکــی از مولفــه هــای 
اساســی در فراینــد تصمیــم گیــری در خصــوص مســایل ایمنــی زیســتی بــوده که 
البتــه در کنــار آن اطاعــات محرمانــه نیــز مــی بایســت محتــرم شــمرده شــود. 
همچنیــن اطاعــات مربــوط بــه مدیریــت خطــر احتمالــی و نظــارت و شناســایی 
محصــول تراریختــه کامــًا قابــل دسترســی عمــوم بــوده و نکتــه قابــل توجــه و 
مهــم مطروحــه از ســوی نامبــرده ایــن اســت کــه نشــر اطاعــات معتبــر ایمنــی 
ــی زیســتی« و ســایر »مراجــع ذیصــاح  ــی ایمن ــق »مرجــع مل زیســتی از طری
قانونــی« آن کشــور از طریــق برگــزاری ســمینارها، ایجــاد وب ســایت، کمیســیون 

آمــوزش عالــی و ... صــورت مــی پذیــرد. 
دکتـر محمدرضـا پرویـن در ادامه سـخنان خود به بیانـات نماینده کشـور باروس 
اشـاره نمـود و افزود: براسـاس اظهارات نماینده باروس، قانـون ایمنی فعالیت های 
مرتبـط با مهندسـی ژنتیـک در بـاروس در سـال ۲۰۰۶ تصویب شـده و ماده ۲۳ 
ایـن قانـون مقرر می سـازد شـهروندان و انجمن های غیر دولتی دارای حق کسـب 
و تکمیـل اطاعـات بـه روز و واقعی بـرای خـود در خصوص موجـودات تراریخته 
بـوده و مراجـع ذیربـط دولتی، سـایر اشـخاص حقوقـی و ذینفعان نیز می بایسـت 

اطاعـات مورد نیـاز متقاضیان را فراهم سـازند. 
دکتـر پرویـن خاطرنشـان کرد: در ایـن میزگرد نقطه نظـرات و تجربیات کشـورها 
در خصـوص دسترسـی بـه اطاعـات و مشـارکت عمومی در تصمیـم گیری های 
مربوط به محصوالت تراریخته به اشـتراک گذاشـته شـد و کشـورها عمدتاً مبادرت 
بـه توصیـف و تبییـن مکانیـزم ها و بسـترهای قانونی خـود جهت اجـرای صحیح 

اصـل اطاع رسـانی و مشـارکت عمومـی در این عرصـه می نمودند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه »افزایــش مشــارکت عمومــی« در تصمیــم گیــری هــای 
مربــوط بــه محصــوالت تراریختــه منــوط بــه اجــرای موفــق مرحلــه مقدماتــی 
و قبلــی آن یعنــی »افزایــش آگاهــی عمــوم« نیــز مــی باشــد ادامــه داد: بســیار 
بدیهــی خواهــد بــود کــه اگــر »نــوع« اطاعــات ارایــه شــده، جهــت دار و از ســنخ 
»موافــق« یــا »مخالــف« باشــد، افزایــش آگاهــی عمومــی و در نهایــت افزایــش 
مشــارکت عمومــی نیــز بــه اشــتباه بــر همــان اســاس محقــق و ترویــج می شــود.  
وی افــزود: از همیــن جهــت »منبــع اطاعــات« معتبــر در ایــن عرصــه 
ــای  ــند و ابزاره ــور باش ــط در کش ــی ذیرب ــاح قانون ــع ذیص ــت مراج می بایس

ارتبــاط جمعــی و رســانه ای ملــی بــه عنــوان ابزارهــای موثــر در امــر اطــاع 
رســانی بــه عمــوم، نمی بایســت در جهــت ترویــج اطاعاتــی کــه فاقــد خصیصه 

ــد.  ــدام نماین ــند اق ــوردی« باش ــی« و »م ــه روز«، »واقع ــر«، »ب »معتب
البتــه شــایان ذکر اســت که تضــارب آرای موافقیــن و مخالفیــن در امر محصوالت 
تراریختــه، در راســتای تحقــق یــک دموکراســی زیســت محیطــی بســیار ضروری 

تلقــی شــده و یقینــاً در مســیر صحیــح و قانونــی خــود واجــد اثر اســت.  
در پایـان میزگـرد کمیسـیون اقتصـادی سـازمان ملـل در ژنـو نتایـج تبـادل نظـر 
نماینـدگان قرائت و منتشـر شـد کـه از جمله آن هـا می توان به اهمیـت همکاری 
میـان مراجـع دولتـی و غیر دولتـی درخصوص محصـوالت تراریخته با مشـارکت 
انجمـن هـای غیـر دولتی، دانشـگاه هـا و مراکز علمـی، افزایش آگاهـی و آموزش 
تصمیـم گیـران ایـن عرصـه، ایجـاد یـک نظـام موثـر دسترسـی بـه اطاعـات 
موجـودات زنـده تراریختـه کـه بـه ذینفعـان اجـازه دریافت اطاعـات معتبـر را به 
شـیوه ای موثـر و بـه موقع اعطـا نماید، مورد لحـاظ قراردادن موضـوع عدم تطابق 
برخـی قوانیـن ملی کشـورها بـا یکدیگر درخصوص موجـودات تراریختـه که برآن 
اسـاس، علیرغـم وجـود برخـی ممنوعیـت قانونـی، موجـودات زنـده یـا غیرزنـده 
تراریختـه بصـورت غیرقانونـی در بازار کشـور موجود بـوده و اطاعـات موثقی نیز 
در ایـن خصـوص بـه مـردم ارایه نشـده اسـت و ترغیـب به اجـرای برنامـه کاری 
آگاهـی عمومـی، مشـارکت و آمـوزش در مـورد حمـل و نقـل امـن، جابجایـی و 

اسـتفاده از موجـودات زنـده تراریختـه، اشـاره نمود.
دکتـر پرویـن در پاسـخ بـه سـوال یکـی از حضار مبنـی بر اینکـه راهـکار حقوقی 
جهـت جلوگیـری از نشـر اظهـارات غیـر علمی و نادرسـت در این عرصه چیسـت، 
اظهـار داشـت: اگرچـه یکـی از راهکارهـای قانونـی موجود، شـکایت از اشـخاص 
ذیربـط تحـت عنوان نشـر اکاذیب و تشـویش اذهان عمومی اسـت، لیکـن باتوجه 
بـه رویـه عملـی دادگاه هـا و دادسـراها و بـا توجـه بـه دشـواری اثبـات سـوءنیت 
مجرمانـه اشـخاص موردنظـر و ایـن که بـار اثبات آن بر عهده شـاکی نیـز خواهد 

بـود، ایـن راهـکار عمـًا نتیجه مطلوبـی دربرنخواهد داشـت.
بـه نظـر می رسـد بهتریـن و یا شـاید مقـدم تریـن راهکار حقوقـی در ایـن عرصه 
طـرح دعـوای حقوقی تحت عنوان مطالبه خسـارات معنـوی از دادگاه های حقوقی 
باشـد کـه بطـور اخـص ماده یـک قانـون مسـئولیت مدنی نیز مـی توانـد مصداق 

قانونـی آن و قاعـده فقهـی الضرر نیز موید شـرعی آن باشـد.  
گفتنــی اســت ارائــه گــزارش ایــن میزگــرد در ســالن آمفــی تئاتــر پژوهشــکده 
ــراد شــد کــه  ــن ای ــر محمــد رضــا پروی ــوژی کشــاورزی توســط دکت بیوتکنول
ــکده  ــان پژوهش ــجویان و کارکن ــی و دانش ــأت علم ــای هی ــتقبال اعض ــا اس ب

ــود. ــراه ب ــوژی کشــاورزی هم بیوتکنول
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ــه  ــدن س ــه ش ــاورزی از اضاف ــی کش ــات حمایت ــرکت خدم ــل ش مدیرعام
ــزان  ــت: می ــر داد و گف ــور خب ــودی کش ــی ک ــبد مصرف ــه س ــه ب ــود ازت ک
ــال  ــه س ــبت ب ــاری نس ــی ج ــال زراع ــی س ــه ابتدای ــی در ۴ ماه بارندگ

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــته 5۱ درص گذش

ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــت: ت ــار داش ــری اظه ــتی خب ــیف در نشس ــزدان س ی
ــه  ــذاری ب ــرای واگ ــاورزی ب ــی کش ــات حمایت ــهام شــرکت خدم صددرصــد س

ــود. ــی ش ــه م ــورس عرض ــی در فراب ــش خصوص بخ
وی افـــزود: ســـهام ایـــن شـــرکت بصـــورت بلوکـــی عرضـــه خواهـــد شـــد. 
ـــی  ـــیار خوب ـــی بس ـــرایط ترجیح ـــا ش ـــذاری ب ـــن واگ ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــیف ب س
ـــورت  ـــه ص ـــرکت ب ـــهام ش ـــد س ـــرد: ۱۰ درص ـــه ک ـــود، اضاف ـــی ش ـــام م انج
ـــت  ـــیط هش ـــکل تقس ـــه ش ـــی آن ب ـــود و مابق ـــی ش ـــذ م ـــت اخ ـــش پرداخ پی
ـــروش  ـــذاری ف ـــن واگ ـــت از ای ـــدف دول ـــه ه ـــن اینک ـــود. ضم ـــد ب ـــه خواه ماه
ـــه بخـــش خصوصـــی  ـــت ب ـــذاری ماموری ـــه واگ ـــاختمان نیســـت بلک ـــن و س زمی

ـــت. ـــاله اس ـــاختار 9۰ س ـــک س ـــظ ی و حف
مدیرعامـــل شـــرکت خدمـــات حمایتـــی کشـــاورزی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن 
ـــه حسابرســـی  ـــان یاران ـــارد توم ـــان ســـال 94، هـــزار و ۷۳4 میلی ـــا پای شـــرکت ت
ـــرکت  ـــی ش ـــان بده ـــارد توم ـــزود: 4۲۵ میلی ـــت، اف ـــکار اس ـــت طلب ـــده از دول ش
ـــت  ـــا از دول ـــات م ـــا مطالب ـــا ب ـــه پتروشـــیمی ه ـــی کشـــاورزی ب ـــی حمایت خدمات
ـــک  ـــه بان ـــان ب ـــارد توم ـــدود ۶۰۰ میلی ـــا ح ـــر م ـــال حاض ـــده و در ح ـــر ش تهات

ـــتیم. ـــکار هس ـــزی بده مرک
وی بــا بیــان اینکــه مکاتباتــی بــرای تســویه بدهــی شــرکت خدمــات حمایتــی 
کشــاورزی بــه بانــک مرکــزی در حــال انجــام اســت، گفــت: در یــک مــاه آینــده 
ایــن بدهــی تعییــن تکلیــف خواهــد شــد و پــس از آن، شــرکت خدمــات حمایتی 

آمــاده واگــذاری بــه بخــش خصوصــی خواهــد بــود.
ســیف بــا اشــاره بــه اینکــه وزیــر جهاد کشــاورزی ســه شــرط را بــرای واگــذاری 
شــرکت خدمــات حمایتــی تعییــن کــرده اســت، افــزود: حفــظ برنــد و یکپارچگــی 
زنجیــره تامیــن، خــروج شــرکت خدمــات حمایتــی از حــوزه ســخت افــزاری و 

ــر  ــی بخــش کشــاورزی در براب ــه زن ــدرت چان ــزاری و حفــظ ق ــرم اف توســعه ن
تولیدکننــدگان داخلــی و خارجــی بــا کاهــش قیمــت تمــام شــده نهاده هــا، ســه 
ــرای واگــذاری شــرکت خدمــات  ــر جهــاد کشــاورزی ب شــرطی اســت کــه وزی

حمایتــی تعییــن کــرده اســت.
مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــار  ــرد و اظه ــاره ک ــد اش ــوزه تولی ــرکت در ح ــن ش ــتاوردهای ای ــه دس ــود ب خ
داشــت: در ایــن راســتا مــا کارگروهــی متشــکل از شــرکت هــای پتروشــیمی، 
واحدهــای تولیــدی، کارشناســانی از بخــش خصوصــی و معاونــت فنــی شــرکت 
ــش  ــه افزای ــددی در زمین ــات متع ــم و جلس ــکیل داده ای ــی تش ــات حمایت خدم

تکنولــوژی تولیــد برگــزار کردیــم.
وی بــا بیــان اینکــه ســه کــود ازتــه بســیار مفیــد در حــال اضافــه شــدن بــه 
ــیمی  ــکاری پتروش ــا هم ــه زودی ب ــا ب ــت: م ــودی کشــور اســت، گف ــبد ک س
شــیراز، کــود اوره نیتــرات آمونیــوم را وارد چرخــه مصــرف خواهیــم کــرد. ضمن 
ــیده و  ــام رس ــه اتم ــردی ب ــا پوشــش گوگ ــود اوره ب ــد ک اینکــه طراحــی تولی
شــرکت پتروشــیمی خراســان پذیرفتــه اســت کــه ایــن طــرح را در ادامــه خــط 

تولیــد خــود اجرایــی کنــد.
ــق  ــیده و از طری ــره رس ــات مدی ــب هی ــه تصوی ــر ب ــن ام ــه داد: ای ــیف ادام س
ــه  ــت ک ــت اجراس ــا در دس ــزرگ دنی ــای ب ــرکت ه ــکاری ش ــا هم ــس ب فاینان

ــود. ــی ش ــه زودی عملیات ــتیم ب ــدوار هس امی
مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی اضافــه کــرد: کــود دیگــری 
ــوم  ــرات آمونی ــود نیت ــود ک ــزوده ش ــا اف ــبد مصــرف م ــه س ــرار اســت ب ــه ق ک
کلســیم اســت کــه مذاکــرات آن انجــام شــده و مــا امیدواریــم ایــن کــود نیــز بــه 

زودی در ســبد مصرفــی کشــور قــرار بگیــرد.
ســیف بــا بیــان اینکــه طــی دو ســال اخیــر ۲۰۰ هــزار تــن ظرفیــت تولیــد داخل 
در حــوزه هــای کودهــای فســفاته و پتاســه جایگزیــن واردات شــده اســت، ادامــه 
ــد  ــاورزی منعق ــای کش ــدگان کوده ــه تولیدکنن ــا اتحادی ــه ای ب ــم نام داد: تفاه
شــده کــه بــر ایــن اســاس هــر چــه میــزان تولیــد آنهــا افزایــش پیــدا کنــد مــا 

میــزان واردات را کاهــش مــی دهیــم.

ورود سه کود جدید به سبد مصرفی کشاورزان

عرضه سهام شرکت خدمات کشاورزی در فرابورس
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ــرای  ــی ب ــی و ترویج ــای آموزش ــزاری کالس ه برگ
ــرو ــاورز پیش ۱٢00 کش

سـیف در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اینکه مـا معتقدیـم ورود 
دانـش بـه بخش کشـاورزی باعـث افزایش بهـره وری نهاده هـا و کاهش قیمت 
تمـام شـده محصوالت می شـود افزود: طی سـال گذشـته در حوزه آمـوزش برای 
حدود ۱۲۰۰ نفر کشـاورز پیشـرو در بخش کشـاورزی آموزش حضوری و کاسـی 
برگـزار کردیـم و حـدود ۲۰ هـزار نفر/ سـاعت آمـوزش در حوزه مصـرف نهاده ها 
بـه کشـاورزان ارائـه شـد ضمـن اینکـه ۲۰۱ میلیـون بروشـور در زمینـه معرفی و 

نحـوه مصـرف انواع کودها چاپ و منتشـر شـد.
ــش  ــرداران بخ ــره ب ــرای به ــک ب ــون پیام ــدود ۷۰ میلی ــیف، ح ــه س ــه گفت ب
ــه منظــور  کشــاورزی ظــرف ســال گذشــته ارســال شــده کــه ۲۰ درصــد آن ب
ــت. ــوده اس ــج ب ــوزش و تروی ــور آم ــه منظ ــد آن ب ــانی و 8۰ درص ــاع رس اط

وی همچنیــن از ســامانه ۱۵۵9 بــه عنــوان خــط ارتباطــی بخــش بهــره بــرداران 
بخــش کشــاورزی بــا شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی نــام بــرد و افــزود: 
ــاری در  ــال ج ــاه س ــرداد م ــت و خ ــه از اردیبهش ــران ک ــاورزان ای ــگاه کش باش
قزویــن راه انــدازی شــده بــود در حــال حاضر در ۳۱ اســتان کشــور مســتقر شــده 

و پاســخگوی کشــاورزان اســت.
ــت  ــرل کیفی ــث کنت ــاورزی بح ــی کش ــات حمایت ــرکت خدم ــل ش مدیرعام
ــت  ــرل کیفی ــوزه کنت ــرد: در ح ــه ک ــرار داد و اضاف ــاره ق ــورد اش ــا را م نهاده ه
نهــاده هــا در ســطح بــازار وزارت جهــاد کشــاورزی بحــث ثبــت کــودی را بــه 
عنــوان یکــی از روش هــای استانداردســازی بــه اجــرا درآورده کــه در ایــن راســتا 

ــه اســت. ــی و کنتــرل شــکل گرفت در ســطح اســتان هــا تیــم هــای نظارت
ــای  ــه کوده ــدود ۱44۵ نمون ــا ح ــته م ــاه گذش ــرف ۱۰ م ــه داد: ظ ــیف ادام س
ــات  ــع آف ــه ســموم دف ــذر و حــدود 4۳۰ نمون ــه ب کشــاورزی، حــدود 9۳۰ نمون
نباتــی را در حــوزه کارکــردی خودمــان نمونــه بــرداری و آزمایــش کردیــم تــا بــا 

کنتــرل آنهــا ســامت ایــن محصــوالت را ارتقــا دهیــم.

تامین دو میلیون تن انواع کود کشاورزی در سال جاری
ــه اینکــه ســال  ــا اشــاره ب مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی ب
ــش  ــرای بخ ــود ب ــواع ک ــن ان ــزار ت ــون و ۷۵۰ ه ــک میلی ــدود ی ــته ح گذش
کشــاورزی تامیــن شــد، گفــت: پیــش بینــی مــی شــود ایــن عــدد امســال بــه 
ــن آن  ــزار ت ــر ۵۰۰ ه ــغ ب ــه بال ــد ک ــدا کن ــش پی ــن افزای ــون ت ــدود ۲ میلی ح
انــواع کودهــای فســفات و پتــاس اســت کــه از ایــن میــزان ۱۷۵ هــزار تــن آن 

تولیــد داخــل اســت.

بــه گفتــه ســیف، ایــن عــدد در ســنوات گذشــته حــدود ۵ درصــد بــوده در ســال 
جــاری نزدیــک بــه ۳۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

ــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه کودهــای ازتــه اولیــن قــدم افزایــش تنــوع  وی ب
ــواع  ــن ان ــزار ت ــدود 88۰ ه ــا ح ــال 94 م ــت: در س ــار داش ــت، اظه ــوده اس ب
کودهــای ازتــه بــرای بخــش کشــاورزی تامیــن کردیــم کــه امــروز ایــن عــدد 

ــه رســیده اســت. ــواع کودهــای ازت ــن ان ــون و ۲۱۷ هــزار ت ــه یــک میلی ب
بـــه گفتـــه ایـــن مقـــام مســـئول شـــرکت خدمـــات حمایتـــی در حـــوزه کودهـــای 
ـــرار  ـــیمی ق ـــای پتروش ـــرکت ه ـــر از ش ـــرکت غی ـــدود 4۰ ش ـــا ح ـــاورزی ب کش
ـــه 4۵  ـــا ب ـــیمی ه ـــاب پتروش ـــا احتس ـــا ب ـــرکت ه ـــن ش ـــداد ای ـــه تع دارد ک

ـــد. ـــی رس م

برگــزاری نمایشــگاه عرضــه و فــروش مســتقیم نهــال 
در اســتان البــرز

مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن 
نمایشــگاه عرضــه مســتقیم نهــال، نشــا و صنایــع وابســته کــه ســال گذشــته در 
اســتان البــرز )بزرگتریــن تولیدکننــده نهــال کشــور( برگــزار شــد، گفــت: امســال 
ــرز  ــر در اســتان الب ــی بهت ــر و در مکان ــه صــورت منســجم ت ــن نمایشــگاه ب ای

برگــزار خواهــد شــد.
ــان اینکــه شــرکت خدمــات  ــا بی ســیف در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
حمایتــی کشــاورزی در بخــش تامیــن بــذور کاالهــای اساســی نقــش دارد، گفت: 
مــا در بحــث تامیــن بــذور گنــدم، جــو، کلــزا، دانــه هــای روغنــی و ... بــر اســاس 
نیــاز اعامــی وزارت جهــاد کشــاورزی اقدامــات خوبــی را انجــام داده ایــم و در 
ســال جــاری ۲۵ درصــد بــذور گنــدم و جــو توســط شــرکت خدمــات حمایتــی 

کشــاورزی و ۷۵ درصــد آن توســط بخــش خصوصــی تامیــن شــده اســت.
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شــرکت بایــر پارســیان بــه عنــوان دفتــر منطقــه ای ایــران، با ســابقه ۶۱ ســاله 
بــه عنــوان یکــی از پیشــروترین شــرکتها بــا تکنولــوژی روز دنیــا بــا پشــتیبانی 
ــران  ــاورزی ای ــه کش ــه جامع ــانی ب ــت رس ــت خدم ــی در جه ــان فن کارشناس

مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــد.
ایـــن شـــرکت بـــا امضـــاي تفاهـــم نامـــه همـــکاری بـــا ســـازمان حفـــظ 
ـــا کمـــک ســـازمان هـــای اســـتاندارد و وزارت بهداشـــت در راســـتای  ـــات و ب نبات
ـــان  ـــرای ایرانی ـــالم ب ـــذای س ـــد غ ـــاندن تولی ـــه رس ـــه نتیج ـــانی و ب اطاع رس

ـــد. ـــی نمای ـــت م فعالی
در ایــن راســتا شــرکت مذکــور اقــدام بــه برگــزاری همایــش و ســمینارهایی در 
شــهرهای مختلــف نمــوده اســت تــا کشــاورزان و دســت اندرکاران ایــن بخــش 

را بــا جدیدتریــن محصــوالت و روش هــاي تولیــد و مبــارزه آشــنا نمایــد. 

در شــرایط کنونــی و بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون جمعیــت جهــان، بخــش کشــاورزی بــه دلیــل اینکــه بزرگتریــن رســالت را جهــت 
ــاال  رفــع مهــم تریــن نیــاز غریــزی بشــر کــه رفــع گرســنگی اســت برعهــده دارد. هــر روزه بــه ســمت تولیــدات متنــوع و باکمیــت ب
روی آورده اســت. در ایــن راســتا اکثــر کشــاورزان بــه ســمت تولیــد محصــوالت پربــازده حرکــت کــرده و در ایــن مســیر از انــواع کــود 
و بــذر، ســم، علــف کــش و ... اســتفاده مــی نماینــد تــا بتواننــد نیــاز میلیاردهــا انســان ســاکن بــرروی کــره زمیــن را مرتفــع ســازند. از 
ایــن رو تولیدکننــدگان نهــاده هــای کشــاورزی متناســب بــا درخواســت کشــاورزان اقــدام بــه تولیــد محصــوالت متنــوع باکیفیــت متفــاوت 
نموده انــد. یکــی از ایــن تولیدکننــدگان، شــرکت بایرآلمــان مــی باشــد کــه بــا ســابقه ۱50 ســاله در سراســر دنیــا بــه عنــوان رهبــر بــازار 
کشــاورزی بــا تولیداتــي در زمینــه صنایــع شــیمیایی، دارویــی و کشــاورزی، بــا اختــالف خیلــی زیــاد از رقبــا در حــال فعالیــت مــی باشــد. 

زهرا خوشرو
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در ایـن جهـت در تاریخ ۲۵ لغایت ۲۷ دی ماه، شـرکت اقـدام به برگزاری همایش 
سـه روزه بـا عنـوان مبـارزه تلفیقـی علفهای هـرز مزارع گنـدم در مشـهد نموده 
اسـت. مدعویـن ایـن همایش عاملیـن فروش، بهـره برداران بخش کشـاورزی،  
شـبکه مراقبـت گندم و کارشناسـان حفظ نباتـات و کلینیک های گیاهپزشـکی 

بـوده انـد که کارشناسـان فنی شـرکت بـه ایـراد سـخنرانی پرداخته اند.
در شــروع مراســم، مهنــدس فــاح طوســی کارشــناس فنــی اســتان خراســان 

و مســئول برگــزاری همایــش بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت.
وی گفـت: در سـالهای اخیـر و بـا توجـه بـه رونـد روبه رشـد کشـت های تک 
محصولـی وکشـت پـی در پـی یـک محصـول در یـک زمیـن و اسـتفاده از 
علف کـش هایـی با گروههای شـیمیایی یکسـان، شـاهد بـروز پدیـده مقاومت 
علـف هـای هـرز بـه ایـن گروههای شـیمیایی هسـتیم کـه این مطلـب تبدیل 

بـه یـک مشـکل اساسـي خصوصـا در مناطق جنوبی کشـور شـده اسـت. 
از ایــن رو شــرکت بایــر کــه بــه عنــوان یــک شــرکت تولیدکننــده مولکولهــای 
ــا آفــات، بیماریهــا و علــف هــای هــرز  جدیــد شــیمیایی در عرصــه مبــارزه ب
مــزارع و باغــات کشــاورزی فعالیــت مــی نمایــد طــی امضــاي تفاهــم نامــه 
ای بــا ســازمان حفــظ نباتــات ایــران اقــدام بــه برگــزاری کاســها و دوره هــای 
ترویجــی و آموزشــی بــا هــدف بــه روز کــردن دانــش و اطاعــات کارشناســان 
ــور  ــداف مذک ــه اه ــیدن ب ــت رس ــه جه ــاورزی ب ــش کش ــرداران بخ و بهره ب
کــرده اســت، لــذا همایشــي مشــابه در آینــده اي نزدیــک در اســتان خراســان 

شــمالي نیــز برگــزار خواهــد شــد. 

ــر  ــرکت بای ــوالت ش ــر محص ــس مدی ــدر مجل ــدس ص ــم، مهن ــه مراس در ادام
ــراد ســخنرانی پرداخــت، وی گفــت: هــدف و شــعار شــرکت در  ــه ای پارســیان ب
ــوآوری )کــه شــامل تولیــد  ســال ۲۰۱۷ قرارگیــری کشــاورز در مرکــز توجــه و ن
ــه صــورت برگــزاری ســمینار و همایــش  ســموم نســل جدیــد(، آمــوزش )کــه ب
مــی باشــد( و مســئولیت اجتماعــی )تولیــد غــذای ســالم و نحــوه اطــاع رســانی 
در رابطــه بــا نحــوه صحیــح مصــرف ســموم و پیگیــری زیســت محیطــی ســموم( 
کــه عمــا رئــوس یــک مثلــث را تشــکیل مــی دهنــد و در ایــن راســتا اجــرای 
ســمینارهای )GOOD Agricultural practice (GAP در دســت اجــرا می باشــد.

ســومین ســخنران مراســم، مهنــدس یاســایی مدیــر فنی شــرکت بایر پارســیان 
مــی باشــد کــه هــدف از برگــزاری چنیــن ســمینارهایی را اینگونــه بیــان نمــود: 
اکثــر کشــاورزان از روشــهای کشــت تــک محصولــی اســتفاده مــی نماینــد کــه 
ایــن امــر موجــب مقاومــت گیــاه بــه علــف کش هــا مــی شــود و در ادامــه ایــن 
همایــش مراحــل بــه تعویــق انداختــن مقاومــت گیــاه بــه علــف کــش هــا را 
مــورد بررســي قــرار داده و افــزود: در ایــن جهــت هــدف، ارائــه اطاعــات علمــی 
ــا مقاومــت علف هــا قبــل از دیــدن و مشــاهده مــی باشــد کــه در  ــه مبــارزه ب ب
ایــن زمینــه اولیــن کار اســتفاده از تنــاوب کشــت های مختلــف، شــخم زدن، زمان 
مناســب کاشــت، مصــرف علــف کــش بــه همــراه مبــارزه شــیمیایی، فیزیکــی و 

بیولوژیکــی اســت تــا مکمــل ایــن فراینــد باشــند. 
وي در پایــان ســخنانش گفــت: مهمتریــن اصــل اســتفاده از گروههــای شــیمیایی 
ــر  ــه تاخی ــت را ب ــده مقاوم ــه پدی ــد ک ــف می باش ــای مختل ــش ه ــف ک عل

مي انــدازد. 
در ادامــه مهنــدس شــادلو مدیــر فــروش منطقــه شــمال کشــور، عاملیــن فــروش 
ــد  ــاورزان بتوانن ــه کش ــود ک ــی نم ــل معرف ــرح ذی ــه ش ــان را ب ــتان خراس در اس

محصــول مــورد نیــاز خــود را بــه ســهولت تهیــه نماینــد.
● شرکت پخش سموم الله پارس به مدیریت مهندس صنعتی در مشهد
● شرکت شیمی گل خراسان به مدیریت مهندس نداف در فیض آباد

● شرکت باران به مدیریت مهندس طاهره کارگزار در مشهد
ــدس  ــنی و مهن ــدس ابوالحس ــت مهن ــه مدیری ــش ب ــان روی ــرکت پرنی ● ش

ــمر ــی در کاش بخش
● شرکت سبزین برگ توس به مدیریت مهندس سپهی در چناران 

***
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كاشت، داشت و برداشت  

سيب درختي

ارقام سیب   
ــه  ــر منطق ــرایط ه ــا ش ــب ب ــم را متناس ــن رق ــوان بهتری ــه بت ــن ک ــرای ای ب
انتخــاب کــرد، الزم اســت  بــه عوامــل نظیــر اقلیــم یــا آب و هــوا، موقعیــت 

ــرد. ــه ک ــروش توج ــازار ف ــراض و ب ــات و ام ــل آف ــت در مقاب ــاغ، مقاوم ب

ارقام خارجی موجود در باغات ایران                                                               
۱- سیب زرد لبنان )گلدن دلیشز(

مهــم تریــن رقــم فعلــی کشــور اســت. در مناطــق گــرم و خشــک بــرگ هــا 
ــرای  ــد. ریــزش قبــل از برداشــت نســبتًا باالســت. ب قبــل از خــزان مــی ریزن
ــه  ــد ب ــار شــدن در ســال بع ــم ب ــری از ک ــوه و جلوگی ــت می ــش مرغوبی افزای

تنــک کــردن خــوب جــواب مــی دهــد. 
به زنـــگار بـــه خصـــوص در مناطـــق مرطـــوب و ســـرد و مـــرض لکـــه 

مقدمه
سـیب گیاهـی اسـت به شـکل درختچه یـا درخت کوتاه با شـاخه های بـدون تیغ و برگ های سـاده تخـم مرغی با لبـه دالبر و رأس ریـز و کوتاه. 
جوانـه های سـیب شـامل  جوانه های رویشـی یا سـاده که تولید شـاخه می کننـد و جوانه های بـارور آن از نوع جوانه های زایشـی مخلوط اسـت 
و هنـگام بیـدار شـدن پنـج عـدد گل و حـدود 8-7 عدد بـرگ حاصل می کند.سـیب بـه طور کلـی دارای چهار نوع شـاخه اسـت: نـرک، المبورد، 
برانـدی، سـیخك نـرک هـا شـاخه های رویشـی هسـتند که در قسـمت باالی تـاج درخت تشـکیل می شـوند و باید هر سـال از ارتفـاع 30-۴0 
سـانتی متری هرس شـوند. المبورد شـاخه بارور اسـت و در نوک آن جوانه زایشـی تشـکیل می شـود و طول این شـاخه ها ۱٢-۱0 سـانتی متر 
اسـت. راندی هم از شـاخه های زایشـی اسـت و طول آن حدود ٢0-۱5سـانتی متر اسـت. سـیخك ها )اسـپور( شـاخه های کوتاهی هسـتند که 
طـول آن هـا بیـن 7-3 سـانتی متر اسـت و در سـال دوم شـروع بـه تولیـد جوانه های زایشـی در نوک شـاخه می کنند. قسـمت اعظـم محصول 
سـیب روی اسـپورها تولید  می شـوند. امروزه در کشـت باغات سـیب، از ارقام سـیخك زا که سـیخك فراوان تولید می کنند، اسـتفاده می شـود. 
سـیب وسـیع تریـن میوه دانـه دار در مناطق معتدله اسـت. موطن اصلی سـیب حوالی قفقاز، ترکمنسـتان و ناحیه هایی از شـوروی سـابق اسـت. 

اروپـای غربـی، آمریـکا، کانادا، ژاپـن، چین، فرانسـه، آلمان ، ترکیه، هندوسـتان و ایران جزو کشـورهای عمده تولید کننده سـیب هسـتند.

ســـیاه حســـاس و بـــه ســـفیدک تـــا حـــدی مقـــاوم اســـت.

دکتر حسنی مقدم       مهندس اعظم امیری

قسمت اول

4۰



سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 5۰۴ )151( سال 1395

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

٢- سیب قرمز لبنان یا ِرد دلیشز
مهــم تریــن رقــم تجارتــی دنیاســت و در ایــران بعــد از گلــدن قــرار دارد و دلیل 
آن نبــود امکانــات کافــی بــرای انبــار کــردن آن اســت. تمایــل بــه ســال آوری 
ــا تابســتان  دارد. پــس تنــک کــردن ضروریســت. مناســب مناطــق ییاقــی ب
طوالنــی، هــوای خنــک شــب هــا، آســمان صــاف بــدون غبــار و ابــر و مــه در 

دوران رســیدن اســت.

3- گرانی اسمیت
حساســیت آن بــه ســفیدک بیشــتر از ســیب زرد اســت. در مناطــق مرطــوب بــه 
شــانکر ســیب مبتــا مــی شــود امــا حساســیت کمتــری بــه لکــه ســیاه و کنــه 
دارد. ســیبی اســت ســبز رنــگ، تــرش مــزه و دیــررس کــه بــه خوبــی خــواص 
خــود را در ســردخانه حفــظ مــی کنــد. بــه ســفیدک و کنــه حســاس اســت امــا 

در مقابــل بیمــاری ســیاه ســیب مقاومــت متوســطی دارد.

۴- جوناتان
دارای گوشــت ســفید مایــل بــه زرد، لطیــف و تــا حــدی محکــم، خیلــی آبــدار 
ــول  ــا محص ــارده ب ــت. زود ب ــر اس ــی معط ــوع و اندک ــی مطب ــی ترش ــا کم ب
متوســط ولــی منظــم اســت. بــرای جــوان کــردن و تولیــد شــاخ هــای بــارده 
نیــاز بــه هــرس ســالیانه دارد. در شــرایط مرطــوب بــه ســفیدک زیــاد مبتــا 

ــا مناطــق خشــک تطابــق بیشــتری نشــان مــی دهــد. مــی شــود و ب

5- اسپارتان
ـــفیدک  ـــه س ـــم اســـت. ب ـــت محک ـــفید و باف ـــه س ـــل ب ـــبز مای دارای گوشـــت س
ـــانکر ســـیب حســـاس  ـــه ش ـــی ب ـــاوم ول ـــدی مق ـــا ح ـــیاه ســـیب ت ـــاری س و بیم

اســـت.

6- گراون اشتاین
دارای گوشــت ســبز مایــل بــه زرد، نســج نســبتًا محکــم، تــرد و خیلــی آبــدار 

بــا ترشــی مطبــوع و معطــر اســت.

7- کاکس اُرنژ
فرمــی گــرد و پوســت خشــن پوشــیده از نوعــی زنــگار پوســته ای و رنــگ زرد 
ــا رطوبــت  ــا پوششــی از قرمــز نارنجــی دارد. در مناطــق ب ــا ســبز ب مخلــوط ب

نســبی متغیــر هــوا یــا خیلــی خشــک نبایــد کاشــته شــود.

8- مك انیتاش
دارای فــرم گــرد و قــدری پهــن و اکثــراً بــا دو نیمــه غیــر متــوازن. عدســک ها 
ــه ســفید،  ــل ب ــوه ســبز مای ــًا مشــخصی هســتند. می ــا خــال ســفیدی کام ب

آبــدار و تــرش و شــیرین اســت.

ارقام مناسب مناطق مختلف کشور
الف( ارقام تابستانه

ـــیب  ـــا- س ـــزل آلم ـــر- ق ـــتانه اه ـــیب تابس ـــای گاب، س ـــیب ه ـــروه س گ

شـــفیع آبـــادی- ســـیب مربایـــی مشـــهد.

ب( سیب های پاییزه و زمستانه
سیب عباسی مشهد- سیب زنوز- گل شاهی- دریان- اَخلَمد- شمیرانی.

 
کاشت

الف( شرایط اقلیمی
ســیب درختــی اســت سردســیری، بــرگ ریــز یــا خــزان کننــده. بنابرایــن بــه 
ــی  ــره شــمالی و جنوب ــر دو نیمک ــه در ه ــم ســرد معتدل ــی در اقلی ــور طبیع ط
ــاره  ــج ق ــون در پن ــازگاری، اکن ــاح و س ــت اص ــه عل ــا ب ــت. ام ــده اس پراکن
دنیــا منتشــر شــده. اکثریــت ایــن بــاغ هــا بیــن عــرض هــای جغرافیایــی ۳۳ 
تــا ۵۵درجــه در نیمکــره شــمالی و در مقادیــر دیــر کمتــر در نیمکــره جنوبــی 
گســترده اســت. در ایــن مناطــق ســرمای زمســتان در حــدی اســت کــه بــرای 
شکســتن دوره خــواب زمســتانی ارقــام پــرورش کافــی اســت بــدون ایــن کــه 

شــدت ســرما بــه آن هــا آســیب برســاند.
ــز از دیگــر عوامــل اقلیمــی اســت کــه در بعضــی مناطــق  ســرمای بهــاره نی
ــر  ــای ســیب در اث ــن شــکوفه ه ــن رفت ــب از بی ــا موج ــال ه و در بعضــی س
ســرمای دیــر وقــت مــی شــود. البتــه ارقــام مختلــف ســیب بــه علــت دیــر بــاز 
کــردن شــکوفه هــا، کمتــر از انــواع هســته دار دیگــر مثــل زردآلــو و هلــو در 

معــرض ســرمای بهــاره قــرار مــی گیرنــد. 
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میــزان مقاومــت جوانــه هــای گل بــه درجــات زیــر صفــر و طــول مــدت ســرما 
در ارقــام مختلــف متفــاوت اســت.

روش های مختلف جلوگیری از سرمای دیررس بهاره 
ــردن  ــرم ک ــع، گ ــش تشعش ــرای کاه ــاد دود ب ــر گل، ایج ــام دی ــاب ارق انتخ
بــاغ توســط بخــاری هــای باغــی، اســتفاده از ماشــین هــای مولــد بــاد، ایجــاد 
بادشــکن در اطــراف بــاغ، ســفید کــردن تنــه درختــان، پاشــیدن آب بــر روی 
درختــان، اســتفاده از ترکیبــات شــیمیایی مثــل NAA کــه موجــب تأخیــر ۱-۲ 

هفتــه ای در زمــان گل دهــی مــی شــود.

موقعیت و محل مناسب باغ
ایجــاد بــاغ میــوه در کنــار جنــگل هــا، رودخانــه هــا، برکــه هــا و کنــار ســواحل 
ــاال هســتند و نیــز شــیب هــای  کــه دارای هــوای مرطــوب و نقطــه شــبنم ب
شــمالی کــه در اوایــل بهــار دیرتــر گــرم شــده و موجــب تأخیــر در بیــدار شــدن 

جوانــه هــا مــی شــود.

ب( انتخاب محل احداث باغ
از عوامــل مؤثــر بــر اقتصــادی بــودن کشــت و پــرورش ســیب، برتــری داشــتن 
ســتاده هــا بــر نهــاده مــی باشــد. نهــاده هــا شــامل: ارزش اقتصــادی زمیــن 
ــا  ــه ب ــا محــل مصــرف و فاصل ــه ت ــی، فاصل ــی و فیزیولوژیک ــت فیزیک )کیفی
مــاده( نیــروی انســانی، هزینــه تجهیــزات و مــوارد مــورد نیــاز جهــت کاشــت، 
ــزان فســادپذیری محصــول،  داشــت و برداشــت محصــول، حمــل و نقــل، می

ارزش نســبی محصــول و بازاریابــی مــی باشــند.

ج( خصوصیات خاک منطقه
ــز و دســت کــم ۱-۲  ــد در هــر خاکــی کــه حاصلخی درخــت ســیب مــی توان
ــه دارای  ــی ک ــای لمون ــاک ه ــی خ ــد ول ــد کن ــد رش ــته باش ــا داش ــر ژرف مت
موادآلــی کافــی باشــند بــرای آن مناســب ترنــد. همچنیــن محــل احــداث بــاغ 
ــرا از  ــد؛ زی ــاال نباش ــاد ب ــی زی ــر زمین ــه ســطح آب زی ــد ک ــوری باش ــد ط بای
یــک طــرف ســیب جلوگیــری از گســترش و نفــوذ ریشــه درختــان در زمیــن 
می شــود و از طــرف دیگــر بــه دلیــل رطوبــت فــوق العــاده ذرات خــاک مانــع 

ــه ریشــه درخــت مــی شــود. از رســیدن اکســیژن ب

ــوه  ــان می ــواع درخت ــایر ان ــا س ــه ب ــیب در مقایس ــه س ــی ریش ــور کل ــه ط ب
ــت بیشــتری  ــاک مقاوم ــوای خ ــی ه ــرایط مرطــوب و کم ــه ش سردســیری ب
نشــان مــی دهــد کــه البتــه درجــه مقاومــت در ارقــام و گونــه هــای مختلــف 
بــا همدیگــر فــرق دارد و نبایــد بــه تصــور مقاومــت ســیب بــه ایــن شــرایط از 

مســاعد کــردن خــاک غافــل شــد. 
از جملـه روش هـای مناسـب در شـرایط خـاک مرطـوب، قـرار دادن باغ سـیب 
زیر پوشـش همیشـه سـبز اسـت. علف های کاشـته شـده زیر درختان نفوذ هوا 
را در خـاک افزایـش داده و رطوبـت اضافـی را مصـرف مـی کنند. البتـه نباید از 
جـذب ازت خاک توسـط ریشـه ایـن گیاهان غافل بـود و باید مقـداری بر میزان 

کودهـای ازته در این سیسـتم افزوده شـود.
 

سیستم کاشت 
تعییــن فاصلــه بیــن درختــان بــه عوامــل مثــل رشــد و نمــو درخــت – شــدت و 

ضعــف نــور )در مناطــق ابــری فاصلــه را بیشــتر در نظــر مــی گیرنــد.(
● نــوع خــاک )در زمیــن هــای حاصلخیزتــر و عمیــق تــر فاصلــه را بیشــتر در 

نظــر مــی گیرنــد.( 
● ارزش اقتصــادی )در نواحــی بــا قیمــت بــاالی زمیــن جهــت اســتفاده بیشــتر 

از زمیــن فاصلــه را کمتــر در نظــر مــی گیرنــد.(
●  نــوع پایــه )در پایــه هــای کوتــاه کننــده فاصلــه کمتــر از پایــه هــای بلنــد 

در نظــر گرفتــه مــی شــود.(
● نوع هرس )بسته به فرم پاکوتاهی یا پا بلندی بستگی دارد.(

ــات  ــرل آف ــغ شــدند کنت ــی بال ــی کاشــت کــه وقت ــه ترتیب ــد ب ــان را بای درخت
و انجــام ســایر عملیــات باغــی آســان و کارامــد بتوانــد صــورت گیــرد. طــرح 
مربعــی مرســوم ســبب اتــاف قضــا گردیــده و حــذف درختــان موقــت را دچــار 

مشــکل مــی کنــد.
طــرح هــای مســتطیلی گوناگــون رضایــت بخــش تــر از طــرح مربــع 
ــا کاشــت درختــان بیشــتر در هــر ردیــف ســطح باردهــی را  می باشــند زیــرا ب
مــی تــوان افــزود. همچنیــن مــی تــوان بــا حــذف متنــاوب درختــان موقــت در 
هــر ردیــف فاصلــه مناســبی جهــت حــرکات ادوات مکانیــزه ایجــاد کــرد. بــه 
طــور کلــی روی پایــه هــای قــوی در یــک هکتــار زمیــن، نســبت بــه رقــم، 
عمــق و حاصلخیــزی خــاک در حــدود ۱۰۰۰ -4۰۰ درخــت بــا فواصــل حــدود 
۷-۵ متــر کاشــته مــی شــود و روی پایــه هــای ضعیــف حــدود ۱۷۰۰-۳۰۰۰ 
ــه  ــه ب ــا توج ــاه ب ــان پاکوت ــه کاشــت درخت ــود. فاصل ــی ش ــته م درخــت کاش

ــر اســت.  ــه و رقــم انتخــاب مــی شــود و از متغی ترکیــب پای
بــدون پایــه هــای پــا کوتــاه نبایــد نســبت بــه کشــت درختــان بــا تراکــم زیــاد 
اقــدام کــرد چــون قــدرت رویشــی بیــش از حــد، هــرس زیــاد مــی طلبــد کــه 
ــودن تنــوع  ــا در دســت ب عملکــرد و کیفیــت را کاهــش مــی دهــد. امــروزه ب
ــان  ــه کشــت درخت ــدام ب ــوان اق ــه هــای کنتــرل رشــد، مــی ت وســیعی از پای
ــه  ــد ب ــی توان ــاالی کشــت متراکــم م ــه ب ــه اولی ــاد کــرد. هزین ــا تراکــم زی ب
ــت  ــر درخ ــرای ه ــد ب ــن تولی ــه پایی ــر و هزین ــاالی زودت ــرد ب ــیله عملک وس

ســریعًا حیــران گــردد. 
ــت  ــود. جه ــی ش ــتفاده م ــدی اس ــراس بن ــیبدار از روش ت ــای ش ــن ه در زمی
تــراس هــا عمــود بــر شــیب زمیــن مــی باشــد. در شــیب هــای کــم عــرض 
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تــراس هــا بیشــتر و جــوان ســازی باغــات قدیمــی در ســیب هــای تنــد عــرض 
تــراس هــا کمتــر در نظــر گرفتــه مــی شــود.

ــات  ــردد جــوان ســازی باغ ــی گ ــه در حــال حاضــر اجــرا م عمــل غلطــی ک
قدیمــی بــه وســیله کشــت درختــان جــوان بــه طــور متنــاوب بیــن درختــان 
ــا ضمــن مســتقر شــدن و رشــد  قدیمــی موجــود در ردیــف هــا مــی باشــد ت
ــا هــم  ــًا آن هــا را ب ــان مســن را هــرس کــرده ، نهایت ــان جــوان، درخت درخت
ــده اســت. ــرو ش ــا شکســت روب ــن روش ب ــل ای ــی در عم ــد. ول ــذف نماین ح

درختــان جــوان زیــر ســایه درختــان مســن قــرار گرفتــه و بــه وســیله علف های 
هــرز خفــه مــی گردنــد، زیــرا مــورد برداشــت قــرار مــی گیرنــد یــا بــه طــور 

ــاری مــی شــوند.  ــوب آبی نامطل
همچنیــن در اغلــب باغــات قدیمــی فواصــل کاشــت بــرای اســتفاده بهتــر از 
زمیــن غلــط مــی باشــد. کشــت درختــان جــوان در بیــن درختــان، بــاغ جدیــد 
را نیــز مجبــور بــه اســتفاده از همیــن فاصلــه نامطلــوب مــی کنــد. لــذا بهتریــن 
راه بــرای کاشــت دوبــاره، خــارج کــردن چنــد ردیــف از درختــان مســن در هــر 

ســال و کاشــت دوبــاره بــا فواصــل بهتــر مــی باشــد.

کاشت نهال ها 
ــه  بعــد از تهیــه نقشــه و عامــت گــذاری محــل کاشــت نهــال هــا، اقــدام ب
کنــدن گــودال مــی کنیــم. گــودال بایــد طــوری باشــد کــه ریشــه آزادانــه در 
خــاک قــرار گیــرد و بــا جــدار آن تمــاس پیــدا نکنــد. در خــاک هــای ســنگین 
گــودال بــزرگ تــر و در خــاک هــای ســبک، گــودال را کوچــک تــر در نظــر 

مــی گیرنــد. 
ــان  ــز بســتگی دارد. ریشــه هــای درخت ــه نی ــه پای ــودال ب ــن عمــق گ همچنی
بایســتی قبــل از کاشــت در آب نگهــداری یــا مرطــوب گردنــد. بعــد از ایــن کــه 
نصــف گــودال از خــاک پــر شــد، بایــد خــاک تمیــز )ترجیحــًا خــاک ســطحی( 

را در اطــراف ریشــه ریختــه بــا پــا ســفت مــی کننــد.
ــی را  ــده آل ــی مان ــواد باق ــایر م ــی و س ــود دام ــرز، ک ــای ه ــف ه ــغال، عل آش
بایــد خــارج از گــودال نگــه داشــت چــون ممکــن اســت بــه ریشــه هــا آســیب 
برســانند. مهــم تــر از هــم ایــن کــه کودهــای شــیمیایی را نبایــد هنگام کاشــت 
در گــودال ریخــت چــون ممکــن اســت بــه کلــی ریشــه هــا را از بیــن ببرنــد. 
اگــر خــاک ضعیــف باشــد،  مــی تــوان از کــود ازتــه بــه مقــدار کــم بــه صــورت 

ــف  ــرگ ضعی ــگ ب ــی و رن ــر رشــد عموم ــرد. اگ پخــش ســطحی اســتفاده ک
ــان  ــودی را نش ــای ک ــاه نیازه ــرگ در مردادم ــای ب ــه ه ــه نمون ــد، تجزی باش
خواهــد داد. بــرای جلوگیــری از آفتــاب ســوختگی تنــه درختــان، درخــت کمــی 

مایــل بــه طــرف جنــوب غربــی کاشــت مــی شــود.

عملیات پس از کاشت نهال
آبیاری

ــرد  ــورت گی ــال ص ــت نه ــس از کاش ــه پ ــت بافاصل ــه الزم اس ــی ک عملیات
ــه  ــان را بافاصل ــه بایســتی درخت ــم زدن، هــرس اولی ــاری، قی ــد از: آبی عبارتن
پــس از ســفت کــردن خــاک در اطــراف ریشــه هــا آبیــاری کــرد مگــر ایــن 
کــه زمیــن مرطــوب باشــد. پــس از ســفت کــردن خــاک، باقــی مانــده گــودال 

را بــا خــاک سســت پــر مــی کنیــم.

قیم زدن
در سیســـتم هـــای کشـــت معمولـــی از قیـــم اســـتفاده مـــی شـــود. امـــا در 
سیســـتم های داربســـتی و پهـــن از قیـــم هـــای بلنـــد چوبـــی یـــا آهـــن 

اســـتفاده مـــی شـــود.

هرس اولیه
ـــی،  ـــی و زمین ـــای هوای ـــدام ه ـــن ان ـــادل بی ـــرای تع ـــر هـــرس ریشـــه ب ـــاوه ب ع
ـــوا،  ـــودن ه ـــدل ب ـــا معت ـــردی ی ـــر س ـــت از نظ ـــه کش ـــه منطق ـــته ب ـــاقه را بس س
ـــا و  ـــه ه ـــد جوان ـــرای رش ـــی ب ـــرده، فرصت ـــع ک ـــری قط ـــانتی مت از 8۰- ۶۰ س
شـــاخه های فرعـــی کـــه اســـکلت بعـــدی درخـــت را تشـــکیل مـــی دهنـــد 

ـــم. ـــی کنی ـــم م فراه

باد شکن
بــرای محافظــت از درختــان کاشــته شــده، بایــد درختچــه هــا یــا درختانــی را 
بــر حســب نــوع آب وهــوا بــه عنــوان بادشــکن کاشــت بــاد شــکن هــا قادرنــد 

تــا ۲۵ برابــر ارتفــاع خــود عمــل نماینــد. 
درختــان بــاد شــکن مناطــق سردســیری عبارتنــد از: تبریــزی، بیــد، افــرا، چنــار 
ــوط،  ــد از: ســرو، کاج، بل ــه عبارتن ــان بادشــکن مناطــق معتدل ــا و درخت و اقاقی

نوعــی زالزالــک، تــوس، ممــرز و تــوت.
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گرده افشانی
ــانی  ــرده افش ــه گ ــاز ب ــتند و نی ــر نیس ــزش پذی ــود آمی ــا خ ــیب ب ــان س درخت
بصــورت دگرگشــنی دارنــد. مدیریــت گــرده افشــانی بخــش مهمــی از پــرورش 

درخــت ســیب محســوب مــی شــود. 
قبــل از کاشــت درخــت مرتــب کــردن تولیدکننــدگان گــرده بســیار مهــم اســت 
)گونــه هــای ســیب یــا ســیبچه کــه تامین کننــده گــرده هایی فــراوان، رســتنی 
ــای  ــوه دارای ردیف ه ــای می ــت باغه ــن اس ــتند(. ممک ــر هس ــزش پذی و آمی
ــا  ــاوب وی ــیبچه متن ــان س ــا درخت ــنی پذیری ــای گش ــه ه ــان گون ــک در می ی

شــاخه هــای پیونــد خــورده ســیبچه باشــند. 
بعضــی گونــه هــا گــرده هــای بســیارمعدود یــا گــرده هــای نابــارور 
ــد.  ــی آین ــاب نم ــه حس ــی ب ــانان خوب ــرده افش ــن گ ــد بنابرای ــد می کنن تولی
پرورشــگاه های گل و گیــاه خــوب دارای لیســت گشــنی پذیــری گــرده 

افشــانان هســتند. 
گاهـی اوقـات پـرورش دهندگانـی کـه دارای باغسـتانهای قدیمی بـا یک گونه 
درخـت هسـتند بـرای گـرده افشـانی، دسـته هایـی از گلهـای سـیبچه را درون 
بشـکه یا سـطلهایی فراهم مـی کنند. پـرورش دهندگان خانگی کـه دارای یک 
درخـت بـوده و فاقـد گونه های دیگر در همسایگی شـان هسـتند نیز مـی توانند 

از ایـن روش البتـه در مقیـاس کوچـک تر اسـتفاده کنند. 
ــرده  ــوال ازگ ــگام گل دادن معم ــال هن ــر س ــت ه ــدگان درخ ــرورش دهن پ
افشــانهایی را بــرای جابجایــی گــرده تهیــه مــی کننــد. عمومــا از کنــدوي زنبور 
ــورت  ــی ص ــط زنبورداران ــن کار توس ــام ای ــود و انج ــی ش ــتفاده م ــل اس عس

ــد.  ــی ورزن ــادرت م ــدو مب ــه کن ــه تهی ــزد ب ــه در ازاء م ــرد ک می گی
ــرده افشــانهای  ــوان گ ــز بعن ــی نی ــر باغ ــای کارگ ــات تجــاری از زنبوره در باغ
مکمــل اســتفاده مــی شــود. چــون آنهــا نیــش نمــی زننــد احتمــاال 
پرورش دهنــدگان خانگــی در مناطــق حومــه ازایــن زنبورهــا اســتفاده می کننــد. 
ــک زی  ــای ت ــر و زنبوره ــل زنبورهــای درودگ بعضــی زنبورهــای وحشــی مث
دیگــر ممکــن اســت بــه ایــن امــر کمــک کننــد. بعضــی مواقــع ملکــه هــای 
زنبورهــای درشــت در باغــات حضــور دارنــد امــا معمــوال تعدادشــان بــه قــدری 
ــانی  ــرده افش ــد. گ ــه حســاب آین ــی ب ــا اهمیت ــانهای ب ــرده افش ــا گ نیســت ت
ــب  ــت و موج ــوار اس ــیبها ناگ ــرای س ــته و ب ــیارکم داش ــی بس ــی عائم ناکاف

کنــدی رســیده شــدن میــوه مــی گــردد.
ــه  ــه ب ــیبهایی ک ــمرد. س ــا را ش ــه ه ــد دان ــانی بای ــرده افش ــی گ ــرای ارزیاب ب

ــت  ــن کیفی ــا بهتری ــه ب ــا ۱۰ دان ــد دارای ۷ ت ــده ان ــانی ش ــرده افش ــی گ خوب
ــند و در  ــی رس ــوال نم ــد معم ــه دارن ــر از ۳ دان ــه کمت ــیبهایی ک ــند. س می باش

ــاد.  ــد افت ــت خواهن ــتان از روی درخ ــل تابس اوای
ــود  ــا کمب ــانها و ی ــرده افش ــود گ ــه کمب ــا نتیج ــب ی ــانی نامناس ــرده افش گ
ــرای  ــب ب ــی نامناس ــرایط آب و هوای ــبب ش ــه س ــا ب ــده و ی ــد ش ــرده تولی گ

ــد. ــی باش ــی م ــان گلده ــانی در زم گرده افش

سرما هنگام گل دهی
یــک مشــکل کلــی، ســرمای دیرهنــگام اســت کــه موجــب نابــودی ســاختار 
خارجــی ظریــف گل مــی شــود. بهتــر اســت بــرای فیلتــر ســازی هــوا درختــان 
در زمینهــای شــیبدار کاشــته شــوند امــا شــیب نبایــد رو بــه جنــوب باشــد )در 
نیمکــره شــمالی( چــون ایــن کار موجــب گل دادن زودرس درخــت و در نتیجــه 

افزایــش آســیب آن در برابــر ســرما خواهــد شــد.
اگــر ســرما زیــاد جــدی نباشــد مــی تــوان صبــح قبــل از تابــش خورشــید روی 
ــا  ــکوفه ه ــات ش ــکان نج ــن کار ام ــا ای ــید ب ــت آب پاش ــا و درخ ــکوفه ه ش
وجــود دارد. آســیبهای ناشــی از ســرما را مــی تــوان ۲4 ســاعت پــس از ســرما 
تخمیــن زد. اگــر مادگــی گیــاه بــه ســمت عقــب برگشــته بــود نشــان دهنــده 

از بیــن رفتــن گل و عــدم تولیــد میــوه خواهــد بــود. 
ــای  ــر گرم ــرورش ســیب موجــب تاخی ــع آب در نزدیکــی محــل پ وجــود منب
ــا  ــادن شــکوفایی ت ــر افت ــه تاخی ــت ب ــن مزی ــه نتیجــه ای ــی شــود ک ــار م به
ــکا  ــی از آمری ــردد. مناطق ــی گ ــرما م ــال س ــیدن احتم ــل رس ــه حداق ــان ب زم
ــو و  ــه انتاری ــی دریاچ ــه میشــیگان، ســاحل جنوب ــل ســاحل شــرقی دریاچ مث
اطــراف برخــی دریاچــه هــای کوچکتــر کــه ایــن تاثیــر خنــک کنندگــی آب 
بــه همــراه خــاک مناســب و خــوب زهکشــی شــده وجــود دارد پــرورش ســیب 

ــن نواحــی ممکــن ســاخته اســت.  را در ای
ــع آب را  ــتفاده از منب ــکان اس ــااًل ام ــیب احتم ــی س ــدگان خانگ ــرورش دهن پ
ندارنــد امــا آنهــا مــی تواننــد از شــیبهای رو بــه شــمال یــا ســایر ویژگی هــای 

جغرافیایــی بــرای تاخیرانــدازی شــکوفایی در بهــار اســتفاده کننــد. 
ــه  ــیبهای رو ب ــکا در ش ــه در آمری ــر( ک ــوه دیگ ــر می ــا ه ــیب )ی ــان س درخت
جنــوب کاشــته شــوند خیلــی زود شــکوفه داده و در برابــر ســرمای بهــار بســیار 

آســیب پذیــر خواهنــد بــود.
***
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هيدرولوژی یا آب شناسی

دید کلی هیدرولوژی
ـــع آب در  ـــوه توزی ـــات و نح ـــش خصوصی ـــورد پیدای ـــه در م ـــت ک ـــی اس علم
طبیعـــت بحـــث می کنـــد ولـــی عمـــا واژه هیدرولـــوژی بـــه شـــاخه ای از 
ـــورد  ـــت را م ـــردش آب در طبیع ـــه گ ـــود ک ـــاق می ش ـــی اط ـــای فیزیک جغرافی

بررســـی قـــرار می دهـــد. 
ــوژی  ــرای هیدرول ــر را ب ــف زی ــده تعری ــاالت متح ــون ای ــوم و فن ــن عل انجم
برگزیــده اســت: هیدرولــوژی علــم مطالعــه آب کــره زمیــن اســت و در مــورد 
پیدایــش، چرخــش و توزیــع آب در طبیعــت خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی 
آب، واکنشــهای آب در محیــط و ارتبــاط آن بــا موجــودات زنــده بحــث می کنــد 
ــتان  ــی داس ــده تمام ــوژی در برگیرن ــه هیدرول ــود ک ــه می ش ــن ماحظ بنابرای

آب اســت.

تاریخچه و تکامل آب شناسی
ــوط  ــی مرب ــارب آب شناس ــن تج ــد اولی ــان می ده ــخ نش ــه تاری ــی ک ــا جای ت
ــت  ــه قدم ــوری ک ــت بط ــه اس ــه خاورمیان ــا در منطق ــومریها و مصریه ــه س ب
سدســازی روی رودخانــه نیــل بــه 4۰۰۰ ســال قبــل از میــاد مســیح می رســد 

مقدمه
هیدرولوژی یا آب شناسی از دو کلمه Hydro به معنی آب و Logy به معنی شناسایی گرفته شده است.

ــته اســت.  ــود داش ــز وج ــن نی ــابهی در چی ــای مش ــان فعالیت ه ــن زم در همی
از بــدو تاریــخ تــا حــدود ۱4۰۰ ســال بعــد از میاد مســیح، فاســفه و دانشــمندان 
مختلفــی از جملــه هومــر طالــس، افاطــون، ارســطو و پلنــی در مــورد ســیکل 
ــم  ــم مفاهی ــم ک ــد و ک ــه کرده ان ــی ارائ ــای گوناگون ــه ه ــوژی اندیش هیدرول

فلســفی هیدرولــوژی جــای خــود را بــه مشــاهدات علمــی دادنــد.
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سیر تحولی و رشد
شـاید بتـوان گفت هیدرولـوژی جدید از قـرن ۱۷ با اندازه گیریهـای مختلف آغاز 
شـد در ایـن دوره پرالت ترانسـت مقدار بارندگـی تبخیر و صعود موئینـه ای را در 
حوضـه آبریـز رودخانه سـن انـدازه گیری کرد. ماریـوت با اندازه گیری سـرعت و 

سـطح مقطـع جریان دبـی رودخانه سـن را در پاریس انـدازه گیری کرد. 
در قــرن ۱8 مطالعــات تجربــی در زمینــه هــای هیدرولــوژی شــکوفایی خاصــی 
را پیــدا کــرد. بــر اســاس ایــن مطالعــات بــود کــه بســیاری از اصــول هیدرولیکی 
پایــه گــذاری گردیــد. از آن جملــه میتــوان وســایلی ماننــد پیــزو ســتروبرنولی، 
لولــه پیتــر، جریــان ســنج ولــت مــن، لولــه بــوردا و نظریــه هایــی ماننــد نظریــه 
ــه  ــان ب ــرد. از آن زم ــام ب ــرت را ن ــن داالمب ــزی و قوانی ــول ش ــی، )فرم برنول
بعــد هیدرولــوژی از جنبــه کیفــی بــه کمــی ســوق داده شــده و انــدازه گیــری 

بســیاری از پدیــده هــای هیدرولــوژی امــکان پذیــر گردیــد.
قـرن ۱9 را می تـوان دوره طایی هیدرولوژی دانسـت در این زمان زمین شناسـی 

نیـز بـه عنوان یک علم تکمیـل کننده در آبهای زیرزمینـی وارد گردید.

ــه ای  ــم )Dmpmit-Thiem) نمون ــی- تی ــای دو پوئ ــی و فرموله ــون دارس قان
ــه  ــوژی می باشــد. در زمین ــا هیدرول از پیشــرفتهای آبهــای زیرزمینــی همــراه ب
هیدرولــوژی آبهــای ســطحی نیــز بخصــوص بــه هیدرومتــری توجــه فراوانــی 

مبــذول گردیــد. 
فرمولهـــای فرانســـیس در مـــورد ســـرریزها ، گانگیـــه )Gangmillet( کوتـــه 
)kmtter( و مانینـــگ )Manning( دربـــاره جریـــان آب در کانالهـــای روبـــاز از 
ـــیار  ـــز بس ـــر نی ـــه تبخی ـــون در زمین ـــای دالت ـــد. فعالیت ه ـــن مواردن ـــه ای جمل
ـــوژی  ـــم هیدرول ـــمت اعظ ـــه قس ـــود. گرچ ـــت ب ـــز اهمی ـــیار حائ ـــز بس ـــز نی حائ
ـــوژی  ـــوز هیدرول ـــروز هن ـــا ام ـــی ت ـــد. ول ـــذاری ش ـــه گ ـــرن ۱9 پای ـــد در ق جدی

ـــود.  ـــوردار نب ـــادی برخ ـــل زی ـــی از تکام علم
ـــول  ـــا فرم ـــرن ۲۰ صده ـــال اول ق ـــوص در ۳۰ س ـــرن ۱9 و بخص ـــر ق در اواخ
تجربـــی پیشـــنهاد گردیـــد کـــه می بایســـت ضرایـــب و پارامترهـــای آنهـــا 
ـــکل در  ـــن مش ـــل ای ـــرای ح ـــده و ب ـــت می آم ـــه بدس ـــاوت و تجرب ـــاس قض براس
بســـیاری از کشـــورها موسســـات و انیســـتیتوهای تحقیقـــی در زمینـــه هیدرولـــوژی 

ـــد.  ـــیس گردی تاس
ــوان در  ــه می تـ ــد از جملـ ــور کردنـ ــادی ظهـ ــمندان زیـ ــن دوره دانشـ در ایـ
ســـال ۱9۳۲ شـــرمن )Sherman( نظریـــه روش هیدروگـــراف واحـــد بـــرای 

تخمیـــن روانـــاب پیشـــنهاد کـــرد. 
ـــا  ـــوژی چاهه ـــه هیدرول ـــوط ب ـــائل مرب ـــل مس ـــس )Thies( در ح ـــه تی نظری
ـــه و  ـــرای تجزی ـــال ۱94۱ ب ـــل )Gammble( در س ـــنهادی گامب و روش پیش
ـــات  ـــتین )Einstein( را در مطالع ـــای انیش ـــا و روش ه ـــاری داده ه ـــل آم تحلی
رســـوب رودخانـــه هـــا نـــام بـــرد و از ســـال ۱۶۵۰ بـــه بعـــد روشـــهای 
ــر  ــه اکثـ ــوری کـ ــد بطـ ــی گردیـ ــیار معمولـ ــوژی بسـ ــری در هیدرولـ نظـ
ـــل  ـــه و تحلی ـــی در رد تجزی ـــب ریاض ـــی در قال ـــای تجرب ـــا و روش ه فرموله

ـــت. ـــرار گرف ق

زیرشاخه های هیدرولوژی
● هیدرومتئورولوژی )Hydrometeorology( یا آب و هواشناسی 

ــد.  ــرار می ده ــورد بررســی ق ــوژی م ــرد هواشناســی را در مســائل هیدرول کارب
ــاره  ــوژی را می تــوان علمــی دانســت کــه درب ــه عبــارت دیگــر هیدرومتئورول ب

ــد.  ــوژی بحــث می کن ــن هواشناســی و هیدرول مســائل مشــترک بی

● لیمنولوژی 
علــم مطالعــه آبهــای داخــل خشــکی )دریاچــه هــا و برکــه هــا و ...( را لیمنولوژی 

گویند.   )Limnology(
در ایــن رابطــه خصوصیــات فیزیکــی، شــیمیایی و بیولوژیکــی آب تــوده هــای 

آب موجــود در داخــل خشــکی هــا مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد. 
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 )Cryology( کرایولوژی یخ شناسی یا کرایولوژی ●
علمــی اســت کــه در آن خصوصیــات مختلــف آب در حالــت جامــد )بــرف یــا 

ــود.  ــی می ش ــخ( بررس ی
بــه زبــان دیگــر کرایولــوژی علــم یــخ شناســی و بررســی یخچالهاســت هرچنــد 

یخچــال شناســی نیــز امــروزه خــود علــم جداگانــه ای را تشــکیل می دهــد. 

 )geohydrology( ژئوهیدرولوژی ●
بــه معنــی هیدرولــوژی آبهــای زیرزمینــی یــا علــم مطالعــه آبهــا در زیــر زمیــن 
ــوژی  اســت کــه در مقابــل آن علــم مطالعــه آب در ســطح زمیــن کــه هیدرول

ــرار دارد.  ــه می شــود ق آبهــای ســطحی گفت
ـــوند.  ـــتباه می ش ـــم اش ـــا ه ـــوژی ب ـــوژی و هیدروژئول ـــا دو واژه ژئوهیدرول غالب
ــن  ــر زمیـ ــه بـ ــی تکیـ ــوژی و در دومـ ــر هیدرولـ ــه بـ ــی تکیـ ــا در اولـ امـ
شناســـی می باشـــد. در فارســـی بـــرای مطالعـــه آب در زیـــر زمیـــن از واژه 

ــود.  ــتفاده می شـ ــوژی اسـ هیدروژئولـ

 )Potamology( پوتامولوژی رودخانه شناسی یا پوتامولوژی ●
مســائل مربــوط بــه جریــان آب در رودخانــه را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد در 

ایــن رابطــه تاکیــد بــر جنبــه هــای فیزیکــی موضــوع اســت تــا بیولوژیکــی آن.

● هیدروگرافی
ــا  ــه ب ــات فیزیکــی آب بخصــوص در رابط ــت و خصوصی ــه وضعی ــم مطالع عل
ــد. مطالعــه جــزر و  مســائل کشــتیرانی را هیدروگرافــی )Hydrography( گوین
مــد در دریاهــای آزاد و نوســانات ســطح آب و نیــز مــوج شناســی در قلمــرو ایــن 

علــم قــرار دارد. 

● هیدرومتری آب سنجی 
کــه بــه آن هیدرومتــری )Hydrometry( نیــز گفتــه می شــود. علــم اندازه گیــری 
آب و مســائل مربــوط بــه آن می باشــد، در واقــع ایــن علــم سنجشــهای مختلــف 

مرکــز آب، مقادیــر جریــان و مــوارد مشــابه بــه آن را در برمی گیــرد. 

● اقیانوس سنجی
ــی،  ــات فیزیکـ ــنجی )Oceanolography( خصوصیـ ــوس سـ ــم اقیانـ در علـ

شـــیمیایی، بیولوژیکـــی و دیگـــر ویژگـــی هـــای اقیانـــوس و دریاهـــای آزاد 
ـــیع  ـــش وس ـــی از دان ـــود بخش ـــم خ ـــن عل ـــرد. ای ـــرار می گی ـــه ق ـــورد مطالع م

اقیانوس شناســـی )Oceanology( بـــه شـــمار می آیـــد.

کاربردهای هیدرولوژی
ــر  ــم در طراحــی و طــرز عمــل ســازه هــای هیدرولیکــی نظی امــروزه ایــن عل
ــل،  ــی و پ ــاری و زهکش ــای آبی ــال ه ــی، کان ــره ای و انحراف ــدهای ذخی س
ــی  ــازی، طراح ــاده س ــزداری، ج ــیاب، آبخی ــرل س ــه و کنت ــی رودخان مهندس
ــای  ــه ه ــی و زمین ــهری و صنعت ــاب ش ــتی و فاض ــائل بهداش ــگاه مس تفرج

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــتردهای م ــور گس ــی بط ــت محیط زیس

ضرورت این علم )هیدرولوژی(
ســال بــه ســطح خشــکی هــای کــره زمیــن حــدود ۱۱۰۰۰۰ کیلومتــر مکعــب 
ــر  ــوض ۷۰۰۰۰ کیلومت ــزد در ع ــی ری ــرو م ــوی ف ــزوالت ج ــورت ن آب بص
ــم 4۰۰۰۰  ــن دو رق ــاوت ای ــود. تف ــارج میش ــر خ ــورت تبخی ــب آن بص مکع
ــد. ــد شــونده آب را تشــکیل می دهن ــع تجدی ــر مکعــب اســت کــه مناب کیلومت

ــر  ــدود ۷4۰۰ مت ــی ح ــا رقم ــطح دنی ــونده در س ــد ش ــرانه آب تجدی ــدار س مق
ــت  ــور یکنواخ ــدار بط ــن مق ــا ای ــت. ام ــر اس ــر نف ــرای ه ــال ب ــب در س مکع

ــت.  ــده اس ــیم نش تقس
ــر  ــر نف ــرای ه ــب در ســال ب ــر مکع ــم ۱۰۰۰ مت ــوژی رق متخصصــان هیدرول
ــد. ایــن رقــم در مصــر ۳۰ در  ــی یــک کشــور تعییــن کــرده ان را مــرز کــم آب
قطــر 4۰ در لیبــی ۱۶۰ در عربســتان ۱4۰ متــر مکعــب در ســال بــرای هــر نفــر 

بــرآورد شــده اســت. 
همگــی جــزء کشــورهای کــم آب محســوب می شــوند. در ایــران ایــن ســرانه 
ــاب  ــن حس ــا ای ــت. ب ــده اس ــن زده ش ــال تخمی ــب در س ــر مکع ۱۵۰۰ مت
ــای  ــی از راهه ــرد. یک ــی ک ــم آب تلق ــور ک ــک کش ــران را ی ــوان ای نمی ت

ــت.  ــع آب اس ــه از مناب ــتفاده بهین ــکی اس ــا خش ــازگاری ب س
ــای  ــان آبه ــوی، جری ــهای ج ــکان از ریزش ــد ام ــا ح ــه ت ــرد ک ــعی ک ــد س بای
ســطحی و منابــع زیرزمینــی بــه نحــو مطلــوب اســتفاده شــود و ایــن کار عملــی 

ــده هــای هیدرولیکــی. ــا شــناخت پدی ــود مگــر ب نخواهــد ب
***

  www.ake.blogfa.com :منبع
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آشنایي با روش هاي كاشت و نگهداري از 

  گياهان باغچه اي
فریبا فرهادیان

همیشه بهار 
 Calendnla officinalis :نام علمی

 Asteoaceae :تیره
گیــاه همیشــه بهــار بــا گلهایــی درشــت و رنگهــای زرد و نارنجــی بــرای تزییــن 
باغچــه هــای بهــاری شــما بســیار مناســب اســت. ایــن گیــاه براحتــی از طریــق 
بــذر تکثیــر مــی شــود. اگــر منطقــه ســکونت شــما آب و هوایــی معتــدل دارد، 
ــذر همیشــه بهــار را بکاریــد و در غیــر ایــن صــورت  بهتــر اســت در مهرمــاه ب
اگــر در منطقــه ای ســرد ســاکن هســتید اوایــل بهــار ایــن کار را انجــام دهیــد؛ 
البتــه اگــر در بهــار گیــاه را بکاریــد گلهــای کوچکتــری را بــه شــما خواهــد داد. 
برحســـب زمـــان کاشـــت بـــذر و آب و هـــوای منطقـــه گیاهـــان از اواخـــر 

زمســـتان تـــا بهـــار بـــه گل مـــی نشـــینند. 
ـــد از نشـــای  ـــه مـــی توانی ـــه خواهـــد زد؛ البت ـــاه پـــس از ۱۰روز جوان ـــن گی ـــذر ای ب

مقدمه
یکــی از کارهایــی کــه بــا فرارســیدن بهــار مرســوم اســت، کشــت و کار انــواع گلهــای بهــاری اســت. بــرای ایــن منظــور بایــد دســته ای از گیاهــان 
را کــه مقــاوم بــه یخبنــدان هســتند و ســرما را بخوبــی تحمــل مــی کننــد، انتخــاب نماییــد. همچنیــن بایــد دقــت کنیــد خــاک باغچه شــما بــه قدر 
کافــی حاصلخیــز باشــد ؛ امــا اگــر ایــن حاصلخیــزی خیلــی زیــاد باشــد ســبب مــی شــود در رشــد رویش گیــاه زیــاد شــده و گیــاه علفی شــود و گل 
ندهــد. در ابتــدا خــاک ســطحی را بــا شــن کــش خــوب بــه هــم زنیــد تــا بــه ذرات ریــز تبدیــل شــود. ســپس بذرهــا را بــه طــور پراکنده در ســطح 
خــاک بکاریــد و پــس از ایــن کــه نشــائها بــه حــد کافــی رشــد کردنــد آنهــا را جــا بــه جــا کنیــد و در زمیــن اصلــی بکاریــد. وقتــی ایــن نشــائها به 
گل رفتنــد بایــد بــه طــور مــداوم گلهــای خــراب را حــذف کنیــد و از بــه بــذر رفتــن گیــاه جلوگیری بــه عمــل آوریــد. بهترین نشــائها آنهایی هســتند 
کــه ٢یــا 3بــرگ حقیقــی داشــته باشــند. وقتــی نشــائ بــه ارتفاعــی در حــدود 5 تــا 8 ســانتی متــر برســد، کیفیــت آن تنــزل خواهــد کــرد در نتیجه 
نشــائ دچــار کمبــود غذایــی مــی شــود. وقتــی مــی خواهیــد نشــائها را جــا بــه جــا کنیــد، ســعی نماییــد در معــرض نــور مســتقیم قــرار نگیرنــد؛ 
چــون ریشــه هــا حســاس هســتند و بــزودی از میــان مــی رونــد. پــس از انتقــال نشــائ بایــد آبیــاری صــورت گیــرد و بــرای مــدت ٢۴ســاعت آنها 
را از اســترس رطوبتــی حفــظ کنیــد، یعنــی بــه آنهــا ســایه اضطــراری بدهیــد یــا چندیــن مرتبــه در روز آنهــا را بــا آب غبارپاشــی کنیــد تــا از خطــر 

پژمردگــی حفــظ شــوند. در زیــر تعــدادی از گیاهانــی کــه مــی توانیــد در ایــن فصــل در فضــای بــاز بکاریــد بــه طــور خالصــه گفتــه مــی شــود. 

ـــد. ـــان اســـتفاده کنی ـــرای کاشـــت در باغچـــه منزلت ـــز ب ـــا نی آمـــاده ایـــن گل زیب
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بنفشه 
 Viola tricolor :نام علمی

 Violaceal :تیره

ــه  ــی گیاهــی ک ــد، یعن ــی گوین ــا moon face م ــن گل زیب ــه ای ــس ب در انگلی
چهــره ای هماننــد مــاه دارد. بنفشــه یکــی از گیاهــان معــروف باغچــه اســت 
کــه در فصــل بهــار بــه حداکثــر گلدهــی مــی رســد. تمــام انــواع بنفشــه هــا 

مقــاوم بــه ســرما هســتند.
مــی توانیــد در مــرداد مــاه بــذر بنفشــه را بکاریــد و هنگامــی کــه نشــائها بــه 
قــدر کافــی درشــت شــدند، آنهــا را در زمیــن اصلــی بــه فواصــل ۱۵ســانتی متــر 
ــه زنــی آن  ــازه باشــد، قــوه جوان ــذر بنفشــه ت از یکدیگــر نشــائ کنیــد. اگــر ب
کامــل نیســت و بایــد یــک دوره ای را طــی کنــد تــا جنیــن آن برســد و توانایــی 
جوانــه زنــی پیــدا کنــد. هــم اینــک ارقامــی از بنفشــه بــا نــام بنفشــه 4 فصل بر 
اثــر بــه نــژادی حاصــل شــده انــد کــه در تمامــی فصــول گل مــی دهنــد و پاییز 
و بهــار فصــل حداکثــر گلدهــی آنهاســت. هماننــد همیشــه بهــار مــی توانیــد از 

نشــائهای آمــاده کاشــت در بــازار اســتفاده کنیــد.

میمون
 Antirrhinum majus :نام علمی

 Schrofulariaceal :تیره
گل در گیــاه میمــون بــه صورتــی بســیار زیبــا مــی رویــد، یعنــی خوشــه ای از 

گلهــای رنگــی روی ایــن گیــاه تیــره ظاهــر مــی شــود کــه زیبایــی فراوانــی 
بــه فضــای منــزل شــما خواهــد بخشــید. کاشــت میمــون نیــز هماننــد بنفشــه 

اســت. 
یعنــی بایــد بذرهــا را در شــهریور مــاه بکاریــد و ســپس در زمیــن اصلــی نشــائ 
کنیــد تــا در فصــل زیبــای بهــار گلهــای آن جلــوه بخــش منــزل شــما شــوند. 
بــذر میمــون بســیار ریــزی اســت و تنهــا بایــد روی ســطح خاک پاشــیده شــوند 
و بــا اندکــی فشــار بــه خــاک بچســبند. وقتــی گیــاه ۳ تــا 4 بــرگ درآورد بایــد 

ســر آن را قطــع کــرد تــا گیــاه چنــد شــاخه و زیباتــر شــود. 
بهتــر اســت گل میمــون در محلهــای آفتــاب گیــر کاشــته شــود؛ البتــه 
حاشــیه های نیمــه ســایه نیــز مناســب هســتند. الزم بــه ذکــر اســت کــه نشــای 
میمــون در اواخــر زمســتان بــرای فــروش عرضــه مــی شــوند کــه مــی توانیــد 

ــد. ــان بکاری ــد و در باغچــه منزلت ــداری کنی ــا را خری آنه

مینای چمنی 
 Bellis Perennis :نام علمی

 Composite :تیره
بــذر ایــن گیــاه را بایــد در ماههــای مــرداد یــا شــهریور بکاریــد تــا بتوانیــد از 
اواســط اســفند تــا اواخــر بهــار از گلهــای زیبایــش بهــره منــد گردیــد. ایــن گلها 

بــه رنگهــای مختلــف ســفید، ســرخ و قرمــز رنــگ وجــود دارنــد. اگــر نشــائها 
ــد، مــی توانیــد در فصــل پاییــز، در زمیــن  ــدازه کافــی رشــد کــرده بودن ــه ان ب
اصلــی اقــدام بــه کاشــت آنهــا کنیــد در غیــر ایــن صــورت ماههــای اســفند و 

فروردیــن بــرای ایــن کار مناســب هســتند. 
ــید،  ــاص داده باش ــن اختص ــت چم ــه کاش ــی را ب ــود محیط ــزل خ ــر در من اگ
می توانیــد مناطقــی از وســط و حاشــیه آن را بــه وســیله مینــای چمنــی تزییــن 
کنیــد. مینــای چمنــی بــه محلهــای آفتابــی و تــا حــدودی ســایه دار عــادت دارد.

پامچال 
 Primvla spp :نام علمی

 Primvlacece :تیره
شـاید بتـوان گفـت که وقتی پامچـال گل می دهـد، نوید بهار را با خـود می آورد 
و بحـق نـام آن را گل نـوروز نهاده انـد. گل پامچال محصول دمای خنک اسـت 
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و رشـد آن در گرمـای تابسـتان ناچیـز اسـت. ایـن گیاه نیـاز به خاکهـای قوی و 
مرطوب دارد و به زهکش خاک بسـیار حسـاس اسـت. برعکس آنچه در بنفشـه 
گفتـه شـد، بایـد بـی درنگ بذرهـای پامچال کاشـته شـوند. در غیر ایـن صورت 
ممکـن اسـت تـا ۶ مـاه جوانه زنی انجام نشـود. بهترین زمان کاشـت بـذر خرداد 
مـاه اسـت. بذرها را روی سـطح خـاک بپاشـید و روی آنها را خـاک نریزید تا نور 

به آنها برسـد و جوانـه بزنند. 
ــا  ــد و ت ــدان هــای کوچــک بکاری ــا را در گل ــی نشــائها آنه ــه محــض آمادگ ب
ــد.  ــداری کنی ــک نگاه ــل خن ــان را در مح ــت گیاهت ــدور اس ــه مق ــی ک جای
ــن  ــک تری ــه نزدی ــد ب ــی توانی ــد، م ــن روش عمــل کنی ــه ای ــر نتوانســتید ب اگ
گلفروشــی محلتــان مراجعــه کنیــد و یــک گلــدان زیبــای پامچــال را بخریــد و 

ســر ســفره هفــت ســین بنشــانید.

نرگس 
 Narcissus :نام علمی

 Amaryllidaceae :تیره
ــه  ــی از آن ک ــت. انواع ــوب اس ــیار محب ــازی بس ــان پی ــی از گیاه ــس یک نرگ
گلهــای ریزتــری دارنــد، بســیار معطرنــد. در مناطــق معتدلــه مــی تــوان پیــاز 
ــرون کاشــت و در مناطــق  ــان در فضــای بی ــر و آب ــای مه نرگــس را در ماهه
ســردتر بایــد ایــن کار را اواخــر تابســتان انجــام داد. بــه انــدازه ۳ برابــر طــول 

ــد.  ــاز را بکاری ــد و پی ــاز زمیــن را گــود کنی پی

ــن  ــس از رفت ــاوم هســتند و پ ــرف و ســرما مق ــه ب برگهــای نرگــس نســبت ب
ســرمای زمســتان همزمــان بــا شــروع ســال نــو گلهــای زیبــای آن می شــکفند. 
اگــر پیــاز را در گلــدان مــی کاریــد بایــد دقــت کنیــد کــه نیمــی از پیــاز بایــد 
خــارج از خــاک قــرار گیــرد. نرگــس شــیراز را نیــز مــی تــوان در ســر بطــری 
ــازل  ــن من ــرای تزیی ــا ب ــک بطــری زیب ــب ی ــن ترتی ــه ای ــرورش داد و ب آب پ

بهاریتــان درســت مــی کنیــد.

الله
 Tulipa gesnenana :نام علمی

 liliaceae :تیره
اللـه نیـز از گلهـای بسـیار زیبایی اسـت که به وسـیله پیـاز تکثیر می شـوند. در 
اوایـل مهـر مـاه پیازهای الله را به فواصل ۲سـانتی متر و در عمق ۱۰سـانتی متر 
و بـرای ایـن کـه دچـار یـخ زدگـی نشـوند روی آن را با برگ خشـک بپوشـانید. 
در فروردیـن و اردیبهشـت پیازهـا بـه گل مـی رسـند. بهتر اسـت دسـت کم هر 
۲سـال یـک بـار پیازهـا را از زمین خارج کنیـد و پیازچه هایشـان را جـدا نمایید.

همچنیـن مـی توانیـد در گلـدان نیز اقدام به کاشـت پیاز کنید. در مهـر ماه پیازها 
را در گلـدان بکاریـد و تـا مـاه آذر در فضـای بـاز قـرار دهیـد و روی آنهـا قدری 
بـرگ خشـک بریزیـد. در این مدت ریشـه هـا در پیاز بـه وجود می آینـد. پس از 
آن گلدانهـا را بـه درون اتاقـی بـا هوای معتـدل بیاورید تا گل در آنها ظاهر شـود. 

***
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راه هاي افزايش بازدهي آبياري در بخش كشــاورزي

مقدمه
اقلیـم آب و هوایـي در ایـران متنـوع بـوده و داراي آب و هوایـي متفاوت در نقاط مختلف اسـت . به طوریکه در نقاط خشـك و گرم - که وسـعت زیادي از 
کشـور را تشـکیل مي دهد - در فصل تابسـتان درجه حرارت از 3۴ تا 50 درجه سـانتیگراد )٩3 تا ۱٢٢ درجه فارنهایت( متغیر اسـت و بارندگیها نیز در 
قسـمت اعظـم کشـور که جزو مناطق خشـك و نیمه خشـك مي باشـد، محدود بـه دوره کوتاه زمسـتان و اوایل بهار آن هـم به میزان کم اسـت در نقاط 
دیگر مانند قسـمت شـمالي کوههاي البرز داراي باران نسـبتاً کافي براي کشـاورزي مي باشـد. در قسـمت شـمالي فالت مرکزي ایران متوسط بارندگي 
سـالیانه حـدود ٢٢0 میلـي متـر اسـت  در حالي که این مقدار در قسـمت جنوبي و جنوب شـرقي بـه حدود ۱٢0 میلي متـر تقلیل مي یابد. بـه عنوان مثال 
از مسـاحت کل کشـور حـدود ۱3 درصـد کمتر از ۱00 میلي متـر بارندگي و 6۱ درصد بین ۱00 تـا ٢50 میلي متر و ۱7 درصد بیـن ٢50 تا 500 میلي متر 
و 8 درصـد بیـن 500 تـا ۱000 میلـي متـر و یك درصد بیـش از ۱000 میلي متـر بارندگي دارند. پس در کشـور ما تقریباً سـه اقلیـم آب و هوایي غالب 
وجـود دارد کـه قسـمت اعظم آن به وسـعت 7۴ درصد یعني سـه چهـارم مسـاحت آن داراي اختصاصات آب و هوایي خشـك و نیمه خشـك با بارندگي 
کمتـر از ٢50 میلیمتـر و قسـمت دیگـر به وسـعت ۱7 درصد داراي بارندگي نسـبتاً متوسـط بین ٢50 تـا 500 میلي متر جزو مناطق معتدل اسـت و بقیه 
مسـاحت آن حـدود ٩ درصـد بـا بارندگـي بیـش از 500 میلي متر جـزو مناطق مرطوب ایران محسـوب مي شـود. پس شـرایط جوي و میـزان بارندگي 
ایجـاب مـي نمایـد که در بخش وسـیعي از مملکت، براي کشـت انواع محصوالت زراعي آبیاري انجام شـود و بـه لحاظ همین اختـالف در اقلیم هاي آب 
و هوایي، شـیوه هاي کشـت و انواع آنها و همچنین نوع آبیاري با یکدیگر فرق دارند. مثالً در مازندران بیشـتر نوع کشـت شـالي اسـت و بیشـتر منابع آب 
قابـل اسـتحصال ایـن منطقه براي آبیاري شـالیزارها بـه کار گرفته مي شـود و تنها روش آبیاري براي شـالي،کرتي با اسـتغراق دائم زمین مي باشـد. لذا 
بـراي باالبـردن بازدهـي آبیاري باید عواملي مانند میزان تعرق گیاه، تبخیر از سـطح آزاد، میزان اسـتغراق گیاه و سرازیرشـدن آب از مزرعه، فرونشسـت 

عمقـي آب در خـاک نفـوذ عمـودي و نفوذ افقـي و باالخره تلفات انتقـال آب تا آبگیر مزرعه و شـبکه توزیع مربوط به آن را مشـخص نمود.

اقداماتـــي کـــه بـــراي افزایـــش بازدهـــي آبیـــاري 
ضـــروري اســـت

۱. قطعـــه بنـــدي و تســـطیح اراضـــي و بهبـــود شـــیب اراضـــي بـــا ماشـــین آالت 
ـــیبدار  ـــي ش ـــالي در اراض ـــت ش ـــد از کش ـــن بای ـــطیح، همچنی ـــایل تس و وس
ـــاد آب  ـــرت زی ـــل پ ـــه دلی ـــا ب ـــواحل دری ـــن س ـــا و همچنی ـــه کوهه و دامن
تـــا زمانـــي کـــه اراضـــي مرغـــوب قابـــل کشـــت در دشـــت وجـــود دارد، 

ـــود. ـــري ش جلوگی
ـــیر  ـــت در مس ـــه اف ـــي ک ـــار در مناطق ـــاني و انه ـــاي آبرس ـــش کاناله ۲. پوش

ـــت.  ـــهود اس ـــاني مش آبرس
۳. کـــم نمـــودن نفـــوذ پذیـــري خـــاک بســـتر در صورتـــي کـــه نـــوع 
ـــم آن، در  ـــش رس و تحکی ـــا افزای ـــد ب ـــت باش ـــه درش ـــبک و دان ـــاک س خ
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ـــدور  ـــاد مق ـــه زی ـــل هزین ـــه دلی ـــي ب ـــش بتون ـــکان پوش ـــه ام ـــي ک صورت
نباشـــد.

4. از بیـــن بـــردن پیـــچ و خمهـــاي کاناهـــاي ســـنتي و الیروبـــي آنهـــا 
ـــاک و  ـــارو خاش ـــر: خ ـــرعت نظی ـــده س ـــد کنن ـــل کن ـــردن عوام ـــاک ک و پ
علفهـــاي هـــرز و همچنیـــن الیروبـــي و بهســـازي شـــبکه زهکشـــها و 

اصـــاح آب بندانهـــا بـــا باالبـــردن حجـــم ذخیـــره اي آنهـــا.
۵. احـــداث بندهـــا و دریچـــه هـــاي تقســـیم و بندهـــاي گابیونـــي بـــا 

نصـــب دریچـــه و مقســـم و اشـــل انـــدازه گیـــري. 
۶. ایجاد انگیزه براي باالبردن بازدهي آبیاري در کشـــاورزان.

۷. اصـــاح و تغییـــر روش هـــاي آبیـــاري ســـنتي بـــه سیســـتم آبیـــاري 
تحـــت فشـــار بـــراي ســـایر محصـــوالت کشـــاورزي.

ــه  ــت بهینـ ــال مدیریـ ــردش آب و اعمـ ــه گـ ــن برنامـ ــه و تدویـ 8. تهیـ
توزیـــع در بهـــره بـــرداري از تأسیســـات مربوطـــه. چـــون بـــر خـــاف 
روش آبیـــاري تحـــت فشـــار، سیســـتمهاي آبیـــاري ســـطحي مســـتلزم 
ـــک  ـــا ی ـــت ت ـــح اس ـــع صحی ـــق در توزی ـــارت دقی ـــي و نظ ـــک کار مدیریت ی

کار ســـرمایه گـــذاري. 
هرچنـــد کشـــاورزان بـــا ایـــن روش بـــه تجربـــه آشـــنایي دارنـــد لیکـــن 
ـــي  ـــردن بازده ـــه باالب ـــي در زمین ـــش فن ـــال دان ـــي و انتق ـــرفتهاي علم پیش

ـــت. ـــه اس ـــال نیافت ـــاورزان انتق ـــه کش ـــاري ب آبی
9. تدوین برنامه و اجراي طرح جامع آموزش و ترویج کشـــاورزي.

۱-9 - مشـــخص نمـــودن نـــوع و بافـــت خـــاک هـــر منطقـــه و میـــزان 
نفوذپذیـــري آن.

ـــه  ـــت آن در منطق ـــار و کیفی ـــر هکت ـــراي ه ـــاز ب ـــود نی ـــدار آب م ۲-9 - مق
ـــاه. ـــوع گی ـــر ن ـــت ه جه

۳-9- نیـــاز آبـــي گیـــاه در طـــي مراحـــل رشـــد و مشـــخص نمـــودن 
ـــر  ـــواي ه ـــه آب و ه ـــه ب ـــا توج ـــاه ب ـــراي هرگی ـــاري ب ـــان آبی ـــل زم فواص

منطقـــه.
ـــت(  ـــوي کش ـــت )الگ ـــل کش ـــان قاب ـــواع گیاه ـــودن ان ـــخص نم 4-9- مش

ـــاک. ـــي و آب و خ ـــرایط اقلیم ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــر منطق در ه
۵-9- رعایـــت الگـــوي کشـــت توســـط کشـــاورزان و تضمیـــن خریـــد و 

فـــروش ایـــن محصـــوالت توســـط ارگانهـــاي ذیربـــط دولتـــي.
***
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درخت خرمالو

خواص خرمالو
ــی  ــواص طب ــم، دارای خ ــوش طع ــگ و خ ــوش رن ــوه خ ــن می ــو، ای خرمال
ــرد،  ــیم، گوگ ــد کلس ــذی مانن ــواد مغ ــار از م ــو سرش ــت. خرمال ــی اس فراوان
فســفر، منیزیــم و آهــن اســت. خرمالــو ســنگ کلیــه را دفــع و ناراحتی هــای 
ــی  ــی و دیابت ــی عروق ــاران قلب ــرای بیم ــد و ب ــرف می کن ــی را برط گوارش
توصیــه می گــردد. پوســت میــوه خرمالــو هنگامــی کــه کامــا رســیده باشــد 

ــت.  ــن اس ــاده تان ــوی ۱/4 م محت
ــازه مصــرف می شــود، در  ــام و ت ــه صــورت خ ــه ب ــر آن ک ــو عــاوه ب خرمال
آجیــل و بــه صــورت میــوه خشــک نیــز یافــت می گــردد. بــا پختــن خرمالــو 
می تــوان مربــا، مارمــاالد و نیــز انــواع شــیرینی و کیــک تهیــه نمــود. خرمالــو 

دارای گلوکــز کمــی بــوده و پروتئیــن موجــود در آن در حــد تعــادل اســت.
ــز  ــت. مغ ــم اس ــنگین و محک ــیار س ــوس( بس ــو )آبن ــت خرمال ــوب درخ چ
ــت و در  ــراق اس ــیاه ب ــگ س ــه رن ــیری ب ــه گرمس ــن گون ــوب در چندی چ
صنایــع منبــت کاری، معــرق کاری و مبل ســازی و غیــره کاربــرد فــراوان 
ــاظ  ــو از لح ــوب خرمال ــکا، چ ــی و آمری ــورهای اروپای ــن در کش دارد. همچنی

اقتصــادی حایــز اهمیــت و گران قیمــت اســت.

مقدمه
ــالدی  ــرن نوزدهــم می ــل ق ــرده شــد. در اوای ــه ســایر نواحــی آســیای شــرقی ب ــن اســت و ســپس ب ــی آســیا و کشــور چی ــو بوم خرمال
 The fire of zeuz ــا ــش ی ــو الهــه آت ــه خرمال ــان باســتان ب ــت. در اســاطیر یون ــرورش یاف ــرده شــد و کاشــت و پ ــکا ب ــا و آمری ــه اروپ ب
می گفتنــد. کاســه گل خرمالــو همــراه بــا میــوه آن چیــده می شــود، ولــی هنگامــی کــه میــوه کامــاًل رســیده می شــود، کاســه گل به آســانی 
از میــوه جــدا می گــردد. گونــه ژاپنــی آن بــه نــام کاکــی )KaKi )Diospynos kaki در حــد بســیار گســترده ای پــرورش می یابــد و تولیــد 
می گــردد. گونــه کاکــی دارای بافــت نســبتاً فیبــری و دارای مــزه شــیرین و گــس اســت. ارقــام چینــی خرمالــو خوشــمزه تر و درخــت آن 

ــت. ــم اس ــای ضخی دارای برگ ه

پرورش درخت خرمالو
ـــی  ـــور و در مناطق ـــق محص ـــت و در مناط ـــت اس ـــاب دوس ـــو آفت ـــاه خرمال گی
ـــت دارای  ـــی اس ـــاب کاف ـــا آفت ـــدل ب ـــک و معت ـــوای خن ـــه دارای آب و ه ک
رشـــد و عملکـــرد مطلوبـــی اســـت و در مناطقـــی کـــه هـــوا کمـــی ســـرد 
ـــرما و  ـــی از س ـــارات ناش ـــا از خس ـــردد ت ـــور گ ـــراف آن محص ـــد اط ـــت بای اس
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یخ زدگـــی محافظـــت گـــردد. 
ــو در  ــاه خرمال ــت. گی ــرما اس ــه س ــاوم ب ــی مق ــال گیاه ــن ح ــو در عی خرمال
مناطــق گــرم و نیمــه گــرم تــا ۱۲- درجــه ســانتی گراد را تحمــل می نمایــد، 

ولــی بــه ســرمای زمســتان نیازمنــد اســت.
ــا بافــت متوســط  ــو در دامنــه وســیعی از خاک هــای مختلــف ب درخــت خرمال
ــت  ــا باف ــی ب ــای رس ــی در خاک ه ــز و حت ــب و حاصلخی ــی مناس و زهکش

ــد.  ــد می نمای ــنگین رش س
ایــن درخــت در مناطقــی کــه اســیدیته خــاک بیــن ۶/۵ تــا ۷/۵ باشــد دارای 
ــل  ــی آب قاب ــکی و کم ــه خش ــبت ب ــل آن نس ــت و تحم ــوب اس ــد مطل رش
ــه  ــرد محصــول را ب ــی، عملک ــا آب کاف ــاری آن ب ــی آبی ماحظــه اســت، ول

ــد.  ــش می ده ــی افزای ــل توجه ــو قاب نح
درخــت خرمالــو دارای ریشــه های قــوی اســت و هنــگام غــرس نهــال 
ــر  ــه حداکث ــان رســیدن ب ــق کاشــته شــود. زم ــی عمی ــد در گودال ــو بای خرمال

ــاز دارد. ــان نی ــال زم ــی ۱۰ س ــه ۷ ال ــول ب محص

خاک مناسب برای درخت خرمالو
ــه آب و  ــوذ ب ــل نف ــد ســبک و قاب ــو بای ــرای درخــت خرمال خــاک مناســب ب

ــد.  ــز باش حاصلخی
ـــه  ـــت ک ـــک اس ـــوب و خن ـــاک  مرط ـــت، خ ـــن درخ ـــرای ای ـــاک ب ـــن خ بهتری
ـــواب  ـــر ج ـــد بهت ـــری دارن ـــای حاصلخیزت ـــه خاک ه ـــی ک ـــات قدیم اصـــواًل باغ
ــد  ــه می خواهنـ ــرادی کـ ــر اســـت افـ ــه همیـــن دلیـــل بهتـ ــد؛ بـ می دهنـ
ـــاک  ـــازل را از خ ـــه من ـــل باغچ ـــد داخ ـــاه نماین ـــن گی ـــت ای ـــه کش ـــدام ب اق

ـــد.  ـــر کنن ـــی پ ـــات قدیم باغ
علــت موفقیــت کاشــت ایــن درخــت در بعضــی از منــازل همیــن امــر اســت، 
زیــرا بعضــی از افــراد بــرای باغچــه منــازل از خــاک مراتــع اســتفاده می کننــد 

کــه بــرای کاشــت و پــرورش ایــن گیــاه مناســب نیســت.
ــه  ــن نکت ــه ای ــا ب ــراوان دارد. ام ــه کودهــای دامــی ف ــاز ب ــو نی درخــت خرمال
نیــز بایــد توجــه داشــت کــه از کودهــای پوســیده دامــی اســتفاده گــردد و نــه 

از کودهــای تــازه و نپوســیده. 
همچنیــن بهتــر اســت داخــل منــازل بــه دلیــل ایــن کــه حجــم خــاک باغچــه 
کــم و محیــط رشــد ریشــه محــدود اســت، جهــت تغذیــه درختــان خرمالــو از 

کودهــای نیمــه آلــی بــه نــام ورز اســتفاده گــردد.

در اســفند مــاه پــس از رفــع ســرمای زمســتان بــه ازای هــر درخــت خرمالــو 
ــا ۵ کیلوگــرم ورز در ســطح باغچــه پخــش می کننــد و عمــل شــخم زنی  4 ت
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــل شــخم زنی بای ــن عم ــد. در حی را انجــام می دهن

شــود کــه حتمــًا زمــان آن در اســفند مــاه باشــد.
 بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه درخــت خرمالــو بــه شــخم عمیــق نیــاز نــدارد 
ــد(،  ــم می گردن ــر ترمی ــختی و دی ــد به س ــیب ببینن ــه ها آس ــر ریش ــون اگ )چ
پــرورش دهنــدگان بایــد بــرای دو نکتــه ذیــل اهمیــت ویــژه ای قایــل شــوند:

۱- از کودهای پوســیده دامی استفاده شود.
۲- شخم سطحی باشد.

این دو مورد از عوامل موفقیت در پرورش این گیاه محســوب می شــود .
 

خاک باغچه
جهــت پــرورش درخــت خرمالــو حتمــًا بایــد عمــل زهکشــی بــه خوبــی انجــام 
ــا 4۰  ــدود ۳۰ ت ــرد ح ــورت می گی ــه ص ــاری باغچ ــه آبی ــی ک ــود. در زمان ش

دقیقــه بعــد بایــد آب بــه خوبــی در خــاک نفــوذ کــرده باشــد. 
چنانچـــه آب بیـــش از ایـــن زمـــان در باغچـــه بمانـــد، عمـــل زهکشـــی 
ـــان  ـــرور زم ـــه م ـــه ب ـــردد، وگرن ـــاح گ ـــاک اص ـــد خ ـــوده و بای ـــوب ب نامطل
درخـــت خرمالـــو بـــر اثـــر عـــدم زهکشـــی مناســـب آســـیب دیـــده و بـــا 
ـــر  ـــه ه ـــود. ب ـــراه می ش ـــدن هم ـــک ش ـــا خش ـــوه و ی ـــا می ـــرگ ی ـــزش ب ری
ـــط و  ـــت متوس ـــد دارای باف ـــو بای ـــت خرمال ـــرورش درخ ـــن پ ـــاک زمی ـــال خ ح

حاصلخیـــز باشـــد و عمـــل زهکشـــی را بـــه خوبـــی انجـــام دهـــد.
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ازدیاد
درخــت خرمالــو از طریــق تکثیــر غیرجنســی کمتــر کشــت می گــردد و تقریبــًا 
ــوند.  ــته می ش ــدی کاش ــذر خرمن ــق کشــت ب ــو از طری ــان خرمال ــام درخت تم
خرمنــدی همــان خرمالــوی ریــز اســت کــه میــوه آن قابــل خــوردن نیســت. 
ــه و  ــا را گرفت ــذر آن ه ــرده و ب ــع آوری ک ــا را جم ــیدن، میوه ه ــس از رس پ

ــد.  ــاده می کنن ــت آم ــت کاش جه
در آذر یــا دی مــاه بــذر بــه صــورت ُپــر )فشــرده( کشــت می گــردد کــه پــس 

از رفــع ســرما و یخبنــدان بــذر جوانــه زده و از خــاک خــارج می شــود.
در ســال اول، نهــال رشــد کــرده و در ســال دوم در فصــل خــزان یــا اســفند 
ــال  ــردد. در س ــت می گ ــه دوم کش ــب در خزان ــه مناس ــا فاصل ــال ب ــاه نه م
ــل  ــال عم ــاه روی نه ــن م ــا ۲۵ فروردی ــدود ۱۵ ت ــار ح ــل به ــوم، در فص س

ــرد.  ــام می گی ــکمی انج ــد ش پیون
پیوندک هــا در ســال ســوم رشــد می کننــد و در پایــان ســال ســوم در فصــل 
خــزان یــا اســفند مــاه قابــل انتقــال بــه زمیــن اصلــی هســتند. بهتــر اســت 
ــد،  ــه نماین ــن تهی ــای مطمئ ــدی را از مکان ه ــال پیون ــدگان نه ــرورش دهن پ
چــون تولیــد نهــال پیونــدی تقریبــًا مشــکل اســت و یکــی از دالیــل قیمــت 

بــاالی نهــال پیونــدی خرمالــو همیــن مــورد اســت. 

نکات مهم در زمان کاشت درخت خرمالو
ــاه اســت. چنانچــه  ــفند م ــدود ۱۵ اس ــدی ح ــو پیون ــان کاشــت خرمال ۱- زم
ــاد  ــال زی ــرمازدگی نه ــروز س ــال ب ــود، احتم ــدام ش ــت کشــت اق ــر جه زودت

ــت. ــاس اس ــی حس ــل جابه جای ــه عم ــون ب ــت، چ اس
۲- نهــال پیونــدی در موقــع کاشــت حتمــًا تــا همــان محلــی کــه در خزانــه 
ــوده در محــل کاشــت در زیــر خــاک قــرار گیــرد. نکتــه قابــل  زیــر خــاک ب
ــال و ســطحی کاشــتن هــر دو  ــق کاشــتن نه ــه عمی ــن اســت ک ــت ای اهمی

مضــر اســت.
۳- در زمــان کاشــت از دادن هرگونــه کــود حیوانــی و کــود شــیمیایی 
خــودداری شــود. عمــل تقویــت از ســال دوم شــروع شــود کــه بهتــر اســت از 

ــردد. ــتفاده گ ــان ورز اس هم
ــال  ــا نه ــود و ت ــام ش ــت انج ــک نوب ــاری ی ــل آبی ــت، عم ــس از کاش 4- پ

ــرد. ــورت نگی ــاری دوم ص ــت، آبی ــزده اس ــه ن ــو جوان خرمال
۵- از سال دوم عمل سربرداری و هرس فرم دهی طی دو تا سه سال انجام گیرد.

بعــد از کاشــت نهــال خرمالــو در محــل اصلــی، بعــد از ســال دوم بایــد عمــل 
ــه ایــن نکتــه  کوددهــی و تقویــت انجــام گیــرد. در ســال های بعــدی بایــد ب
ــی  ــت؛ یعن ــاله اس ــک س ــاخه های ی ــو روی ش ــوه خرمال ــه می ــرد ک ــه ک توج
در فصــل خــزان اگــر هرســی صــورت گیــرد، شــاخه ســال قبــل کــه محــل 

تولیــد میــوه اســت نبایســتی حــذف شــود.
درخــت خرمالــو در فصــل بهــار بــه آب کمتــری نیــاز دارد و در فصــل تابســتان 

بــا گــرم شــدن هــوا نیــاز بــه آب بیشــتری دارد.
ــازه تشــکیل شــده در  بعضــی از پــرورش دهنــدگان از ریــزش خرمالوهــای ت
ــا بیمــاری نیســت، بلکــه  ــد کــه علــت آن آفــت ی فصــل بهــار شــکایت دارن
چــون درخــت خرمالــو بــه میــزان زیــادی گل تولیــد می کنــد و اگــر شــرایط 
ــکیل  ــس از تش ــود، پ ــوه می ش ــه می ــل ب ــا تبدی ــام گل ه ــد تم ــب باش مناس
ــدارد،  ــا را ن ــی میوه ه ــه تمام ــداری و تغذی ــوان نگه ــت ت ــون درخ ــوه چ می
ــد  ــدود ۵۰ درص ــد ح ــده باش ــت نش ــه و تقوی ــوب تغذی ــت خ ــه درخ چنانچ

ــزش دارد.  ــی ری ــت فندق ــا در حال میوه ه
امــا چنانچــه درخــت خــوب تغذیــه و تقویــت شــده باشــد، میــزان ریــزش میوه 
در فصــل بهــار کمتــر اســت. بــه هــر حــال درخــت خرمالــو آن مقــدار میــوه را 

کــه می توانــد تغذیــه کنــد، نگــه مــی دارد و اضافــی آن ریــزش دارد.
 

آفات و امراض درخت خرمالو
ــا بـــه پوســـت میـــوه خرمالـــو صدمـــه زده و  مگـــس ســـفید و تریپس هـ

ــد.  ــو می گردنـ ــوه خرمالـ ــدن میـ موجـــب بدرنـــگ شـ
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آبیاری بیش از حد نیز موجب فاســـد شدن ریشه گیاه می گردد. 
ـــه  ـــو صدم ـــت خرمال ـــه درخ ـــه ریش ـــز ب ـــوش نی ـــد م ـــوذی مانن ـــات م حیوان

می آورنـــد. وارد 
زود گلدهــی، ریــزش محصــول و تــرک خــوردن میــوه در اطــراف کاســبرگ 
ــود.  ــوب می ش ــو محس ــت خرمال ــراض درخ ــوه از ام ــوختگی می ــاب س و آفت
ریــزش میــوه پدیــده ای طبیعــی در درختــان میــوه از جملــه خرمالــو اســت و در 
عیــن حــال تغذیــه گیــاه خرمالــو بــا کــود پوســیده حیوانــی بــه مقــدار کافــی 

ــد. ــری جلوگیــری می نمای ــه نحــو موث ــوه ب از ریــزش می
 

ارقام خرمالو
* خرمالــو دارای ارقــام گــس astringent و غیرگــس non- astringent  اســت 

کــه از نظــر انــدازه، شــکل و مــزه بســیار متفــاوت هســتند.
 

گرده افشانی باغات خرمالو
گیــاه خرمالــو هــم از طریــق گرده افشــانی و هــم از طریــق بکرزایــی، تولیــد 
ــوه از  ــد می ــده، تولی ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــی ب ــد، ول ــوه می نمای می
طریــق بکرزایــی، موجــب ریــزش مــداوم محصــول می گــردد و گرده افشــانی 
ــداوم محصــول  ــزش م ــد و از ری ــش می ده ــوه را افزای عملکــرد برداشــت می

ــد. ــری می نمای جلوگی
بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده در کشــور اســترالیا، گرده افشــانی از طریــق 
ــانی  ــه گرده افش ــاز ب ــرد و نی ــورت می گی ــل ص ــور عس ــژه زنب ــرات به وی حش

مکانیکــی نیســت. بیشــتر تولیدکننــدگان و پرورش دهنــدگان خرمالــو در 
ــد.  ــتفاده می نماین ــاده اس ــو م ــای خرمال ــترالیا، از گونه ه ــور اس کش

بومــی  گونه هــای  دیگــر  و   mallifera اروپایــی  نــژاد  از  زنبــور عســل 
ــی در  ــرد باالی ــد Trigona spp دارای عملک ــل مانن ــور عس ــترالیایی زنب اس
گرده افشــانی هســتند. بــا نصــب کنــدو زنبــور عســل در درون باغــات خرمالــو 
ــد  ــرد تولی ــترین عملک ــوان بیش ــار می ت ــر هکت ــدو در ه ــا ۲ کن ــه ازاء ۳ ت ب

ــت آورد.  ــه دس ــول را ب محص
متوســط تولیــد خرمالــو در ایــن کشــور در هــر هکتــار ۳۵ تــن اســت. خرمالــو 
تولیــد شــده در اســترالیا بــه غیــر از مصــرف داخلــی بــه کشــورهای اروپایــی، 

ســنگاپور، تایلنــد و ژاپــن صــادر می گــردد.
ــو ۳۵  ــان خرمال ــی درخت ــترالیا، گلده ــور اس ــیر کش ــه گرمس ــق نیم در مناط
ــد از ســپری شــدن فصــل ســرما رخ می دهــد. چنانکــه فصــل ســرما  روز بع
ــد.  ــر می گردن ــا ظاه ــد از ۷۰ روز گل ه ــد، بع ــداوم یاب ــول ت ــور معم ــه ط ب
ــه  ــرای جوان ــانتی گراد ب ــه س ــا ۱۷ درج ــن ۱۲ ت ــوب بی ــرارت مطل ــه ح درج
ــوب  ــه مطل ــد غنچ ــرای تولی ــانتی گراد ب ــه س ــا ۳۲ درج ــه و ۲۷ ت زدن غنچ
ــانی  ــد گرده افش ــد گل  بای ــان تولی ــه از زم ــی دو هفت ــک ال ــد از ی ــت. بع اس
ــی ۱۰ درصــد  ــرد. زمــان گرده افشــانی هنگامــی اســت کــه ۵ ال صــورت  پذی

ــند.  ــده باش ــر ش ــکوفه ها ظاه ش
ــر  ــرار داده و از نشســتن ب ــورد هجــوم ق ــط شــکوفه ها را م ــور عســل فق زنب
ــو در  قســمت های دیگــر درخــت خــودداری می نمایــد. زمــان برداشــت خرمال

ــان و آذر اســت. کشــور اســترالیا در ماه هــای آب

برداشت و انبارداری محصول خرمالو
ــی  ــت و هنگام ــوه از درخ ــدن می ــو، چی ــت خرمال ــب ترین روش برداش مناس

ــا کاســه گل اســت. اســت کــه ســفت، رســیده و همــراه ب
ــه  ــر درج ــو صف ــول خرمال ــداری محص ــرای نگه ــه ب ــرارت بهین ــه ح درج
ــا 9۵  ــو 9۰ ت ــوه خرمال ــداری می ــل نگه ــبی مح ــت نس ــانتی گراد و رطوب س

ــت. ــد اس درص
ــو از مزیت هــای ایــن محصــول اســت.  انبــارداری و حمل ونقــل آســان خرمال
ــه بازارهــای  ــو را بیــش از ســه مــاه نگهــداری و ب ــوان محصــول خرمال می ت

مصــرف عرضــه نمــود.
***
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پرورش کفشدوزک برای مبارزه ارگانیک با آفات کشاورزی

ــدود  ــه ح ــتند ک ــات هس ــی آف ــمنان طبیع ــکارگر از دش ــدوزک های ش کفش
ــرای  ــره ب ــن حش ــت. از ای ــده اس ــناخته ش ــا ش ــا در دنی ــه از آنه ــزار گون ۲ه

ــود.  ــتفاده می ش ــده اس ــات مکن ــه و آف ــته، کن ــرل ش کنت
نــوع خاصــی از آن کــه در ایــران نیــز پــرورش می یابــد بــه عنــوان 
»کریپتولمــوس« معــروف اســت و در باغــات چــای و مرکبــات نقــش شــکارگر 

را بــازی می کنــد.
ــا یکــی از  ــام »چــای ارگانیــک« را نشــنیده باشــید ام ــه حــال ن ــا ب شــاید ت
دالیــل تولیــد ایــن چــای وجــود کفشــدوزک کریپتولمــوس اســت. در صــورت 
ــچ  ــع و کافــی کفشــدوزکها در باغــات چــای، اســتفاده از هی ــه موق حضــور ب
ــه  ــتنی ب ــت داش ــره دوس ــن حش ــرا ای ــت. زی ــر نیس ــه پذی ــمی توجی ــوع س ن

ــه ســموم و آفتکشــها حســاس اســت. شــدت نســبت ب
شــاید بــاور نکنیــد امــا پــرورش ایــن حشــره در ایــران به طــور چشــمگیری رو 

افزایــش اســت و افــراد زیــادی از کنــار ایــن شــغل کســب درآمــد می کننــد. 
هم اکنـــون بـــا پـــرورش انبـــوه و صـــادرات ایـــن حشـــره زیبـــا درآمـــد 
ــوس در  ــدوزک کریپتولمـ ــه کفشـ ــود چراکـ ــما می شـ ــب شـ ــی نصیـ خوبـ

مقدمه
اگـر قـرار اسـت محصولـی نـام ارگانیـك را بـه یـدک بکشـد، بایـد در مدیریـت پـرورش آن دقت کرد تـا به هیـچ نوع سـم یا کود شـیمیایی 
آلـوده نشـود. بنابرایـن از بیـن بردن آفـات مزارع، باغات و گلخانه ها به حشـراتی سـپرده می شـود کـه می توانند بـدون ایجاد آلودگی، سـبزی 
مزرعه هـا را حفـظ کننـد. حشـراتی کـه پـرورش آنها کسـب و کار جدیـدی را ایجاد کرده اسـت. از سـال 73 که بحـث کنترل بیولوژیك شـکل 
گرفت، متعاقب آن کنترل سـموم و کودهای شـیمیایی مطرح شـد. اما اگر در مزارع از سـموم و آفتکشـها اسـتفاده نشـود، قارچها و آفتها تمام 
محصـوالت را از بیـن خواهـد بـرد و عمـال چیزی به نام کشـاورزی وجـود نخواهد داشـت. بر این اسـاس از دشـمنان طبیعی علیه آفـات برگ، 

سـاقه و میـوه اسـتفاده می شـود که بـدون آسـیب زدن به محصـول، همزیسـتی متقابلی بـا گیاه برقـرار می کنند.

خـــارج از کشـــور حـــدود نیـــم دالر ارزش دارد.

نخستین قدم، تهیه غذاست
ـــذای  ـــد، غ ـــر کنی ـــد فک ـــه بای ـــزی ک ـــن چی ـــه اولی ـــدوزک ب ـــرورش کفش در پ
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ـــه  ـــا جوان ـــدو ی ـــود در ک ـــکهای آردآل ـــره از شپش ـــن حش ـــت. ای ـــاز اس ـــورد نی م
ــد.  ــتفاده می کنـ ــیب زمینی اسـ سـ

ــدون  ــا ســیب زمینی هــای ســالم و ب ــد کدوهــا ی ــز بای ــل از هــر چی شــما قب
پوســیدگی را از بــازار خریــداری و آنهــا را بــه شپشــک آلــوده کنیــد. الزم بــه 
ــد از  ــت، می توانی ــی اس ــورت کلون ــه ص ــه ب ــی را ک ــن آلودگ ــت ای ــر اس ذک
مراکــز تحقیقــات گیــاه پزشــکی و یــا پرورشــی بــه مقــدار مــورد نیــاز تهیــه 

کــرده و کار را آغــاز کــرد.
بــه طــور متوســط یــک مــاه طــول می کشــد کــه آلودگــی تمــام ســطح کــدو 
را فــرا بگیــرد. البتــه بــه فاصلــه هــر ۱۰ تــا ۱۵ روز بایــد کدوهــا را جابجــا کرد. 
در روزهــای ســرد ســال، نیــاز بــه دســتگاه گــرم کننــده ای داریــد کــه دمــای 

اتــاق را بیــن ۲۵ تــا ۲9 درجــه ســانتیگراد نگهــدارد.
ــادی و  ــم اقتص ــه ش ــه ب ــت ک ــیب زمینی ها کاری اس ــا و س ــارداری کدوه انب
ــف  ــای مختل ــد قیمت ه ــال بای ــوان مث ــه عن ــاج دارد. ب ــی خاصــی احتی تیزبین

ــازار ســنجید. ســیب زمینــی و کــدو را در ب
در مواقعــی کــه قیمــت یکــی از ایــن اقــام بــاال رفــت، می تــوان دیگــری را 
کــه قیمــت پایینتــری دارد، جایگزیــن کــرد و بدیــن ترتیــب صرفــه جویــی در 

هزینــه هــا را مبنــای کار قــرار داد.
بــه هــر ترتیــب بنابــر مســاحتی کــه در اختیــار داریــد، می توانیــد تعــداد کدوهــا 
ــود،  ــه شپشــک آردآل ــا ب ــل آنه ــدن کام ــته ش ــس از آغش ــد. پ ــم کنی را تنظی

اکنــون غــذای مــورد نیــاز کفشــدوزک آمــاده اســت.
ــن  ــه همی ــا ب ــن رشــته، تنه ــاالن ای ــد کــه بســیاری از فع ــب اســت بدانی جال
ــی  ــی کار، یعن ــد و ممکــن اســت قســمت دوم و اصل ــادرت می ورزن ــه مب حرف
پــرورش کفشــدوزک را دنبــال نکننــد. چراکــه تــا اینجــا هــم می تواننــد درآمــد 
درخــور توجهــی بــرای خــود داشــته باشــند؛ هرچــه کــدوی آلــوده بــه شپشــک 

آردآلــود بیشــتر، درآمــد بیشــتر!

پرورش کفشدوزک
کفشــدوزک کریپتولمــوس، بومــی کشــور اســترالیا بــوده و بــرای اولیــن بــار در 
ســال ۱888 میــادی بــرای کنتــرل آفــات معرفــی شــد. ایــن گونــه در طــول 

زندگــی اش 4۰۰ تــا ۵۰۰ تخــم تولیــد می کنــد. 
طــی مراحــل مختلفــی کــه حــدود یــک مــاه طــول می کشــد، ایــن تخمهــا 

ــل می شــوند.  ــغ تبدی ــه حشــره بال ب

الرو ایــن کفشــدوزک در طــول دوره الروی بــه بیــش از ۲۵۰ عــدد شپشــک 
آردآلــود بــرای تغذیــه نیــاز دارد.

الروهـا در ابتـدا اشـتهای زیـادی دارنـد، بنابراین الزم اسـت که به طـور مداوم 
کلونیهـای شپشـک را در اختیـار آنهـا قـرار دهیـد. پـس از رسـیدن بـه سـن 
بلـوغ، می توانیـد هـر کفشـدوزک را بـه طـور میانگیـن بـه قیمـت ۵۰ تـا ۷۰ 
تومـان بفروشـید. البتـه ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه پیـش از شـروع کار، 

مشـتری های خـود را پیـدا کـرده و از بـازار فـروش اطمینـان داشـته باشـید.
مســاحت مــورد نیــاز بــه وســعت کار شــما وابســته اســت. امــا دســت کــم بــه 
۲ اتــاق ۳ در4 مجــزا احتیــاج داریــد کــه حداقــل ۲۰ متــر از هــم فاصله داشــته 
ــرای پــرورش کفشــدوزک.  ــرای تولیــد شپشــک و دیگــری ب باشــند. یکــی ب
منفذهــا و خروجی هــای اتاقهــا بایــد بــه طــور کامــل پوشــیده شــود. تهویــه 
مناســب و سیســتم تنظیــم دمــا از دیگــر مــواردی اســت کــه رعایــت آن در 

اتاقهــا ضــروری اســت.

برآورد
حــال تصــور کنیــد کــه قــرار اســت در یــک هکتــار بــاغ چــای کــه آلــوده بــه 
شپشــک اســت، کفشــدوزک ها را رهــا کنیــد. معمــوال در هــر هکتــار حــدود 
ــه  ــر بوت ــرای ه ــه طــور متوســط ب ــه چــای کاشــته می شــود. ب ــزار بوت ۱۶ه
حداقــل 4 کفشــدوزک نیــاز اســت. اگــر یــک چهــارم بوتــه هــا آلــوده باشــد 

ایــن بــاغ بــه ۱۶هــزار کفشــدوزک نیــاز دارد. 
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ــون  ــاغ، یــک میلی ــن ب ــه ای ــال کفشــدوزکها ب در نتیجــه درآمــد شــما از انتق
و ۱۲۰هــزار تومــان خواهــد بــود. ایــن در حالــی اســت کــه سمپاشــی چنیــن 
ــر  ــه در ب ــان هزین ــون توم ــر ۲ میلی ــغ ب ــم، بال ــوع س ــاس ن ــر اس ــی، ب باغ
ــا  ــی، تنه ــودن از آلودگ ــاری ب ــم ع ــه رغ ــر آن کفشــدوزکها ب ــاوه ب دارد. ع
ــور  ــدار مجب ــی، باغ ــا در سمپاش ــوند. ام ــز می ش ــدف متمرک ــای ه ــر بوته ه ب

ــد. ــن برون ــا شپشــکها از بی ــد ت ــه ســم آغشــته کن ــه را ب اســت کل بوت
هـم اکنـون که در فصل سـرد سـال هسـتیم، تولیـد کلونیهای شپشـک به طور 
چشـمگیری می توانـد سـودآور باشـد. قیمـت کـدوی آلوده شـده حـدودا ۳ تا 4 
برابـر قیمـت کدوی سـالم اسـت. بنابراین کسـانی هسـتند که از فـروش همین 
کدوهـای آلـوده امـرار معـاش می کنند. البته نگهـداری و مراقبـت از آن مهارت 

و کوشـش خاصـی را می طلبـد که مسـتلزم کسـب تجربه اسـت. 
عــاوه بــر آن بــه دلیــل مشــکات پــرورش کفشــدوزک در چنیــن فصولــی، 
ممکــن اســت در فروردیــن مــاه ســال بعــد، قیمــت هــر کفشــدوزک مــادری 
ــت  ــان هــم برســد. پــس از فرصــت پیــش آمــده نهای ــا ۳۰۰ توم ــه ۲۰۰ ی ب

اســتفاده را ببریــد!

آشنایی با نقش کفشدوزک و دفع آفات
از دشــمنان طبیعــی شــته هــا کــه احتمــااًل  اکثــر مــردم آنهــا را در طبیعــت 
ــا  ــی از کفشــدوزک ه ــه های ــد، کفشــدوزکها هســتند. گون ــرده ان مشــاهده ک
ــا و  ــپتمپونکتاتا و هیپودامی ــه ای ککسیناس ــت نقط ــدوزک هف ــد کفش مانن

ــته ها  ــل از ش ــه حشــره کام ــم در مرحل ــه الروی و ه ــم در مرحل ــا، ه ریه گات
ــک شــته هــا هســتند.  ــرل بیولوژی ــل مهــم کنت ــد و از عوام ــی کنن ــه م تغذی
عمومــًا کفشــدوزکها طیــف وســیعی از شــته هــا را مــورد تغذیــه قــرار 
می دهنــد و تنهــا از یــک گونــه خــاص از شــته هــا تغذیــه نمــی کننــد. اگــر 
در محیــط گلخانــه ای فقــط دو یــا ســه نــوع کفشــدوزک رهــا شــود، تمــام 

ــد.  ــن مــی برن شــته هــا را از بی
بــه طــوری کــه کفشــدوزک هفــت نقطــه ای از حــدود ۵۰ نــوع شــته تغذیــه 
ــه آن  ــه ب ــدوزک ک ــن کفش ــت. ای ــار اس ــی ف ــی پل ــه عبارت ــا ب ــد ی ــی کن م
ــن و  ــراوان تری ــود، از ف ــی ش ــه م ــز گفت ــات C-7 نی ــی اوق ــه دوز و گاه پین
ــاط  ــام نق ــه در تم ــای حشــرات شــکارچی اســت ک ــه ه ــن گون ــروف تری مع

ــت.  ــته اس ــی داش ــرد فراوان ــک کارب ــارزه بیولوژی ــا در مب ــف دنی مختل
الرو حشــرات بالــغ از انــواع شــته هــای آزاد، گالــزا و حتــی شــته هــای ریشــه، 
شپشــک هــای نباتــی، پســپل هــا، تخــم و الرو جــوان ســایر حشــرات تغذیــه 
ــا  ــل ت ــره کام ــر حش ــزار و ه ــدوزک در دوره الروی ه ــر کفش ــد. ه ــی کن م

9۰۰۰ شــته را طعمــه خــود قــرار مــی دهــد. 
حشــره بالــغ نســبتًا بــزرگ و بــه طــول ۵/۵ تــا 8 میلیمتــر، محــدب بــا ســر 
ــت. در  ــوده اس ــدا نم ــرفتگی پی ــم پیش ــن دو چش ــه از طرفی ــگ ک ــیاه رن س
حاشــیه جلویــی ســر نــوار باریــک قرمــز رنگــی مشــاهده مــی شــود، شــاخکها 

ــگ اســت. ــی رن ــده ســیاه و بندهــای خرمای دارای قاع
ــر  ــر زی ــا نظی ــگاه ه ــل در پناه ــره کام ــورت حش ــه ص ــدوزک ب ــن کفش ای
ــار  ــد. در به ــی کن ــی م ــا زمســتان گذران ــان و شــکاف دیواره پوســت درخت
ــدوزکها از  ــد، کفش ــی رس ــانتیگراد م ــه س ــه ۱۲ درج ــا ب ــه دم ــی ک هنگام
ــغ  ــد. ســپس حشــرات بال ــی نماین ــه م ــه تغذی ــارج و شــروع ب ــا خ پناهگاه ه
جفــت گیــری کــرده و در دمــای ۲۰ تــا ۳۰ درجــه ســانتی گــراد و بعــد از 4 

ــد.  ــی نماین ــذاری م روز تخم گ
ــای  ــر برگه ــدد( در زی ــا ۱۰۰ ع ــته ای )۵۰ ت ــورت دس ــه ص ــا ب ــم ه تخ
ــر  ــدد و حداکث ــا ۳۰۰ ع ــن ۷۰ ت ــداد تخــم بی ــد. تع ــی گیرن ــرار م ــان ق گیاه
تــا ۳۰۰۰ عــدد گــزارش شــده اســت. الروهــای جــوان از تخــم خــارج شــده 
و در قســمت هــای مختلــف گیــاه بــه جســتجوی طعمــه مــی پــردازد. ایــن 

ــتند. ــال هس ــل در س ــا ۵ نس ــره ها دارای ۳ ت حش
***

http://baghbanbashi.blogsky.com :منبع
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)Gloxinia( پرورش گل گلوكسينيا

مقدمه
ایـن گیـاه برزیلی یکی از سـه گونه از گیاهان گرمسـیری دارای سـاقه های ریشـه مانند زیرزمینی در خانواده ژسنریاسـه اسـت. ایـن گونه عمدتا 
در رشـته کـوه هـای آنـد در امریـکای جنوبی مخصوصـاً برزیل به صورت خـود رو وجـود دارد. اما در آمریـکای مرکزی و غرب هند از طریق کشـت 
بـه وفـور یافـت مـی شـود. گونه مورد نظـر که بیشـتر به عنـوان گیـاه گلـدار در آپارتمانها اسـتفاده می شـود، بومی برزیل اسـت و ارتفـاع آن به 
٢0 تـا ٢5 سـانتیمتر و گسـترش آن بـه 30 سـانتیمتر می رسـد. گیاه گلوکسـینیا تقریبا بدون سـاقه بـا برگهای مسـتطیلی تخم مرغـی، به رنگ 
سـبز تیـره و آبـدار و مخملـی، می باشـد. گلهـای این گیاه بنفـش یا ارغوانی بـوده و از اواسـط بهار تـا اواخر تابسـتان ظاهر می شـوند. این گیاه 
آپارتمانـی بسـیار مناسـب بـرای داخـل سـاختمان و یـا گلخانه و مکان های مسـقف می باشـد. گلوکسـینیا به نـور متوسـط، گرمای زیـاد، آبیاری 
فـراوان، رطوبـت محیطـی 50 تـا ٩0 درصـد و خاک کمی اسـیدی احتیـاج دارد. کود مـورد نیاز این گیـاه را می توان بـه میزان 3 گـرم در لیتر، هر 

هفتـه یکبـار، از اوایـل بهـار تا زمـان گل دهی، مصـرف کرد. مخلوطی از خاک برگ و ماسـه به نسـبت مسـاوی، خاک مطلوب گلوکسـینیا اسـت.

مشــخصات: اســم علمــی ایــن گیــاه Gloxinia speciosa، از خانــواده 
ــان  ــف از گیاه ــه مختل ــس دارای ۲۰ گون ــن جن ــد. ای Gesneriaceae می باش

علفــی بــا ریشــه هــای غــده ای اســت. گونــه مــورد نظــر کــه بیشــتر بــه عنــوان 
گیــاه گل در آپارتمانهــا اســتفاده مــی شــود، بومــی برزیــل اســت و ارتفــاع آن بــه 
۲۰ تــا ۲۵ ســانتیمتر و گســترش آن بــه ۳۰ ســانتیمتر مــی رســد. گیاه گلوکســینیا 
تقریبــا بــدون ســاقه بــا برگهــای مســتطیلی تخــم مرغــی، بــه رنــگ ســبز تیــره 
و آبــدار و مخملــی، می باشــد. گلهــای ایــن گیــاه بنفــش یــا ارغوانــی بــوده و از 

اواســط بهــار تــا اواخــر تابســتان ظاهــر مــی شــوند. 
مراقبــت: گلوکســینیا بــه نــور متوســط، گرمــای زیــاد، آبیــاری فــراوان، رطوبت 

محیطــی ۵۰ تــا 9۰۰ درصــد و خــاک کمــی اســیدی احتیــاج دارد.
کــود: کــود مــورد نیــاز ایــن گیــاه را مــی تــوان بــه میــزان ۳ گــرم در لیتــر، هــر 

هفتــه یکبــار، از اوائــل بهــار تــا زمــان گل دهــی، مصــرف کــرد.
خــاک: مخلوطــی از خــاک بــرگ و ماســه بــه نســبت مســاوی، خــاک مطلــوب 

ــینیا است. گلوکس
ــم  ــم کنی ــج آب دادن را ک ــه تدری ــد ب ــاه گل داد، بای ــن گی ــی ای ــاد: وقت ازدی
ــاری کامــا قطــع شــده باشــد.  ــگام زرد شــدن برگهــا آبی ــه طــوری کــه هن ب
ــه داری  ــرد نگ ــک و س ــی خش ــاک درآورده و در محل ــا را از خ ــده ه آن گاه غ
کنیــد. گلوکســینیا از طریــق قلمــه برگــی، تقســیم بوتــه و کاشــت بــذر تکثیــر 

مــی شــود. روش کاشــت بــذر، بهتریــن روش می باشــد. در روش قلمــه گیــری 
ــد.  ــاه جــدا کنی ــا دقــت از گی ــرگ دار اوایــل تابســتان، برگهــا را ب ب

دمبرگهـا را بـا حفـظ 4 تا ۵ سـانتیمتر از طـول آن، کوتاه کـرده و در پـودر هورمون 
ریشـه زایی فرو ببرید. سـپس در گلدانی با قطر دهانه 9 سـانتیمتر حاوی کمپوسـت 
گلدانـی بـا پایه پیت بکارید. روی قلمه ها را با کیسـه پاسـتیکی شـفاف بپوشـانید 
و آنهـا را در دمـای ۲۰ درجـه سـانتیگراد و نور مناسـب نـگاه دارید 4 تـا ۶ هفته بعد 
ریشـه دهـی انجام می شـود. همچنین مـی توانید بـرگ را روی بافت نـرم و صاف 
برگ برگردانید سـپس برشـهای تمیـزی میان رگبرگهای اصلی ایجـاد کنید و برگ 
را بـه حالـت طبیعـی برگردانید روی سـطح خاک در سـینی بـذر بخوابانیـد و خاک 
را مرطوب کنید. روی سـینی را با کیسـه پاسـتیکی شـفاف بپوشـانید. 4 تا ۶ هفته 
طول می کشـد تا ریشـه دهـی صورت بگیـرد و آن گاه می توانید گیاهچـه را منتقل 
کنیـد. بـرای کاشـت بـذر نی، در اواسـط بهـار، بذرهـا را به طـور پراکنده در سـینی 
بـذر حـاوی کمپوسـت بـذر و قلمه بکارید. سـپس با پوشـش پاسـتیکی یا شیشـه 
ای آن را بپوشـانید و در دمـای ۲۱ درجـه سـانتیگراد نگاهداری کنید. پـس از 4 تا ۶ 
هفتـه گیاهچه رشـد میکند. و بزرگ میشـود سـپس هـر جوانـه را در گلدانی با قطر 
دهانـه ۶ تـا 9 سـانتیمتر، حاوی کمپوسـت گلدانی با پایـه پیت، بکاریـد. دقت کنید 

کـه خـاک همیشـه مرطوب باشـد و نـور کافی به گیاه برسـد.
***
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كاري  تقویم 

در باغات مركبات

فروردین
۱- اولیــن قســمت ازت را براســاس توصیــه کــودی آزمایشــگاه خاکشناســی بــا 
فاصلــه گرفتــن از تنــه درخــت، کــود را در ســایه انــداز ســرک پاشــیده بنحــوی 
ــاس و  ــر فســفر، پت ــاز نظی ــورد نی ــای م ــردد. ســپس کوده ــاک گ ــر خ ــه زی ک

میکروالمنتهــا بــه شــیوه چالکــود مصــرف شــود.
۲- مبارزه برای از بین بردن جوندگان و موشهای صحرائی.

۳-  مبارزه با حلزون ادامه یابد.
ـــه  ـــن رفت ـــی از بی ـــر درخت ـــی اگ ـــر دلیل ـــه ه ـــاغ ب ـــودن ب ـــوان نم ـــرای ج 4- ب

ـــردد. ـــرس گ ـــد غ ـــال جدی ـــای آن نه ـــه ج ـــد آن را درآورده و ب باش
۵-  وسایل آبیاری آماده سازی شود.

۶- تنــه درختــان بــا محلــول یــک درصــد بــردو مالیــده و یــا محلول پاشــی 
شــود.

 
اردیبهشت

۱- در بعضــی از نقــاط کمبــود رطوبــت در خــاک باعــث افــت محصــول خواهــد 
شــد. بــرای ایــن کار الزم اســت رطوبــت خــاک معاینــه یــا انــدازه گیــری شــود  

و در صــورت نیــاز آبیــاری شــروع شــود.
ــا آفــت از ســوی جهادکشــاورزی  ــا توجــه بــه آگاهــی از اعــان مبــارزه ب ۲- ب

سمپاشــی شــروع خواهــد شــد. )شــته و غیــره(
۳- مبارزه با جوندگان و حلزون ادامه می یابد.

4- به هر دلیلی تغییر واریته در باغ الزم باشد انجام می شود.
۵- در صورت نیاز به هرمون می توان استفاده نمود.

ــد  ــده باش ــته ش ــاغ کاش ــره در ب ــا و غی ــر باق ــبزی نظی ــود س ــه ک ۶- چنانچ
ــوند. ــاک ش ــر خ ــبز زی ــود س ــوان ک بعن

۷- با گرم شدن هوا استفاده از بردو یک درصد ادامه می یابد.

خرداد
۱- در صورت لزوم به میزان مورد نیاز آبیاری انجام شود.

۲- یـــک قســـمت دیگـــر از ازت توصیـــه شـــده توســـط آزمایشـــگاه 
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خاکشناســـی را مصـــرف کنیـــد.
۳- بــر اســاس توصیــه کــودی آزمایشــگاه خاکشناســی محلولپاشــی کودهــای 
میکــرو نظیــر fe – zn – mn – cu و کــود منیزیــم بــه نســبتی کــه توصیــه شــده 

محلولپاشــی شــوند.
4- مبارزه با آفات در صورت نیاز ادامه یابد

۵- مبارزه شیمیائی با علفهای هرز انجام شود.
۶- با گرم شدن هوا به تمیز نمودن صمغ از درخت اقدام نمود.

۷- چنانچــه تنــه درختــان در مجــاورت نــور مســتقیم خورشــید باشــد آن را با آب 
آهــک آغشــته و یــا با کاغــذ بپوشــانید.

8-  چنانچــه ســاقه یــا تنــه مرکبــات در اثــر نرســیدن نــور جلبــک گرفتــه باشــد 
بــا محلــول یــک درصــد بــردو مالیــده و یــا محلولپاشــی شــود.

9- چنانچــه کــود ســبزی در فواصــل درختــان کاشــته باشــند تــا پایــان ایــن مــاه 
حتمــا بــا خــاک مخلوط شــود.

۱۰- در این ماه شاخه هاي خشک هرس خواهند شد.
۱۱- مبارزه با بیماری الترناریا در روی درختان تانجا انجام گیرد.

تیرماه
ـــی  ـــواد غذای ـــود م ـــن کمب ـــش و تعیی ـــرای آزمای ـــرگ ب ـــرداری ب ـــه ب ۱- نمون

ــود. ــام می شـ انجـ
۲- آبیاری ادامه دارد.

۳-  مبارزه شیمیائی با علف هرز ادامه دارد.
4- مصــرف کــود ازتــه ادامــه مــی یابــد. )براســاس توصیــه کــودی آزمایشــگاه 

خاکشناســی(
۵- مصرف کودهای میکرو بصورت محلولپاشی ادامه می یابد.

۶- مبارزه با آفات ادامه می یابد.
۷- تمیز نمودن صمغ ادامه می یابد.

8- بــرای جلوگیــری از نــور خورشــید مالیــدن آب آهــک و یــا پوشــاندن بــا کاغذ 
ادامــه مــی یابد.

9- بــرای مبــارزه بــا جلبکهــای روی شــاخه و یــا تنــه درختــان بــا محلــول یــک 
درصــد بــردو ادامــه مــی یابــد.

۱۰- غرس نهال برای جابجایی و یا جایگزینی صورت خواهد گرفت.
۱۱- مبارزه با بیماری الترناریا در درختان تانجا ادامه یابد.

مرداد
ــه آزمایشــگاه خاکشناســی و تعییــن  ــرای ارســال ب ــرگ ب ــرداری ب ــه ب ۱- نمون

ــد. کمبــود مــواد غذایــی و توصیــه کــودی ادامــه مــی یاب
۲-  آبیاری ادامه می یابد.

۳- مبارزه شیمیائی با علفهای هرز ادامه می یابد.
4- مبارزه با آفت ادامه می یابد.

ــان  ــاقه درخت ــه س ــدن آب آهــک ب ــید مالی ــور خورش ــرای محافظــت از ن ۵- ب
ــد. ادامــه مــی یاب

۶- هرس شاخه های خشکیده ادامه خواهد داشت.
۷- معاینــه میــوه هــای ریختــه شــده زیــر درختــان کــه بــرای مطمئــن شــدن از 

بیمــاری کنتــرل خواهند شــد.
8- در صورت وجود بیماری الترناریا مبارزه صورت خواهد گرفت.

9- در صــورت وجــود جلبــک بــر روی ســاقه بــا اســتفاده از محلــول یــک درصــد 
بــردو مبــارزه خواهد شــد.

شهریور ماه
۱- نمونــه بــرداری از بــرگ بــرای انجــام آزمایشــات بــه آزمایشــگاه خاکشناســی 

بــرای توصیــه کــودی ســال آتــی و یــا بــرای محلولپاشــی.
۲- آبیاری ادامه خواهد یافت.

۳- برای جلوگیری از ضرر آفتاب با استفاده از آهک یا کاغذ پوشش می دهیم.
ـــول  ـــتفاده از محل ـــا اس ـــا ب ـــاقه ه ـــر روی س ـــک ب ـــود جلب ـــورت وج 4- در ص
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یک درصـــد بـــردو مبـــارزه خواهـــد شـــد.
۵- شاخه های خشک هرس خواهند شد.

۶- در صورت وجود بیماری الترناریا با آن مبارزه خواهد شد.

مهر 
ــرای انجــام آزمایشــات جهــت تعییــن کودهــای  ــرگ ب ــرداری از ب ــه ب ۷- نمون

مــورد نیــاز بــه آزمایشــگاه خاکشناســی.
8-  مبارزه با آفات ادامه می یابد.

9- با علفهای هرز مبارزه شیمیائی صورت خواهد گرفت.
۱۰- در صورت بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد.

 
آبان

۱- با آفات مبارزه خواهد شد.
۲- برای بیماری ویروسی معاینات الزم به عمل خواهد آمد.

۳-  برای تاخیر در برداشت محصول بعضی از واریته ها هورمون مصرف می شود.
از بیمـاری پوسـیدگی  بارندگی هـای مسـتمر بـرای جلوگیـری  4- در صـورت 
قهـوه ای ناشـی از بارندگی هـای مسـتمر و موثر با اسـتفاده از محلـول یک درصد 
بـردو از ارتفـاع ۱ تـا ۱/۵ متـری از سـطح زمین شـاخه را محلولپاشـی می نماییم.

۵- تدابیر الزم برای جلوگیری از یخ زدگی اتخاذ می گردد.
۶- مراقبت هاي الزم به شناسائی بیماری الترناریا و مبارزه با آن.

 
آذرماه

ــودی  ــه ک ــاک و توصی ــزی خ ــن حاصلخی ــاک و تعیی ــرداری از خ ــه ب ۱- نمون
انجــام خواهــد شــد.

۲- تدارکات الزم برای تهیه کودهای حیوانی و شیمیائی فراهم خواهد شد.
ــوه ای  ــیدگی قه ــکیدگی و پوس ــای سرخش ــت از بیماری ه ــرای محافظ ۳- ب

ــارزه خواهــد شــد. ــردو مب ــول ب ــا محل ــوه ب می
ــوی  ــه نح ــزد ب ــی ری ــان م ــر درخت ــرده و زی ــزش ک ــه ری ــی ک ــوه هائ 4- می

ــرود. ــن ب ــوص از بی ــای مخص ــع آوری و در ج جم
۵- مراقبت و معاینات برای کنترل بیماری ویروسی ادامه خواهد یافت.

۶- در صورت وجود بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد.
۷- ادامه نصب قیم برای شاخه های بارده و مواظبت از آن ها.

دی ماه
ــی و  ــواد غذای ــن م ــش و تعیی ــرای آزمای ــاغ ب ــاک از ب ــرداری خ ــه ب ۱- نمون

ــودی. ــه ک ــرای توصی ــا ب ــود آنه کمب
۲- درختان پربار و کم بار را مشخص نمائیم.

۳- برای سمپاشی زمستانی آمادگی داشته باشیم.
4- پرتقالهای ریخته شده را به خارج از باغ حمل و از بین برده شوند.

۵- مبارزه موثر با جوندگان ادامه یابد.
۶- شناسائی و از بین بردن صمغ های موجود در شاخه اصلی.

بهمن ماه
۱- ادامـــه نمونـــه بـــرداری از خـــاک بـــاغ جهـــت تعییـــن نیـــاز غذائـــی و 

توصیـــه کـــودی.
۲- شناســـائی بـــرای تعییـــن بیمـــاری و سرخشـــکیدگی سرشـــاخه هـــا و 

مبـــارزه بـــا آنهـــا.
۳- شناسایی با آفات زمستانه و مبارزه با آن.

4- مصرف کودهای شیمیائی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود.
۵- جمع آوری و خروج آبهای سطحی ناشی از بارندگی.

اسفندماه
ــه  ــاک و توصی ــون خ ــرای آزم ــاک ب ــه خ ــه نمون ــزوم تهی ــورت ل ۱- در ص

ــودی. ک
ــورت  ــی بص ــود حیوان ــا ک ــراه ب ــیمیایی هم ــای ش ــرف کوده ــه مص ۲- ادام

ــت. ــداز درخ ــایه ان ــه در س ــای ازت ــرک کوده ــرف س ــود و مص چالک
۳- مبارزه با حلزون

4- در صــورت لــزوم هــرس بــاغ انجــام شــود. بایــد توجــه داشــت درختانــی 
کــه دچــار ســرما شــده انــد هــرس نشــوند و منتظــر باشــیم این گونــه درختــان  

و میــزان خشــکیدگی شــاخه هــای آنهــا معلــوم شــود.
ـــاری  ـــه بیم ـــر علی ـــب ب ـــای مناس ـــتفاده از داروه ـــا اس ـــرس ب ـــد از ه ۵- بع

ــود. ــارزه می شـ ــکیدگی مبـ سرخشـ
***

/http://baghbanbashi.blogsky.com :منبع
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كاشت درخت گالبی
مترجم: نغمه خالقی

تکثیر درخت گالبی
گابـی از طریـق دانـه تکثیر می  شـود. چندین سـال طول می کشـد تـا از نهال 
بـه یـک درخـت تولیدکننـده میوه تبدیل شـود. اکثر مـردم نهـال درخت گابی 

را در انـدازه کوچـک می گیرنـد تـا در بـاغ خود پیونـد بزنند و پـرورش دهند. 
ــک  ــی کوچ ــت گاب ــن درخ ــتند. ای ــر هس ــما قدیمی ت ــی ش ــان محل درخت
بــرای رشــد بــه 4-۲ ســال دیگــر نیــاز دارد تــا اولیــن میــوه خــود را بدهــد. 

ــد. ــاله را بخوانی ــن س ــان چندی ــت از گیاه مراقب
ــایر  ــی را روی س ــت گاب ــک درخ ــاخه از ی ــک ش ــد ی ــن می توانی هم چنی

ــد. ــد بزنی ــوه پیون ــان می درخت

کاشت درخت گالبی
محلـــی را در حیـــاط خـــود انتخـــاب کنیـــد کـــه نـــور خورشـــید را کامـــل 

مقدمه
باغبان هــای خانگــی عاشــق کاشــت درخــت گالبــی هســتند چــون هــم میــوه آن شــیرین اســت، هــم ســاده ترین درخــت بــرای پــرورش 
ــی  ــد. گالب ــای گیاهی ان ــه بیماری ه ــال ب ــتعد ابت ــا مس ــیاری از آنه ــد. بس ــکل دارن ــرات مش ــا حش ــوه ب ــان می ــیاری از درخت ــت. بس اس

ــد. ــول می دهن ــت محص ــی مراقب ــا کم ــر و ب ــال بی دردس ــه س ــال ب ــد و س ــد می کنن ــط رش ــا فق ــری دارد. آنه ــکالت کمت مش
ــد  ــن حــال شــیرین، خــوش طعــم و مغــذی هــم هســت. مانن ــا ای ــری دارد. ب ــت کمت ــه مراقب ــاز ب ــا نی ــه ســایر میوه ه ــی نســبت ب گالب
ــی نگــه داشــت. اگــر در یــك محــل خنــك نگــه  ــه مــدت طوالن ــوز نرســیده باشــند، می تــوان آن  را ب ســیب، اگــر هنــگام برداشــت هن

ــد. ــاه می مانن ــد م ــوند، چن ــته ش داش

دریافـــت کنـــد. چالـــه عمیقـــی حفـــر کنیـــد. 
در صــورت دسترســی مقــدار زیــادی کــود تجزیــه شــده اضافــه کنیــد و آن را 
ــاغ کامــًا مخلــوط کنیــد. اگــر درختــی کــه خریــداری کرده ایــد  ــا خــاک ب ب
در داخــل ظرفــی از کــود گیاهــی باشــد، آن را در گلــدان قــرار دهیــد. مفیــد 
ــه ریشــه اجــازه  ــا ب ــد ت ــدان را ســوراخ کنی ــا الزم نیســت( کــه گل اســت )ام

دهــد بــه راحتــی از گلــدان خــارج شــود. 
هنـــگام ایجـــاد ســـوراخ مراقـــب باشـــید ریشـــه را قطـــع نکنیـــد، زیـــرا 
می توانیـــد بـــه جـــای کمـــک، آســـیب بزنیـــد. اگـــر درخـــت در کیســـه 
ـــر  ـــوراخ حف ـــی در س ـــه آرام ـــه را ب ـــد. ریش ـــه در آوری ـــت از کیس ـــاس اس کرب

ـــد. ـــرار دهی ـــده ق ش
گیــاه را خــاک کنیــد. خــاک را بــه طــور کامــل خیــس کنیــد. در صــورت نیــاز 

خــاک بیشــتری اضافــه کنیــد.
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طریقه رشد درخت گالبی
ـــد،  ـــته ش ـــت کاش ـــه درخ ـــی ک ـــت. هنگام ـــان اس ـــی آس ـــت گاب ـــد درخ رش
بـــا مراقبـــت کـــم بـــه خوبـــی رشـــد می کنـــد. پـــس از کاشـــت درخـــت 
گابـــی جدیـــد توصیـــه می شـــود درخـــت را در ســـال اول زندگـــی بـــه 

چـــوب حایـــل کنیـــد.
باد هـــای قـــوی می توانـــد نهـــال جـــوان شـــما را خـــم کننـــد و باعـــث 
ـــاب  ـــت را ت ـــد درخ ـــن می توانن ـــد. هم چنی ـــد کن ـــه رش ـــا زاوی ـــه ب ـــوند تن ش

دهنـــد و بـــه ریشـــه ها آســـیب بزنـــد.
ــه: کود هــای ُســنبله بــرای افزایــش رشــد درخــت گابــی جدیــد شــما  نکت
ــژه  ــه طــور وی ــه آرامــی کــودی آزاد می کنــد کــه ب خــوب هســتند. ســنبله ب

بــرای درختــان میــوه فرمولــه شــده اســت.
تعــداد و انــدازه گابی هــا بــه مســائلی وابســته اســت. گاهــی اوقــات طبیعــت 
شــکوفه های زیــادی را از طریــق گرده افشــانی ایجــاد می کنــد. گاهــی 

ــوند. ــرمازدگی می ش ــار س ــکوفه ها دچ ــدادی از ش تع
ــدازه  ــی ان ــاد ول ــا زی ــداد گابی ه ــوب، تع ــال خ ــک س ــت در ی ــن اس ممک
ــن موضــوع  ــرای حــل ای ــد ب ــدگان می توانن آنهــا کوچــک باشــد. پرورش دهن

ــد.  ــل فصــل حــذف کنن ــارس را در اوای ــی ن ــدادی گاب تع
آیــا شــما هــم بایــد ایــن کار را بکنیــد؟ مســلمًا در چنــد ســال اول پرورش تــان 
ــی  ــا بچــه گاب ــورد اینکــه آی ــرای قضــاوت در م ــی ب ــه کاف ــرا تجرب ــه، زی ن
ــر  ــم ه ــه می کنی ــا توصی ــد. ام ــود دارد، نداری ــت وج ــد روی درخ ــش از ح بی
گابــی کــه توســط حشــرات آســیب دیــده اســت را جــدا کنیــد تــا شــرایط را 

ــد. ــا کنی ــرای رشــد بیشــتر گابی هــای ســالم مهی ب
هــر بهــار قبــل از شــکوفه زنی جوانه هــا، اســپری خفتگــی بــه درخــت میــوه 

بزنیــد تــا انــواع حشــرات را از بیــن ببــرد.
ــر مســتعد  ــوه کمت ــان می ــه ســایر درخت ــوه آن نســبت ب ــی و می درخــت گاب
ابتــا بــه حشــرات و بیماری هــا اســت. اگــر از اســپری حشــره یــا آفت کــش 
را  برچســب  روی  راهنمایی هــای  می کنیــم  توصیــه  می کنیــد،  اســتفاده 
ــک  ــظ و ماس ــاس محاف ــی از لب ــگام سم پاش ــد و هن ــه کنی ــت مطالع ــا دق ب

ــات گیاهــان( ــی از شــر آف ــد. )رهای اســتفاده کنی

هرس درخت گالبی
ــرای ســامتی  ــازه کاشــته شــده ب ــان ت ــان، هــرس درخت ــایر گیاه ــد س مانن
ــاز  ــل از آغ ــار، قب ــل به ــی را ســاالنه در اوای ــان گاب آنهــا الزم اســت. درخت

ــد. ــد، هــرس کنی رشــد ســال جدی
ـــه  ـــد. تن ـــدا کنی ـــا را ج ـــا ی آنه ـــالم و انته ـــا ناس ـــرده ی ـــاخه های م ـــدا ش ابت
ـــوه  ـــه می ـــد ب ـــان می توانی ـــا نردب ـــه ب ـــاع را ک ـــاخه در ارتف ـــر ش ـــی و ه اصل
ـــرس  ـــز ه ـــد را نی ـــوه دارن ـــد انب ـــه رش ـــی ک ـــد. مناطق ـــرس کنی ـــید، ه آن برس

ـــد. کنی
ایــن کار باعــث نفــوذ نــور خورشــید و هــوا بــرای افزایــش ســامت و رشــد 
ــی ظاهــری درخــت  ــرای حفــظ زیبای ــن کار ب ــی ای درخــت می شــود. از طرف

الزم اســت.
***

www.gardenersnet.com :منبع
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جلبك

حیات در پروتروزوئیك
اولیــن آثــار جلبکهــای آبــی در بالتیــک یافــت شــده اســت. شــکل آن کیســه ای 
کوچــک و کوتــاه اســت. نــام ایــن فســیل، کورســیوم انیگماتیکــم بــوده و ســن 

آن را مربــوط بــه ۳۰۰۰ ســال قبــل می داننــد. 
ــن  ــه در ای ــتند ک ــی هس ــکوپی گیاه ــیلهای میکروس ــه از فس ــا ک ــر تیارکه اگ
ــت شــده اند و  ــی یاف ــن فســیلها در رســوبات دریای ــه شــناخته شــده اند. ای زمان

جــزء گیاهــان اولــی بــوده انــد.

مشخصات تال در جلبکها
انــدازه تــال در جلبکهــا از چنــد میکــرون تــا چندیــن متــر می رســد. همچنیــن 
تــال بــه اشــکال مختلــف از قبیــل تــک یاختــه ای )متحــرک و غیــر متحــرک(، 

کلونــی، ریســه ای، پارانشــیمی و ســیفونی دیــده می شــود. 
ســاختار یاختــه ای جلبکهــا نیــز بــه دو صــورت پروکاریوتــی و یوکاریوتــی اســت. 
ســاختار پروکاریوتــی مربــوط بــه جلبکهــای ســبز - آبــی و ســاختار یوکاریوتــی 

مربــوط بــه بقیــه جلبکهاســت.

دیواره یاخته ای
ـــود  ـــت آن وج ـــت. عل ـــت اس ـــز اهمی ـــیار حائ ـــا بس ـــه ای در جلبکه ـــواره یاخت دی
مـــواد مختلفـــی اســـت کـــه بعضـــی از آنهـــا کاربـــرد صنعتـــی، دارویـــی و 

ـــد.  ـــکی دارن پزش

مقدمه
جلبکهــا ســاده ترین موجــودات واجــد کلروفیــل هســتند. ســه تفــاوت عمــده بیــن جلبکهــا و گیاهــان عالــی وجــود دارد. اوال جلبکهــا فاقــد 
ریشــه، ســاقه و بــرگ هســتند، ثانیــا در اطــراف اندامهــا یــا ســاختارهای زایشــی جلبکهــا یاخته هــای محافــظ وجــود نــدارد، ثالثــا جنیــن 
در جلبکهــا دیــده نمی شــود. در طبیعــت جلبکهــا در محیطهــای گوناگــون یافــت می شــوند. آب محیطــی اســت کــه بیشــترین جلبکهــا را 
در خــود جــای داده اســت. در ســطح خاکهــای مرطــوب نیــز تعــداد بســیار زیــادی جلبــك یافــت می شــود. بخش هــای هوایــی درختــان و 
همچنیــن ســنگها و صخره هــا محلهــای دیگــری هســتند کــه جلبکهــا می تواننــد بــر روی آنهــا رشــد کننــد. بعضــی از جلبکهــا می تواننــد 
ــای  ــدن و بافته ــی در درون ب ــی و حت ــای طبیع ــرم و یخچاله ــمه های آب گ ــك، چش ــای نم ــل دریاچه ه ــی، مث ــر معمول ــای غی در محیطه

موجــودات زنــده زیســت کننــد.

9۰



www.khooshegroup.irكشاورزي و آب

سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 5۰۴ )151( سال 1395

یاخته هـای زایشـی از قبیـل گامتهـا و زئوسـپورها فاقد دیـواره یاخته ای هسـتند. 
دیـواره یاختـه ای در جلبکهـا معموال از ۲ الیه تشـکیل شـده اسـت الیـه بیرونی 
الیـه ای اسـت ژالتینـی از مواد پکتینی سـاخته شـده و در آب گرم حل می شـود. 

لـزج بـودن جلبکها بدلیـل وجود ایـن الیه بیرونی اسـت. 
ــول اســت. هــر  ــی از جنــس ســلولز اســت کــه در آب گــرم نامحل ــه درون الی
دو ایــن مــواد نوعــی پلــی ســاکارید هســتند در اکثــر مــوارد ترکیبــات دیگــر از 
قبیــل پروتئیــن، کربنــات کلســیم، آهــن، ســیلیس، کتیــن و غیــره در ســاختار 

ــود. ــده می ش ــا دی ــه ای جلبکه ــواره یاخت دی
 

کلروپالست یا کروماتوفور
یکــی از مهمتریــن اجــزای یاختــه ای در جلبکهــا کلروپاســت یــا کروماتوفــور 
اســت. در داخــل کلروپاســت اغلــب جلبکهــای ســبز، اجســام کــروی شــکل 
حــاوی نشاســته وجــود دارد کــه آن را پیرنوئیــد می گوینــد. پیرنوئیــد در 
جلبکهــای ســبز وجــود دارد کــه ممکــن اســت در داخــل یــا خــارج کلروپاســت 

قــرار گیــرد.
بــه عــاوه کلروپاســت جلبکهــای ســبز متحــرک حــاوی لکــه نارنجــی رنگــی 
بــه نــام اســتیگما )لکــه چشــمی( اســت کــه جهــت یاختــه را بــه ســمت نــور 
متمایــل می ســازد. در بعضــی از جلبکهــا ممکــن اســت لکــه چشــمی خــارج از 

کلروپاســت باشــد. 
و  کاروتنوئیــد  کلروفیــل،  انــواع  از  رنگیزه هایــی  کلروپاســت،  داخــل  در 
بیلی پروتئینهــا وجــود دارنــد کــه باعــث می شــوند تــا کلروپاســت و در نتیجــه 

ــده شــود. ــف دی ــواع رنگهــای مختل ــه ان ــا ب ــه جلبکه یاخت
 

تاژک
اغلــب جلبکهــا یــا خــود متحرک انــد و یــا یاخته هــای زایشــی آنهــا متحــرک 
ــی و  ــبز - آب ــای س ــی جلبکه ــروه یعن ــط دو گ ــا فق ــن جلبکه ــت. در بی اس
جلبکهــای قرمــز از ایــن قاعــده مســتثنی هســتند. فرمهــای متحــرک و 

یاخته هــای زایشــی متحــرک در آنهــا دیــده نمی شــود. 
ــکل  ــر ش ــه از نظ ــام دارد ک ــاژک ن ــرک، ت ــه ای متح ــت یاخت ــیله حرک وس
ــاف و  ــطح آن ص ــه س ــاقی ک ــاژک ش ــی ت ــت. یک ــوع اس ــر دو ن ــری ب ظاه
دیگــری تــاژک پــر ماننــد کــه ســطحی ناصــاف و هماننــد پــر دارد. همچنیــن 
ــاوت اســت. ــن در جلبکهــای گوناگــون متف ــرار گرفت ــاژک و محــل ق ــداد ت تع

تولید مثل در جلبکها
تولیــد مثــل در جلبکهــا بــه دو روش غیــر جنســی و جنســی صــورت می گیــرد. 
ــی  ــای رویشــی معمول ــا رویشــی توســط یاخته ه ــر جنســی ی ــل غی ــد مث تولی
انجــام می شــود بــدون آنکــه در دیــواره یاختــه اصلــی تغییــری حاصــل گــردد 
ــه ای  ــال، تقســیم یاخت ــی ت ــا بطــور کل ــی، ریســه ی ــه شــدن کلون ــه قطع قطع
ــه  ــا ب ــل آنه ــای رویشــی و تبدی ــر شــکل یاخته ه ــی و تغیی ــه صــورت دوتای ب
ــد.  ــمار می آین ــل رویشــی بش ــد مث ــواع تولی ــاوم و زایشــی از ان ــای مق یاخته ه
تولیــد مثــل غیــر جنســی، روش معمولــی و طبیعــی جلبکهاســت کــه در ایــن 
حالــت هاگهــای متحــرک بــه نــام زئوســپور و یــا غیــر متحرک بنــام آپانســپور 

ــد. ــود می آین ــدان بوج ــام هاگ ــه ن ــه هایی ب در کیس
ــام  ــه ن ــاده ب ــر و م ــه  جنســی ن ــزش دو یاخت ــل جنســی نتیجــه آمی ــد مث تولی
گامــت اســت. هنــگام آمیــزش گامتهــا، مراحلــی بــه نــام یاختــه تخــم ایجــاد 
می گــردد. گامتهــا ممکــن اســت از نظــر شــکل و انــدازه بــا هــم برابــر باشــند 
کــه در ایــن صــورت آنهــا را ایزوگامــت گوینــد گاهــی یکــی از گامتهــا بزرگتــر 

ــد.  ــت می نامن ــت و آنیزوگام ــری اس از دیگ
ــر و متحــرک و  ــا کوچکت ــی از گامته ــر یک ــا، اگ ــدازه گامته ــر از ان صــرف نظ
گامــت دیگــر بزرگتــر و غیــر متحــرک باشــد در ایــن صــورت آنهــا را هتروگامت 
گوینــد. در جلبکهــای تکامــل یافتــه، یاخته هــای زایشــی در ســاختارهای 
ــی آورد  ــود م ــر را بوج ــای ن ــه یاخته ه ــاختاری ک ــد س ــود می آین ــژه ای بوج وی
آنتریدیــوم و ســاختاری کــه یاخته هــای مــاده را تولیــد می کنــد  بنــام 

ــود. ــده می ش ــوم نامی اوئوگونی

چرخه زندگی جلبکها
ــا  ــه هاپلوئیــدی ی چرخــه زندگــی جلبکهــا از دو قســمت تشــکیل شــده. مرحل
ــس از  ــد و پ ــود می آین ــاده بوج ــر و م ــای ن ــی آن یاخته ه ــه ط ــی ک گامتوفیت

ــود.  ــل می ش ــم حاص ــد تخ ــه دیپلوئی ــر یاخت ــا یکدیگ ــا ب ــب آنه ترکی
ــه  ــه آن را مرحل ــردد ک ــاز می گ ــم آغ ــه تخ ــاد یاخت ــا ایج ــدی ب ــه بع مرحل
اســپروفیتی گوینــد. حــال اگــر رویــش تخــم بــا تقســیم بــه روش میــوز انجــام 
گیــرد مجــددا مرحلــه گامتوفیتــی یــا هاپلوئیــدی بوجــود می آیــد در ایــن حالــت 

مرحلــه اســپورفیتی بســیار کوتــاه اســت.
در صورتــی کــه رویــش تخــم بــا تقســیم بــه روش میــوز همــراه نباشــد گیــاه 
دیگــری بــه نــام اســپروفیت تولیــد می شــود کــه تعــداد کرومــوزوم آن دو برابــر 
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ــی می گــردد. ــه اســپروفیتی طوالن ــاه اول اســت و در نتیجــه مرحل گی
 

انواع چرخه زندگی
بــر حســب آنکــه مرحلــه گامتوفیتــی و یــا اســپروفیتی طوالنــی باشــد و یــا گیــاه 
گامتوفیــت بــا گیــاه اســپروفیت مشــابه بــا یکدیگــر باشــند و یــا نباشــند، چرخــه 
زندگــی در جلبکهــا را بــه چهــار گــروه هاپانتیــک، دیپانتیــک، ایزومورفیــک و 

هترومورفیــک تقســیم می کننــد.
 

رده بندی جلبکها
بـه منظـور رده بنـدی جلبکهـا، ویژگیهایـی از قبیل سـاختار تـال، دیـواره یاخته، 

تعـداد تـاژک، نـوع تـاژک و محـل قـرار گرفتـن آنهـا و ... در نظـر می گیرند.
 

سیانوفیتا یا جلبکهای سبز - آبی
پســت ترین جلبکهــا بــه شــمار می رونــد. ســاختار یاختــه ای از نــوع پروکاریوتــی 
و بســیار شــبیه بــه باکتریهاســت. تــال میکروســکوپی داشــته و بــه اشــکال تــک 
ــدون هتروســیت و ریســه ای دارای هتروســیت  ــی، ریســه ای ب ــه ای، کلون یاخت

ــوند.  ــیم می ش تقس
یاخته هـای هتروسـیت ممکـن اسـت در ابتـدای ریسـه و یـا در بیـن یاخته هـاي 
رویشـی بوجـود آینـد. رنـگ ایـن یاخته هـا سـبز زیتونـی و دارای دیـواره ای دو 
الیه انـد. ایـن یاخته هـا حـاوی آنزیـم ویـژه ای هسـتند کـه می تواننـد نیتـروژن 

موجـود در هـوا را بـه صـورت نیتـروژن آمونیاکـی در خـود تثبیـت کننـد. 
ــل  ــد مث ــدارد و تولی ــود ن ــی وج ــای ســبز - آب ــل جنســی در جلبکه ــد مث تولی
بــه صــورت تقســیم دوتایــی، قطعــه قطعــه شــدن و تشــکیل هورموگونیــوم و 

ــود. ــام می ش ــت انج اکینی
 

جلبکهای سبز
بـــه رنـــگ ســـبز علفـــی هســـتند. تـــال آنهـــا بســـیار متنـــوع اســـت و بـــه 
ـــی  ـــرک، کلون ـــر متح ـــه ای غی ـــک یاخت ـــرک، ت ـــه ای متح ـــک یاخت ـــکال ت اش
ـــیمی  ـــعب، پارانش ـــاده و منش ـــه ای س ـــرک، ریس ـــر متح ـــی غی ـــرک، کلون متح
و ســـیفونی دیـــده می شـــوند. انـــواع تولیـــد مثـــل رویشـــی غیـــر جنســـی و 

ـــت.  ـــداول اس ـــا مت ـــی در آنه جنس
ــوع  ــاژک از ن ــرک و دارای ۲ ت ــت متح ــبزی اس ــک س ــاس جلب کامیدومون

ــبز  ــای س ــا جلبکه ــوان منش ــاس را می ت ــر. کامیدومون ــه س ــاقی در ناحی ش
ــا  ــاس جلبــک ریســه ای ســاده ی بشــمار آورد. از تقســیمات یاختــه کامیدومون

ــود. ــل می ش ــس حاص اولوتریک
ــک  ــت. جلب ــعب اس ــه ای منش ــال ریس ــد ت ــای واج ــز از جلبکه ــورا نی کادوف
ــوم از  ــوم و ائوگونی ــای جنســی آنتریدی ــودن اندامه ــت دارا ب ــه عل ــوم ب ادوگونی
ــبز  ــای س ــر جلبکه ــت. از دیگ ــز اس ــا متمای ــه ای کام ــای ریس ــر جلبکه دیگ
اســپیروژیر اســت کــه شناســایی آن بــه علــت داشــتن کلروپاســت مارپیچــی به 
آســانی صــورت می گیــرد. لیکــن دیگــر از ویژگی هــای جلبکهــای ســبز وجــود 

ــف در آنهاســت. ــه اشــکال مختل کلروپاســت ب
 

اوگلنوفیتا
ــواره  ــه علــت نداشــتن دی ــد. ب ــه ای و متحرک ان اوگلنهــا موجوداتــی تــک یاخت
ــوزوآ  ــه پروت ــبیه ب ــیار ش ــوارد بس ــد. و بعضــی م ــت ندارن ــه ای شــکل ثاب یاخت
عمــل کــرده و ســبزینه خــود را از دســت داده و از مــواد آلــی اســتفاده می کننــد.

 
کاروفیتا

ــازد.  ــز می س ــه جلبکــی، متمای ــا را از بقی ــه آنه ــد ک ــژه ای دارن ــات وی خصوصی
ــی آنهاســت. اوال اندامهــای  ــد مثل ــت آن شــکل ظاهــری و اندامهــای تولی عل
ــازا احاطــه  ــا توســط یاخته هــای ن ــد مثلــی ســاختار پیچیــده داشــته و ثانی تولی

ــاوت اســت. ــا متف ــش تخــم در آنه ــن چگونگــی روی شــده اند. همچنی
 

کریسوفیتا
ــه  ــل ب ــی، زرد مای ــه زرد، زرد، طای ــل ب ــب ســبز مای ــن جلبکهــا اغل ــگ ای رن
قهــوه ای اســت. رنــگ آنهــا بــه علــت وجــود رنگیزه هــای کاروتــن و گزانتوفیــل 
ــیاریوفیته  ــا رده باس ــا ی ــت. دیاتومه ــت آنهاس ــاد در کلروپاس ــداد زی ــه تع ب

ــد. ــکیل می دهن ــا را تش ــی از جلبکه ــت بزرگ جمعی
دیاتومهـا دارای دیـواره دو قسـمتی و یـا دو کفه ای سیلیسـی هسـتند دیاتومها به 

اشـکال منظـم و مهندسـی جـزء زیباترین پانکتونهـای گیاهی بشـمار می آیند.

جلبك های قهوه ای
تــال پــر یاختــه و ماکروســکوپی اســت ایــن جلبکهــا تنهــا گروهــی هســتند کــه 
تــال تــک یاختــه ای و کلونــی در آنهــا وجــود نــدارد. حتــی اشــکال ریســه ای نیز 
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بــه تعــداد کــم در آنهــا دیــده می شــود. 
ســاختار درونــی تــال در جلبکهــای قهــوه ای بســیار تکامــل یافتــه و از الیه هــای 
مختلــف تشــکیل شــده. تولیــد مثــل جنســی نیــز در ایــن جلبکهــا رونــد تکاملی 
ــک و  ــوع ایزومورفی ــی از ن ــه زندگ ــوه ای چرخ ــای قه ــد جلبکه ــی می کن را ط

تولیــد مثــل بــه صــورت ایزوگامــی اســت.
در جلبکهــای متوســط چرخــه زندگــی بــه صــورت هترومورفیــک و تولیــد مثــل 
ــه،  ــل یافت ــوه ای تکام ــای قه ــرد. در جلبکه ــی صــورت می گی ــه روش ائوگام ب
چرخــه زندگــی بــه صــورت دیپانتیــک دیــده می شــود کــه در آن تنهــا گیــاه 

اســپروفیت وجــود دارد و گیــاه گامتوفیــت کامــا از بیــن رفتــه اســت.
 

جلبکهای قرمز
بـه علـت داشـتن رنگیزه هـای فیکوسـیانین )سـبز مایـل بـه آبـی( فیکواریترین 
)قرمـز( بـه رنگهـای بنفـش، سـبز زیتونـی، ارغوانـی و صورتـی و غیـره دیـده 
می شـوند و بـه خاطر داشـتن ایـن رنگیزه هـا قادرنـد از اعماق آب زیسـت کنند. 

تـال کوچـک و ظریـف دارنـد. فرآینـد تولید مثـل در جلبکهـای قرمـز پیچیده تر 
از جلبکهـای قهـوه ای اسـت. از بعضـی جلبکهـای قرمـز بـه عنوان منبـع غذایی 

سرشـار از پروتئیـن اسـتفاده می کننـد.
 

دینوفیتا
گروهــی از پانکتونهــای گیاهــی موجــود در آبهــای شــورند کــه اکثــرا 
تک یاختــه ای و متحرک انــد. وســیله حرکــت آنهــا دو تــاژک اســت کــه یکــی 
از آنهــا در شــیاری واقــع اســت کــه ماننــد کمربنــدی در پیرامــون یاختــه وجــود 
ــودات در  ــن موج ــود ای ــه وج ــا آنک ــود. ب ــارج می ش ــیار خ ــری از ش دارد و دیگ
زنجیــره غذایــی آبزیــان بســیار مفیــد اســت ولــی رشــد و تجمــع بیــش از حــد 

ــود. ــمومی در آب می ش ــاختن س ــث وارد س ــا باع آنه
 

حیات در پالئوزوئیك
از گیاهـان بـی گل نهانـزاوان آونـدی در ایـن دوران توسـعه فـراوان داشـته اند. 
گیاهـان گلـدار نیـز در اواخـر دونیـن و اوائـل کربونیفـر ظاهـر نموده انـد. گیاهان 
خشـکی از جملـه نهانـزاوان آونـدی در دونیـن توسـعه یافتنـد. بـه همین سـبب 

دوران دیرینـه  زیسـتی را بـه اسـم دوران نهانـزادان آونـدی می نامنـد. 

میــان گیاهــان ســه تیــره دم اســبیان، پنجه گرگیــان و پته ریدوفیتهــا در دونیــن 
شــناخته شــده اند. رشــد و توســعه گیاهــان در دوره کربونیفــر بــه حداکثــر رســید. 

آثــار توســعه زیــادی در دوره کربونیفــر بــر جــای مانده انــد. 
 

دم اسبیان
امــروزه فقــط یــک جنــس از شــاخه دم اســبیان بــه نــام دم اســب باقــی مانــده 
اســت. ایــن گیــاه دارای ســاقه، برگهــای پولــک ماننــد و ریشــه اســت. ســاقه به 
دو صــورت هوایــی و زیرزمینــی وجــود دارد. هــر دو نــوع ســاقه دارای برگهــای 

پولــک ماننــد ســاقه هوایــی دو نــوع اســت. 
سـاقه نـازا و سـاقه زایـا کـه در انتهـای آن اسـتروبیل )هاگـدان( تولید می شـود. 
تولیـد مثـل دم اسـبیان بـه دو صورت رویشـی و زایشـی صورت می گیـرد. تولید 
مثـل رویشـی در نتیجـه از بیـن رفتن بخشـهای هـوای بر اثر شـرایط نامسـاعد 
محیـط و رویـش سـاقه های هوایی جدیـد از گروههـای ریزوم صـورت می گیرد. 

هاگهـای دم اسـب درون اسـتروبیل بوجـود می آیند.
چهـار نـوار بـه نقطـه ای از سـطح هـاگ متصـل اسـت کـه آن را بطـور مارپیـچ 
پوشـانیده انـد و االتـر )بازو( نامیده اسـت. یاخته های جنسـی روی یک گامتوفیت 
مشـترک تولیـد می شـوند. گامتوفیت می تواند قتوسـنتز کننده و از نظـر تغذیه نیز 

خـود کفاسـت. اسـپوروفیت دیپلوئیـد و یاخته های جنسـی هاپلوئیدند.
 

حیات در مزوزوئیك
نهانــزاوان آونــدی کــه در دوران پالئوزوئیــک توســعه زیاد داشــتند در ایــن دوران 
ــان  ــگان از گیاه ــگان و نهاندان ــوض بازدان ــی در ع ــته ول ــه نقصــان گذاش رو ب

ــد. ــه شــمار می رون ــن دوران ب مهــم ای
 

حیات در دوره تریاس
جلبکهــا از مهمتریــن گیاهــان دریایــی دوره تریــاس می باشــند کــه آثــار آنهــا 
ــدی  ــراوان آون ــود دارد. نهات ــه وج ــا و اطــراف مدیتران در رســوبات آهکــی اروپ

ــد.  ــراوان بوده ان ــن دوره ف ــها در ای ــوص سرخس بخص
ــوای خشــک  ــود آب و ه ــت وج ــه عل ــاس ب ــه در تری ــر اســت ک ــه ذک الزم ب

ــوده اســت. ــان مناســب نب ــرای رشــد و توســعه گیاه ب
***
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پرورش گل کوهلریا

نور
گیــاه خــود را در جایــی قــرار دهیــد کــه نــور باالیــی دریافــت کنــد ولــی ایــن 
نــور نبایــد مســتقیما بــه آن بتابــد. نــوری کــه از پنجــره جنوبــی و یــا غربــی بــه 

ایــن گیــاه بتابــد نیــاز نــوری آن را بــرآورده خواهــد کــرد.
 

آبیاری
در فصـل رشـد خـاک را به صـورت یکنواخت مرطـوب نگه دارید و مراقب باشـید 
کـه آب بیـش از حـد ندهیـد. خـاک خشـک باعـث مـی شـود گیـاه بـه صـورت 

خوابیـده در آیـد. خـاک خیلـی مرطوب نیز باعث خراب شـدن ریزوم ها می شـود.

تغذیه
در بهـار و تابسـتان هـر ۲ هفتـه یـک بار با یـک کود مایع با فسـفات بـاال که به 

میـزان ۵۰ درصد رقیق شـده اسـت ایـن گل را تغذیه کنید.
 

خاک
بهتریـن خـاک برای این گل، خاک بنفشـه آفریقایی می باشـد، خاک باید سـبک 

باشـد تـا ریزوم هـای این گیـاه بتوانند به راحتی رشـد کنند.

دما
بهترین دمای اتاق برای این گل ۱8 تا ۲4 درجه سانتی گراد می باشد.

 
تکثیر

ریـزوم هـا را در بهـار جـدا کـرده و در یـک گلـدان جدا بگذاریـد تا تکثیر شـود. روش 
دیگر این اسـت که یک شـاخه ۱۰ سـانتی متری که حداقل دو برگ داشـته باشـد را 
در یک گلدان مرطوب قرار دهید و روی آن پاسـتیک بکشـید تا رطوبت حفظ شـود.

www.guide-to-houseplants.com :منبع

مقدمه
ایــن گل بــا نــام انگلیســی Kohleria و نــام علمــی Kohleria hybrida از گیاهــان گلــدار خانــواده Gesneriaceae مــی باشــد. ایــن گل دارای 
ســاقه هــای زیرزمینــی مــی باشــد. دارای ۱٩ گونــه اســت کــه در آمریــکای مرکــزی و آمریــکای جنوبــی گســترش یافتــه اســت. از قــرن ۱٩ 

ایــن گل در انگلیــس و اروپــا گســترش یافــت.
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اقلیم
بِه در مناطق سردسـیر و گرمسـیر معتدل قابل کشـت مي باشـد.  نیاز سـرمایي بِه 
از سـایر میـوه هـاي دانـه دار کمتـر اسـت و بین ۱۰۰ تا 4۵۰ سـاعت زیـر ۷درجه 
سـانتیگراد مـي باشـد.  ظـــهور شـکوفه هـاي به بسـیار دیرتـر از سـایر میوه ها 

اسـت. بـه همیـن دلیل خطر سـرمازدگي بهـاره در این میوه بسـیار کم اسـت. 

خاک
ــه مناســب  ــراي کشــت درخــت بِ ــه ســنگین رســي و شــني ب ــاي نیم خاکه
اســت. خاکهــاي آهکــي موجــب عــدم جــذب آهــن و ابتــا بــه زردي مي شــود 
کــه ایــن حالــت در اراضــي ســنگین و زه دار هــم مشــاهده مــي شــود. درخــت 
بـِـه، بــه شــوري خــاک و آب مقاومتــر از ســایر میــوه هــاي دانــه دار اســت. بـِـه 

تــا حــدودي بــه خشــکي مقــاوم اســت.

ازدیاد 
ـــت.  ـــر اس ـــل تکثی ـــد، قاب ـــدن و پیون ـــه، خوابانی ـــوش، قلم ـــق پاج ـــه از طری بِ

پایـــه هـــاي بـــذري بِـــه بـــراي ارقـــام مرغـــوب بـــه، زالزالـــک بـــراي 
اراضـــي نامناســـب و آهکـــي و Qb  Qa و Qc پایـــه هـــاي مناســـب بِـــه 

ـــند.  ـــي باش م
نوع پیوندهاي شـــکمي و اســـکنه اي در بِه متداول است.

مقدمه
بـِـه بــا نــام انگلیســي Quince از خانــواده Rosaceae و  از جنــس Cydonia بــوده کــه تنهــا یــك گونــه بــا نــام  Vulgaris را داراســت  و  بومــي 
ایــران و ترکمنســتان مي باشــد. بـِـه درخــت کوچکــي اســت بــه ارتفــاع حداکثــر 5 متــر، از 5-۴ ســالگي میــوه تولیــد مــي کنــد و عمــر آن بــه 
50 ســال مــي رســد. شــاخه هــاي جــوان، برگهــا و پشــت میــوه از کرکهــاي نــرم ســفید یــا خاکســتري مایــل بــه قهــوه اي پوشــیده شــده 
اســت. برگهــاي تخــم مرغــي یــا تقریبــاً گــرد یــا بیضــي نوکــدار بــا قاعــده گــرد، گلهــا درشــت و صورتــي مایــل بــه ســفید، گلبرگهــا تخـــم 
مرغــي، داراي 5 کاســبرگ، 5 گلبــرگ و گلهـــاي خـــود بارورند. گلـــها در انتهـــاي شــاخکهاي برگدار ظـــــاهر مي شــوند. میوه بر حســب رقم 

گــرد، تخــم مرغــي، گالبــي شــکل بــا رنــگ زرد طالیــي و در بعضــي ارقــام مایــل بــه ســبز و کرکــدار اســت.

درخت به
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کاشت
فواصــل کاشــت بــه معمــواًل ۵*۵ یــا ۶*۵ در نظــر گرفتــه مــي شــود. اصــواًل 
ــي  ــرم ده ــراي ف ــي ب ــد ول ــاج ندارن ــادي احتی ــرس زی ــه ه ــه، ب ــان بِ درخت
ــوند و در  ــربرداري ش ــن س ــانتیمتري زمی ــاع ۱۰۰-۷۰ س ــد از ارتف ــا بای نهال ه
ســال دوم ۵-4 شــاخه در اطــراف شــاخه اصلــي انتخــاب و بقیــه حــذف شــوند.

ارقام بِه
در ایـران حـدود ۱۰ رقـم بِـه شناسـایي شـده کـه مهمترین آنهـا عبارتنـداز: بِه 
اصفهـان، بِـه نیشـابور، بِـه تـرش آذربایجان، بِـه مظاهـري، بِه حاجـي رفیعي.

برداشت
بــه از اوایــل مهرمــاه تــا اواخــر آبــان برداشــت مــي شــود کــه معمــواًل در میان 
میــوه هــاي ســــردسیري آخـــرین میــوه اي ســت کــه مــي رســد. برداشــت با 
دســت انجــام مــي شــود و زمــان برداشــت وقتــي اســت کــه رنــگ میــوه زرد 

و زرد طایــي شــده باشــد.

مصارف
میــوه بِــه بعنــوان تــازه خــوري مصــرف نــدارد و حــدود 9۰% آن در صنایــع 
ــي دارد و در  ــه مصــرف طب ــه ب ــرد دارد. دان ــربت کارب ــه ش ــازي و تهی مرباس

ــوده اســت.  ــداول ب ــم مت تخفیــف ســرفه و ســینه درد از قدی

آفات و بیماري هاي بِه در استان اصفهان
آفات

از مهمتریــن آفــات درخــت بـِـه در اســتان مي تــوان بــه کــرم بـِـه اشــاره نمــود 
کــه داراي چندیــن نســل در طــول فصــل رشــد مــي باشــد.

بیماري ها
ــیدگي  ــه پوس ــوان ب ــتان مي ت ــه در اس ــت بِ ــاي درخ ــن بیماریه از مهمتری

ــود. ــاره نم ــه اش ــفید ریش س

سطح کشت
بـر اسـاس آمـار نامـه سـال 8۱-8۰ وزارت جهادکشـاورزي سـطح کشـت بِـه 

در کشـور 4۷۰۱ هکتـار)۱۵۵۰ هکتـار نهـال، ۱۶۵۵۲ هکتـار بـارور( بـا متوسـط 
عملکـرد ۱۱9۱۷/۱ کیلوگـرم در هکتار مي باشـد. مهمترین اسـتانهاي تولیدکننده 

بِـه عبارتنـد از: اصفهـان، کرمـان، خراسـان، فـارس و گیان.
سـطح کشـت بِه در اسـتان اصفهان بر اساس آمار نامه سـازمان جهادکشاورزي 
اسـتان اصفهان برابـر ۱۱۲8/۵ هکتار )۳4۵ هکتار نهـال و ۷8۳/۵ هکتار بارور( 
بـا متوسـط عملکـرد ۱۳۱4/۳ کیلوگـرم در هکتـار کـه عمدتًا در شهرسـتانهاي 

نطنز، فاورجان، تیران و کرون، کاشـان و شـهررضا کشـت مي شـود.

نیازهای درخت به برای گلدهی و تولید میوه 
ــا خــاک ســبک و  ــد. ام ــوع خــاک هــا رشــد مــی کن ــه در همــه ن درخــت ب
ــه در  ــت ب ــد. درخ ــی ده ــح م ــی را ترجی ــزی کاف ــت و حاصلخی دارای رطوب
شــرایط نــور کامــل آفتــاب بســیار خــوب رشــد مــی کنــد. درخــت بــه اگرچــه 
در شــرایط کمــی ســایه خــوب رشــد مــی کنــد. امــا میــوه کافــی نمــی دهــد 

وقتــی در چنیــن شــرایطی قــرار گیــرد. 
ارقـام مختلـف درخـت به شـرایط خـاص خود را بـرای رشـد و میوه دهـی دارند. 
آفـات و بیمـاری درختـان سـیب و گابـی می توانند درخـت به را نیز مـورد حمله 
قـرار دهنـد. درخـت بـه بـرای رشـد و میـوه دهـی بـه فصـل رویـش طوالنـی. 
آب کافـی و برنامـه سمپاشـی علیـه افـات و بیماری هـا نیـاز دارد. درخـت بـه در 
خاک هـای قلیایـی بـه کمبود آهن حسـاس اسـت و بـه همین خاطـر خاک های 
اسـیدی را بیشـتر دوسـت دارد. وزش بادهـای تند مـی تواند به درخت به اسـیب 

رسـاند و از ادامـه میـوه دهـی درخت جلوگیـری نماید.
احـداث بادشـکن در مناطـق دارای وزش بادهـای تند الزم می باشـد. با وجودی که 
درخـت بـه برای گرده افشـانی به درخت گـرده دهنده نیاز ندارد اما کشـت چند رقم 
از درخـت بـه کـه موجـب میـوه دهی بهتـر درخت بـه می شـود توصیه مـی گردد. 
کـود دهـی ازت بـه مقـدار زیـاد می تواند سـبب تولید پاجـوش های زیـاد نماید که 
ایـن پاجـوش هـا مـی توانند درخـت را ضعیـف نمایند. درخـت به با عناصـر غذایی 
کـم در زمـان برداشـت. میـوه زیادی نمی دهد. رشـد ناقـص میوه به بواسـط آبیاری 
کـم یـا عـدم آبیـاری در زمـان نیـاز درخت بـه آب. می باشـد. کود دهی درسـت در 

طـی زمسـتان و بهـار می توانـد غذایی کافـی در اختیار گیاه قـرار دهد.
ــده  ــت ش ــود گاوی کمپوس ــا ک ــود دارای ازت و ی ــرف ک ــار. مص ــی به در ط

ــی شــود. ــه م ــاد در درخــت ب ــارده زی ــد شــاخه هــای ب موجــب تولی
***
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شرح گیاه 
کتــان گیاهــی اســت یکســاله بــا ریشــه هــای نســبتاً عمــودی و منشــعب همــراه 
بــا ریشــه هــای کنــاری طــول ریشــه اصلــی آن گاهــی اوقــات بــه ۱۰۰ ســانتی 
متــر و ریشــه هــای کنــاری بــه ۱۵ ســانتی متــر مــی رســد و در مناطــق خشــک 

ریشــه آن بــه عمــق زیــاد خــاک فــرو مــی رود. 
ــر ۱۵۰  ــا ۱۰۰ و حداکث ــدود ۶۵ ت ــه ح ــی ب ــای لیف ــان ه ــاقه در کت ــاع س ارتف
ــت. در  ــر اس ــانتی مت ــا ۵۰ س ــن ۳۰ ت ــی بی ــای روغن ــان ه ــانتیمتر و در کت س
ــی  ــان لیف ــه در کت ــی ک ــده در صورت ــعب ش ــاقه منش ــی س ــای روغن کتان ه

ــدارد.  ــعاب ن انش

ــوه و در  ــی اســت کــه گل هــا و می ــی دارای یــک ســاقه اصل ــان بطــور کل کت
ــد.  ــه در انتهــای ســاقه بوجــود مــی آی نتیجــه دان

برگهـای کتـان بـدون دمبرگ به رنگ سـبز مایل به خاکسـتری و در طول سـاقه 
بطـور متنـاوب و بـه حالـت افتـاده قـرار گرفته انـد. هر بـرگ دارای سـه بریدگی 
اسـت و برگهـا از ماده مومی پوشـیده شـده اند. طـول برگهای این گیـاه حدود ۲۵ 
تـا ۳۵ میلـی متـر و عـرض آنهـا از ۲ تـا ۱۵ میلی متـر تغییر می کنـد. آرایش گل 
در انتهـای سـاقه تشـکیل و شـامل چندیـن شـاخه فرعی منشـعب می باشـد که 
هـر شـاخه فرعـی به یـک گل ختم و هـر گل نیز تبدیـل به یک میوه مـی گردد. 
گل کتـان از نـوع پنتامـر )۵ تایـی( و خـود بارور می باشـند. گلهـا در انواع مختلف 
بـه رنگهـای سـفید، زرد، صورتی، قرمـز، آبی، بنفش روشـن و بنفش تیـره بوده و 
هر گل دارای ۵ کاسـبرگ، ۵ گلبرگ، ۵ پرچم و بسـاک می باشـد. تخمدان دارای 
۵ حفـره اسـت کـه در هـر حفـره دو تخمـک وجـود دارد کـه بـه دو دانـه تبدیـل 
می شـود. میـوه کتـان بـه صـورت کپسـول ۵ خانه ای اسـت کـه در هر کپسـول 
حداکثـر ۱۰ دانـه وجـود دارد. دانـه ها کتابی شـکل و کشـیده و تقریباً مسـتطیلی 

کـه یـک طـرف دانه هـا پهـن و بـزرگ و طرف دیگـر نوک تیز اسـت. 
رنــگ دانــه در انــواع مختلــف از قهــوه ای، قهــوه ای مایــل بــه زرد، زرد تیــره، 

قهــوه ای مایــل بــه ســیاه تــا ســیاه تغییــر مــی نمایــد. 

کتان به طور کلی به دو گروه تقسیم می شود:
۱- کتــان لیفــی کــه بــرای تهیــه الیــاف آن کشــت مــی شــوند. ارتفــاع ســاقه 

مقدمه
شناسـنامه کتـان: Linaceae، تیـره: Linum usitatissimum L. – Linum crepitans Dum، نام التین: Line – Flax – Common flax، نام  فارسـی: 
کتـان، نـام عربـي: مطبح. گیـاه کتان، بَـزَرگ )با نـام علمـی: Linum Usitatissimum( به معنی »مفیدترین« از دسـته گیاهـان گلـدار، رده دولپه ای ها، 
راسـته مالپیگی سـانان، تیـره کتانیـان، سـرده کتـان می باشـد. کتـان اصالتـاً متعلق به سـرزمین های سـاحل مدیترانه شـرقی تا کشـور هندوسـتان 
می باشـد و احتمـاالً بـرای نخسـتین بار در منطقه هالل حاصلخیز توسـط کشـاورزان پـرورش یافت. گیاه کتان به شـکل گسـترده ای در اتیوپی و مصر 
باسـتان کشـت می گردیـد. در کشـور گرجسـتان، در غارهایـی که متعلق به دوران ماقبل تاریخ اسـت، کتان های خشـك شـده ای کشـف شده اسـت 
کـه مربـوط به 30 هزار سـال پیش از میالد اسـت. کانادا، چین، روسـیه، هند، انگلسـتان، آمریـکا، اتیوپی، قزاقسـتان، اوکراین و آرژانتیـن به ترتیب ده 
کشـور برتـر تولیدکننـده کتان در جهان هسـتند. مغز گردو و بذر کتان دارای بیشـترین اندازه اسـید چرب امـگا 3 در میان مواد غذایی گیاهی هسـتند.

گياه كتان
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ــاف  ــی الی ــدون انشــعاب اســت. طــول معمول ــی و ب ــان روغن آنهــا بیــش از کت
موجــود در ســاقه آنهــا حــدود ۱ تــا 4 و حداکثــر 9۰ ســانتی متــر و قطــر الیــاف 
آنهــا بیــن 8 تــا ۲۵ و بطــور متوســط ۱۲ تــا ۱8 میکــرون بــوده و اغلــب در برابــر 

بیماریهــای ویروســی مقاومنــد. 
۲- کتــان روغنــی کــه بــرای تهیــه روغــن موجــود در دانــه آن کشــت می شــود. 
ســاقه آن کوتاهتــر از کتــان لیفــی و مقــدار روغــن موجــود در دانــه آن بیــن ۳۰ 
تــا 4۰ و گاهــی اوقــات 4۵ درصــد مــی باشــد. ایــن کتــان بــرای تذکــره رشــد و 

نمــو و تولیــد دانــه احتیــاج بــه هــوای گــرم دارد. 
ــاد  ــل از می ــال قب ــا ۱۵۰۰۰ س ــه ۱۰۰۰۰ ت ــان ب ــت کت ــت زراع ــر: قدم تذک
می رســد و کشــت آن در مدیترانــه قفقــاز و خــاور دور متــداول بــوده و از ســاقه 
ــه کشــت  ــه مدیتران ــه در ناحی ــی ک ــن کتان ــی شــده اســت. اولی آن اســتفاده م
گردیــد کتــان چنــد ســاله Linum angustifolium بــوده کــه در حــال حاضــر 
کتــان زراعــی L.usitatissimum کــه منشــأ آســیایی دارد جایگزیــن آن شــده و 

بــه حالــت یکســاله و چنــد ســاله رشــد مــی نمایــد. 

نیاز اکولوژیکی 
آب و هوا

کتــان گیــاه مخصــوص مناطــق گــرم و معتــدل اســت و در طــول دوره رشــد 
بــه نســبت انــواع مختلــف احتیــاج بــه هــوای معتــدل و یــا گــرم بــا رطوبــت 
کافــی دارد ســرما و یخبنــدان عامــل محــدود کننــده رشــد و نمــو آن اســت 
کــه عــاوه بــر عــدم رشــد موجــب کــم شــدن و کیفیــت و کمیــت محصــول 
ــه  ــر درج ــاک اگ ــروج آن از خ ــه و خ ــد جوان ــه تولی ــود و در مرحل ــی ش م
ــی از  ــوان کل ــاه ج ــراد برســد گی ــانتی گ ــه س ــه )۵-( درج ــط ب ــرارت محی ح

بیــن خواهــد رفــت. 
ــای  ــی گرم ــای لیف ــه کتانه ــبت ب ــو نس ــد و نم ــرای رش ــی ب ــای روغن کتانه
ــا  ــب مناطــق گــرم و خشــک ی ــان طال ــوع کت ــن ن ــد و ای ــاز دارن بیشــتری نی
ــت  ــا رطوب ــدل ب ــب مناطــق معت ــی طال ــای لیف ــیر اســت. کتانه ــه گرمس نیم
کافــی بــوده و درصورتی کــه در مــدت ۱۰۰ تــا ۱۲۰ روز دوره رشــد نمــو آنهــا 

ــد داشــت.  ــی خواهن ــت موفق ــارد زراع ــاران بب ــر ب ــی مت ــدود ۷۰۰ میل ح
ــا  ــی آنه ــول دوره زندگ ــه ط ــت ک ــی اس ــامل کتانهای ــزه ش ــای پائی کتان ه
ــا )۱۲-(  ــاد اســت و ســرمای ت ــل ســرما زی ــی و مقاومــت آنهــا در مقاب طوالن
ــته  ــن دس ــزو ای ــی ج ــای روغن ــد. کتانه ــی نماین ــل م ــی تحم ــه را بخوب درج

ــوند.  ــی ش محســوب م
کتانهــای بهــاره شــامل انواعــی مــی باشــند کــه طــول دوره رشــد آنهــا کمتــر 
ــازی  ــرما نی ــه س ــی ب ــل دوره زندگ ــژه در اوای ــد بوی ــزه و در دوره رش از پائی
ــل  ــرا در مقاب ــد زی ــی کنن ــد نم ــی رش ــد بخوب ــرد باش ــوا س ــر ه ــد و اگ ندارن

ــی باشــند. ســرما حســاس م
ــان  ــی کت ــری هســتند. بطــور کل ــا فیب ــی ی ــن دســته شــامل کتانهــای لیف ای
گیاهــی روز بلنــد اســت و هــرگاه طــول روز ۱4 تــا ۱8 ســاعت باشــد گل دهــی 

گیــاه در مــدت ۱۰ تــا ۱۵ روز انجــام و بــه اتمــام خواهــد رســید. 

خاک
ــوذ  ــل نف ــًا قاب ــی و کام ــد دارای عمــق کاف ــان بای ــن جهــت کشــت کت زمی
ــدون زه  ــی و زه دار نباشــد. خاکهــای رســی شــنی ب ــی باتاق باشــد و از طرف
ــی  ــی کاف ــواد غذای ــی کــه دارای م ــن خاکهــای لمون ــق همچنی و نســبتًا عمی

ــاه مناســبند. ــرای کشــت ایــن گی باشــند ب
PH خاکهائی که دارای pH حدود ۷ و یا کمی اسـیدی باشـند برای کاشـت آن 

مناسـبند لیکـن بهتریـن pH بین ۵/۵ تا ۷ می باشـد. خاکهای شـنی و خاکهایی 
کـه دارای هومـوس زیـادی می باشـند برای کاشـت کتان مناسـب نیسـتند. زیرا 
زیـادی هومـوس روی الیـاف همچنیـن مقاومت گیـاه در برابـر ورس موثر واقع 
شـده و مقاومـت گیـاه را در مقابل ورس کـم می کند )البته در مـورد کتان لیفی( 
کشـت کتـان روغنی بر خـاف کتان لیفـی در خاکهای هوموسـی نتیجه بخش 
بـوده و بـه علـت زیـادی ازت تعداد شـاخه ها و مقـدار محصول را بـاال می برد.

تقویت زمین
بطـور کلـی مواد مـورد نیاز اصلی کتان عبارتند از:  فسـفر، پتـاس و ازت در زمینی 
کـه کتـان روغنی کاشـته می شـود افزایش فسـفر به زمیـن موجب ازدیـاد روغن 

شـده و وجود اسـید فسـفریک تاثیر نسبی در زود رسـی محصول دارد. 
مقــدار مــواد مــورد نیــاز کتــان بــر حســب شــرایط محیــط و جنــس خــاک بــه 

قــرار زیــر اســت: کتــان لیفــی ازت خالــص ۳۰ تــا 4۰ کیلوگــرم در هکتــار.

کتان روغنی
ازت خالــص 8۰ کیلوگــرم در هکتــار. فســفر خالــص بــرای هــر دو نــوع کتــان 
ــی  ــاس خیل ــاظ پت ــه از لح ــی ک ــار. در خاکهای ــرم در هکت ــدود ۱۰۰ کیلوگ ح
ضعیــف باشــند مــی تــوان بــرای جبــران کمبــود بیــن ۷۵ تــا ۱۰۰ کیلوگــرم 
ــا 4۰ تــن در هکتــار  ــًا مــی تــوان ۳۰ ت ــار پتــاس اضافــه نمــود. ضمن در هکت
کــود دامــی پوســیده بــه خــاک اضافــه کــرد و همــراه بــا شــخم پائیــزی بــه 

زیــر خــاک فــرو بــرد. 
ــاز آن  ــوده لیکــن نی ــاد نب ــدان زی ــاس و ازت چن ــه پت ــان ب ــاز کت ــی نی بطورکل
بــه فســفر زیــاد اســت زیــادی ازت در زمیــن ســبب کاهــش کیفیــت الیــاف و 

کلفــت شــدن آنهــا مــی گــردد. 

تناوب
بهتریــن گــردش زراعــی بــرای کتــان بعــد از غــات ماننــد گنــدم و چــاودار 
اســت همچنیــن مــی تــوان آن را بعــد از ســیب زمینــی و یــا چغنــدر قنــد بــه 
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ــان  ــود. از کشــت کت ــرز باشــد کشــت نم ــف ه ــد عل ــن فاق شــرط آنکــه زمی
ــن از  ــی غــات کاشــته شــده و همچنی ــد ســال متوال ــه چن ــی ک در زمین های
کشــت متوالــی آن در یــک زمیــن بایــد خــودداری نمــود. کشــت کتــان را بعــد 

از شــبدر، یونجــه و یــا نباتــات علوفــه ای مــی تــوان انجــام داد. 

آماده سازی زمین 
زمینــی کــه کتــان کاشــته مــی شــود نبایــد علــف هــرز و بقایــای محصــول 
ــی و  ــق کاف ــاک دارای عم ــد خ ــن بای ــد همچنی ــته باش ــل را داش ــال قب س
ــن را در  ــد زمی ــذا بای ــد. ل ــوذ باش ــل نف ــرم و قاب ــطح االرض آن ن ــمت س قس
ــات  ــخم زد و عملی ــدان ش ــتان و یخبن ــرمای زمس ــروع س ــل از ش ــز و قب پائی

ــام داد.  ــی انج ــذر پاش ــل از ب ــن را قب ــه زمی ــل تهی تکمی
در بهــار قبــل از کاشــت، زمیــن را بایــد دیســک زد تــا کلوخهــا کامــًا خــرد 

شــده علفهــای هــرز نیــز زیــر خــاک قــرار گیرنــد.

انتخاب و آماده کردن بذر
ابتــدا بایــد نســبت بــه انتخــاب واریتــه مــورد نظــر اقــدام شــود و بهتــر اســت 
ــری از  ــرای جلوگی ــده ب ــی کنن ــواد ضدعفون ــا م ــذر آن را ب ــت ب ــل از کاش قب
ســرایت بیماریهــای قارچــی ضدعفونــی نمــود. مقــدار بــذر بــرای تولیــد کتــان 
ــوان ۱۶۰  ــار کــه در مناطــق مرطــوب می ت ــو در هکت ــا ۱۲۰ کیل حــدود ۱۰۰ ت

ــا ۱8۰ کیلوگــرم مصــرف نمــود.  ت
مقــدار بــذر مصرفــی بــرای کتــان لیفــی روغنــی حــدود ۳۵ تــا ۶۰ و حداکثــر 
8۰ کیلوگــرم در هکتــار مــی باشــد. فواصــل گیاهــان در روی خطــوط در مــورد 
ــا ۱۵  ــدود ۱۰ ت ــی ح ــان روغن ــورد کت ــا ۱۰ و در م ــن ۷ ت ــی بی ــان لیف کت

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــانتی متر بای س
ــدود ۱  ــاک ح ــی و خ ــب زراعت ــرایط مناس ــان در ش ــذر کت ــت ب ــق کاش عم
ســانتی متــر اســت. خصوصیــات واریتــه انتخابــی شــامل: )۱( مقــاوم بــه ســرما 

ــه ورس. ــاوم ب )۲( مق

کاشت 
ــان مــی باشــد. معمــواًل  ــوع کت ــوع خــاک و ن ــع شــرایط منطقــه، ن ــان تاب کت
اراضــی ســبک را بایســتی زودتــر کشــت کــرد و ســپس بــه کشــت زمینهــای 
ســنگین اقــدام نمــود. از طرفــی کتانهــای پائیــزه را بایــد زمانــی کشــت کــرد 
کــه تــا قبــل از شــروع ســرمای زیــاد گیــاه بخوبــی رشــد کــرده و بتوانــد در 

ــد.  ــل ســرمای زمســتان مقاومــت نمای مقاب
ــه  ــتان ب ــرمای زمس ــه س ــد ک ــی نماین ــت م ــی کش ــاره را موقع ــای به کتانه
ــخ کشــت  ــش نباشــد. تاری ــر طــرف شــده و خطــر ســرمازدگی در پی ــی ب کل
ــا  ــن ت ــل فروردی ــوی از اوای ــرایط ج ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــاره ب ــای به کتانه
اوایــل اردیبهشــت می باشــد. کشــت خطــی کتــان بــه مراتــب بهتــر از کشــت 
دســت پــاش بــوده در ایــن صــورت فواصــل بوتــه هــا ۱۰ تــا ۱۵ ســانتی متــر 
و فاصلــه ردیــف هــا ۵۰ ســانتی متــر خواهــد بــود. در صورتــی کــه بذرپاشــی 
در شــرایط مســاعد و خــوب انجــام شــود حــدود 9۰ درصــد بــذور در مــدت پنــج 

روز جوانــه تولیــد مــی نماینــد.
ــر از 9۰ درصــد  ــه زده در ۵ روز کمت ــذر جوان ــداد ب ــن شــرایط هــرگاه تع در ای

باشــد. بایــد مقــدار بــذر بیشــتری کاشــته شــود تــا کمبــود قــوه نامیــه جبــران 
ــد  ــد، بای ــر از ۷۵ درصــد باش ــده کمت ــبز ش ــذر س ــداد ب ــه تع ــی ک ــود. زمان ش

ــا واکاری اقــدام نمــود.  ــه کشــت مجــدد و ی نســبت ب

دوره رشد 
کتـان گیاهـی اسـت یکسـاله بـا ریشـه هـای ضعیـف و دوره رشـد و زندگی آن 
حـدود ۱۰۰ تـا ۱۲۰ روز )در مـورد کتانهـای بهـاره( اسـت. به علت کوتـاه بودن 
دوره رشـد الزم اسـت در موقـع جوانـه زدن موادغذایـی کافـی و الزم در اختیـار 
گیاه باشـد. کتان در شـرایط مناسـب بین ۵ تا 8 و حداکثر ۱۵ روز بعد از کاشـت 
جوانـه تولیـد کـرده و جوانـه آن از خـاک خـارج می شـود و حـدود ۷۰ روز بعد از 
تولیـد جوانـه، گل دادن آن شـروع می گـردد و ۳۰ تا 4۵ روز بعـد از ظهور اولین 

گل دوره رشـد آن کامـل و محصـول رسـیده و آماده برداشـت می باشـد. 

داشت 
ــا بیماری هــا  مراقبت هــای الزم در کشــت کتــان آبیــاری و وجیــن و مبــارزه ب

و آفــات مــی باشــد.

آبیاری
در مناطقــی کــه بــاران بــه انــدازه کافــی مــی بــارد مــی تــوان کتــان لیفــی را 
بــه صــورت دیــم کشــت نمــود. کتــان روغنــی در طــول دوره زندگــی نســبت 
بــه کتــان لیفــی بــه آب بیشــتری نیــاز دارد. در مناطقــی کــه هــوا گرمتــر اســت 
بایــد کشــت گــردد و زمــان الزم بــرای رشــد آن حــدود ۱۰۰ تــا حداکثــر ۱۲۰ 
روز می باشــد کــه در ایــن مــدت الزم اســت بــه مقــدار کافــی آبیــاری شــود. 

وجین
الزم اســـت در زمـــان رشـــد کتـــان یـــک یـــا دو مرتبـــه مزرعـــه وجیـــن 
شـــود و دقـــت شـــود کـــه در موقـــع وجیـــن بوتـــه هـــای کتـــان تـــکان 
ـــن  ـــکان از بی ـــف ام ـــای ضعی ـــه ه ـــتن ریش ـــت داش ـــه عل ـــرا ب ـــد زی نخورن

رفتـــن آنهـــا وجـــود دارد. 
ــیمیایی  ــهای ش ــف کش ــوان از عل ــی ت ــرز م ــای ه ــادی علفه ــورت زی در ص
ــا ایــن مــواد  ــا علفهــای هــرز ب اســتفاده نمــود کــه بهتریــن زمــان مبــارزه ب

ــان اســت. ــع ظهــور گلهــای کت موق
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بیماری ها و آفات
 Aphtona و Longitarsus parsulus :آفـــات مهـــم کتـــان عبارتنـــد از
ـــا  ـــذور ب ـــردن ب ـــی ک ـــد عفون ـــا ض ـــا آنه ـــارزه ب ـــرای مب ـــه ب euphorbia ک

ـــر  ـــد از دیگ ـــی باش ـــر م ـــاک موث ـــطح خ ـــی در س ـــه پاش ـــا طعم ـــن و ی لیندی
ـــا  ـــوان ب ـــی ت ـــها م ـــره کش ـــا حش ـــه ب ـــد ک ـــی باش ـــان م ـــس کت ـــات تریپ آف

آن مبـــارزه نمـــود.
ــا  ــارزه ب ــان کــه راه مب ــگ کت ــد از: ۱- زن ــان عبارتن از بیماری هــای مهــم کت
آن شــامل جمــع آوری بقایــای گیاهــی و معــدوم نمــودن آنهــا – رعایــت اصول 
آیــش و تنــاوب - ضدعفونــی بــذور قبــل از کاشــت و اســتفاده از ارقــام مقــاوم 
مــی باشــد. ۲- بوتــه میــری کتــان. ۳- انــگل هــای گلــدار کــه شــایع تریــن 
آنهــا در مناطــق ســاحلی شــامل ســس مــی باشــد. 4- ورس کــه مــی توانــد 

بــه علــت مصــرف بیــش از حــد ازت و آبیــاری بــی رویــه باشــد. 

برداشت 
برداشت کتان لیفی

بــرای برداشــت کتــان لیفــی بایــد بــه مســائل زیــر توجــه داشــت: )۱( رشــد 
ســاقه کامــل شــده و ارتفــاع قابــل اســتفاده آن بیــن ۷۰ تــا 9۰ ســانتی متــر 
باشــد. )۲( ســاقه کامــًا خشــک نشــده و نســبتًا نــرم باشــد زیــرا ســاقه هــای 
نــرم، الیــاف ظریــف تــر و نرمتــر تولیــد مــی نماینــد )۳( قطــر ســاقه بیــش از 
ــرا ســاقه هــای قطــور  ــر( زی ــی مت ــا 4 میل ــم نشــود )حــدود ۲ ت ــدازه ضخی ان
الیــاف زبــر و خشــن تولیــد مــی کننــد. )4( ســاقه هــا در حالــت طبیعــی کامــًا 
ایســتاده قــرار گرفتــه، خمیــده و یــا خوابیــده نباشــند زیــرا ســاقه هــای خمیــده 
ــته  ــاف شکس ــرده الی ــد ک ــری تولی ــول کمت ــده( محص ــرده )خوابی و ورس ک
ــاف  ــت الی ــع کیفی ــه موق ــت زود و ب ــد. )۵( برداش ــی ندارن ــت خوب ــز کیفی نی
ــی  ــت باالئ ــز دارای کیفی ــرده کاه آن نی ــاقه و خ ــای س ــرده و بقای ــر ک را بهت
می باشــند. 9- برداشــت کتــان بــذری یــا روغنــی کتــان روغنــی را هنگامــی 
بایــد برداشــت نمــود کــه ســاقه و برگهــا شــروع بــه زرد شــدن نمــوده و حــدود 

دو ســوم برگهــا ریــزش نماینــد. 
در ایــن حالــت رشــد کپســولها کامــل شــده و شــروع بــه زرد شــدن نموده انــد 
ــره  ــوه ای تی ــگ قه ــه رن ــگ شــده و ب ــره رن ــا تی ــل از آنکــه کپســول ه و قب
ــه نشــوند(.  ــر فشــار ناخــن ل ــل از ســفت شــدن )زی ــن قب ــده و همچنی در آم

بایســتی عمــل برداشــت انجــام شــود. 

ایــن زمــان معمــواًل حــدود ۳۰ تــا ۳۵ روز پــس از ظهــور گل هــا مــی باشــد. 
ــاقه  ــول س ــام ط ــه تم ــود ک ــت نم ــد دق ــی بای ــان لیف ــع برداشــت کت در موق
ــن وســیله برداشــت اســتفاده از ماشــینهای مخصــوص  برداشــت شــود. بهتری
اســت ایــن نــوع ماشــینها ســاقه هــا را پــس از قطــع از نزدیــک ســطح زمیــن 
در دســته هــای کوچــک ۳ تــا ۵ کیلوگرمــی دســته بنــدی کــرده و آنهــا را بــه 

شــکل مخــروط در روی زمیــن باقــی مــی گــذارد. 
ــای  ــروع کار برگه ــل از ش ــد روز قب ــوان چن ــی ت ــهولت برداشــت م ــرای س ب
موجــود در روی گیاهــان را بوســیله ســموم مختلــف بــرگ ریــز ماننــد دی کات 
Diquat و غیــره بــه نســبت ۶۰۰ تــا ۱۰۰۰ گــرم در هکتــار کــه ســبب ریــزش 

ــر انجــام شــود. ــا عمــل برداشــت ســاده ت ــرد ت ــن ب برگهــا مــی شــوند از بی
ــد.  ــار را برداشــت نماین ــا ۵ هکت ــه ۳ ت ــد روزان ماشــینهای برداشــت مــی توانن
ــه دو روش اســتفاده از آب  پــس از برداشــت الیــاف موجــود در ســاقه هــا را ب

گــرم و یــا لیــف کشــی روی زمیــن جــدا مــی کننــد. 
ــار  ــو در هکت ــا ۱۷۰۰ کیل ــن ۷۰۰ ت ــی بی ــای روغن ــول کتانه ــدار محص مق
متغیــر اســت. لیکــن اگــر عملیــات زراعــی کامــل باشــد ایــن مقــدار بــه ۲۵۰۰ 

ــز مــی رســد.  کیلوگــرم نی
مقــدار روغــن کتانهــای روغنــی بیــن ۳۰ تــا ۳۵ و گاهــی 4۵ درصــد مــی باشــد 
و حــدود ۱۵ تــا ۲۵ روز پــس از گل دادن کــه رشــد دانــه هــا کامــل مــی شــود 

روغــن در دانــه هــا شــروع بــه جمــع شــدن مــی کنــد. 
بطــور متوســط از هــر هکتــار کتــان روغنــی مــی تــوان حــدود ۶۰۰ تــا ۱۰۰۰ 
ــور  ــار بط ــر هکت ــدی در ه ــاف تولی ــدار الی ــن بدســت آورد. مق ــرم روغ کیلوگ
متوســط ۵۰۰ تــا 9۰۰ کیلوگــرم اســت. کتــان لیفــی معمــواًل فاقــد محصــوالت 

ــد.  ــی می باش فرع

دامنه انتشار 
ــام  ــران انج ــاد در ای ــل از می ــال قب ــا ۵۵۰۰ س ــاه ۵۰۰۰ ت ــن گی ــت ای کش

می شــد و یکــی از زراعت هــای قدیمــی کشــور مــی باشــد. 
مهمتریــن مناطــق کاشــت عبارتنــد از: آذربایجان شــرقی )آذران  اردبیل، ســراب، 
مشــکین شــهر(، آذربایجــان غربــی )ارومیــه، بــوکان، خــوی، ماکــو(، اصفهــان 
)ســمیرم، شــهرضا(، خوزســتان )بهبهــان، رامهرمــز(، زنجــان )اطــراف قزویــن(، 

فــارس )شهرســتان الر(، کرمــان )بافــق، رفســنجان(، لرســتان و مازنــدران.
***

۱۰۰
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خاک های مناسب پرورش و نیاز غذایی بوته چای
PH ــا محصولــی برگــی و اســیدی پســند اســت و در چــای گیاهــی دائمــی ب

 Mn و Al حــدود ۵/۵-4/۵ رشــد بهتــری دارد. چــون چــای نیــاز فراوانــی بــه
ــد.  ــر رشــد می کن ــذا در خاکهــای اســیدی بهت دارد ل

ــه  ــد و ب ــی ده ــح م ــی را ترجی ــواد آل ــار از م ــبک و سرش ــای س ــای خاکه چ
ــاک و  ــری خ ــال نفوذپذی ــن ح ــراوان دارد و در عی ــاز ف ــاک نی ــت خ رطوب

ــت.  ــت اس ــز اهمی ــب حائ ــی مناس زهکش
ــر  ــن ت ــد پایی ــی بای ــر زمین ــطح آب زی ــای س ــت چ ــر کش ــای زی در خاک ه
ــد  ــنگین باش ــی س ــاک خیل ــاد و خ ــی زی ــه بارندگ ــد و چنانچ از cm 9۰ باش
محدودیــت کشــت پیــش مــی آیــد. بافــت ایــده آل بــرای پــرورش چــای لــوم 

ــوم مــی باشــد. ــا ل شــنی ت
 

عناصر غذایی اصلی )ازت، فسفر، پتاسیم(
ازت 

ــه،  ــیدهای آمین ــل، اس ــده کلروفی ــکیل دهن ــر تش ــن عناص ــی از مهمتری یک
ــد. محصــول  ــی باش ــا م ــن ه ــا و ویتامی ــم، هورمونه ــا، پرتوپاس ــن ه پروتئی
ــر اســاس مــاده خشــک  برداشــت شــده چــای حــدود 4 الــی ۵ درصــد ازت ب

ــی شــود.  را شــامل م
هنگامــی کــه مقــدار ازت موجــود در برگهــا کمتــر از ۳ درصــد در مــاده خشــک 
ــه  ــد هم ــود رش ــن کمب ــود و ای ــی ش ــر م ــود ظاه ــم کمب ــد، عائ ــای باش چ

جانبــه گیــاه را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و نتیجــه آن کوتــاه شــدن دوره 
رشــد ســریع، زردی عمومــی برگهــا، کوچکتــر و کوتــاه شــدن میــان گــره هــا و 
در کل بــد شــکل شــدن بوتــه هــای چــای و خــزان عمومــی گیــاه مــی باشــد.

ــع  ــرای رف ــای و ب ــای چ ــوس خاکه ــی و هوم ــواد آل ــدار م ــه مق ــه ب ــا توج ب
ــی باشــد.  ــی ضــروری م ــود ازت باغهــای چــای اســتعمال کودهــای ازت کمب
 (NH4+( گیاهــان چــای قــادر بــه اســتفاده از هــر دو یــون نیتــرات و آمونیــوم

ــد. ــی دهن ــح م ــوم را ترجی ــون آمونی ــی ی ــند ول می باش
ــا PH ۵ الــی ۶ ســولفات آمونیــوم )SOA( بهتریــن منبــع ازت  در خاکهایــی ب
در مقایســه بــا نیتــرات آمونیــوم و اوره بــرای چــای مــی باشــد زیــرا ســولفات 

مقدمه
ــدود ۱/7  ــور ح ــای در کش ــرانه چ ــرف س ــد. مص ــا می باش ــور م ــص در کش ــان باالخ ــاده در جه ــده و س ــیدنی های عم ــی از نوش ــای یک چ
کیلوگــرم بــوده و حــدود ۱/6 برابــر مصــرف ســرانه دنیاســت کــه ایــن امــر بازگــو کننــده گرایــش فــوق العــاده مــردم ایــران بــه مصــرف 

چــای مــی باشــد.

۱۰9

مصرف بهینه کود ؛

راهکاری برای بهبود کمی و کیفی چای
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آمونیــوم نــه تنهــا آمونیــوم و ســولفات را بــرای تغذیــه چــای فراهــم مــی ســازد 
بلکــه مــواد غذایــی را نیــز از ذخایــر خــاک آزاد مــی ســازد.

نیتــرات آمونیــوم کــه هــم محتــوی ازت آمونیــوم و هــم ازت نیتــرات می باشــد 
بهتریــن منبــع ازت بــرای مصــرف زمســتانه مــزارع چــای در صــورت رعایــت 
تقســیط تشــخیص داده شــده اســت. اوره ارزانتریــن منبــع ازت بــوده و قســمت 
ــرات در  ــوم و نیت ــورت آمونی ــه ص ــی ب ــرایط رطوبت ــاالنه در ش ــتر ازت س بیش

اختیــار گیــاه قــرار داده مــی شــود.
اسـتعمال اوره در هـوای سـرد و یـا در ارتفاعـات زیـاد، سـبب تولیـد عایـم 
مسـمومیت بواسـطه تجمـع نیتریـت می شـود کـه در اثـر نیتریفیکاسـیون کند 
بوجـود مـی آید. بـرای راندمـان بهتر، توصیه می شـود کـه از کل ازت مصرفی، 
حـدود ۲۰ درصـد بـه شـکل سـولفات آمونیـوم بـرای اسـتعمال در اوایـل بهـار، 
۶۵درصـد بـه شـکل اوره برای اسـتفاده بیـن ماههای اردیبهشـت تـا مهر برای 
اجتنـاب از آبشـویی و ۱۵ درصـد باقیمانـده بـه شـکل نیتـرات آمونیـوم بـرای 

اسـتفاده در اوایـل زمسـتان در نظـر گرفته شـود.
 

فسفر
ــذب  ــت ج ــا محدودی ــیدی ب ــای اس ــه در خاکه ــروری ک ــر ض ــی از عناص یک
توســط گیــاه مواجــه می شــود و نقــش مهمــی در تشــکیل چــوب و ریشــه های 

جدیــد و تشــکیل ATP ایفــا مــی کنــد.
فســفر بــرای تقســیم ســلولی و رشــد ضــروری بــوده و بــدون فســفر کافــی، 
محصــول چــای بــه ســطح عملکــرد اقتصــادی نمــی رســد. بــه طــور متوســط 
مقــدار فســفر در شاخســاره های تــازه چــای حــدود ۱8/. درصــد تــا ۰/۳4درصــد 
مــاده خشــک مــی باشــد و مقــدار فســفر کمتــر از ۰/۱8 درصــد بــرای چــای 

ــود( می باشــد. ــی )کمب حــد بحران
کمبــود فســفر بــا تیــره تــر شــدن برگهــای بالــغ پایینــی بوتــه و از بیــن رفتــن 
شــفافیت برگهــا مشــخص می شــود. بــر اثــر کمبــود فســفر ســاقه هــا باریــک، 

میــان گــره هــا کوتاه تــر و تشــکیل ریشــه هــا کاهــش مــی یابــد. 
کمبـود ایـن عنصـر منجـر به کاهـش برگهـای بوته و حتی مرگ سـر شـاخه ها 
مـی شـود. در مناطـق چـای خیـز توصیـه مـی شـود فسـفر در عمـق ۲۵-۱۵ 
سـانتی متـری خـاک در حفـره هایی که بـا دیلم در کنـار بوته های چـای ایجاد 
می شـود قـرار داده شـود. بـرای رفـع نیاز فسـفر باغهای چـای، اسـتعمال خاکی 

فسـفر بهتـر اسـت هر دو سـال یک بـار انجام شـود.

پتاسیم
ــه چــای مــی باشــد. پتاســیم  ــرای بوت ــی ب ــاده غذای ــن م ــد از ازت مهمتری بع
ــای و  ــه چ ــد بوت ــلولی، رش ــیم س ــداری آب، تقس ــی را در نگه ــش مهم نق
ــد.  ــی کن ــازی م ــوان ب ــان ج ــکلت گیاه ــواره و اس ــاختارهای دی ــکیل س تش
ــک  ــل خش ــن و فص ــرارت پایی ــه ح ــه درج ــرایطی ک ــیم در ش ــت پتاس اهمی

ــت.  ــه اس ــل توج ــوس و قاب ــتر محس ــد بیش ــی باش طوالن
ـــک  ـــیم خش ـــد پتاس ـــا ۲ درص ـــط دارای ۱/۵ ت ـــور متوس ـــه ط ـــک ب ـــای خش چ
مـــی باشـــد. در مراحـــل اولیـــه کمبـــود پتاســـیم، کاهـــش تدریجـــی در محصـــول 
مشـــاهده مـــی شـــود. در مراحـــل پیشـــرفته تـــر، عایـــم بـــه شـــرح ذیـــل 

ـــت: ـــهود اس مش
الف( نکروز حاشیه ای در برگهای بالغ،

ب( خزان بی موقع و باقیماندن برگهای جوان در نوک شاخساره،
ج( رشد چوب و سر شاخه های باریک

د( سرانجام مرگ بوته ها
 

ــز  ــگ قرم ــش رن ــا و افزای ــف برگه ــزان، تضعی ــی خ ــای قدیم ــر باغه در اکث
ــی آن  ــل اصل ــه عام ــی شــود ک ــر مشــاهده م ــم دیگ ــا بیشــتر از عای بوته ه

ــت.  ــده اس ــخیص داده ش ــیم تش ــود پتاس کمب
تقســیط کودهــای پتاســه بــه طــور معنــی داری عملکــرد بوتــه چــای را بــاال 
ــش  ــیاه را ۱۶-۵ درصــد افزای ــای س ــرد چ ــیم عملک ــرد. مصــرف پتاس ــی ب م
مــی دهــد و بــه علــت افزایــش مقــدار پلــی فنلهــا در چــای ســیاه کیفیــت آن 
را بهبــود مــی بخشــد. از کودهــای پتاســه، ســولفات پتاســیم در افزایــش رشــد 

رویشــی مزرعــه چــای موثرتــر اســت.
 

عناصر غذایی ثانوی )کلسیم، منیزیم، گوگرد(
کلسیم

ــل  ــیدهای داخ ــردن اس ــی ک ــا، خنث ــن ه ــنتز پروتئی ــاه، س ــاد آب گی در اقتص
ــی  ــتمهای انتهای ــد مریس ــذب ازت و رش ــه ها، ج ــب ریش ــعه مناس ــاه، توس گی
موثــر مــی باشــد. مقــدار متوســط و نرمــال کلســیم موجــود در شاخســاره هــای 

ــازه حــدود ۰/۳ -۰/9 درصــد مــاده خشــک گــزارش شــده اســت. ت
کمبــود کلســیم بوســیله برگهــای پیــر شــکننده و بــا برگهــای جــوان پوشــیده 
ــه رنــگ قهــوه ای  از نواحــی رنــگ پریــده در کناره هــای پهنــک کــه بعــدا ب

۱۱۰
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ــادی کلســیم در  ــد مشــخص مــی شــود. از ســوی دیگــر زی ــره در مــی آی تی
خاکهــا از ســرعت رشــد مــی کاهــد. 

ــه  ــه طــرف داخــل لول ــود کلســیم برگهــای جــوان زرد شــده و ب ــر کمب در اث
ــر حــاالت ســیاه ســوخته شــده  ــا در اکث ــوک و حاشــیه برگه ــی شــوند و ن م
ــه  ــه بهین ــرای تغذی ــد. ب ــی ده ــت م ــش را از دس ــه برگهای ــت بوت و در نهای
کلســیم PH 4/۵ – ۵/۵ مناســب مــی باشــد. آهــک دهــی فقــط بــرای باغهــای 
چــای بالــغ کــه برداشــت منظــم دارنــد قابــل توصیــه اســت و بــرای زمینهــای 

واکاری شــده و باغهــای چــای جــوان قابــل توصیــه نمــی باشــد.
 

منیزیم
ــه  ــیم در درج ــد از ازت و پتاس ــای بع ــان چ ــادی گیاه ــد اقتص ــر رش از نظ
ســوم اهمیــت قــرار دارد. تنهــا مــاده تشــکیل دهنــده مولکــول کلروفیــل کــه 
ــه  ــی باشــد. اضاف ــر م ــال قندهــا موث ــد و در انتق ــرل مــی کن فتوســنتز را کنت
کــردن منیزیــم بــه همــراه پتاســیم بــه باغــات چــای باعــث افزایــش %۱۰-۱8 

ــود.  ــیاه می ش ــای س ــرد چ عملک
ـــا و زردی  ـــای مبت ـــه ه ـــرگ در بوت ـــع ب ـــی موق ـــزش ب ـــا ری ـــم ب ـــود منیزی کمب
برگهـــای پیـــر و تشـــکیل موزائیـــک بـــا رنـــگ قهـــوه ای - زرد مشـــخص 

ـــود.  ـــی ش ـــده م ـــوس دی ـــکلV معک ـــا ش ـــن رگبرگه ـــود و در بی می ش
مقـــدار منیزیـــم در خاک هـــای پـــرورش چـــای عمومـــا پاییـــن تـــر از حـــد 
ـــا  ـــه ب ـــوده ک ـــی نب ـــدار، کاف ـــاروری پای ـــظ ب ـــرای حف ـــد و ب ـــی باش ـــط م متوس
ـــدود  ـــا ح ـــز ت ـــم نی ـــه منیزی ـــای ب ـــه چ ـــاز بوت ـــی نی ـــک دولومیت ـــرف آه مص

ـــود.  ـــی ش ـــرف م ـــر ط ـــادی ب زی
ـــه  ـــم ب ـــیم منیزی ـــولفات پتاس ـــا س ـــم ی ـــولفات منیزی ـــتفاده از س ـــن اس همچنی
ـــه  ـــای توصی ـــای چ ـــز در باغه ـــی نی ـــرف خاک ـــا مص ـــی ی ـــول پاش ـــورت محل ص

ـــود. ـــی ش م
 

گوگرد
ــام  ــه ن ــرای بوتــه هــای چــای اســت. کمبــود گوگــرد ب یــک مــاده حیاتــی ب
زردی چــای )Tea Yellows) معــروف و مشــهودترین عامــت آن شــبکه ای 
شــدن رگبرگهــا در برگهــای جــوان می باشــد بــه طــوری کــه حاشــیه برگهــا 
زرد رنــگ شــده و رگبرگهــا بــه طــور برجســته به رنــگ ســبز تیــره و در مراحل 
پیشــرفته تــر میــان گــره هــا کوتاهتــر شــده و رشــد جوانــه هــای جانبــی بــه 

ــه  ــرگ شــده و ب ــی از ب ــه خال صــورت شــاخه هــای کوچــک و ســرانجام بوت
تدریــج سرخشــکیدگی شــاخه هــا و عاقبــت مــرگ کل بوته هــا پیــش می آیــد 

ــوم در دســترس می باشــد. ــع کــودی گوگــرد ســولفات آمونی و از مناب
 

ریز مغذی ها )روی، مس، آلومینیوم(
روی

ــرورش  ــای پ ــتر خاکه ــود آن در بیش ــه کمب ــذی اســت ک ــز مغ ــا ری روی تنه
چــای گســترش وســیعی دارد و مصــرف آن بــرای حفــظ بــاروری بــاالی چــای 
الزم اســت. روی بــه جــذب ازت و فســفر توســط گیاهــان کمــک مــی کنــد. 
عایــم کمبــود زمانــی مشــاهده مــی شــود کــه مقــدار روی در برگهــا کمتــر از 

10ppm در مــاده خشــک باشــد. 

ــای داســی شــکل و  ــاه، برگه ــی کوت ــای خیل ــره ه ــان گ ــا می ــود روی ب کمب
کلــروز و شاخســاره هــای جانبــی کوتــاه )روزت( مشــخص مــی شــود. ریشــه 
ــی دارد.  ــر منف ــرد اث ــر روی عملک ــوده و ب ــم ب ــب ک ــا اغل ــای مبت ــه ه بوت
ــد و روی  ــی باش ــای م ــرای چ ــرف روی ب ــن روش مص ــی بهتری محلولپاش
محلولپاشــی شــده بــر روی شــاخه و بــرگ در عــرض ۲4 ســاعت جــذب شــده 
ــی  ــرد در حال ــر جــذب صــورت می گی ــاعت اول حداکث ــده در 8 س ــت ش و ثاب
ــت الزم  ــل روی مصــرف شــده در خــاک وق ــرای جــذب کام ــه ب ــه ۳ هفت ک
اســت. همچنیــن اســتعمال روی بصــورت محلولپاشــی در خزانــه باعــث تقویــت 

رشــد گیاهــان جــوان مــی شــود.
ــا  ــد ب ــت و بای ــاک اس ــی خطرن ــده خیل ــرس ش ــاغ ه ــرای ب ــرف روی ب مص
دقــت زیــادی انجــام شــود. اولیــن مصــرف روی بایســتی در طــول دوره بهبــود 
ــه هــرس ســرزنی  ــت دوم آن در مرحل بوته هــای هــرس شــده و مصــرف نوب
انجــام شــود. براســاس آزمایشــات انجــام شــده محلــول یــک درصــد ســولفات 
ــرای محلولپاشــی بهتــر اســت و مناســبترین زمــان مصــرف آن اوایــل  روی ب

صبــح مــی باشــد.

مس
اهمیت بسزایی در مرغوبیت چای دارد.

***
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پرورش و نگهداری گل شب بو

 M. incana (ten week stock( :گونه
بــرای گلــکاری در ایــام نــوروز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. دارای واریته هــای 
پاکوتــاه و بلنــد می باشــد کــه نــوع کوتــاه آن را شــب بــو مجلســی مــی نامنــد. 
ارتفــاع نــوع پــا بلنــد ۷۵ـ  ۳۰ ســانتیمتر و نــوع پــا کوتاه ۲۰ـ  ۱۵ ســانتیمتر اســت. 

گلها
ــرار  ــته ق ــه افراش ــن خوش ــد گل آذی ــا چن ــک ی ــه در ی ــر ک ــا پرپ ــر ی ــم پ ک
ــگ،  ــش کمرن ــی، بنف ــز الک ــفید، قرم ــی، س ــای صورت ــه رنگه ــد و ب گرفته ان
عنابــی روشــن، زرد کمرنــگ مایــل بــه شــیری دیــده می شــوند. انــواع پرپــر 

ــتند. ــاخه هس ــک ش ــد و ت ــذر نمی دهن ــواًل ب معم

برگها 
باریک و نیزه ای، به رنگ سبز – خاکستری هستند.

میوه
خورجین 

زمان گلدهی
ــی از ســال آن  ــوان در هــر فصل ــذر می ت ــان و محــل کاشــت ب ــه زم بســته ب

مقدمه
ایــن گیــاه از خانــواده شــب بــو CRUCIFERAE بــوده، دارای گونه هــای یکســاله و چندســاله اســت کــه بصــورت یکســاله یــا دو ســاله 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــکاری م ــه M . incana در گل ــد. گون ــکار می رون ب
گونــه )M. bicornis (evening stock دارای گل هــای کــم پــر و خوشــه های کــم گل بــه رنــگ بنفــش کم رنــگ و بــه هنــگام شــب بســیار 

ــه ۴5 ـ 30 ســانتیمتر می رســد. معطــر اســت. ارتفــاع آن ب

را بــه گل نشــاند ولــی زمــان گلدهــی اصلــی آن در تهــران اواخــر اســفند تــا 
اواســط فصــل بهــار اســت.

ازدیاد
بــه منظــور اســتفاده از گل در اوایــل فروردیــن مــاه بــذور را اواخــر تابســتان و 
یــا اواخــر پائیــز مــی کارنــد. در مناطقــی کــه دارای تابســتان خنــک هســتند 
ــل  ــا اوای ــه گله ــت ک ــه کاش ــار در خزان ــل به ــب بو را اوای ــذر ش ــوان ب می ت

ــر می شــوند.  ــًا ظاه ــز مرتب ــل پائی ــا اوای تابســتان ت

فاصله کاشت
ــر  ــر مت ــه در ه ــی حــدود 4۰ بوت ــانتیمتر یعن ــاه ۲۰ ـ ۱۵ س ــوع پاکوت ــرای ن ب
مربــع و بــرای نــوع پــا بلنــد ۳۰ ـ ۲۵ ســانتیمتر یعنــی حــدود ۲۵ بوتــه در هــر 

متــر مربــع مناســب اســت.

نیازهای زیست محیطی
ــاک  ــل، خ ــاب کام ــه دارای آفت ــی ک ــد در محل ــب بای ــی مناس ــرای گلده ب
حاصلخیــز و مرطــوب بــا زهکشــی خــوب و هــوای خنــک باشــد کاشــته شــود. 
ــانتیگراد را  ــه س ــای ۵ ـ درج ــا دم ــوده و ت ــاوم ب ــه مق ــرما نیم ــه س ــبت ب نس

ــد. ــل می کن تحم
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ایــن گیــاه اگــر هنــگام رشــد، قبــل از گلدهــی بیــش از ۶ ســاعت در هــر روز 
در دمــای باالتــر از ۱8 درجــه ســانتیگراد قــرار گیــرد گل نخواهــد داد. بهتریــن 
دمــای شــب هنــگام بــرای گلدهــی بهتــر آن 4 ـ ۲ درجــه ســانتیگراد اســت. 

کاربرد
ــا و  ــیه ه ــت در حاش ــرای کاش ــی ب ــی و گل زینت ــده، گلدان ــوان گل بری بعن
تپه هــای گل و ایجــاد زمینــه رنگــی در بهــار در پارکهــا مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. معمــواًل انــواع کــم پــر بــرای کاشــت در حاشــیه ها و انــواع پــر پــر 

ــد. ــرد دارن ــده کارب ــی و گل بری ــرای کاشــت گلدان ب
گونه هــای پاکوتــاه )شــب بومجلســی( بــرای کاشــت روی تپه هــای گل 
ــا  ــوند ت ــته ش ــم کاش ــورت متراک ــد بص ــبند و بای ــیه ها مناس ــوی حاش و جل
ــوظ از  ــای محف ــد را در مکانه ــا بلن ــای پ ــد. گونه ه ــدا کنن ــی پی ــای خوب نم
ــای  ــرای ایجــاد دورنم ــا ب ــیه ها و ی ــای پشــتی حاش ــوان در ردیف ه ــاد می ت ب

ــود. ــتفاده نم ــا اس ــطح چمنکاری ه ــن در س رنگی
اصــواًل کاشــت تــوده ای گلهــا بهتــر اســت بصــورت تــک رنــگ صــورت گیــرد 
و اگــر ترکیــب رنگهــا مــورد نظــر بــود بــا ایجــاد نوارهــای رنگیــن می تــوان 

یــک هماهنگــی و هارمونــی مناســب بوجــود آورد.
ــار  ــا کن ــن و ی ــه روی زمی ــی ک ــت در گلجای های ــرای کاش ــو ب ــب ب گل ش
ــمت  ــد را در قس ــب بوی پابلن ــت. ش ــب اس ــز مناس ــد نی ــرار  می گیرن ــا ق پله ه

ــد. ــای می کارن ــیه گلج ــاه را در حاش ــب بوی پاکوت ــای و ش ــط گلج وس

آفات و بیماری های شب بو
از آفات قابل ذکر شب بو می توان شته را نام برد: 

شته 
ــن  ــرد، ای ــرار می گی ــه شــته ق ــن گل بیــش از ســایر گلهــا در معــرض حمل ای
ــراب شــدن  ــه و خ ــف شــدن بوت ــاه باعــث ضعی ــدن شــیره گی ــا مکی ــت ب آف

برگهــای آن می شــود.
بـه محـض مشـاهده آفـت )قبـل از اینکـه زیـاد شـوند( و یـا بـرای پیشـگیری 
از ابتـاء از اوایـل پائیـز تـا موقـع گل دادن بوته هـا را بایـد هـر دو هفتـه یکبـار 
بـا محلـول یـک تـا یـک و نیـم در هـزار ماالتیـون سـیا نامیـد و یـا دیازینـون 
سم پاشـی نمـود. البتـه شستشـوی برگهـای آلوده به شـته توسـط آب نیـز موثر 
اسـت. بـرای پیشـگیری از ابتـا بـه بیماریهـای قارچـی بایـد از تـداوم رطوبت 

بـاالی خـاک جلوگیـری نمـود، مـوارد ذیـل در ایـن گیـاه متداول اسـت:

 Peronospora parasitica :سفیدک داخلی )دروغی( شب بو
ابتــدا از ســطح فوقانــی برگهــا لکه هــای زرد پیــدا می شــود، ســپس در پشــت 
همیــن لکه هــا در ســطح زیریــن برگهــا پوشــش خاکســتری مایــل بــه ســفید 
ــرار می دهــد.  ــه ق ــز مــورد حمل ــارچ ســاقه گلهــا را نی ــن ق ــد. ای بوجــود می آی
ســاقه های مبتــا اغلــب بــه شــدت کــج شــده و رشــد گل هــا بــا اشــکال روبرو 

ــوند. ــگ می ش ــوه ای رن ــرانجام قه ــا س ــای زرد روی برگه ــود. لکه ه می ش
ــی  ــب سم پاش ــش زین ــا قارچ ک ــت ب ــد نوب ــا را در چن ــارزه بوته ه ــرای مب ب
ــارج  ــاک خ ــا را از خ ــت آنه ــم اس ــوده ک ــای آل ــداد بوته ه ــر تع ــد. اگ می کنن

نمــوده و می ســوزانند.

Puccinia trabutii Roum :زنگ شب بو
ــان  ــا زرد نمای ــفید ی ــی س ــا بیض ــدور ی ــای م ــا لکه ه ــطح برگه ــدا در س ابت
ــده و  ــاره ش ــدرم پ ــرگ اپی ــن ب ــطح زیری ــی در س ــد از مدت ــود و بع می ش

اســپورهای قــارچ نمایــان می شــوند. 
ـــن  ـــه ای ـــورد حمل ـــتر م ـــتند بیش ـــدن هس ـــک ش ـــال خش ـــه در ح ـــی ک برگهای
ــارزه شـــیمیایی بـــه محـــض ظهـــور  قـــارچ قـــرار می گیرنـــد. بـــرای مبـ
ـــزار  ـــبت دو در ه ـــه نس ـــب ب ـــش زین ـــارچ ک ـــا ق ـــا ب ـــاری بوته ه ـــم بیم عائ

ــوند. ــی شـ سم پاشـ
ــت. گل  ــوزاندن آنهاس ــوده و س ــای آل ــارزه، در آوردن بوته ه ــر مب روش دیگ
شــب بــو از انــواع گیاهــان زیبــا بــا عطــری خــوش و قابلیــت کاشــت آســان در 
فضــای آپارتمــان اســت.  دمــای اتــاق بایــد خنــک باشــد. بهتریــن زمــان بــرای 

کاشــت ایــن گیــاه اوایــل بهــار یــا اواخــر زمســتان اســت.
ــه  ــه هــا را در عمــق چهــار ســانتی متــری خــاک بکاریــد و حداقــل فاصل دان
ــا را  ــدان ه ــد.  گل ــر باش ــانتی مت ــا ۲۰ س ــت ۱۵ ت ــر اس ــا بهت ــه ه ــن دان بی
ــر  ــرای زهکشــی بهت ــد. ب ــاری کنی ــار آبی ــار ب ــا چه ــه ت ــل س ــه حداق در هفت
ــک  ــرده و از ی ــاد ک ــا ایج ــدان ه ــف گل ــوراخ در ک ــه س ــا س ــوان، دو ی می ت

ــرد.  ــتفاده ک ــزرگ اس ــی ب زیرگلدان
مناســب تریــن PH خــاک، بــرای رشــد بهتــر گیــاه، شــش تــا هفــت و نیــم 
اســت. توصیــه مــی شــود خــاک گلــدان را هــر ســال یکبــار بــا بارورکننده هــای 
گیاهــی مخلــوط کنیــد. اســتفاده از بارورکننــده هــای گیاهــی غنــی از پتاســیم و 

ــه می شــود.  ــروژن توصی نیت

Mathiola chierathus :شب بو
Cruciferae :تیره

ــورت  ــه ص ــت. ب ــاله اس ــاله و دوس ــواع یکس ــد و دارای ان ــه  های آن بلن ریش
ــرد.  ــی  گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــته شــده در باغچه ه ــده وکاش ــاخه بری ش

ــت.  ــرگ اس ــدون دمب ــاوب و ب ــای آن متن برگه
ــه گل  ــه شــکل خوشــه می باشــند. ایــن گل در بهــار ب گلهــای آن منظــم و ب

ــی و بنفــش اســت. می نشــیند. گلهــای آن ســفید ، صورت
***

منبع: وبالگ گرین لرد
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روش كاشت سـبزه عيـد

برای سبز کردن گندم
● ۱۲ روز مانــده بــه عیــد، یــک لیــوان گنــدم درون کاســه ای ریختــه و بــه انــدازه ۲ 

تــا ۳ بنــد انگشــت روی آن آب می ریزیــم و تــا ۲ روز صبــر می کنیــم و طــی ایــن 
مــدت ۲ بــار آب آن را عــوض می کنیــم.

ــرده و  ــی ک ــه را خال ــد، آب کاس ــه زدن کردن ــه جوان ــروع ب ــا ش ــی گندم ه ● وقت
ــم. ــی می ریزی ــتمال نخ ــک دس ــا را درون ی گندم ه

● سعی کنید دستمال همیشه مرطوب بماند.
ــی از درون  ــه آرام ــا را ب ــد آن ه ــه زدن کردن ــه ریش ــروع ب ــا ش ــی گندم ه ● وقت

ــم. ــارج می کنی ــتمال خ دس
● در تــه ظــرف مــورد نظــر، الیــه ای از پنبــه را پخــش کــرده و گنــدم ریشــه زده را 

درون آن ریختــه و پخــش می کنیــم.
ــی آب  ــا کم ــر روز روی آن ه ــه و ه ــی انداخت ــه ای نخ ــا را پارچ ● روی گندم ه

ــد. ــدا کن ــاقه پی ــا س ــم ت ــپری می کنی اس
● وقتــی ســاقه نقــره ای رنــگ شــد پارچــه را از روی آن برداشــته وظــرف را در زیــر 
نــور و جــای خنــک قــرار داده، هــر روز مقــدار کمــی آب در حــدی کــه مرطــوب 

بمانــد روی آن هــا اســپری می کنیــم.
 

برای سبز کردن کوزه
● روی یک کوزه یا سفال یک عدد جوراب زنانه می کشیم.

● بــرای اینکــه تخــم شــاهی لعــاب بیانــدازد دو دقیقــه آن را درون آب می ریزیــم، 
ســپس بــا انگشــت یــا دم قاشــق تخــم شــاهی را از ســمت پاییــن بــه بــاال روی 
جــوراب بکشــید و آن را درون یــک ســینی قــرار داده و داخــل آن آب می ریزیــم و 

روزی ســه بــار ایــن کار را انجــام داده تــا جــوراب همیشــه مرطــوب بمانــد.

مقدمه
کاشــت ســبزه عیــد قبــل از ســال، نشــانی از ســبزینگی بــرای ســال جدیــد اســت و بــدون ســبزه، بســاط هفــت ســین صفایــی ندارد. شــاید 
ــرای  ــه کمــی زحمــت مــی ارزد. ب ــوروز ب ــذت ســبز کــردن ســبزه ن ــا ل ــر از ســبز کــردن آن باشــد ام ــد یــك ســبزه، بســیار راحت ت خری

کاشــت ســبزه از انــواع مختلــف بــذر، ماننــد گنــدم، عــدس، قــره مــاش، شــاهی و تره تیــزک می تــوان اســتفاده کــرد.

ــی  ــد و ط ــه می بندن ــد و ریش ــه می زنن ــاهی ها جوان ــه روز تخم ش ــس از س ● پ
ــه ســبز می شــوند. ــک هفت ی

● مراقب باشید درون کوزه همیشه پر آب باشد و ظرف زیر آن هم هر روز خالی شود.
 

برای سبز کردن قره ماش
● دو لیــوان قــره مــاش را درون کاســه ای ریختــه و تــا ۲ بنــد انگشــت روی آن ، 

آب می ریزیــم.
 ● پس از 4 روز ماش ها سفید می شوند، پس آن ها را درون دستمالی نخی می ریزیم.

● پـس از سـه روز کـه ماش هـا جوانه زدند آن هـا را درون ظرف مورد نظری کهاز قبل ته 
آن الیه ای از پنبه گذاشـته ایم، می ریزیم و روی آن ها را با دسـتمال خیس می پوشـانیم.

● پـس از سـه روز دسـتمال را از روی قـره  ماش هـا برمی داریـم و در حـدی کـه فقـط 
مرطـوب بماننـد روی آن هـا،  آب اسـپری می کنیـم و آن هـا را در آفتـاب قـرار می دهیم.
● طــی ۲ هفتــه بــه شــکل زیبایــی رشــد خواهــد کــرد و  ســبزه آمــاده خواهــد شــد 

تــا ســر ســفره هفت ســین قــرار گیــرد.
 

توجه
● استفاده از ظروف سفالی و چینی نتیجه بهتری خواهد داشت تا ظروف پاستیکی.

● هر قدر قطر بستر کمتر باشد عمر سبزه بیشتر می شود.

● آبی که در طی مراحل کشت سبزه عید استفاده می کنید آب ولرم باشد.
● اگــر در محیــط گــرم و خشــک زندگــی مــی کنیــد تــا مرحلــه ای کــه جوانه هــا 

هنــوز بــه یــک ســانت نرســیده انــد از پارچــه مرطــوب اســتفاده کنیــد.
***

منبع: سایت بیتوته
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زیست شناسی
مگـس مـاده هنگامـی کـه زیتـون مناسـب تخمگـذاری اسـت بـه این گیـاه جلب 
می شـود و میـوه هـای تـازه تشـکیل شـده نمی تواننـد جلب کننـده حشـرات ماده 
بـرای تخمگـذاری باشـند. میـزان مطلوبیت میوه زیتـون جهت تخمگـذاری به رقم 
زیتـون و سـطح اقدامـات زراعی بسـتگی دارد بنابرایـن زیتون های تحـت آبیاری و 
یـا ارقـام میـوه بزرگ ماننـد میوه های کنسـروی زودتـر از زیتون های بـدون آب یا 

ارقـام بـا میوه کوچکتـر آلوده می شـوند. 
در باغاتـی کـه ترکیبـی از ارقـام مختلـف کاشـته شـده اند درختـان با میـوه بزرگتر 
بـه عنـوان محـل تجمـع آفت محسـوب می شـوند کـه قبل از سـایرین آلـوده می 
شـوند. داخـل سـایبان درخـت رنگ سـبز – زرد یا سـیاه میوه تحریـک بینایی برای 
ماده هـای جسـتجوگر میزبان محسـوب می شـوند با ایـن وجود تحریـکات بینایی، 

بویایـي و چشـایی نیـز بـرای جلب مـاده ها جهـت تخمگذاری مهم هسـتند.
ترکیبــات مومــی روی زیتــون محــرک تخمگــذاری نیســتند ولــی ترکیبــات بخــار 
شــونده عصــاره شــاخ و بــرگ محــرک تخمگــذاری هســتند. مگــس هــای مــاده 
روی درختــی کــه زودتــر میــوه هایــش رســیده و یــا آبیــاری مــی شــود و در نتیجه 
رشــد یافتــه تــر اســت جمــع مــی شــوند. مگــس زیتــون معمــوال ۲ تــا ۵ نســل 

در ســال دارد کــه البتــه در هــر ســال بســته بــه شــرایط اقلیمــی متفــاوت اســت.
در اواســط مــرداد مــاه مگــس مــاده، پوســت میــوه را ســوراخ کــرده و تخمــش 
ــا حــدی  ــز خــود آب میــوه را ت ــا اســتفاده از تخــم ری را داخــل آن گذاشــته و ب
ــده از  ــری کنن ــوان جلوگی ــه عن ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــش می کن ــراف پخ ــه اط ب
تخمگــذاری مجــدد روی یــک میــوه موثــر اســت و امــا بــا ایــن وجــود گاهــی 

زیتــون هــای حــاوی بیــش از یــک تخــم هــم دیــده شــده اســت.

مبارزه با
زيتون مگس 

مقدمه
یکـی از مهمتریـن آفـات زیتـون، مگـس زیتون می باشـد. الرو مگـس زیتون بـا تغذیه از گوشـت میـوه ، باعث ریزش میـوه ها قبل از برداشـت 
،کاهـش کیفیـت روغـن زیتـون و ورود قارچهـای پاتـوژن از محـل سـوراخ ورودی الروها شـده که اسـیدیته داخـل میوه ها بـه میـزان دو تا چهار 
برابـر افزایـش مـی یابد. نوع خسـارت بسـتگی به نـوع واریته میـوه دارد. اگـر میوه ها از واریته های کنسـروی باشـد تمـام میوه آسـیب می بیند 
و بـازار پسـندی محصول به واسـطه خسـارت مسـتقیم الروها از بین مـی رود. یك الرو ۱50-50 میلی گرم از گوشـت میوه را بسـته بـه رقم میوه 
مـورد مصـرف قـرار مـی دهـد. ریزش میوه هـا با افزایـش وزن و میـزان روغن در میوه هـای باقی مانـده تا حد زیـادی جبران می شـود. همچنین 
اگـر الروهـا در اوایـل دوره زندگـی بمیرند بـا وجود عالئم سوراخ شـدگی، میوه مـی تواند به رشـد طبیعی خود ادامـه دهد. یکی دیگـر از مهمترین 
مـواردی کـه در مـورد این مگس وجـود دارد انتقال باکتری مولـد گال زیتـون Pseudomonas savastanoi اسـت. مگس زیتون به میوه های سـایر 
جنسـها بـه جـز olea حملـه نمـی کنـد و بنابرایـن تنهـا به میـوه زیتون بـه صـورت اقتصادی خسـارت مـی زند. ایـن گونه بـا توجه بـه افزایش 
سـطح زیـر کشـت زیتـون در ایـران و آلودگی تقریبـا تمام کشـورهای زیتون خیز همسـایه بـه این مگـس از اهمیت دوچنـدان برخوردار اسـت. 
در شـرایط آزمایشـگاهی مگـس زیتـون روی کلیـه گیاهـان خانـواده Oleaceae تخمگـذاری وتغذیـه الرو آفت تنها محـدود به میـوه های جنس 

oleaspp وحشـی و زراعـی اسـت ولـی مراحـل دیگر زندگی شـامل تغذیـه بالغین و جفتگیری ممکن اسـت روی سـایر گیاهان اتفـاق افتد.

۱۱۵
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مـرگ و میـر تخـم بـه خصـوص در اوایـل تابسـتان زیـاد  اسـت زیـرا واکنشـهای 
ناشـناخته بیوشـیمیایی درون گوشـت میوه آلوده که باعث رشد سـریع میوه می شود 
تخـم هـا را لـه می کند. این تخمهـا از ۲۰ روز در دمای ۱۰ درجه تـا ۳ روز در دمای 
۳۲/۵ درجـه سـانتی گـراد تفریـخ شـده و الروهای خارج شـده به مـدت ۳۷ روز در 

دمـای ۱۲/۵ درجـه تـا 9 روز در دمـای ۳۰ درجه سـانتیگراد تغذیـه می کنند.
در مراحـل آخـر نیز با اضافه شـدن درصد روغن، الروهای رشـد یافته ممکن اسـت 
خفـه شـوند. قبـا فکـر می شـد کـه مگس زیتـون مـی توانـد در تمام طول سـال 
بـا دسترسـی بـه میـوه های مناسـب به رشـد خود ادامـه دهد ولـی در غیـاب میوه 

مناسـب و شـرایط نامناسـب، ماده هـا به دیاپوز مـی روند. 
ــارج  ــز خ ــه در پایی ــی ک ــرده و آنهای ــی ک ــاه زندگ ــت م ــا هف ــغ ت ــرات بال حش
ــر درجــه  ــر صف ــر طــول عمــر هســتند. در حرارتهــای زی می شــوند دارای حداکث
مگــس هــای بالــغ ممکــن اســت تــا مدتــی زنــده بماننــد ولــی اگــر حشــره چنــد 

ــی رود. ــن م ــد از بی ــن شــرایط بمان روزی در ای

فنولوژی
شــرایط آب و هوایــی، نــوع رقــم زیتــون و فیزیولــوژی حشــره روی فنولوژی مگس 
زیتــون تاثیرگــذار اســت. طــی زمســتان، دمــای پایین، شــرایط ســخت آب و هوایی 
و قابــل دســترس بــودن میــوه عوامــل مهــم محــدود کننــده جمعیــت ایــن آفــت 
ــا  ــده روی درخــت و ی ــی مان ــای باق ــوه ه ــغ روی می ــای بال هســتند. مگــس ه

شــفیره هــای درون خــاک زمســتان را مــی گذراننــد. 
طـی تابسـتان دمای بـاالی حدود ۳۳ درجه سـانتی گراد و باالتر باعـث ایجاد مرگ 
و میـر بـاالی تخـم هـا، الروها و شـفیره ها می شـوند. ایـن مرگ و میـر زمانی که 
دمـای بـاال بـا رطوبـت نسـبی پایین همراه شـود مشـخص تر مـی گـردد و ظاهرا 

افزایـش رطوبـت نسـبی اثر مـرگ آور دمـای باال را تعدیـل می کند.

تغذیه
تغذیـه مگـس زیتـون بالـغ از شـیره خارج شـده از میـوه، زخـم های برگ و سـاقه 
گیاهان مختلف، عسـلک حشـرات و نکتار می باشـد. در طبیعت ماده ها با اسـتفاده 
از گـرده بـه عنـوان منبع پروتئین قـادر به بقا و تولید مثل هسـتند ولـی ویتامین ها 
و مـواد معدنـی نیـز مورد نیاز اسـت. فعالیـت تغذیه ای حشـرات بالغ کنتـرل آنها را 
بـا اسـتفاده از طعمـه مسـموم امکان پذیر مـی سـازد. در طبیت الرو مگـس زیتون 

مونوفـاژ بـوده وتنها از گوشـت میـوه زیتون تغذیـه می کند. 

وجــود باکتــری هــای همزیســت بــرای رشــد الروهــای جــوان در بافــت مزوفیــل 
زیتــون الزم اســت. ایــن باکتریهــا بــا انجــام هیدرولیــز آنزیمــی پروتیئــن زیتــون، 
اســید آمینــه هــای الزم را بــرای الرو کــه خــود بــه تنهایــی قــادر بــه تهیــه ی آن 
نمــی باشــد فراهــم مــی ســازد. باکتــری هــای همزیســت در لولــه هــای کــور لوله 
گــوارش الرو وحشــرات بالــغ وجــود داشــته و در حشــرات بالــغ ایــن باکتــری هــا 
در کیســه هــای ســری تکثیــر مــی شــوند. ایــن باکتــری هــا در انشــعابات مــری 

فــراوان بــوده و از آنجــا بــه روده میانــی مهاجــرت مــی کننــد.
ایـن باکتـری هـا سـطح تخمها را حیـن تخمگذاری آغشـته نمـوده و از ایـن رو به 
الروهـای جـوان منتقـل می شـوند و انتقال باکتـری مولد گال زیتـون نیز به همین 
ترتیـب صـورت مـی گیـرد. اسـتفاده از آنتـی بیوتیکهـا در جلوگیـری از انتقـال این 

باکتـری هـا روش نوینـی در کنتـرل مگـس زیتون محسـوب می شـود.

تولید مثل
حشـرات نـر مگـس زیتـون پلـی گاموس بـوده و یـک بـار در هـر روز جفتگیری 
مي کننـد ولـی مـاده هـا الیگامـوس بوده و بنـدرت بیش از یـک یا دو بـار در طول 

زندگـی جفتگیـری خواهنـد کرد و معمـوال در پایـان روز جفتگیـری می کنند. 
کیفیـت غذا و شـدت نـور در میـزان تولید تخـم تاثیرگذار اسـت. در طبیعـت باروری 
مگس زیتون تحت تاثیر شـرایط محیطی، دسترسـی به زیتون و آداپته شـدن ماده ها 
بـه غـذا اسـت. دمای بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سـانتی گراد برای تخمگذاری مناسـب بوده 
و در دمـای زیـر ۱۵ درجه و باالی ۳۵ درجه سـانتیگراد تخمگذاری متوقف می شـود.  
یـک مگـس مـاده در طـول زندگـی حـدود ۵۰۰-4۰۰ عـدد تخـم می گـذارد. مدت 
زمـان بیـن مرحلـه تخم تـا بلوغ حدود 4۰-۳۰ روز اسـت. نسـل آخر بصورت شـفیره 

در خـاک یـا میـوه های ریـزش یافته در پـای درختان و یا حشـره بالـغ می گذراند.

بــرای کنتــرل مگــس زیتــون دو نــوع مبــارزه شــیمیایی مــورد 
ــرد: ــرار می گی ــتفاده ق اس

۱. مبارزه شیمیایی پیشگیری کننده از فعالیت بالغین. 
۲. مبارزه شیمیایی به صورت درمانی علیه الروهای درون میوه ها. 

مبــارزه پیشــگیری کننــده بــر اســاس بهــره بــرداری از فعالیــت تغذیه ای حشــرات 
بالــغ اســت کــه بــه ترکیبــات ســاطع کننــده آمونیــاک ماننــد محلــول یــک درصد 
پروتئیــن هیدرولیــزات جلــب مــی شــوند و ایــن مــواد در ترکیــب با ســموم فســفره 
آلــی یــا پیرتروئیدهــا بــه عنــوان طعمــه بــکار مــی رونــد. هنــگام انجــام ایــن نــوع 
سمپاشــی، تنهــا بخشــی از درخــت و یــا ردیفهــای متناوبــی از بــاغ بــه خصــوص 

درختــان میــوه دار بایــد سمپاشــی شــوند.
بــا اســتفاده از طعمــه مســموم بــه ایــن طریــق، میــزان ســموم منتشــر شــده در 
مزرعــه کــه مــی توانــد بــه حشــرات مفیــد خســارت وارد کنــد، کاهــش خواهــد 
یافــت. در حقیقــت طعمــه پروتئیــن هیدرولیــزات زنبورهــای پارازیتوئیــد را جلــب 
نمي کنــد. بــا ایــن وجــود، بــه دالیــل اقتصــادی و عملــی، معمــوال طعمــه پاشــی 

توســط هواپیمــا و در ســطح وســیع صــورت مــی گیــرد.
در یونــان، بیشــتر باغهــای زیتــون بــه ایــن طریق سمپاشــی مــی شــوند. در تونس، 
اســپانیا و شــایر کشــورها نوارهایــی از بــاغ زیتــون بــا ۲۵ متــر عــرض و فاصلــه ۷۵ 
متــر از هــم، سمپاشــی مــی شــوند. در عمــل، طعمــه پاشــی هوایــی نوعی پوشــش 
محســوب مــی شــود و بــه خاطــر باقــی مانــده ایــن نــوع سمپاشــی ها، بایــد زمــان 

۱۱۶
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مناســب آن تعییــن شــود تــا بیشــترین فایده را داشــته باشــد. 
بررســی تلــه Mc Phail هــر پنــج روز، بــرای ردیابــی مناســب اســت و 
ــه  ــر تل ــتانه: ۵-۳ حشــره در ه ــی )آس ــای ردیاب ــر اســاس داده ه سمپاشــی ب
ــه  ــای نمون ــوه ه ــی در می ــود آلودگ ــا وج ــج روز( و ی ــر پن Mc Phail در ه

ــد. ــد ش ــام خواه ــد( انج ــتانه: ۲ درص ــده )آس ــرداری ش ب
ــود.  ــام می ش ــها انج ــتفاده از الرو کش ــا اس ــا ب ــه الروه ــی علی ــی درمان سمپاش
ــه صــورت  ــه صــورت پوششــي ب ــوات ب ــد دایت حشره کشــهای سیســتمیک مانن
هوایــی یــا زمینــی پاشــیده مــی شــوند. از ایــن روش بــر اســاس تعــداد الروهــای 

ــود.  ــتفاده می ش ــتانه ۱۵-۵ درصــد( اس ــوه )آس ــای می ــه ه ــده درون نمون زن
ایـن روش در گذشـته در سـطح وسـیعی مورد اسـتفاده قـرار می گرفت، امـا امروزه 
کمتـر بـه کار می رود که این امر بیشـتر بـه خاطر وجود بقایای سـم در میوه زیتون 

و تاثیرات منفی آن بر روی حشـرات مفید و محیط زیسـت اسـت.
در فرانســه، بــه کارگیــری طعمــه مســموم جانشــین سمپاشــی درمانی شــده اســت 
ــرد. در  ــای Mc Phai صــورت می گی ــه ه ــای تل ــاس داده ه ــر اس ــی ب و سمپاش
یونــان، پاشــیدن طعمــه همــراه ســموم فســفره آلــی، هــم بــه صــورت زمینــی و 

هــم بــه روش هوایــی انجــام مــی شــود. 
ردیابـی آفـت نیـز توسـط تلـه هـای Mc Phail، نمونـه بـرداری از میـوه و زمـان 
حساسـیت میوه صـورت می گیـرد. در ایتالیـا، در آلودگی محدود آفـت، اولین پخش 
طعمـه مسـموم بـر اسـاس تلـه هـای chromotropic انجام می شـود که آسـتانه 
۶-۵ حشـره بالـغ در هـر تلـه در هـر هفتـه اسـت. با توجه بـه طعمه و قـدرت باقی 
مانـدن سـم و بارندگـی، این عملیات ممکن اسـت تجدید شـود. در مناطقی که طی 
سـپتامبر بارندگی شـدید است، سمپاشـی پوششـی درمانی اضافی زمانی که ۱۰-۱۵ 

درصـد میوه هـای نمونه بـرداری شـده آلوده باشـند، انجام می شـود.
ــا  ــون ب ــاغ زیت ــی از ب ــده در ردیفهای ــگیری کنن ــی پیش ــه پاش ــپانیا، طعم در اس
عــرض ۲۵ متــر و فاصلــه ۷۵ متــر از یکدیگــر صــورت مــی گیــرد و ســه تــا چهــار 
ــا اســتفاده از  ــی پوششــی ب ــار سمپاشــی در ســال الزم اســت. سمپاشــی درمان ب
الرو کشــها زمانــی کــه آلودگــی میــوه هــا بــه ۱۰ درصــد رســید، انجــام مــی شــود.
اقدامـات کنترلـی مگـس زیتون در کشـورهای مختلف متفـاوت اسـت. در الجزایر، 
طعمه پاشـی با سـموم فسـفره آلی )مانند فنتیون، دایمتوات و ماالتیون( در ۱۰۰۰۰ 
هکتـار از باغهـای زیتـون به صـورت زمینـی و ۱4۰۰۰-۱۲۰۰۰ هکتار یا بیشـتر به 
صـورت هوایـی انجام می شـود. ردیابی بر اسـاس میـزان آلودگی )آسـتانه: ۱ درصد 
بـرای زیتونهـای کنسـروی، ۵-۳ درصـد برای سـایر ارقام( و نتایج حاصـل از تله ها 

اسـت. دو تا سـه بار طعمه پاشـی در هر سـال انجام می شـود.
در عربســتان ســعودی و قبــرس، طعمــه پاشــی بیشــتر هوایــی انجــام می شــود ولی 
در بعضــی مناطــق ایزولــه، ایــن کار بــه صــورت زمینــی صــورت مــی گیــرد. ردیابی 
نیــز بواســطه اســتفاده از تلــه هــای فرمون جنســی، نمکهــای آمونیومــی و پروتئینی 
صــورت مــی گیــرد. در اردن، از حشــره کشــهای تماســی انتخابی مانند ســیپرمترین 
و کلوپیرفــوس در اواســط ژوئــن اســتفاده مــی شــود و ســپس یک ســم فســفره آلی 
ماننــد دایمتــوات در اواســط ژوالی و دوبــاره در اواســط اگوســت - در صــورت نیــاز 
-  بــه کار مــی رود. در مصــر، دو یــا ســه بــار سمپاشــی بــا ســموم فســفره آلــی مانند 
دایمتــوات و فورموتیــون در هــر ســال انجــام شــده و فاصلــه دو سمپاشــی آخــری از 

هــم، چهــار هفته اســت.
در مراکــش، سمپاشــی شــیمیایی بــر اســاس تقویــم، در یــک زمــان علیــه دو تــا 

ســه آفــت انجــام مــی شــود. در تونــس، ســموم فســفره آلــی پاشــیده می شــود که 
بیشــترین بــه صــورت هوایــی و گاهــی زمینــی اســت. در ترکیــه، ســموم فســفره 

آلــی ماننــد ماالتیــون همــراه طعمــه بــه صــورت زمینــی پاشــیده مــی شــود.

شکل شناسی آفت مگس زیتون
تخم

ســفیدرنگ، کشــیده بــا میکروپیــل برآمــده در قســمت انتهــای عقبــی بــوده و ۰/۷ 
میلیمتــر طــول و ۰/۲ میلیمتــر عــرض دارد.

 
الرو

الرو ایــن آفــت در حداکثــر رشــد بــه طــول ۷-۶/۵ میلیمتــر و عــرض ۱/۷ -۱/۲ 
میلیمتــر مــی رســد. الروهــا اگــر از زیتــون ســبز تغذیــه کننــد بــه رنــگ ســفید 
روشــن و اگــر از زیتــون ســیاه تغذیــه کننــد بــه رنــگ ارغوانــی کثیــف مشــاهده 
مــی شــوند. ســر الرو ذوزنقــه ای دارای دو شــاخک ســه بنــدی و قطعــات دهانــی 

هماننــد ســایر مگــس هــا اســت. 
پلهــای Oral بــه صــورت ۱۲-۱۰ ردیــف کوچــک و کــم عمــق، قابهــای دهانــی 
بــه شــدت اســکلروتیزه شــده اســت کــه هــر کــدام دارای دندانــه هــای خمیــده، 
اســتوانه ای و کوتــاه نوکــی اســت. الرو ســن اول بــدون ســوراخ تنفســی در بنــد 

اول ســینه بــوده ولــی ســنین دوم و ســوم دارای آن هســتند. 
تمایــز الروهــای ســنین دوم و ســوم بــا توجــه بــه فــرم ســوراخهای تنفســی بنــد 
ــا ســوم  ــی بندهــای اول ت ــرد. قســمت جلوی اول قفســه ســینه صــورت مــی گی
ســینه و بندهــای اول و دوم شــکم دارای ۵-۳ ردیــف از خارهــای کوچــک اســت 

کــه هــر بنــد را فــرا مــی گیــرد.
بندهـای سـوم تا پنجـم شـکم دارای تعداد کمی خار در قسـمت پشـتی و در تراکم 
باال در قسـمت شـکمی است. بندهای سـوم تا پنجم شکم در سـطح شکمی دارای 

خارهای ریز اسـت ولی در سـطح پشـتی و جانبی خار مشـاهده نمی شـود. 
 rima ــک ــت و دارای ی ــاه اس ــه کوت ــی دارای ۱۲-8 لول ــی جلوی ــوراخ تنفس س
ضخیــم اســت. طــول موهــای Spiracular نصــف طــول شــیار ســوراخ تنفســی 
و اغلــب منشــعب اســت کــه شــامل دســته هــای هفــت تایــی از موهــای پشــتی 
و شــکمی و دســته هــای 4-۲ تایــی مــو اســت. ناحیــه مخرجــی دارای لبهــای 
کوچــک کمــی متــورم اســت کــه توســط چندیــن ردیــف ناپیوســته خارهــای ریــز 

ــود. ــه می ش احاط
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شفیره
شــفیره آفــت تخــم مرغــی شــکل، زرد تــا قهــوه ای رنــگ بــوده و حــدود 4-4/۵ 

میلیمتــر طــول دارد و بندهــای الرو ســن آخــر مشــخص اســت.
 

حشره بالغ
حشــره بالــغ مگــس زیتــون ۵-4 میلیمتــر طــول دارد و ســر آن بــه رنــگ زرد مایل 
ــاالی  ــر اســت. در قســمت ب ــگ ت ــوده و در قســمت صــورت، کمرن ــز ب ــه قرم ب
شــاخک دو لکــه ســیاه رنــگ مشــاهده مــی شــود. ســینه بــه رنــگ زرد مایــل بــه 

قرمــز بــا پشــت ســیاه رنــگ مشــاهده مــی شــود. 
سـینه بـه رنـگ زرد اسـت. سـپرچه و Humeral callus زرد رنـگ پریـده، پاها زرد 
مایـل بـه قرمـز و بالهـا شـفاف بـا رگبرگهای مشـخص و یـک لکه سـیاهرنگ در 
انتهای آن اسـت. شـکم به رنگ قهوه ای بلوند اسـت که در حاشـیه جانبی بندهای 

یـک تـا چهـار آن دو لکه سـیاه رنـگ بـا اندازه های متفاوت مشـاهده می شـود.
 

تشخیص از سایر مگس های میوه
صــورت ایــن آفــت دارای نقــاط ســیاه در شــیارهای شــاخک اســت. ســپر بــدون 
 Anterior ــوی ــدون م ــی و ب ــدون نقشــهای Pstsutural جانب ــی و ب نقــش میان
ــال دارای  ــت. ب ــده ای اس ــوی قاع ــدون م ــز ب ــپرچه نی ــت. س Supra – alar اس

ــوار Costal بــه صــورت یــک نقطــه نوکــی  لکــه هــای رنگــی کمــی بــوده و ن
نمایــان اســت.  ســلول bc )قســمت باریــک( بــدون میکروتریشــیای متراکم اســت. 
قســمت پشــتی بنــد ســوم  و چهــارم شــکم دارای نقشــهای جانبــی ســیاه بــوده و 
در نرهــا ایــن قســمت دارای مــو شــانه )شــانه هــای مویــی( در هــر طــرف اســت.

مناطق انتشار مگس زیتون
ایـن گونـه در تمـام کشـورهای زیتون خیز حاشـیه دریـای مدیترانـه وجـود دارد و در 
سـمت غرب تا جزایر قناری مشـاهده می شـود. این آفت در مناطقی که میوه زیتون 
بومـی نبـوده و زیتـون بـه عنوان یـک گیاه جدیـد معرفی می شـود، ماننـد آمریکای 
جنوبـی و مرکزی، کالیفرنیـا، آریزونا، مکزیک، السـالوادور و آمریکای جنوبی، آرژانتین، 

شـیلی، پرو، اروگوئه، آسـیای مرکزی )چین( و اسـترالیا هنوز گزارش نشـده اسـت.

اروپا
ــپانیا،  ــال، اس ــت، پرتغ ــا، مال ــان، ایتالی ــیه، یون ــابق، روس ــوروی س ــی، ش کرواس

ــتان. ــان، ارمنس ــتان، آذربایج ــرس، گرجس ــاوی، قب ــه و یوگس ــوئیس، فرانس س

آسیا
هند، اسرائیل، اردن، لبنان، پاکستان، سوریه و ترکیه.

آفریقا
ــای  ــش، آفریق ــی، مراک ــا، لیب ــی، کنی ــره، اتیوپ ــر، اریت ــوال، مص ــر، آنگ الجزای

ــس. ــودان و تون ــی، س جنوب

عالئم خسارت
عائــم ســوراخ شــدگی و ســوراخهای خروجــی آفــت ممکــن اســت روی میــوه 
وجــود داشــته باشــد. تخمهــا بــه صــورت منفــرد داخــل محفظــه کوچکــی زیــر 
ســوراخ تخمریــزی، گذاشــته مــی شــوند. از دیگــر عائــم خســارت مــی تــوان بــه 
آثــار روی میــوه هــا، تغذیــه داخلــی الروهــا، زخمهــای ســیاه تــا قهــوه ای و ریزش 

میــوه هــا قبــل از رســیدن اشــاره کــرد.

اهمیت قرنطینه ای مگس زیتون
ایــن گونــه بــه میــوه هــای ســایر جنســها بــه جــز Olea حملــه نمــی کنــد، از این 
رو تنهــا بــه میــوه زیتــون بــه صــورت اقتصــادی خســارت مــی زنــد. ایــن گونــه 
در تمــام کشــورهای زیتــون خیــز اروپــا مشــاهده مــی شــود بنابرایــن نمــی توانــد 
دارای اهمیــت قرنطینــه ای در ایــن مناطــق باشــد. البتــه احتمــال رشــد آفــت در 
ســایر میــوه هــا وجــود دارد. ایــن گونــه بــا توجــه بــه افزایــش ســطح زیــر کشــت 
زیتــون در ایــران و آلودگــی تقریبــا تمــام کشــورهای زیتــون خیز همســایه بــه این 

مگــس، از اهمیــت دو چنــدان برخــوردار اســت.

میزبان های مگس زیتون
 Oleaceae در شــرایط آزمایشــگاهی، مگــس زیتــون روی کلیــه گیاهــان خانــواده
تخــم گــذاری و رشــد مــی کنــد. در طبیعــت، فعالیــت تخمگــذاری و تغذیــه الرو 
 ،Oiea spp آفــت تنهــا محــدود بــه میــوه هــای زیتــون و ســایر درختــان جنــس
اســت ولــی مراحــل دیگــر زندگــی شــامل تغذیــه بالغیــن و جفتگیــری ممکــن 

اســت روی ســایر گیاهــان انجــام شــود.
***
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خاكورزی حفاظتی در مناطق خشــک

هدف
هــدف از خــاک ورزي حفاظتــي کاهــش شــدت عملیــات خــاک ورزي و مدیریــت 
بقایــاي گیاهــي موجــود در ســطح خــاک مي باشــد. هرگونــه تــاش در 
ــا سســت و  کم کــردن شــدت عملیــات خــاک ورزي، کاهــش عمــق شــخم و ی
لق کــردن خــاک بــدون زیــر و رو )برگردانــدن( کــردن آن، خــاک ورزي حفاظتــي 

ــردد.  ــوب مي گ محس
ــمتي از آن  ــا قس ــًا ی ــي تمام ــول قبل ــاي محص ــتم پس مانده ه ــن سیس در ای
)حداقــل ۳۰ درصــد( در ســطح یــا نزدیــک ســطح خــاک نگهــداري مي شــود 
ــاي  ــاک در روش ه ــطح خ ــک س ــا نزدی ــطح ی ــي در س ــاي گیاه ــظ بقای حف
خــاک ورزي حفاظتــي باعــث حفــظ رطوبــت خــاک، جلوگیــري از شستشــوي 
ذرات خــاک بــر اثــر ضــــربات بــاران در اراضــی شــیب دار و کاهــش 
ــاک در  ــم زدن خ ــدت بره ــش ش ــن کاه ــردد. همچنی ــي می گ ــایش آب فرس
ــاد ذرات خــاک و  سیســتم خــاک ورزي حفاظتــي از خردشــدن و جابجایــي زی
پودرشــدن آن جلوگیــري کــرده و باعــث کاهــش فرســایش بــادي  می گــردد.

مقدمه
خاکــورزي حفاظتــي از دهــه ۱٩۴0 در اروپــا و آمریــکا بــه عنــوان یــك سیســتم جایگزیــن گاوآهــن برگــردان دار، بــه علــت خشکســالی های 
بوجــود آمــده و بــه منظــور جلوگیــري از فرســایش آبــي و بــادي مــورد توجــه قــرار گرفــت و کشــاورزي بــدون شــخم بــراي اولیــن بــار معرفي 
گردیــد. عــالوه بــر حفــظ و نگهــداري منابــع آب و خــاک، ســالمتي مــواد غذایــي، حفــظ طبیعــت و محیــط زیســت از مــوارد دیگــری اســت کــه 
در شــرایط کنونــي توجــه کشــورهاي پیشــرفته را در اســتفاده از سیســتمهاي خــاک ورزي حفاظتــي بــه خــود معطــوف داشــته اســت. یکــی از 
مشــخصات مناطــق خشــك و نیمــه خشــك مــا پاییــن بــودن رطوبــت هــوا کــه موجــب افزایــش شــدت تبخیــر و تعــرق می شــود و در نتیجــه 
باعــث افزایــش آب مــورد نیــاز گیــاه می گــردد کــه یکــی از راههــای کاهــش تبخیــر حفــظ بقایــای گیاهــی در ســطح یــا نزدیــك ســطح خــاک 
در مناطــق خشــك بــه خصــوص در فصــل تابســتان کــه می تــوان دور آبیــاری را افزایــش داد و از مشــخصات دیگــر منطقــه فقیــر بــودن خــاک 

از مــواد آلــی اســت کــه مدیریــت بقایــای گیاهــی از روش هــای اصــالح و حاصلخیــزی ایــن مناطــق می باشــد.

چگونگی اعمال خاکورزی حفاظتی در مناطق خشك
ــورت  ــطح در ص ــی در س ــای گیاه ــظ بقای ــاک و حف ــردن خ ــردان نک برگ
ــی در کشــت  ــروز موانع ــب ب ــد موج ــح می توان ــت صحی ــال مدیری ــدم اعم ع

ــردد.  ــدی گ ــول بع محص
ــاد علفهــاي هــرز، یکــي از مشــکات مشــاهده شــده در سیســتم  وجــود زی
ــي و  ــول قبل ــده محص ــاي باقي مان ــد. دانه ه ــي مي باش ــاک ورزي حفاظت خ
بــذور علفهــاي هــرز بــه علــت حفــظ بقایــاي گیاهــي در ســطح خــاک و عــدم 
برگــردان   شــدن خــاک، شــرایط مســاعدی بــراي ســبز شــدن در ایــن روش 

ــد. خــاک ورزي را دارن
ــزش  ــت ری ــه عل ــي ب ــا محصــوالت ردیف ــات ب ــاوب غ ــن مشــکل در تن ای
بــذور غــات از کمبایــن و قــرار گرفتــن در ترک هــای زمیــن و ســبز شــدن 

ــردد. ــی بیشــتر مشــاهده می گ ــه محصــول اصل ــا نســبت ب ــر آنه ســریع ت
عــاوه بــر آن حفــظ بقایــای گیاهــی در ســطح خــاک در خــاک ورزي 
ــام  ــا نظ ــق ب ــوص در مناط ــه خص ــي ب ــت هاي متوال ــي کش ــي در ط حفاظت

یوسف خرم/ کارشناس مکانیزاسیون
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ــع  ــود دارد، تجم ــا وج ــراي پوســیدن  بقای ــري ب ــه فرصــت کمت دو کشــتي ک
ــت.  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــطح را ب ــي در س ــاي گیاه بقای

ــا و  ــه بیماریه ــا ب ــر ابت ــاک، خط ــي در ســطح خ ــاي گیاه ــاد بقای حجــم زی
حملــه آفــات را افزایــش مي دهــد. در ایــن پروســه عمــل کاشــت و مبــارزه بــا 
ــا افزایــش حجــم بقایــا بــه مــرور زمــان مشــکل مي گــردد. علفهــاي هــرز ب

همچنیــن متفــاوت بــودن شــکل بســتر کاشــت در دو محصــول متوالــی )بســتر  
پشــته اي و مســطح( از موانــع دیگــر در اعمــال روش حفاظتــی مــی باشــد. 

ــطح و ذرت  ــورت مس ــور بص ــتانهای کش ــی اس ــات در برخ ــال غ ــور مث بط
بــرروي پشــته  کاشــته مي شــود. بنابرایــن بــرای اعمــال خــاک ورزی حفاظتــی 
نیــاز بــه یــک مدیریــت خــاص می باشــد کــه بتوانــد مشــکات اشــاره شــده 

را تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد. 
مطالعـات و آزمایش هـای انجـام شـده در ایـران مشـخص نمـوده کـه در بیـن 
روش هـای مختلـف مدیریتی که در دنیا در دسـت اجرا اسـت روش خاک ورزی 

پشـته ای با شـرایط مناطق خشـک ایـران تطابق بیشـتری دارد.

از اهداف کلی خاکورزی حفاظتی
● کنترل فرسایش

● افزایش باروری خاک
● باقی ماندن رطوبت در خاک

● افزایش بازده مصرف آب
● کاهــش مصرف انرژی و نیروی کارگری و مصرف نهاده ها

روش هاي خاکورزي حفاظتي
کم خـاک ورزي و بي خاکـورزي دو روش متـداول در خـاک ورزي حفاظتي اسـت. 
در روش کم خـاک ورزي عملیـات بـر حسـب نوع گیـاه و میزان بقایـای محصول 
قبلـی تـا عمـق کافی )۱۵-8 سـانتی متـر( برای قـرار دادن کود و بـذر و مخلوط 

کـردن بقایا بـا الیه سـطحی انجـام می گیرد. 
در روش بي خـاک ورزي هیـچ نـوع عملیـات خـاک ورزی صورت نمی پذیـرد و تنها 
ماشـین کاشـت کـود و بذر را بـا حداقل به هم خوردگـي در خاک قرار مـی  دهد. در 
روش بي خـاک ورزي بقایـاي گیاهي در سـطح خـاک )روی خاک( رهـا می گردند.

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــف دنی ــق مختل ــی در مناط ــورزی حفاظت ــای خاک روش ه
شــرایط خــاک و اقلیــم هــر منطقــه بومــی گردیــده و از مزایــای ویــژه ای کــه 

ــردد. ــتفاده می گ ــه دارد اس ــرای آن منطق ب

مزایاي خاکورزي حفاظتي در مناطق خشك
● حفظ رطوبت خاک

● افزایش درجه حرارت خاک در فصل پاییز و تعدیل آن در فصل تابسـتان
● افزایش حاصلخیزي خاک

● پیش رس کردن محصول در نظام دو کشــتي
 

مشکالت موجود در انجام کشاورزی حفاظتی
الف- مشکالت اساسی موجود

۱- عدم آگاهی کشــاورزان از سیستم کشاورزی حفاظتی
۲- عدم وجود دســتگاه های خاکورز مرکب به اندازه نیاز

۳- عدم وجود دســتگاه های بذر کار کشت مستقیم به اندازه نیاز

ب- مشکالت فنی
۱- عدم تسطیح مناسب اراضی

۲- رویش ســریع علف های هرز قبل از ســبز شدن محصول اصلی
۳- عــدم تخمیــن چگالــی ظاهــری خــاک و تشــخیص درصــد میــزان مــاده 

آلــی موجــود خــاک توســط کارشناســان.
4- عدم انتخاب مزارع دارای شرایط مناسب نوع کشت )کم خاکورزی؛ بی خاکورزی(

 
پیشنهادات

ــاله در  ــد س ــه چن ــه بعضــی از کارشناســان و تجرب ــابقه دیرین ــه س ــه ب ــا توج ب
کشــت و زراعــت، الزم اســت کــه نظــرات آنهــا را محتــرم شــمرد و در صــورت 

ــه نمــود. ــد آن را توصی صاحدی
ــاری  ــروژه اجب ــک پ ــی را ی ــای گیاه ــت بقای ــرح مدیری ــرای ط ــت اج الزم اس
دیکتــه شــده تلقــی ننمــود تــا اگــر چنانچــه جایــي نتیجــه ای منفــی داشــت؛ 

ــر نشــود. ــی نظی ــه ایــن طــرح ب تبلیغــات ســوئی علی
ــه  ــبت ب ــد نس ــور بای ــی در کش ــود ترویج ــای موج ــت ه ــه رهیاف ــه ب ــا توج ب
فرهنگ ســازی و آمــوزش زارعیــن اقــدام نمــود و ایــن مهــم نیــاز بــه برنامه ریــزی 

ــژه دارد. ــارات وی و تخصیــص اعتب
***
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مقدمه
تراریـوم چیسـت؟ کلمـه تراریـوم، کلمه ای التین اسـت کـه از دو قسـمت Terra به معنی خـاک و زمین و -rium به عنوان پسـوند مکان تشـکیل 
شـده اسـت. بـر این اسـاس می تـوان این عبـارت را به ” نمایشـگاه جانـداران زمینـی” ترجمه کـرد. به عبارتـی دیگر، یـك تراریـوم جلوه هایی 
از نمونه هـای زندگـی گیاهـی یـك منطقـه یـا اقلیـم را دربر می گیـرد. این محصـول اولین بار توسـط یك پزشـك جراح انگلیسـی به نـام ناتانیل 
وارد Nathaniel Ward در سـال ۱8٢7بـه شـکلی کامـاًل تصادفـی سـاخته شـد. در واقـع او در مـورد پـرورش و تغییـر و تحول پیلـه ای پروانه ها 
کار می کـرد امـا متوجـه شـد کـه آلودگـی حاصـل از کارخانه هـای لندن کـه نزدیك منـزل وی بود جلوی رشـد آنهـا را می گیـرد. دکتـر وارد چرخه 
زندگـی پروانه هـا را در شـرایط طبیعـی مـورد پژوهـش قرار داد. به این شـکل که شـفیره پروانـه را در یك  ظرف مربا گذاشـت و سـپس مقداری 
خـاک روی درون ظـرف ریخـت. بعـد از چند هفتـه دکتر وارد دیـد که یك گیـاه در خاک درون ظـرف روییده اسـت. اینکه در این مـدت گیاه بدون 
آبیـاری بـه رشـد خـود ادامـه داده فکـر او را درگیر خود کـرد. او فهمید هنگامی کـه گیاه نـم را از برگ هایش از دسـت می دهد این نـم روی دیواره 
شیشـه جمـع شـده و بـه شـکل آب دوباره به داخل خـاک بازگشـته و گیاه را آبیـاری می کند و این چرخـه پایدار بـاران مانند درون ظـرف، بهترین 
شـرایط را بـرای رشـد گیـاه فراهـم مـی آورد. در ادامـه او دو تراریـوم کوچك تهیه کرد کـه در آن سـرخس و نوعی گیـاه از خانواده غالت کاشـته 
بـود و آنهـا را با کشـتی به سـیدنی اسـترالیا فرسـتاد. در این سـفر که به مدت هشـت ماه بـه طول انجامیـد و با وجود تغییـرات زیاد دمـا در دوره 
سـفر گیاهـان بـه خوبی رشـد کردنـد و صحیح و سـالم به اسـترالیا رسـیدند. پـس از آن وی دوباره در شـرایطی همانند پیشـین آنهـا را به لندن 

بازگردانـد. در ایـن بخـش روش صحیح کاشـت و پرورش ایـن گیاه زینتـی زیبا را آمـوزش می دهیم.

ــه مينياتوري تراريوم ؛ گلخان

وسایل مورد نیاز برای پرورش گل تراریوم در منزل
ظرف

ــۀ ۲  ــرای احاط ــی آن ب ــه بزرگ ــوند ک ــاب ش ــوری انتخ ــد ط ــا بای ــدازۀ ظرفه ان
ــاه کافــی باشــد. مثــل تنــگ ماهــی، ظــرف شیشــه ای شــکات،  ــد گی ــا چن ی

ــزرگ. ــا بطــری ب ــا ی ــای شیشــه ای مرب ــوم، ظرفه آکواری
بـرای افراد مبتدی، پیشـنهاد می شـود که یک ظرف بـزرگ و در باز ماننـد آکواریوم 
انتخـاب شـود. کارکردن داخل آن بسـیار آسـان اسـت و با کسـب تجربه مـی توانید 
از چوبهـای بلنـد و یـا بیلچه برای کاشـتن گیاهـان در ظروفی که دهانـه آن کوچک 
اسـت اسـتفاه کنیـد. هـر ظرف تمیز مـی تواند برای سـاختن تراریوم اسـتفاده شـود. 
نیـاز اصلی این اسـت کـه مانع ورود آب شـود. چیزهائی را انتخاب کنید کـه به اندازه 
کافی برای جا دادن گیاهان بزگ باشـند و سـرپوش آن طوری باشـد که مانع خروج 
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رطوبـت گـردد. کـوزه، بطـری، آکواریـوم، ظرفهایی هسـتند کـه بطور معمـول مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرند. طراحـی های دیگر مانند بلوکهای شیشـه ای مـی توانند به 
دکـور منـزل زیبائی ببخشـند. ظرف باید شـفاف باشـد، زیرا ظـروف رنگـی و یا گرد، 
نـور را کاهـش می دهنـد و در رشـد گیـاه دخالـت می کنند. ظـروف می تواننـد باز یا 
بسـته باشـند. گیاهان در ظروف بسـته باید بتوانند رطوبت باال را تحمل کنند. ظروف 
با درب بزرگ بدون پوشـش ممکن اسـت مورد اسـتفاده قرار بگیرد اما احتیاج دارد به 
آبیـاری متنـاوب برای اینکـه رطوبت را حفظ کنند. تراریوم های باز، خشـک هسـتند 
و کمتـر دچـار بیماری می گردند. قبل از کاشـت ظرف را اسـترلیزه کنیـد. آن را با آب 
گرم و صابون خوب شستشـو دهید. اگر از ظرفهای تمیز شیشـه ای تجاری اسـتفاده 

مـی کنیـد اجـازه دهید کـه درب ظرف چندین روز قبل از کاشـت باز باشـد.

زغال چوب
از زغال چوب برای جذب بوی نامطبوع ظرف استفاده می گردد.

● پارچـه پـرده ای فایبـر گاس یا جـوراب زنانه نایلونی: این مـواد برای جلوگیری 
از فرو نشسـتن خاک و از بین رفتن توانایی آن برای زهکشـی اسـتفاده می شـوند.

● چوبهـای بلنـد مـی تواننـد مفیـد باشـند. طول مناسـب بسـتگی دارد بـه ارتفاع 
ظرفـی کـه بـرای تراریـوم بکار مـی رود. آنها می توانند مورد اسـتفاده قـرار بگیرند 

بـرای حفـر چالـه هایی کـه برای کاشـت گیاهـان بکار مـی روند.
● ممکن اسـت شـما از قاشـق بزرگ آشـپزخانه در جابجایی خاک و مواد زهکشی 

و از چنگال برای شـیار بازکردن اسـتفاده کنید.
● اگـر دهانـه ظـرف مورد اسـتفاده ما خیلی کوچک باشـد از یک قیـف کاغذی یا 

فویـل آلومینیومـی برای ریختن خـاک به داخل ظرف اسـتفاده کنید.
● قیچی خانگی می تواند کمک کند برای هرس گیاهان قبل از اینکه کاشته شوند.
● یک اسپری آب پاش برای آب دادن به تراریوم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

 
طرز تهیه تراریوم

مرحلۀ اول
ظـرف مـورد نظـر را انتخـاب کـرده، آن را تمیـز و خشـک مـی کنیـم. یـک الیه 
سـنگریزه داخـل ظـرف می ریزیم. سـعی می کنیم مقدار بیشـتری از سـنگریزه ها 
بـه یـک سـمت دیـواره ظـرف متمایـل باشـند. ایـن کار به زهکشـی بهتـر کمک 
می کنـد. زهکشـی مناسـب ضـروری اسـت بـرای اینکه مطمئن شـویم کـه خاک 
بیش از حد اشـباع نشـود که باعث شـود ریشـه پوسـیده شـود و گیاه شـما از بین 

بـرود. میـزان مـواد زهکشـی بسـتگی بـه انـدازه و شـکل ظـرف دارد. بـا توجه به 
انـدازۀ ظـرف مـی توانیـد کـه الیـه ۱ اینچـی از مـواد را در ته ظرف پخـش کنید، 
بطوریکـه تمـام ظـرف را بپوشـاند. )کوچکتریـن حالـت( بـرای ظرفهـای عمیق یا 
بـزرگ حتـی الیـه ای تـا ۳ اینچ نیز ممکن اسـت مورد اسـتفاه قرار بگیـرد. گاهی 

قبـل از الیـه سـنگریزه، الیـه نازکـی از خـزه در ته ظـرف قـرار می دهند.

مرحلۀ دوم
بــرای جــذب بوهــای ناخوشــایندی کــه موقــع آبیــاری ایجــاد مــی شــود الیــه 

نازکــی از زغــال روی الیــه ســنگریزه هــا مــی ریزیــم.

مرحلۀ سوم
قـرار دادن یـک الیـه مواد غیرطبیعـی روی زهکش الیـه ای را ایجـاد می کند که 
از فـرو نشسـتن خاک و از بین رفتـن توانایی آن برای زهکشـی جلوگیری می کند. 
مـواردی مثـل پارچـه های پـرده ای فایبـر گاس، جورابهای زنانه نایلونـی یا پرده 
دور انداختنـی، مـوارد خوبـی هسـتند. چـون دارای خلـل و فـرج کافی بـرای عبور 
آب هسـتند کـه هـم خـاک و ذرات را نگـه مـی دارند و هم زود فاسـد نمی شـوند.

گاهی از خزه اسفاگنوم نیز به این منظور استفاده می شود.

مرحلۀ چهارم
بـه مقـدار کافـی خاکی تمیز و اسـترلیزه شـده که تقریبـاً ۱/۵ تـا ۱/4 حجم ظرف 
را پـر مـی کنـد، اضافـه مـی کنیـم. بـرای دادن جلوه بیشـتر بـه تراریوم، خـاک را 
بطـور مسـطح در ظـرف نمـی ریزیم، بلکـه آن را شـیبدار و تپه مانند مـی ریزیم تا 
گیاهـان در سـطوح مختلـف قـرار گیرنـد. خاک را از پشـت به سـمت جلو شـیبدار 
کنیـد. معمـواًل اختاف سـطح بین خاک جلو خـاک عقب ۱ تا ۱/۲ اینچ می باشـد. 
اگرچـه، اگـر تراریوم دایره ای اسـت، شـما می توانید سـطح صافی را برای کشـت 
داشـته باشـید. مـی تـوان از خاکهـای گلدانی بسـته بندی شـده که اسـترلیزه هم 
هسـتند اسـتفاده کـرد یـا اینکه از مخلوط خـاک باغچه و پیت ماس محیط کشـت 

را تهیـه کرد.
ــوم  ــرای تراری ــود باشــد. ب ــدون ک ــرم، دارای زهکشــی خــوب و ب ــد ن خــاک بای
نواحــی گرمســیری بــا گیاهــان شــاخ و برگــدار، یــک قســمت خاک، یک قســمت 
پیــت مــاس و یــک قســمت پرلیــت اســتفاده کنیــد. اگــر شــما می خواهیــد یــک 
ــر کــه از یــک قســمت خــاک و یــک  ــاغ کاکتــوس ایجــاد کنیــد از خــاک زب ب
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قســمت شــن تشــکیل شــده اســت اســتفاده کنیــد.

بـرای از بین بـردن عوامل بیمـاری زا در خاک تهیه شـده می توان 
به روش زیـر عمل کرد:

ابتـدا خـاک را مرطـوب کـرده و در سـینی بـزرگ پهـن کنیـد. سـپس آن را تحت 
دمـای ۲۰۰ درجـه فارنهایـت بـه مدت ۲۰ دقیقه قـرار دهید. هـر ۵ دقیقه یکبار نیز 

خـاک را بـه هـم بزنیـد. به ایـن ترتیب خاک اسـترلیزه خواهد شـد.
خـاک مـورد اسـتفاده تـان را قبـل از اسـتفاده مـورد آزمایـش قـرار دهید، بـه این 
صـورت کـه آن را بـا دسـت فشـار دهیـد، اگـر بـه راحتـی فشـرده شـود مقـداری 
پرلیـت و وری کـوالت بـرای کمک به زهکشـی به خـاک اضافه کنیـد. خاکی که 
بـه تراریوم اضافه می شـود نسـبتاً خشـک باشـد، در غیـر این صورت به دیـواره ها 
می چسـبد. خیلـی از اوقـات خـاک می توانـد با طراوت شـود به وسـیله بریدن الیه 

باالیـی خـاک و اضافـه کردن خـاک تازه.

مرحله پنجم
بعـد از تهیـه محیـط کشـت و قـرار دادن در ظـرف، نوبـت بـه انتخـاب و کاشـت 
گیاهـان مـی رسـد. دنبال گیاهانی باشـید که رشـد کـم و برگهای کوچک داشـته 
باشـند. بـرای تهیـه تراریـوم، گیاهانـی باید انتخاب شـوند که عـاوه بـر دارا بودن 
شـاخ و برگ زیبا، رشـد کندی داشـته باشـند. همچنین توانایی تحمل رطوبت زیاد 
هـوا و خـاک و نـور کم را هم داشـته باشـند. مـا در تراریـوم گیاهانی را مـی توانیم 
پـرورش دهیـم که بـه درجه رطوبـت باالیی، نیـاز دارند. کـه در غیر اینصـورت در 

هـوای خشـک خانه ایـن گیاهـان از بین مـی روند.

ــوم  ــه تراری ــوان از آنهــا در تهی ــه مــی ت ــی ک تعــدادی از گیاهان
ــد از:  ــرد عبارتن اســتفاده ک

کاالتـه آ، پیرومیـا، سـرخس، فیتونیا، پتوس، کامادورا، سـارانتا، کراسـوال یا گیاهانی 
مثل بنفشـه، توت فرنگی وحشـی و …

کاکتــوس، گیاهــان گلــدار گرمســیری یــا یک ترکیــب از گیاهــان رنگارنــگ برای 
اســتفاده در تراریــوم مناســب هســتند. گیاهــان بــه رشــد پیوســته و آرام نیــاز دارند، 
همچنیــن بایــد توانایــی همزیســتی بــا گیاهان همراهشــان را در شــرایط یکســان 
داشــته باشــند. هرگــز از ترکیبــی از گیاهــان کــه نیازهــای رشــدي مختلــف دارنــد 
اســتفاده نکنیــد. گیاهانــی را انتخــاب کنیــد کــه از لحــاظ واریتــه، انــدازه، بافــت و 

رنــگ احتیاجاتشــان مشــابه یکدیگر باشــد.
بهتـر اسـت گیاهانـی مـورد اسـتفاده قرار بگیرنـد که از لحـاظ اندازه مناسـب برای 
ظـرف انتخـاب شـده باشـند. گیاهانی که دارای رشـد کم هسـتند به دسـتکاری و 
نگهـداری کمـی نیـاز دارنـد. اگـر شـما مـی خواهیـد کـه توجه بیشـتری بـه آنها 
داشـته باشـید مـی توانیـد گیاهانی که رشـد بیشـتری دارنـد را آزمایش کنیـد. آنها 
بـه تربیـت بیشـتر و مـداوم نیاز دارند اما شـما می توانیـد تنوع بیشـتری در تراریوم 

خود داشـته باشـید.
اگـر ظـرف تراریوم طوری اسـت که تمام سـطوح شـفاف بـوده و دارای دید اسـت 
بایـد گیاهـان بزرگتـر را نزدیـک بـه مرکـز کاشـت. اما اگر فقـط ۲ یا ۳ سـطح آن 

دیـده مـی شـود، گیاهان بلندتـر باید در قسـمت دیواره پشـتی جای داده شـوند.
ترتیـب گیاهـان را بوسـیله حرکـت آنهـا در داخـل ظرف )اگـر دهانه ظـرف بزرگ 

باشـد( یـا محـل بـازی که انـدازه آن مشـابه تراریوم باشـد تعییـن کرد.
گیاهـان نبایـد خیلـی نزدیـک هـم کاشـته شـوند، بلکـه باید فضـای کافـی برای 
هرکـدام از آنهـا در نظـر گرفتـه شـود. گیاه باید طوری مسـتقر شـود کـه پایه گیاه 
همسـطح سـطح بـاالی خـاک باشـد. اجـازه ندهید کـه پایه گیـاه باالتر از سـطح 
خـاک قـرار گیـرد. گیاهان گرمسـیری و جنگلـی در تراریوم بسـته و یـا دریچه دار 
مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد. گیاهـان آبدار و شـاداب در ظرفهـای باز مورد اسـتفاده 

قـرار بگیرد.
بسـیار مهـم اسـت کـه گیاهـان فاقد حشـره یـا بیمـاری باشـند. هر برگ آسـیب 
دیـده یـا زرد یـا هـر برگـی کـه نشـان از آسـیب حشـره یـا بیمـاری دارد را فـوراً 
جا به جـا کنیـد. اگر بیماری برای شـما دارای اهمیت اسـت گیاهان را در یک بسـته 
پاسـتیکی بـرای دو هفتـه قبل از کاشـت در تراریوم قرار دهید، اگـر بیماری وجود 
داشـته باشـد روی شـاخ و برگ و سـاقه نمایان می شـود. سـریعا گیاه را در ظرف 

بکاریـد، تـا ریشـه های بدون حفاظ خشـک نشـوند.
وقتـی در یـک ظـرف با دهانه عریض کشـت مـی کنید از قاشـق بـرای در آوردن 
خـاک اسـتفاده کنیـد. اگـر از ظرفی بـا دهانه باریک اسـتفاده می کنید باید روشـی 
بـرای قـرار دادن گیـاه در تراریـوم ایجـاد کنید. بـرای وارد کردن نباتاتی که ریشـه 
آنهـا بـزرگ اسـت آنهـا را داخل کاغـذ یا پارچـه پیچانده و فـرم می دهنـد. از یک 
انبر بلند و باریک یا چوبی که انتهای آن سـیم حلقوی بسـته شـده اسـت اسـتفاده 
کنیـد. بـا ایـن چـوب چالـه را قبل از کاشـت حفـر کنید و بعد از کاشـت چالـه را پر 
کنیـد و اطـراف آن را بـه آرامـی فشـار دهید. چوب بلنـد که انتهـای آن یک چوب 

پنبـه قرار دارد وسـیله مناسـبی بـرای محکم کـردن خاک اطراف گیاه اسـت.
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بر خاف باغ الزم نیسـت که ریشـه ها را شـل و نرم کنید. در تراریوم نمی خواهیم 
که گیاهان رشـد سـریع داشـته باشـند و باقی ماندن ریشـه ها به صورت گلوله ای 

متراکم باعث می شـود که رشـد گیاهان آهسـته باشد.

مرحله ششم
بعـد از کاشـت گیاهـان، مـی تـوان تراریـوم را بـا اسـتفاده از تختـه سـنگ، چوب 
شکسـته، خـزه و چیزهـای دیگـر تزئیـن کنیم. بـا این عمـل یک دنیـای کوچک 

زندگـی گیاهـی ترسـیم می شـود.

مرحله هفتم
ظـرف را بـا درپوش یا سـینی شیشـه ای بپوشـانید. در این مرحله ارتبـاط با محیط 

قطـع می شـود و جنگل بارانـی مینیاتوری ایجاد می شـود.

مرحله هشتم
هـر گیاهـی را که شـروع به پوسـیدگی مـی کند جابجا کنید. پوسـیدگی معمـواًل در 
اثـر رطوبـت زیـاد بوجود مـی آید. اگـر این اتفـاق در تراریوم بسـته بیفتـد در پوش را 
حرکـت دهیـد تا ظرف خشـک شـود. تراریوم بسـته را در هفتـه اول بعد ازکاشـت در 
نظـر بگیریـد. در ایـن زمان غالباً بیماریها شـروع مـی گردد. هر برگی کـه می میرد یا 
گیاهی که شـروع به پوسـیدگی می کند باید سـریع از بین برود قبل از اینکه مشـکل 
به سـایر گیاهان نیز سـرایت کند. در بیشـتر حاالت، بعد از چند هفته تراریوم اسـتقرار 
پیـدا مـی کنـد و خطر بیماری ها کاهش پیـدا می کند. نظارت خـود را برای برگهایی 

کـه مـی افتـد و یا هر قسـمتی از گیاه کـه دچار پوسـیدگی می شـود ادامه دهید.
 

کود
عــدم موفقیــت بســیاری از تراریــوم هــا در نتیجــه کــود بیــش از انــدازه می باشــد. 
کمتــر از یــک ســال بعــد از کاشــت برنامــه ای بــرای کــود دادن نداشــته باشــید. 
اگــر گیاهــان بــه زردی گراییــده شــوند و یــا قــدرت رشدشــان بــدون هیــچ دلیــل 
مشــخصی کــم شــود، کــود ســبکی کــه بــه صــورت محلــول بــا آب اســت بــه 

نســبت ۱/4 گیاهــان خانگــی داده شــود.
 

آبیاری
ــورت  ــن ص ــه در ای ــرده، ک ــاری ک ــپری آبی ــا اس ــان را ب ــت، گیاه ــس از کاش پ

برگهــای آنهــا نیــز تمیــز مــی شــوند. آبیــاری شــدید باعــث از بیــن رفتــن گیاهان 
مــی شــود. هیچــگاه آب را بــه طــور مســتقیم روی تراریــوم نریزیــد، زیــرا محلــی 
بــرای زهکشــی کــه آب از آن خــارج شــود وجــود نــدارد. آب بــه مقــداری اضافــه 
کنیــد کــه فقــط خــاک مرطــوب شــود. هیچــگاه آب جمــع شــده در زیــر الیــه 
ســنگریزه نداشــته باشــید. زیــرا آب باعــث خواهــد شــد کــه ریشــه گیــاه دچــار 
پوســیدگی شــود. وقتــی کــه کنــاره هــای ظــرف خشــک هســتند و هیــچ رطوبتی 

در کنــاره هــا آشــکار نیســت، مقــدار کمــی آب اضافــه کنیــد.
اگــر در اثــر آبیــاری زیــاد فضــای داخــل ظــرف مــه آلــود شــود، در ظــرف را بــر 
مــی داریــم تــا آب اضافــی تبخیــر شــود، ســپس در ظــرف را مــی گذاریــم. وقتــی 
کــه گیاهــان بــرای اولیــن بــار در تراریــوم کاشــته مــی شــوند، تراریــوم شــروع بــه 
ایجــاد آب و هــوای مناســب گیــاه مــی کنــد. گیاهــان رطوبــت را از برگهایشــان 
ــه خــاک  ــاره ب از دســت مــی دهنــد کــه روی شیشــه متمرکــز مــی شــود و دوب
برمی گــردد. ایــن چرخــه باعــث مــی شــود کــه تراریــوم بــرای مدتهــا احتیــاج بــه 
آبیــاری نداشــته باشــد. در تراریــوم هــای بســته فاصلــه آبیــاری مــی توانــد ۱ مــاه 
یــا بیشــتر باشــد. در بیشــترین حالــت، بــه آبیــاری در هــر دو هفتــه یــک بــار نیــاز 

داریــد، کــه ایــن بــه شــرایط بســتگی دارد.
 

نور
تراریــوم را در معــرض نــور مســتقیم آفتــاب قــرار ندهیــد. اجــازه تابــش مســتقیم 
ــوم مــی شــود و باعــث ســوختگی  باعــث افزایــش درجــه حــرارت داخــل تراری

گیــاه خواهــد شــد.
ــور غیــر مســتقیم کافــی داشــته باشــد.  تراریــوم را در جایــی قــرار دهیــد کــه ن
پشــت پنجــره هــای شــمالی بهتریــن مــکان خواهــد بــود بیشــتر گیاهــان کــه 
بــرای تراریــوم مناســب هســتند بــه نــور بیــش از انــدازه نیــاز ندارنــد، امــا مقــدار 
نــور بایــد خــوب باشــد اگــر تراریــوم در محلــی قــرار دارد کــه نــور در آنجــا پاییــن 
اســت، نــور مصنوعــی اضافــه کنیــد. یــک المــپ w ۱۰۰ در داخــل تراریــوم و یــا 

المــپ فلوراســنت بــاالی تراریــوم مــی توانــد مفیــد باشــد.
در جایــی کــه نــور بیرونــی ضعیــف اســت، نــور مصنوعــی را ۱۶ تــا ۱8 ســاعت 
در روز داشــته باشــید. بــرای اینکــه گیاهــان بــر اثــر نــور بــه یــک ســمت خــم 
نشــوند بایــد جــای ظــرف را هــر چنــد وقــت یــک بــار تغییــرداد و جهــت آن را 

نســبت بــه نــور عــوض کــرد.
***
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مسائل اصلی زراعت دیم
مهمترین عواملی که در میزان تولید محصوالت در زراعت دیم مؤثراند عبارت اند از:

۱- وضعیت آب و هوا و میزان  بارندگی سالیانه.
۲- منابع تامین رطوبت خاک.

۳- تناوب و آیش در کشت دیم.
4- خصوصیات خاک زراعتی.

۵- طرز تهیه زمین و روش کار به منظور ذخیره سازی در زراعت دیم.
۶- استفاده از ماشین آالت و ادوات کشاورزی در زراعت دیم.

۷- استفاده صحیح و به موقع از نهالها در زراعت دیم.

۱- وضعیت آب و هوائی و میزان بارندگی سالیانه
در زراعت دیم که آبیاری صورت نمی گیرد مقدار بارندگی سالیانه اولین عامل مهم موقعیت 
زراعـت دیـم می باشـد. بطور کمی مناطقی کـه آب و هوای معتدل و بارندگی سـالیانه ای 

بیش از ۳۰۰ میلیمتر دارند برای زراعت گندم و جو بصورت دیم مسـاعد می باشـند.

٢- منابع تأمین رطوبت خاک
منابع تأمین رطوبت خاک در زراعت دیم منشأ جوی داشته و عبارت اند از:

الف: نزوالت آسمانی

بارندگــی تأثیــر بســزایی بــر مقادیر عملکــرد دارد و میــزان آن کشــت و کار هر منطقه 
را تأییــن مــی کنــد ایــن نــزوالت بــه صــورت بــرف و تگــرگ و غیــره بــوده و منبــع 
اصلــی تأمیــن کننــده رطوبــت زمیــن مــی شــود و عواملــی نیــز در اســتفاده بیشــتر 
گیــاه از رطوبــت و نــزوالت آســمانی وجــود دارد کــه عبــارت انــد از: جنــس خــاک؛ 
نگهــداری رطوبــت توســط ذرات خــاک، نفــوذ پذیــری خــاک، شــدت تبخیــر و غیره.

ب: شبنم 
شـبنم عمدتأ در شـب تشـکیل می شـود چون تشـکیل آن به سـرد شـدن برگ ها و 

مقدمه
دیــم کاری بــه معنــی کشــت بــدون آبیــاری اســت و بــه زراعتــی گفتــه مــی شــود کــه بــا آب بــاران رشــد و نمــو نمایــد. دیــم کاری در 
ــزوالت  ــه ن ــم بســتگی ب ــد موقعیــت در زراعــت دی ــوق العــاده ای دارد. هــر چن ــت ف ــدم و جــو اهمی ــا بخصــوص در زراعــت گن کشــور م
آســمانی و رحمــت کافــی و منظــم الهــی دارد امــا کیفیــت و روش شــخم و تهیــه بــه موقــع زمیــن هــای مزروعــی دیــم و اعمــال شــیوه های 
صحیــح کشــت تاثیــر بســیار عمــده ای در بهبــود وضعیــت زراعــت و در نتیجــه افزایــش تولیــد دارد. الزم اســت کــه ســعی شــود بــه وســیله 
مروجیــن و ســایر عوامــل دســت انــدرکار، آمــوزش هــای فنــی الزم بــه کشــاورزان دیــم کار داده شــده و آنــان را بــا نــکات و مســائل فنــی 

حفــظ و ذخیــره رطوبــت خــاک در ســال آیــش آگاه ســازند.

دیم كاری و اهميت آن در زراعت

۱۳۳
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سـطح در اثر خروج آن تشعشـع Radiational cooling تا رسـیدن به نقطه شـبنم 
بسـتگی دارد. بـه طـور کلـی شـبنم در طول سـال یک شـب احتمـاأل بیـش از یک 
میلیمتر نخواهد بود. شـبنم در رشـد محصول موثر اسـت. زیرا گیاه از قطرات شـبنم 
کـه روی بـرگ هـا می نشـیند و یا باعث باال بـردن رطوبت خاک میشـود  از راه برگ 
و ریشـه اسـتفاده مـی نمایـد و وجود شـب هـای خنک باعث بـه وجود آمدن شـبنم 
صبحگاهـی و رطوبـت تا حدی الزم برای رسـیدن بـه گیاه می گردد. نواحـی پر باران 
و معتدل و سـرد بیشـتر از گیاهان خانواده بقوالت یا Leguminose اسـتفاده می شود 
کـه عـاوه بـر اسـتفاده از محصـوالت این نباتـات خود موجـب تقویت زمیـن از نظر 
زخیـره ازت نیـز می گردند. مثل نخـود و عدس. وارد نمودن آیـش در تناوب زمین های 

دیـم عمدتا بـه منظور زخیـره رطوبت صـورت می گیرد. 
معموال آیش یا ناکاشـتن زمین به مدت یک سـال زراعی یا بیشـتر در مناطقي صورت 
می گیـرد کـه بارندگی کمتر از ۳۵۰ میلی متر در طول سـال باشـد و بـا اجرای عملیات 
زراعـی صحیـح در دوره آیـش می تـوان ۳۰ تا ۳۵ درصد رطوبت سـاالنه را ذخیره نمود. 

عوامل دیگری که در تناوب اراضی دیم موثراند: 
بافت خاک. ارتفاع از سطح دریا. میزان تبخیر و توزیع بارندگی.

فواید آیش گذاري
الف- ذخیره رطوبت در خاک 

هـدف اول و اصلـی از آیـش گـذاری زمیـن دیم ذخیره سـازی و حفـظ رطوبت دریک 
سـال بدون کاشـت اسـت. آیش گذاشـتن زمیـن بزرگتریـن تکنیک برای ذخیـره آب 
و نـزوالت جـوی بـرای عمـل آوردن کامـل زراعـت دیـم و افزایـش میـزان عملکرد 
محصـول مـی باشـد مشـروط بر ایـن که بـا اصـول صحیح حفاظـت آب و خـاک با 
اسـتفاده از ادوات مخصـوص اعمـال گـردد. در غیر ایـن صورت آیش گذاشـتن زمین 
بدون شـخم و عدم نکات فنی تاثیر چندانی در حفظ رطوبت در خاک نخواهد داشـت. 
برابـر تحقیقـات به عمـل آمده بـه ازاء هر ۲۵ میلیمتـر آب ذخیره شـده در زمین آیش 
می تـوان تولیـد گنـدم را ۲۰۰ کیلو گرم در هکتـار افزایش داد البتـه فقط بارندگی هائی 

کـه از الیـه ۲۰ سـانتی متـری خاک عبـور کند قابل ذخیره شـدن خواهـد بود.

ب- تقویت خاک
هــدف دوم از آیــش گــذاری زمیــن هــای دیــم افزایــش نیترات هــای خــاک اســت 
زیــرا باکتــری هــای موجــود زنــده خــاک شــروع بــه فعالیــت و تجزیــه و تخمیــر و 

تبدیــل مــواد آلــی بــه معدنــی می کننــد.

ج- از بین بردن علف های هرز 
هـدف سـوم از آیـش گذاری اراضـی دیم طبق اصول صحیح از بیـن رفتن علف های 
هـرز در اثـر انجـام عملیاتـی سـطحی در دوره آیش اسـت و این خود بهتریـن مبارزه 
زراعـی بـا علـف هـای هـرز به شـمار می آیـد بعاوه فسـاد علف هـای هـرز در زیر 

خـاک باعث تقویـت خاک مـی گردد.
مسـلماً اگـر در سـال آیش مبـارزه اصولی با علف های هرز بـه عمل نیاید مانند پمپی 
آب ذخیره شـده در خاک را کشـیده و موجب کاهش سـریع رطوبت خاک می گردند.

بنابرایــن در نقاطــی کــه زمینهــای زراعــی بــه طــور متوالــی و بــدون آیــش کشــت 
دیــم می شــوند. هیــچ یــک از ســه هــدف فــوق نخواهنــد رســید و زمیــن بــه تدریج 

فرســوده و خســته شــده و آمادگــی زراعــی خــود را از دســت می دهــد.

3- خصوصیات خاک زراعتی در دیم کاری
از مهم ترین خصوصیات خاک که در زراعت دیم موثرند به ترتیب عبارت اند از:

الف- بافت خاک 

ب- ساختمان خاک 

ج- عمق خاک
خـاک از دو طبقـه سـطح االرض و تحـت االرض تشـکیل شـده  الیـه سـطحی که 
معمـوأل شـخم می خـورد با مـواد آلـی و کودهای حیوانـی مخلوط می باشـد معرض 
هـوا و آفتـاب قـرار می گیـرد تعـداد زیـادی موجـودات زنـده کوچـک و بـزرگ مانند 
قارچ هـا و باکتـری هـا. کرم ها و حشـرات جونـده و کاونده در این طبقـه فعالیت دارند 
و کود هـاي دامـی و گیاهـی را تجزیـه و به مـواد غذایی برای گیاه تبدیـل می نمایند.  

د- رنگ خاک 
یکی از صفات فیزیکی خاک رنگ آن است که بطور مختصر می توان گفت:

۱- رنــگ ســیاه یــا تیــره: عامــت حاصلخیــزی خــاک اســت و ایــن رنــگ 
ناشــی از تجزیــه و تخمیــر کودهــای حیوانــی و یــا آثــار بقــای گیاهــی اســت چنیــن 
خــاک هایــی کــم تــر احتیــاج بــه کودهــای شــیمیایی و ازتــه دارنــد و بــرای حفــظ 

حاصلخیــزی بایــد ســالیانه مقــداری کــود حیوانــی یــا کــود ســبز اضافــه گــردد.
٢-  رنـگ خاکسـتری یـا قهـوه ای: مقـدار موادآلی یـا کودهـای حیوانی این 

خاکهـا متوسـط اسـت و بایـد سـالیانه کود حیوانی و شـیمیایی بـه آنها اضافه شـود.
ــاح  ــا ام ــچ ی ــا دارای آهــک، گ ــن خاکه ــن: ای ــا روش ــفید ی ــگ س 3- رن
نمک هــای دیگــر هســتند و بــه علــت فقــر مــواد غذایــی و نداشــتن شــرایط الزم 

جهــت رشــد گیــاه بــرای دیــم مناســب نیســتند.
۴- رنــگ ســرخ و زرد: ایــن خاکهــا ارزش زراعتــی ندارنــد و معمــواًل از نظــر 

مــواد غذایــی فقیــر مــی باشــند.

شیب و پستی و بلندی 
اراضــی نســبتاً مســطح و همــوار و عمیــق بــا داشــتن بافــت مناســب رســی تا رســی 
شــنی و لیمونــی و مخلــوط بــا کاه و کلــش و کــود حیوانــی بــرای زراعت گنــدم و جو 
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دیــم بســیار مطلــوب مــی باشــد و هــر انــدازه شــیب زمیــن زیادتــر باشــد مرغوبیــت 
آن بــرای زراعــت دیــم کاهــش مــی یابــد زیــرا آب بــاران در ســطح زمیــن جریــان 

پیــدا کــرده و کمتــر در خــاک نفــوذ پیــدا مــی نمایــد.
معمـواًل مقـدار زیـادی از اراضی دیم در دامنه ی کـوه پایه ها قرار دارند و دارای شـیب 
۲ تـا 8 درصـد می باشـند. حتی در بعضی مناطق تا شـیب های ۱۲ درصـد به زراعت 
گنـدم و جـو مـی پردازنـد اما در زمینهایي با شـیب بیشـتر از ۱۲درصد بـه زراعت دیم 
داد بهتـر اسـت و بـه همـان حالـت مرتعی یـا جنگلی باقی گذاشـت. به طـور کلی در 
اراضـی شـیب دار دامنـه هـا بـرای جلوگیـری از جریـان و خـروج آب باران در سـطح 
زمین بایسـتی همیشـه برخاف جهت شـیب شـخم زد یا به عبارت دیگر هرگز نباید 
زمینهـای دیـم را بـه طور  سـرازیری شـخم کشـت نمود زیـرا اگر زمیـن را بر خاف 
جهـت شـیب یعنی به طور افقی یا کمی مورب شـخم کشـت نمائیم آب بـاران یا آب 
حاصـل از  ذوب برفهـا در خـاک نفـوذ می کنـد و در عمق خاک ذخیره مـی گردد که 

بعـداً در موقـع نیاز بـه مصرف زراعت خواهد رسـید.

و- فرسایش خاک 
شستشـو و انهـدام تدریجی قسـمت های سـطحی خـاک را فرسـایش می گویند که 
در اثـر آب یـا بـاد انجام می گردد. معمواًلخاک الیه سـطحی حاصلخیزترین قسـمت 
زراعی زمین اسـت چنانچه به وسـیله آب شسـته شـود کم کم ارزش زراعتی خود را از 
دسـت می دهد. شـواهد بسـیار زیـادی وجود دارد کـه زمین های مزرعی شـیب دار در 

اثـر فرسـایش از بین رفتـه و قدرت تولیدی آنها شـدیداً کاهش یافته اسـت. 

عواملی که در فرسایش خاک موثرند عبارتند از:
نقش پوشش گیاهی در فرسایش

زمیـن هایـی کـه پوشـش گیاهـی ندارنـد یـا کاه و کلش آنهـا به وسـیله دامهـا چرا 
شـده اسـت و سـطح زمیـن خالـی و عریان اسـت در موقـع نزول بـاران های شـدید 
ذرات خـاک از جـا کنـده شـده و همـراه آب منتقـل می گردنـد. در این صـورت خاک 
کشـاورزی ورق ورق از بیـن رفتـه بـدون اینکه زارع متوجه باشـد در مراحل شـدیدتر 
در سـطح زمیـن شـیاری عمیـق و کم عمق و نامنظمـی ایجاد می گـردد و در هنگام 
بارندگـی هرکـدام بصـورت جویبارهـای پـر آب در آمـده کـه از اتصال آنهـا نهرهای 
کوچـک و بزرگـی در روی زمین تشـکیل می شـوند و خاک را تخریـب و منهدم و به 
کام خـود بـرده و بـه رودخانـه هـا منتقل می کنـد و می تـوان گفت فرسـایش مرض 
مهلکـی اسـت کـه کـه به جـان اراضی دیم شـیب دار کشـورمان افتـاده و سـالیانه از 
سـطح اراضـی دیم کاسـته می شـود امـا اراضـی مزروعی کـه دارای پوشـش گیاهی 
کافی می باشـد و یا کاه و کلش زراعت پس از برداشـت دسـت نخورده باقی می ماند 
و به مصارف چرای دام نرسـیده مانند پرده محافظی خاک را از آسـیب فرسـایش حفظ 
نمـوده و موجبـات جذب و نفـوذ آب باران را در خاک فراهم می کنـد و آب باران کم تر 

در سـطح زمیـن شـیب دار جریـان پیدا کـرده و هـرز نخواهد رفت. 
اثــر شــیب در فرســایش آبــی زیــاد اســت و هرچــه شــیب بیشــتر باشــد مقــدار 
فرســایش خــاک افزایــش مــی یابــد. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه مقــدار ۵۰ 
میلیمتــر بــاران شــدید در شــیب نیــم درصــد مقــدار 4۰۰ کیلوگــرم خــاک را در 
یــک هکتــار شســته و از بیــن بــرده اســت امــا همیــن مقــدار بارندگــی در شــیب 
۵ درصــد ۱۳ تــن و در شــیب ۲۵ درصــد9۱ تــن خــاک را در یــک هکتــار زمیــن 

بــدون پوشــش از بیــن بــرده اســت.

استفاده از ماشین آالت و ادوات کشاورزی در زراعت دیم
بـه منظـور جلوگیری از جریان سـطحی و خروجی آب بـاران از مزرعه و حفظ و ذخیره 
رطوبـت در خـاک در روش جدیـد زراعت دیم از ماشـین آالتی اسـتفاده می شـود که 

بطـور مختصر به آنها اشـاره می شـود:

chisel ۱- گاو آهن قلمی یا چیزل
از ایـن گاو آهـن در زراعـت دیـم بـه جـای گاو آهـن معمولـی برگـردان دار اسـتفاده 
می شـود و امتیاز آن این اسـت که زمین را در عمق ۲۰ تا ۲۵ سـانتیمتر شـیار می دهد 
بـدون آنکـه خـاک را زیـر و رو کنـد )خـاک را کامًا بر نمـی گرداند( بلکه مقـداری از 
کاه وکلـش باقـی مانـده از زراعـت قبل را با خاک مخلوط و بقیه در سـطح زمین باقی 
می مانـد. در شـیارهای تولیـد شـده کـه بر خاف جهت شـیب زمین انجـام می گیرد 

آب بـاران بـا آرامـی در خاک نفوذ کـرده و ذخیره می شـود.

٢- گاو آهن پنجه غازی یا سوئیپ 
ایـن گاو آهـن چون شـبیه پنجه غازی اسـت بـدان گاو آهن پنجه غـازی می گویند. 
فصل بهار برای تهیه شـخم سـطحی بین ۲۱ تا ۱۵ سـانتی متر بعد از شـخم عمیق، 
گاو آهـن بـه کار مـی رود عـرض کار آن دو متـر اسـت خیـش های آن بـا تیغه های 
گاو آهـن قلمـی تعویض اسـت مزایای آن نیـز خـراش دادن و نرم کـردن خاک الیه 
سـطحی بدون زیر و رو  اسـت و عاوه بر شـخم علف های هرز سـبز شـده را از بین 
مـی بـرد تـا رطوبت خاک را حفـظ ننمایند و زمیـن برای نفوذ بـاران های بهـار آماده 
باشـد و چـون ایـن الیه سـطحی کـه در اواخـر یا اواسـط بهار ایجـاد می شـود ذرات 
خـاک دانه هـا با مقـداری کاه و کلش پوسـیده مخلوط می شـود از اتصـال کلیه خاک 
دانـه و ذرات خـاک بـه یکدیگر جلوگیر فاصله ایجـاد نموده رابطه بیـن محیط بیرون 
و سـطحی بـا الیـه عمیـق محتـوای رطوبت شـده زیرین قطـع می کنـد و لوله های 
موئیـن خـراب و قطـع مـی گردند. بدین وسـیله الیه مخلـوط با الیه خاک سـطحی 

)مالچ خاکیو کاشـی( مانع تابش مسـتقیح خورشـید به ذرات خاک خواهد شـد.

3-  گاو آهن نیمه برگردان 
ایــن گاو آهــن همــان گاو آهــن تمــام برگــردان اســت کــه زاویــه برگــردان آن کمتر 
اســت تــا خــاک را کامــًا زیــر و رو ننمایــد. عمــق شــخم آن بیــن ۲۰ تــا ۲۵ ســانتی 
ــده ایجــاد پوشــش  ــا کاه و کلــش روی ســطح باقــی مان ــوط ب ــر و خــاک مخل مت
می نمایــد. عــرض کار آن متفــاوت اســت زیــرا بــه صــورت هــای ۵ خیشــه 4 خیشــه 
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و ۳ خیشــه ســاخته شــده و دوام آن از گاو آهــن قلمــی بیشــتر اســت. بــا تغییــر زاویــه 
صفحــه برگــردان یــا برداشــتن آن از گاو آهــن هــای برگــردان یــا برداشــتن آن از گاو 
آهــن هــای معمولــی می تــوان آن را بــه صــورت نیمــه برگــردان در آورد در نتیجــه 
از تبخیــر رطوبــت ذخیــره شــده در زیــر الیــه ســطحی جلوگیــری می گــردد و بــه 
ایــن رطوبــت بــا اضافــه شــدن بارندگــی ســال جدیــد زراعــت گنــدم و جــو را بــه 

عمــل مــی آورد.

d.f.p.d ۴- ماشین بذرکاری عمیق یا
ایــن دســتگاه بــه نــام Deep Farrow Press Drll یــا چیــزل ســیدر نامیده می شــود. 
مخصــوص زراعــت دیــم ســاخته شــده کــه همزمــان با ایجــاد جوی و پشــته بــذر را 
در عمــق ۱۵- ۱۰ ســانتیمتری از ســطح خــاک کــه رطوبــت در آن ذخیــره شــده قرار 
می دهــد بطــوری کــه بــذر کاشــته شــده منتظــر بــاران پائیــز نبــوده و بــا رطوبــت 
ذخیــره شــده ســال آیــش جوانــه زده و ســبز مــی شــود و در مصــرف بــذر نیــز صرفه 
جویــي میشــود. خطــوط کشــت بایســتی برخــاف جهــت شــیب انجــام پذیــرد ولی 

در اراضــی پرشــیب و پســتی و بلنــدی دار قابل اســتفاده نیســت.

طرز تهیه زمین و روش کار در زراعت دیم 
ــن آیــش  ــع زمی ــح و بموق ــه صحی ــه دفعــات ذکــر شــده تهی ــه کــه ب همانگون
ــه شــمار  ــش محصــول ب ــل مهــم در افزای ــم یکــی از عوام جهــت زراعــت دی

ــود: ــد ب ــرار خواه ــن ق ــات بدی ــرح عملی ــد ش می آی

۱- شخم پائیزه 
در مناطقـی کـه دارای بارندگـی های پائیزه بوده و برف زمسـتانی بـه مدت طوالنی 
روی زمیـن مـی مانـد پـس از برداشـت محصـول از چـرای بـی رویـه کاه و کلش 
بایسـتی خـودداری نمـود می توان تـا ۵۰ درصد باقـی مانده محصـول را به پس چرا 
اختصـاص داد زیرا باقی گذاشـتن کلیه کاه و کلش ممکن اسـت کارائـی ادوات را تا 
انـدازه ای دچـار اشـکال کنـد در صورتـی که زمین نرم بـوده و ایجـاد کلوخه ننماید 
ولی اگر بعد از برداشـت محصول زمین سـخت و گاو رو نباشـد پس از ریزش اولین 
بارندگـی پائیـزه بـا گاو آهـن قلمی یا چیزه در جهت خاف شـیب به منظور شـکل 
نمـودن خـاک بـرای نفوذ نـزوالت با توجه به شـرایط خـاک و آب و هـوای منطقه 

در عمقـی حـدود ۲۵ تا ۲۰ سـانتیمتر بدون برگرداندن خاک شـخم زده می شـود. 

٢-  شخم بهاره 
شـخم بهـاره در فصل آیش به منظور مبـارزه با علف های هـرز و ایجاد مالچ خاکی و 
حفظ رطوبت در عمق کشـت و تهیه بسـتری مناسـب برای بذر با دسـتگاه های دارای 
تیغـه پنجـه غـازی یا سـوئیپ در عمـق ۷ تا 8 سـانتی متری خـاک انجـام می گیرد. 
برحسـب شـرایط اقلیمی منطقه و زمان بارندگی و رشـد علف های هرز زمان اجرای 
آن متفاوت اسـت. در نواحی نیمه گرمسـیری از اواسـط اسفند تا اواسـط فروردین و در 

نواحی سـرد و معتدل در طول فروردین ماه برای اولین شـخم بهاره مناسـب اسـت.
دومین شخم بهاره است که اکثراً در مزارع مناطق دیم خیز الزامی می باشد.  

عمومـاً بـا توجه به سـبز شـدن و رشـد و نمـو علف های هرز بسـاگی داشـته و حدود 
۱۵ تـا ۲۰ روز بعـد از اولیـن شـخم بهـاره در عمـق ۱۰ تا ۱۵ سـانتیمتری با دسـتگاه 
دارای تیغـه پنجـه غازی زده می شـود و در اراضی که پوشـش نباتی کافی ندارند یک 

هـرس نیز بـرای ایجـاد مالچ خاکی و ایجاد پوشـش زده می شـود.

3- کشت 
بـا شـناخت و در نظـر گرفتن میـزان و نوع و شـدت پراکنـش بارندگی هـای مناطق 
مختلـف دیـم خیـز کشـور بـا دسـتگاه عمیـق کار پرسـی بـذر را در عمـق ۱۵ – ۱۰ 

سـانتیمتری خاک برای سـبز شـدن کشـت مـی نمایند.
فصل کشـت با توجه به شـرائط اکولوژیک منطق مختلف کشـور حتی برای مناطق 
یک اسـتان نیز فرق می کند این فصل برای مناطق کوهسـتان و سـرد سـیر از نیمه 
دوم شـهریور به مدت یک ماه و برای مناطق نیمه سـرد از نیمه دوم مهرماه به مدت 
یـک مـاه خواهد بود.  در چنین شـرایطی با اعمـال روش های صحیح و علمی زراعت 
دیـم تأثیـر مثبـت عوامـل دیگر مثـل بـذر و کـود و ... بـه هدفی که منظورش سـبز 
شـدن، پنجـه زدن و حداقـل سـه یـا چهار برگه شـدن نبات قبـل از ورود به زمسـتان 

اسـت می توان رسـید.

خصوصیات فارو های بذر پاش عمیق کار پرسی 
عمق فارو ها 8 تا ۱۰ سانتیمتر است که برخاف جهت شیب ایجاد می گردد.

۱- عمـق کاشـت بـذر و کـود حـدود 4 تا ۶ سـانتی متر ازد عمـق فارو هـا و در ناحیه 
رطوبـت خاک خواهـد بود.

۲- فاصله فارو ها حدود ۱۵ سانتیمتر می باشد.
۳- در مواقـع بارندگـی فـارو هـا از آب بـاران پـر می شـود و در خاک نفـوذ می کند و 

جذب ریشـه گیاه می شـود.
گنـدم و جـو سـبز شـده در عمـق فـارو هـا از جریـان با و هـوای گـرم و سـرد پائیز و 
زمسـتان مصـون مـی مانـد و بـا ایجـاد میکـرو کلیمای مسـاعد به رشـد خـود ادامه 
می دهـد. زراعت دیم بخاطر اسـتفاده از رطوبت ذخیره شـده در سـال آیـش و نزوالت 
جـوی بـاران های سـال جدید با کیفیـت بازدهی رضایت بخش بموقـع به عمل آمده 

و از خاطـر بـاد زدگـی مصون مـی ماند.

استفاده صحیح و به موقع از نهادها در زراعت دیم 
بـه هریـک از عوامـل و مواد موثر در تولید نهاد می گویند و مهـم ترین نهادهایی که در 
زراعـت دیم بایسـتی مـورد توجه قرار گیـرد عبارت انـد از : بذر مرغوب، کود شـیمیایی، 
کودهـای آلـی، سـموم ضـد عفونی کننـده بذر، سـموم علف کـش و ... کـه در صورت 
اسـتفاده صحیـح و بموقـع از آنها در افزایش عملکـرد زراعت دیم نقش عمـده ای دارند.

۱۳۶
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۱- بذر مرغوب 
انتخــاب نــوع بــذر عامــل موثــری در بــاال بردن ســطح برداشــت محصول می باشــد 
انتخــاب بــذر مــی بایســتی قــوه نامیــه خالــص بــودن بــذر مقاومــت بــه امــراض و 
خوابیدگــی ســازگاری بــه منطقــه و دارا بــودن عملکــرد و کیفیــت نانوائــی مطلــوب 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.

٢- کود
ــامل فســفات  ــیمیایی ش ــای ش ــکان و کوده ــی در صــورت ام ــای آل ــه کوده تهی
ــه صــورت ســرک مــی باشــد.  ــه و کــود اوره ب ــه صــورت کــود پای دی آمونیــوم ب
در مناطقــی کــه بارندگــی 4۰۰ تــا ۵۰۰ میلیمتــر باشــد حــدود ۱۰۰ کیلوگرم فســفات 
دی آمونیــوم در هکتــار در موقــع کاشــت ولــی اگــر میــزان بارندگــی ۳۰۰ تــا 4۰۰ 
میلیمتــر باشــد مقــدار ۵۰ تــا ۶۰ کیلــو گــرم و اگــر زمیــن در ســال آیش خــوب آماده 

نشــده باشــد 4۰ کیلوگــرم فســفات دی آمــو نیــوم در هکتــار کافــی اســت.
کــود ازتــه اوره را در صــورت کافــی بــودن بارندگــی به عنــوان ســرک روی محصول 
مــی پاشــند. مقــدار آن بیــن 4۰-۳۰ کیلــو در هکتــار و زمــان مصــرف در موقع پنجه 
زدن و قبــل از ســاقه رفتــن مــی باشــد کــه بعضــی از متخصصیــن معتقدنــد بهتــر 

اســت ۲۰ کیلــو از آن همــراه بــا فســفات دی آمونیــوم داده شــود.

3- سموم ضد عفونی کننده بذور 
ــول  ــزان محص ــد می ــا ۵۰ درص ــق ت ــی از مناط ــت در بعض ــن اس ــیاهک ممک س
را کاهــش دهــد کــه بــا ضدعفونــی نمــودن بــذر قابــل پیشــگیری اســت. ســموم 
ضدعفونــی کننــده بــرای ســیاهک فــراوان و معــروف تریــن آنهــا عبــارت انــد از: 
تری تیــزان ، ویتــا واکســن، p.C.N.B  کــه بــه نســبت ۳ تــا ۲  کــه بــرای یــک تــن 

ــا جــو مصــرف می شــوند. ــدم ی ــذر گن ب

۴- علف کش ها 
مهمتریـن علـف های هـرز پهن برگ در زراعت دیم عبارت اند از: خاکشـیر، ماشـک، 

شـقایق، سـیاه دانه، کنگر وحشـی، پیچک، گل گندم و شیرین بیان.
مهــم تریــن علــف  کــش پهــن بــرگ در زراعــت گنــدم و جــو دیــم ســم D.2.4 و 
U46 کــه نســبت ۱/۵ تــا ۲ لیتــر در هکتــار اســتفاده می شــوند  در ۳۰۰ تــا 4۰۰ لیتر 

آب و قبــل از بــه ســاقه رفتــن گنــدم و جــو مــی پاشــند علــف هــای باریــک بــرگ 
عبــارت انــد از: دم روباهــی، یــوالف وحشــی، چــاودار، مــرغ و جگــن بــرای مبــارزه با 

آن هــا از علف کش هــای ســافیکس در ۳۰۰ تــا 4۰۰ لیتــر آب. زمــان ســم پاشــی 
اواســط پنجــه زدن تــا اوایــل ســاقه رفتــن محصــول مــی باشــد. بایــد توجه کــرد که 

از ســم ســافیکس در مزرعــه جو اســتفاده نشــود.

لزوم تحقیقات در زراعت دیم 
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه مناطــق دیــم خیــز کشــور مــا بــه خاطــر موقعیــت 
خــاص جغرافیایــی دارای امکانــات بالقــوه می باشــند و اســتفاده از ایــن امکانات و 
مواهــب خــدادادی در صــورت بهــره گیــری از تکنولــوژی هــای پیشــرفته کامــًا 
امــکان پذیــر مــی باشــد. انجــام تحقیقــات در زمینــه دیــم کاری در کشــور امری 

ضــروری بــه نظــر مــی رســد.
ــل  ــه دالئ ــا ب ــم در کشــور م ــون تحقیقــات در مــورد مســائل دی ــا کن ــفانه ت متاًس
مختلــف ناچیــز بــوده و جــواب گــوی زراعــت دیــم در یک کشــور مســتعد و پهن آور 
ــل انجــام  ــرو کام ــی در گ ــن مهــم و موضــوع حیات ــت در ای نمــی باشــد و موفقی

ــه اســت.  ــن زمین ــات گســترده در ای بررســی ها و تحقیق
تحقیقــات در زمینــه زراعــت دیــم بــه خاطــر گوناگونــی عوامــل و تغییــرات آنهــا و 
ویژگــی هــای اقلیمــی، اقتصــادی و اجتماعی در کشــورمان مســلماً بســیار گســترده 
خواهــد بــود و زمینــه فعالیــت و کار زیادی بــرای متخصصین پژوهنــدگان و محققین 
ــا  ــته و ب ــادی داش ــی زی ــم پراکندگ ــق دی ــا مناط ــور م ــود دارد. در کش ــور وج کش
ــی و ...  ــزان بارندگ ــا و می ــاع از ســطح دری ــر ارتف ــه از نظ ــده ای ک ــات عم اختاف
وجــود دارد، تقســیم بنــدی مناطــق دیم و مشــخص نمــودن اســتعدادها و تخصیص 
مناطــق تعییــن نــوع بهــره بــرداری از اراضــی و حتــی مشــخص نمــودن روش های 

حفــظ منابــع آب و خــاک کاری اســت کــه باخــره روزی بایــد بــه انجــام برســد.
دیمزارهــای کشــور عــاوه بــر مســاعد بــودن بــرای کشــت دیــم مناطقــی مناســب 
بــرای دام پــروری هســتند کــه یافتــن روش هــای علمــی بــرای انجــام تــوام زراعت 
و دامپــروری بــا توجــه بــه نــوع زراعــت دیــم و شــرایط محلــی مســتلزم تحقیــق و 
بررســی در ابعــاد گوناگــون بــوده و کاری اســت بــزرگ کــه مــی توانــد کمک بســیار 

موثــری بــه رفــع کمبــود مــواد پروتئینــی دامــی در کشــور نمایــد. 
در نتیجــه ایــن تحقیقــات ممکــن اســت مناطقــی صرفــاً  بخاطــر حفــظ منابــع 
ــات  ــز تحقیق ــود نی ــه خ ــد ک ــاص یاب ــع اختص ــراگاه و مرت ــه چ ــاک ب آب و خ
ــه و  ــرای ناحی ــی مناســب ب ــن گیاهــان مرتع ــن بهتری ــرای یافت گســترده ای ب

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب ــداری و ... ب روش هــای مرتع
***
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۱- قارچ ها به شــکل توده مرجاني رشد مي کنند

علت
تهویه نامناسب - کمبود نور

رفع مشکل
کمپوســت ها را بــه مکانــي کــه داراي نــور کافــي و غیرمســتقیم باشــد منتقــل 
ــور فضــاي  ــد ن ــدید ندارن ــتقیم و ش ــور مس ــه ن ــاز ب ــي نی ــارچ صدف ــد. ق نمائی
داخــل آپارتمــان و اتاقهــا بــا نــور یــک المــپ معمولــي )8۰۰ تــا ۱۰۰۰ لوکــس 
در ۱۲ ســاعت( کافــي اســت. ضمنــا بــراي مشــکل تهویــه نیــز مــي توانیــد هــر 

یــک ســاعت یــک بــار هــواي ســالن را تهویــه کنیــد.

٢- قارچ ها داراي ساقه بلند و کالهك ریز و بعضا فاقد کالهك

علت
تهویه مناســب نیست و تجمع گاز کربنیک در محیط زیاد است.

رفع مشکل
قــارچ صدفــي راي رشــد نیــاز بــه اکســیژن دارد کــه بــا تهویــه مناســب )هــر 
یــک تــا دوســاعت یکبــار( ایــن مشــکل حــل مي شــود. بلنــد شــدن ســاقه هــا 

بعضــا بــه علــت کمبــود نــور نیــز عــارض مي شــود.
 

3- قارچ ها چند ســانتي متر بیشتر رشد نمي کنند

علت
ــار  ــد - درکن ــده ان ــک ش ــت خش ــود رطوب ــر کمب ــارچ در اث ــاي ق کاهکه
ــف  ــدا ضعی ــا از ابت ــد - برخــي از قارچه ــرده ان ــر رشــد ک ــوي ت ــاي ق قارچه

ــتند. هس

رفع مشکل
بــا افزایــش کار رطوبــت ســازها مي توانیــد کمبــود رطوبــت را جبــران نمائیــد 
)رطوبــت مطلــوب بیــن9۰%-8۰% اســت( ضمنــا کاهــش دمــا بــه ۱8 درجــه 
)شــوک حرارتــي( در ایــن مرحلــه مفیــد اســت قارچ هایــي هــم کــه در کنــار 

احتمالي     مشكالت 
در پرورش و نگهداري قارچ صدفي

مقدمه
قــارچ هــاي صدفــي بســیار مقــاوم هســتند و هیــچ یــك از مــوارد مذکــور در زیــر نمــي تواننــد ایــن قارچهــا را غیــر قابــل مصــرف کننــد 
زیــرا کلیــه مشــکالت مذکــور در زیــر واکنشــهاي فیزیولوژیــك قــارچ صدفــي در مقابــل شــرایط محیطــي نامناســب اســت کــه بــه محــض 

تامیــن شــرایط مــورد نیــاز مجــددا قارچ هــاي ســالمي تولیــد خواهنــد کــرد.
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ــد و  ــا را ندارن ــا آنه ــت ب ــدرت رقاب ــد، ق ــي کنن ــر رشــد م ــوي ت ــاي ق قارچه
طبیعــي اســت کــه کوچــک باقــي بماننــد. ضمنــا قــرار نیســت تمــام قارچهــا 

بســیار قــوي و بــزرگ باشــند.
 

۴- روي کالهکها تیره و سیاه مي شود

علت
ــارچ  ــاز ق ــد نی ــش از ح ــي بی ــارچ صدف ــداري ق ــود در فضــاي نگه ــور موج ن

اســت.
 

رفع مشکل
اگــر کمپوســتها را بــه مکانــي بــا نــور کمتــر و غیــر مســتقیم منتقــل نمائیــد 

مطمئنــا بــاز هــم قارچهــاي ســفیدرنگ و زیبایــي تولیــد خواهیــد کــرد.
 
 

5- دیگر قارچ تولید نمي کند

علت
توده داخلي کمپوســتها خشک شده است. 

قارچ هاي آن تمام شــده و قدرت رویش ندارد.
 

رفع مشکل
قارچهـا نیـز ماننـد تمـام موجـودات زنـده بـراي ادامـه حیات خـود نیـاز به آب 
دارنـد. وقتـي آب تـوده داخلـي کمپوسـت کاهـش مـي یابد رشـد نمـي کنند.

ــارج  ــتیک خ ــت را از پاس ــي کمپوس ــوده داخل ــکل ت ــن مش ــل ای ــراي ح ب
ــن  ــد. در ای ــرار دهی ــز ق ــه مــدت ۱۰-۱۲ ســاعت در داخــل آب تمی نمــوده ب
حالــت یــک جســم ســنگین - و تمیــز ـ بــرروي تــوده قــرار دهیــد تــا کامــا 
بــه زیــرآب فــرو رود. پــس از آن از آب خــارج کــرده اجــازه دهیــد آب مــازاد 
ــر اســت از کیســه  ــارج شــود. ســپس مجــددا در داخــل کیســه )بهت ــا خ آنه

ــد. ــرار دهی ــد( ق دیگــري اســتفاده بفرمائی
اکنــون کمپوســت آمــاده اســت تــا مجــددا قــارچ تولیــد نمایــد. اگــر مجــددا 
ــد نشــد، متاســفانه میســلیومها  ــارچ تولی ــد و دیگــر ق ــن کار را انجــام دادی ای

قــدرت تولیــد ندارنــد معمــوال مــدت زمــان اقتصــادي هــر کمپوســت را ســه 
مــاه در نظــر مي گیرنــد. ولــي جــاي نگرانــي نیســت، چــون اکنــون شــما یــک 
ــراي  ــدان بســیار خــوب ب ــاال و خــاک گل ــي ب ــا ارزش پروتئین ــوراک دام ب خ

گلدانهــا و باغچــه تــان در دســت داریــد.
 

6- بــرروي تــوده داخلــي کمپوســت ها، تــوده هــاي ســبز آبــي و 
یــا ســیاه رنگــي مشــاهده مي شــود

 
علت

کمپوســت ها مورد حمله قارچ هاي پارازیت قرار گرفته است.

رفع مشکل
قـارچ هـاي صدفـي قـدرت سـاپروفیتي باالیـي دارنـد و بـه راحتي مـي توانند 
بـا پارازیت هـاي مزاحـم مقابلـه کننـد ولـي شـما مـي توانیـد تـوده را از داخـل 
پاسـتیک خـارج نمـوده قسـمت آلـوده را همـراه بـا توده زیـر آن )بـه عمق و 
شـعاع ۱۰ سـانتي متـري( از توده جـدا نمائید و قسـمت آلوده را معـدوم نمایید.

اگــر آلودگــي کیســه زیــاد باشــد کل کیســه را معــدوم کنیــد. ســپس کمپوســت 
را بــا آب تمیــز اســپري نمــوده و حتمــا درون یــک کیســه جدیــد قــرار دهیــد 

زیــرا کیســه قبلــي آلــوده اســت.
 

7- قارچها زرد و پالسیده مي شوند

علت
بر روي کاهکهاي قارچ آب ریخته و جذب بافت آن شــده است.

رفع مشکل
ــد  ــاالي 8۰ درصــد دارن ــت ب ــه رطوب ــاز ب ــراي رشــد نی ــي ب ــاي صدف قارچه
ــه  ــارچ ب ــر روي کاهکهــاي ق ــاي اســپري نمــودن آب ب ــه معن ــن ب ــي ای ول

صــورت مســتقیم نیســت.
 ***

منبع:
سایت اطالع رساني قارچ صدفي ایران
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