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کارشــناس امنیــت غذایــی گفــت: دانــه هــای روغنــی بــه ویــژه کلــزا بــه 
دلیــل محدودیــت تولیــد در کشــور یکــی از گیاهــان هــدف بــرای کشــت 

فــرا ســرزمینی اســت.

افشـین اسـماعیلی فـر افـزود: ایـران در تولید برخـی از محصوالت اسـتراتژیک 
ماننـد دانه هـای روغنـی و ... بـا توجه به محدودیـت منابع تولیـد منجمله محیط 
زیسـت، فرسـایش خـاک، کمبـود منابـع آبـی و تغییـر شـرایط اقلیمی بـا چالش 
جـدی مواجـه اسـت. وی همچنین بـا بیان اینکه اقلیم ایران برای کشـت سـویا 
بیشـتر محـدود بـه اسـتان های شـمالی و شـمال اردبیـل اسـت ؛ بـر ضـرورت 

خوداتکایـی در تولیـد دانـه هـای روغنـی در کشـور تاکید کرد.
ــای  ــه ه ــت دان ــت کش ــه محوری ــان اینک ــا بی ــی ب ــت غذای ــناس امنی کارش
ــا کلــزا و ســویا اســت، گفــت: تولیــد دانــه  هــای روغنــی  روغنــی در ایــران ب
در تهیــه روغــن  هــای خوراکــی و کنجالــه بــرای خــوراک دام از اهمیــت قابــل 

توجهــی برخــوردار اســت.
ــر ضــرورت خوداتکایــی در تولیــد محصــوالت اســتراتژیک در  وی در ادامــه ب
ــت  ــن امنی ــوالت در تامی ــروه از محص ــن گ ــزود: ای ــرد و اف ــد ک ــور تاکی کش

ــن هســتند. ــی هــر کشــوری بســیار نقــش آفری غذای
اسـماعیلی فـر با بیان اینکه آئین نامه کشـت فراسـرزمینی اردیبهشـت پارسـال 
در هیئـت دولـت بـه تصویـب رسـید ، اظهـار داشـت : در کشـت فرا سـرزمینی 

ــش  ــرای افزایـ ــتان بـ ــتان لرسـ ــاورزی اسـ ــک کشـ ــعب بانـ شـ
ــاورزی، در  ــش کشـ ــره وری در بخـ ــیون و بهـ ــب مکانیزاسـ ضریـ
ســـال 95 بیـــش از 350 میلیـــارد ریـــال تســـهیالت مکانیزاســـیون 

پرداخـــت کردنـــد.

وزارتخانـه هـای جهادکشـاورزی، امور خارجـه، اقتصادی و دارایـی، تعاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی، بانـک مرکـزی و صندوق توسـعه ملی دخیل اسـت.

وی اظهــار داشــت : شــکل گیــری کشــت فــرا ســرزمینی در راســتای منافــع 
ــد تبییــن شــرح وظایــف تمامــی دســتگاههای منــدرج در  ملــی کشــور نیازمن

ایــن آئیــن نامــه اســت.
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه ؛ تعییـن اولویت ها، گیاهان هدف و غیـره را از جمله 
نقش هـای وزارت جهـاد کشـاورزی در این زمینه برشـمرد و گفـت: تحقق پذیری 

این مهم مسـتلزم تعیین نقشـه تولیدی و الگوی کشـت در کشـور است.
کیــوان شــریفی عضــو ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی نیــز گفــت: ایــران 
بــه دلیــل واقــع شــدن در منطقــه خشــک و نیمــه خشــک بــا محدودیــت منابــع 

آبــی مواجــه اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ذرت و ســویا از جملــه گیاهــان آب بــر هســتند، 
افــزود: هم اکنــون کشــت دانــه هــای روغنــی در ایــران بــه دلیــل نبــود منابــع 

آبــی کافــی بــا مشــکالت و چالش هــای جــدی روبروســت.
شــریفی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود کشــت فراســرزمینی را راهــکاری 
ــر قلمــداد کــرد و اظهــار داشــت:  ــرای تامیــن محصــوالت کشــاورزی آب  ب ب
ــول  ــاورزی در ط ــب کش ــای مناس ــن  ه ــورداری از زمی ــود برخ ــا وج ــران ب ای
ــم  ــر اقلی ــوزه آب و تغیی ــت ناهمگــون ح ــل مدیری ــه دلی ــته ب ســال های گذش
ــوده اســت. ــر مواجــه ب ــا مشــکالتی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی آب  ب ب

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت شـعب بانک کشـاورزی اسـتان لرسـتان با 
پرداخـت ایـن میزان تسـهیالت تعداد 1394 دسـتگاه ماشـین آالت و ابزارهای 
کشـاورزی شـامل 270 دسـتگاه تراکتـور، 26دسـتگاه کمبایـن و 54 دسـتگاه 

انـواع ادوات و دنبالـه بندهـا در اختیار کشـاورزان اسـتان قـرار گرفت.

کلزا از گیاهان هدف برای کشت فرا سرزمینی

شعب بانک کشاورزی لرستان

 350 میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون پرداخت کردند
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بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی گـرگان گفـت کـه  اتـاق  رئیـس 
تفاهم نامـه همـکاری در حوزه کشـاورزی و کشـت فراسـرزمینی بین اسـتان 
گلسـتان و قیزیـل اوردا قزاقسـتان بـا حضـور هیـات تجـاری اقتصـادی این 

کشـور در گـرگان امضـا شـد.

رمضان بهرامی اظهار داشـت: این تفاهم نامه در راسـتای توسـعه بخش کشـاورزی 
اسـتان قیزیل اوردا با همکاری گلسـتان به امضا رسـید.

وی ادامـه داد: اکنـون کشـور قزاقسـتان ظرفیـت مطلوبی بـرای اجـرای طرح های 
فراسـرزمینی کشـاورزی بـه ویژه در حوزه کشـت برنـج، ذرت و جـو دارد.

بهرامی افزود: همچنین توافق شـد که نشسـت بعدی 2 اسـتان در آینده نزدیک در 
قیزیـل اوردا قزاقسـتان بـا حضور هیات تجاری گلسـتان و عملیاتی شـدن مفاد این 
تفاهـم نامـه برگزار شـود. در مراسـم امضای این تفاهم نامه، مسـئوالن کشـاورزی 
2 اسـتان، سرکنسـول قزاقسـتان در گلسـتان، روسای کمیسیون های کشـاورزی و 

رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی بــا بیــان اینکــه قیمــت چغالــه بــادام طــی 
۱5 روز آینــده بــه ۴ تــا 5 هزارتومــان کاهــش می یابــد، گفــت: طــی چنــد 

روز آینــده گوجــه  ســبز وارد بــازار می شــود.

سـید حسـین مهاجـران از کاهش قیمت سـیب درختی و خیـار در بازار خبـر داد و 
اظهارداشـت: قیمـت هرکیلوگـرم سـیب درختی و خیـار 500 تومان ارزان شـده و 
درحـال حاضر هرکیلوگرم سـیب درختی سـفید 6500 تومان و قرمـز 5500 تومان 
بـه فـروش می رسـد. وی قیمـت خیار گلخانه ای را نیـز 3000 تومـان و خیار بوته ای 
را بیـن 1500 تـا 2000 تومـان اعـالم کـرد. رئیـس اتحادیـه میـوه و سـبزی با بیان 
اینکـه قیمـت پرتقال های وارداتی غیرمجاز بیـن 8000 تا 9000 تومان اسـت، گفت: 
قیمـت پرتقال شـمال باکیفیت و آبدار نیز کیلویـی بین 5000 تا 7000 تومان اسـت. 

صادرات اتاق گرگان شـرکت داشـتند.
اواخر پائیز سـال 95 نیز سـفر سـه روزه هیات 35 نفره اقتصادی و تجاری گلسـتان 
بـا حضـور اسـتاندار، جمعـی از مدیـران کل، اتـاق بازرگانـی و بازرگانـان اسـتان به 
منگسـتائو قزاقسـتان انجـام شـد کـه حاصـل آن امضای تفاهـم نامه های توسـعه 
همـکاری هـا بود کـه دو طرف آمادگی خـود را برای تقویت مبـادالت در زمینه های 

کشـاورزی، صنعتی و گردشـگری اعـالم کردند.
اسـتان گلسـتان از گذشـته هـای دور میزبـان حـدود 15 هـزار نفـر قـزاق اسـت. 
همچنیـن خـط ریلـی بین المللـی ایـران - ترکمنسـتان - قزاقسـتان در سـال 93 
باحضـور روسـای جمهـوری سـه کشـور در اینچه بـرون گلسـتان به بهره بـرداری 

رسـید و هـم اینـک در حـوزه بـار و مبـادالت اقتصـادی مـورد اسـتفاده اسـت.
اسـتان مـرزی گلسـتان با کشـور ترکمنسـتان، دریـای خزر و اسـتانهای مازنـدران، 
سـمنان و خراسـان شـمالی همسـایه اسـت و افـزون بر یـک میلیـون و 869 هزار 

نفر جمعیـت دارد.

مهاجـران اضافـه کرد: عرضـه پرتقال جنوب نیز بسـیار کاهش یافتـه و فصل این 
محصـول رو بـه پایان اسـت. وی نـرخ هرکیلوگرم موز را هم بیـن 5000 تا 5500 
تومـان اعـالم کـرد و ادامـه داد: کیـوی هـم کیلویی بیـن 4000 تـا 5500 تومان 
بـه فـروش می رسـد. رئیـس اتحادیه میـوه و سـبزی دربـاره قیمـت نوبرانه ها نیز 
گفـت: هـم اکنـون قیمت هرکیلوگـرم چغاله ریز بیـن 25000 تـا 40000 تومان و 

چغاله درشـت 15000 تومان اسـت.
مهاجران با بیان اینکه با ورود محصوالت سـاوه، گرمسـار، کرج و شـهریار قیمت 
چغالـه کاهـش پیـدا می کنـد، افزود: تـا 10 الی 15 روز آینـده تولید ایـن نقاط وارد 

بـازار خواهـد شـد و قیمت چغاله بـه 4000 تا 5000 هم می رسـد.
وی از ورود گوجـه سـبز طـی چنـد روز آینـده بـه بـازار خبـر داد و اظهارداشـت: طی 
چند روز آتی گوجه سـبز تولیدی گرمسـار، قم و سـاوه وارد بازار مصرف خواهد شـد.  

امضای تفاهم نامه همکاری کشاورزی گلستان و قزاقستان

ورود گوجه سبز به بازار تا چند روز آتی/ چغاله کیلویی۴0 هزارتومان
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ــی زعفــران گفــت: طبــق روال همــه ســاله در  نائــب رئیــس شــورای مل
ــاز زعفــران هســتیم. اردیبهشــت مــاه شــاهد پدیــده شــوم قاچــاق پی

ــت  ــات قیم ــران از ثب ــی زعف ــورای مل ــس ش ــب رئی ــری نائ ــا می غالمرض
طــالی ســرخ طــی دو مــاه اخیــر در بــازار خبــر داد و گفــت: در حــال حاضــر 
حداقــل نــرخ هــر کیلــو زعفــران 4 میلیــون و 300 و حداکثــر 5 میلیــون و 700 

ــان اســت. هزارتوم
وی بـــا اشـــاره بـــه آخریـــن وضعیـــت صـــادرات افـــزود: براســـاس آمـــار 
ـــادر  ـــدف ص ـــای ه ـــه بازاره ـــران ب ـــن زعف ـــاه، 78 ت ـــان آذرم ـــا پای ـــود ت موج
ـــد  ـــته 37 درص ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــم نس ـــن رق ـــه ای ـــد ک ش

ـــت. ـــته اس ـــد داش رش
میـری بـا انتقـاد از تأخیـر ارائه آمار از سـوی گمرک بیـان کرد: از آذرمـاه به بعد 
گمـرک آمـاری ارائـه نـداده کـه به صورت مسـتند بیـان کنیـم، اما پیـش بینی 

می شـود کـه میزان صـادرات از سـال گذشـته کمتر نخواهـد بود.

نائــب رئیــس شــورای ملــی زعفــران از قاچــاق پیــاز زعفــران خبــر داد و اضافــه 
کــرد: طبــق روال همــه ســاله در اردیبهشــت مــاه شــاهد پدیــده شــوم قاچــاق 
پیــاز زعفــران هســتیم کــه درصــورت اســتمرار ایــن رونــد عــالوه بــر از دســت 
دادن اشــتغال و تولیــد، بــازار ملــی و انحصــاری صــادرات از بیــن خواهــد رفــت.

وی بــا بیــان اینکــه کشــت هــر هکتــار زعفــران در افغانســتان معــادل بیــکاری 
ــاق کاال  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــن رو س ــزود: از ای ــر در کشــور اســت، اف 100 نف
و ســایر دســتگاه های نظارتــی بــا شــدت هرچــه بیشــتر بایــد بــا ایــن پدیــده 
ــه چنــدان  شــوم مبــارزه کننــد چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت در آینــده ای ن
ــای  ــود محدودیت ه ــود وج ــه ســبب نب ــی را ب ــای صادرات ــا بازاره دور افغان ه
صادراتــی قبضــه می نماینــد کــه در ایــن صــورت دیگــر تولیــد معنایــی نــدارد.

ــاری  ــال ج ــران در س ــد زعف ــت تولی ــی وضعی ــش بین ــری در خصــوص پی می
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت جــوی مناســب تولیــد مناســبی را پیــش 
رو خواهیــم داشــت، امــا بــه ســبب آنکــه زعفــران محصــول زیــر زمینــی اســت 

امــکان پیــش بینــی دقیــق وجــود نــدارد.

قاچاق پیاز زعفران در کمین است

 ثبات نرخ طالی سرخ در بازار سایه انداخت

ــون  ــدم را ۱۱ میلی ــه گن ــاز ب ــزان نی ــر جهــاد کشــاورزی، می معــاون وزی
ــدم  ــز گن ــال 9۶ نی ــاه از س ــرای ۱0 م ــه ب ــت ک ــرد و گف ــالم ک ــن اع ت

ــود دارد. ــره وج ذخی

علـــی قنبـــری معـــاون وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی در رابطـــه بـــا وضعیـــت 
تولیـــد گنـــدم در ســـال 95 بیـــان داشـــت: وضعیـــت گنـــدم در شـــرایط 
ایده آلـــی قـــرار داشـــته اســـت؛ بطـــوری کـــه موجـــودی ایـــن محصـــول 
ـــزان  ـــن می ـــه ای ـــت ک ـــوده اس ـــن ب ـــزار ت ـــون و 400 ه ـــال 95، 9 میلی در س

ـــت. ـــابقه اس ـــی س ـــره ب ذخی

ــا  ــوده اســت و ب ــزان نب ــن می ــره ای ــچ ســالی ذخی ــه در هی ــرد ک ــد ک او تاکی
ــم. ــده ای ــد ش ــال جدی ــدم وارد س ــره گن ــن ذخی ــزار ت ــون 600 ه 8میلی

ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــه در پاس ــاورزی در ادام ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
پیــش بینــی تولیــد گنــدم در ســال زراعــی جــاری چــه میــزان اســت بیــان 
ــور  ــدم در کش ــن گن ــون ت ــدود 11 میلی ــود ح ــی ش ــی م ــش بین ــت: پی داش
ــرای  ــه الزم ب ــدن زمین ــم ش ــب فراه ــد موج ــاله بای ــن مس ــود و ای ــد ش تولی

ــود. ــدی ش ــدم تولی ــادرات گن ص
او میــزان نیــاز بــه گنــدم را 11 میلیــون تــن اعــالم کــرد و گفــت کــه بــرای 

10 مــاه از ســال 96 نیــز گنــدم ذخیــره وجــود دارد.

موجودی ذخیره گندم بی سابقه است



سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 507 )152( سال 1396

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

21

بــا افزایــش قیمــت پرتقــال در پــی کاهــش و توقــف عرضــه پرتقال هــای 
ــه واردات  ــدام ب ــود اق ــود خ ــش س ــع افزای ــه طم ــان ب ــی، قاچاقچی دولت
پرتقــال از کشــور قبــرس در کنــار پرتقال هــای وارداتــی قانونــی از ترکیــه 

ــد. ــر کرده ان و مص

ــازار  ــب ب ــه ت ــان اینک ــا بی ــبزی ب ــوه و س ــندگان می ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــای  ــت میوه ه ــت: قیم ــت، گف ــش اس ــال فروک ــرف در ح ــای پرمص میوه ه
ــی  ــد نزول ــن رون ــت و ای ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی را ب ــد نزول ــرف رون پرمص
قیمت هــا، در شهرســتان ها بیشــتر از پایتخــت اســت، امــا همچنــان ادامــه دارد.

بــه گفتــه حســین مهاجــران، قیمــت ســیب ســفید در میادیــن میــوه و تره بــار 
پایتخــت از هفت هــزار تومــان در هفتــه گذشــته بــه شــش هزار و 500 تومــان 
ــش  ــان کاه ــزار و 500 توم ــه پنج ه ــان ب ــش هزار توم ــرخ از ش ــیب س و س

یافتــه اســت. 
ــه هزار و  ــت س ــا قیم ــان ب ــم همچن ــیار ک ــم بس ــز در حج ــی نی ــال دولت پرتق
ــت  ــا قیم ــی ب ــه ای و قبرس ــاق مصــری، ترکی ــای قاچ ــان و پرتقال ه 900 توم

ــد. ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم ــا 9 ه ــت هزار ت هش

ــت  ــی قیم ــش ناگهان ــک جه ــس از ی ــی پ ــت گوجه فرنگ ــش قیم وی از کاه
ــه گذشــته به دلیــل  ــزود: هفت ــر داد و اف ــه گذشــته خب ــی هفت در روزهــای پایان
ــرز  ــا م ــی ت ــت گوجه فرنگ ــل قیم ــل و نق ــکالت حم ــوی و مش ــرات ج تغیی
ــان در  ــزار توم ــار و چهاره ــوه و تره ب ــن می ــان در میادی ــه هزار و 500 توم س
ــه  ــی، ب ــزار تومان ــا کاهــش یک ه ــروز ب ــا ام ــت، ام ــش یاف ســطح شــهر افزای

ــت. ــیده اس ــان رس ــه هزار توم ــزار و 500 و س ــت دوه قیم
ــی  ــا کاهــش 500 تومان ــروز ب ــدای ام ــن از ابت ــرد: همچنی ــد ک مهاجــران تأکی
ــار روبــه رو بودیــم کــه بــر ایــن اســاس  قیمــت خیــار در میادیــن میــوه و تره ب
ــه ای یک هــزار و  ــار بوت ــان و خی ــه ای ســه هزار توم ــار گلخان هــر کیلوگــرم خی

500 تومــان بــه فــروش رســید.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی در پایــان بــا هشــدار دربــاره توزیع 
ــای  ــه جــای پرتقال ه ــی ب ــگ  شــده درجــه دو داخل ــای رن ــروش پرتقال ه و ف
ــه  ــبت ب ــد نس ــدگان بای ــرد: مصرف کنن ــان ک ــودجویان، بی ــط س ــی توس واردات
ــت داشــته باشــند و در صــورت  ــال توجــه و دق ــژه پرتق خریدهــای خــود به وی
مشــاهده هرگونــه تخلــف در ایــن زمینــه فروشــندگان متخلــف را بــه مراجــع 

ذی صــالح معرفــی کننــد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی:

پرتقال های قاچاق قبرسی به بازار مرکبات اضافه شد

 مراقب پرتقال های رنگ شده باشید!
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مهمــان  دولــت،  هیــأت  یــک  روزه  ســفر  در  جمهــوری  رئیــس 
ــر  ــالوه ب ــفر ع ــن س ــی ای ــت ط ــرار اس ــی ق ــت. روحان مازندرانی هاس
افتتــاح پروژه هــای مختلــف از نزدیــک در جریــان مشــکالت ایــن اســتان 

ــرد. ــرار بگی ق

پیــش از ایــن نیــز اســتاندار مازنــدران از  افتتــاح 53 پــروژه بــا حضــور رئیــس 
ــان  ــارد توم ــزار و 100 میلی ــش از 2 ه ــود بی ــه ب ــر داده و گفت ــوری خب جمه
ــس  ــوی رئی ــی از س ــات اجرای ــان عملی ــارد توم ــش از 900 میلی ــاح و بی افتت

ــدازی مــی شــود. ــت راه ان دول
ــت  ــرار اس ــت ق ــأت دول ــک روزه هی ــفر ی ــد: در س ــی افزای ــزارش م ــن گ ای
110میلیــارد تومــان پــروژه کشــاورزی افتتــاح شــود. در ایــن خصــوص رئیــس 
ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران، اعــالم  کــرد کــه در ایــن ســفر هفــت 
پــروژه بــا اعتبــار 110 میلیــارد تومــان و ایجــاد اشــتغال 3 هــزار و 819 نفــر در 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــاورزی ب ــش کش بخ
دالور حیدرپــور اظهــار کــرد: در ســفر یــک  روزه هیــأت دولــت بــه مازنــدران، 
هفــت پــروژه بــا اعتبــار 110 میلیــارد تومــان و ایجــاد اشــتغال 3 هــزار و 819 

ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــاح و ب ــر در بخــش کشــاورزی افتت نف
وی افــزود: یــک  هــزار و 560 هکتــار از اراضــی شــیبدار اســتان بــا اعتبــار 10,5 
ــارد  ــی و 4میلی ــارات دولت ــان آن از اعتب ــارد توم ــه 6.5 میلی ــان ک ــارد توم میلی
تومــان بــا مشــارکت مــردم بــوده اســت، بــا اشــتغال زایی 3 هــزار و 120 نفــر 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــفر ب ــن س در ای
ــت  ــرد: در ســفر دول ــح ک ــدران تصری ــاد کشــاورزی مازن ــس ســازمان جه رئی
ــالیزارهای  ــار از ش ــزار و 580 هکت ــاورزی 4 ه ــش کش ــدران در بخ ــه مازن ب
اســتان کــه بــا اعتبــار 40 میلیــارد تومــان و ایجــاد اشــتغال 450 نفــر تجهیــز و 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــت ب ــده اس ــازی ش نوس
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: 993 هکتــار از باغ هــا و مــزارع مازنــدران بــا 
اعتبــار 10,5 میلیــارد تومــان کــه 7.5 میلیــارد تومــان آن از اعتبــارات دولتــی و 
3 میلیــارد تومــان بــا مشــارکت متقاضیــان بــوده اســت مجهــز بــه ســامانه های 

نویــن آبیــاری تحــت فشــار شــد.
ــاری قطــره ای  ــاژ و آبی ــره آب، ایســتگاه پمپ ــه داد: اســتخر ذخی ــور ادام حیدرپ

ــان  ــارد توم ــار 2,6 میلی ــا اعتب ــیبدار ب ــی ش ــات اراض ــار از باغ در 207 هکت
ــا اعتبــار  بهره بــرداری می شــود، گفــت: در مجمــوع یک هــزار و 200 هکتــار ب
ــان  ــارد توم ــی و 3 میلی ــان دولت ــارد توم ــه 10.1 میلی ــان ک ــارد توم 13,1 میلی

ــود. ــرداری می ش ــفر بهره ب ــن س ــت در ای ــوده اس ــارکتی ب مش
ــی  ــا پیش بین ــی ب ــس دریای ــی در 49 قف ــرورش ماه ــرد: پ ــان ک وی خاطرنش
و  نفــر   150 بــرای  مســتقیم  اشــتغال  و  تــن   500 و  یک هــزار  تولیــد 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــه مبلــغ 15 میلیــارد تومــان در ایــن ســفر 

یــک روزه بــه بهره بــرداری می رســد.
رئیـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی مازنـــدران بـــا بیـــان اینکـــه پـــرورش 
مـــرغ  مـــادر گوشـــتی 30 هـــزار قطعـــه ای بـــا ســـرمایه گذاری 8 میلیـــارد 
ـــه  ـــه جوج ـــون قطع ـــد 4,2 میلی ـــا تولی ـــر ب ـــتغال 35 نف ـــاد اش ـــان و ایج توم
یـــک روزه در هـــر دوره 18 ماهـــه در فریدونکنـــار بـــه بهره بـــرداری 
ـــرورش  ـــی پ ـــزار مترمربع ـــک 4 ه ـــه هیدروپونی ـــرد: گلخان ـــار ک ـــد، اظه می رس
ـــه گل در  ـــون غنچ ـــک میلی ـــد ی ـــر و تولی ـــتغالزایی 14 نف ـــا اش ـــده ب گل ارکی
ســـال و ســـرمایه گذاری 1.6 میلیـــارد تومانـــی در نوشـــهر بـــه بهره بـــرداری 

می رســـد.
ـــد  ـــاری تولی ـــدرن 5 هکت ـــه م ـــت گلخان ـــاز نخس ـــت: ف ـــان گف ـــور در پای حیدرپ
ــان و  ــارد تومـ ــار 22 میلیـ ــا اعتبـ ســـبزی و صیفـــی شـــرکت دشـــت ناز بـ
ـــه ای  ـــواع محصـــوالت گلخان ـــن ان ـــزار ت ـــد 2 ه ـــر و تولی ایجـــاد اشـــتغال 50 نف

ــد. ــرداری می رسـ ــه بهره بـ بـ

افتتاح پروژه های بزرگ کشاورزی در سفر رئیس جمهوری به مازندران
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ــاز  ــه آغ ــاره ب ــا اش ــتان ب ــاورزی خوزس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
برداشــت کشــت پائیــزه در ایــن اســتان گفــت: پیــش بینــی مــی شــود در 
ســال زراعــی جــاری یــک میلیــون و 700 هــزار تــن گنــدم در خوزســتان 

تولیــد شــود.

کیخســرو چنگلوایــی اظهــار کــرد: برداشــت گنــدم در شهرســتان هندیجــان و 
برداشــت کلــزا در شهرســتان شوشــتر آغــاز شــده اســت.

ــک  ــی شــود، ی ــی م ــش بین ــودن شــرایط پی ــادی ب ــزود: در صــورت ع وی اف
میلیــون و 700 هــزار تــن گنــدم تولیــد شــده و یــک میلیــون و 300 هــزار تــن 

از ایــن محصــول از کشــاورزان خریــداری شــود.
ــز امســال محصــوالت کشــاورزی در 900 هــزار  ــه کــرد: پائی ــی اضاف چنگلوای
هکتــار شــامل گنــدم، جــو، کلــزا و دانــه هــای روغنــی، چغنــدر قنــد، نیشــکر و 

حبوبــات بــه زیــر کشــت رفــت. 
وی اظهــار کــرد: پیــش بینــی مــی شــود 130 هــزار تــن جــو، 30 هــزار تــن 
ــاری  ــی ج ــال زراع ــد در س ــدر قن ــن چغن ــزار ت ــا 800 ه ــن 750 ت ــزا و بی کل

برداشــت شــود.
چنگلوایــی افــزود: کشــت چغندرقنــد 10 ســال در خوزســتان بــه دلیــل تعطیلــی 
ــاره  کارخانــه هــای قنــد، متوقــف شــده بــود کــه از ســال زراعــی 93-92 دوب

آغــاز شــده اســت.
وی ادامــه داد: بــه دلیــل ادامــه تعطیلــی کارخانــه هــای قنــد خوزســتان، ایــن 
ــن، اصفهــان  ــه در اســتان هــای کرمانشــاه، قزوی ــه هفــت کارخان محصــول ب
ــن منظــور 2هــزار  ــرای ای ــاری ارســال مــی شــود کــه ب و چهارمحــال و بختی
دســتگاه کامیــون بــرای حمــل محصــول نیــاز اســت و متاســفانه خوزســتان از 

ــرد. ــزوده و اشــتغالزایی آن ســهمی نمــی ب ارزش اف
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی همچنیــن بــا اشــاره بــه برداشــت همزمــان 
ــت: کار  ــتان گف ــی در خوزس ــبزی و صیف ــد و س ــزا، چغندرقن ــو، کل ــدم، ج گن
برداشــت در 45 روز انجــام مــی شــود کــه در ایــن مــدت ســه هــزار کمبایــن 

ــون مهاجــر وارد خوزســتان مــی شــوند.  مهاجــر و 6 هــزار کامی
چنگلوایــی بــا اشــاره بــه افزایــش 2,5 میلیــون تــن تولیــدات خوزســتان، افــزود: 

ــن  ــون ت ــان فصــل زراعــی جــاری، 15,5 میلی ــا پای ــی مــی شــود ت پیــش بین
محصــوالت کشــاورزی در خوزســتان تولیــد شــود کــه شــامل 138 محصــول 

کشــاورزی و باغــی و تولیــدات دامــی اســت.
ــتان  ــاد کشــاورزی خوزس ــدات گیاهــی جه ــاون تولی ــژاد مع ــد قاســمی ن محم
ــز در  ــه ج ــتان )ب ــم در خوزس ــدم دی ــت گن ــه بود:کش ــن گفت ــش از ای ــز پی نی
ــی و 38  ــدید بارندگ ــش ش ــل کاه ــه دلی ــک( ب ــذه و باغمل ــتان های ای شهرس
ــل  ــه دلی ــی ب ــه جراح ــه رودخان ــی در حوض ــدم آب ــت گن ــار از کش ــزار هکت ه

ــت. ــه اس ــن رفت ــاری از بی ــی ج ــال زراع ــه در س ــن حوض ــود آب در ای کمب
بــر اســاس ایــن گــزارش، خوزســتان بیــش از 2 میلیــون هکتــار زمیــن مســتعد 
کشــاورزی دارد کــه بــه دلیــل کمبــود آب حــدود یــک میلیــون هکتــار آن زیــر 
کشــت مــی رود. ایــن اســتان بــا تولیــد 14 میلیــون تــن یکــی از قطــب هــای 

کشــاورزی کشــور اســت. 
در ســال هــای اخیــر بــا بحــران آب در حوضــه رودخانــه هــای کارون، کرخــه، 
جراحــی و زهــره کشــت پائیــزه در اســتان بــا مشــکل روبــه رو شــده و کشــت 

تابســتانه ممنوعیــت هایــی داشــته اســت. 
از 27 شهرســتان در خوزســتان 26 شهرســتان کشــت گنــدم انجــام مــی دهنــد. 
در ســال زراعــی گذشــته یــک میلیــون و 800 هــزار تــن گنــدم در خوزســتان 
تولیــد شــد کــه یــک میلیــون و 395 هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان خریــداری 
و 65 هــزار تــن از آن بــه عنــوان بــذر و بخشــی از آن بــه مصــرف کشــاورزان 
)خودمصرفــی( رســیده اســت. خریــد گنــدم در فصــل زراعــی 95-94 افزایــش 
45 درصــدی داشــته و خوزســتان در ایــن زمینــه رتبــه نخســت کشــور را کســب 

کــرده اســت. 
ــه  ــتان ب ــاورزی خوزس ــخ کش ــورد در تاری ــک رک ــدم ی ــد گن ــزان خری ــن می ای
شــمار مــی آیــد زیــرا باالتریــن خریــد گنــدم در خوزســتان یــک میلیــون و 280 

هــزار تــن در ســال زراعــی 86-85 بــوده اســت. 
در خوزســتان 400 هــزار هکتــار زیــر کشــت گنــدم آبــی و 150 هــزار هکتــار 

زیــر کشــت گنــدم دیــم مــی رود.
در فصــل زراعــی گذشــته همچنیــن تولیــد کلــزا از هشــت هــزار و 200 تــن بــه 

13 هــزار تــن رســید کــه 53 درصــد افزایــش داشــته اســت.

آغاز برداشت کشت پائیزه در خوزستان

پیش بینی برداشت ۱،7میلیون تن گندم
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تـــاالر محصـــوالت کشـــاورزی فروردیـــن مـــاه شـــاهد عرضـــه 3۶ 
ــکر  ــن شـ ــزار و ۶50 تـ ــی و دوروم، یک هـ ــدم خوراکـ ــن گنـ هزارتـ
ـــی و ۱50  ـــو دام ـــن ج ـــزار و 595 ت ـــن، چهاره ـــن روغ ـــفید، 300 ت س

هـــزار عـــدد تخـــم مـــرغ نطفـــه دار اســـت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بــورس کاالی ایــران، 5هــزار 
تــن شــمش هــزار پونــدی  و 160 تــن بیلــت آلومینیــوم، 20 هــزار تــن مــس 
کــم عیــار، 200 تــن ســولفورمولیبدن و 12 تــن کنســانتره فلــزات گرانبهــا در 

تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی عرضــه مــی شــود.
ـــزار  ـــه 15 ه ـــن روز عرض ـــز در ای ـــران نی ـــورس کاالی ای ـــی ب ـــاالر صادرات ت

و 100 تـــن قیـــر و عایـــق رطوبتـــی را تجربـــه  می کنـــد.
ـــی و پتروشـــیمی  ـــرآورده هـــای نفت ـــواع ف ـــن ان ـــزار و 743 ت ـــن 104 ه همچنی

ـــوی عرضـــه مـــی رود. ـــران روی تابل ـــورس کاالی ای در ب
ــفات و 250  ــانتره فسـ ــن کنسـ ــزار تـ ــزارش، 2 هـ ــن گـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
تـــن ســـولفات آمونیـــوم در بـــازار فرعـــی بـــورس کاالی ایـــران عرضـــه 

. د می شـــو

تنوع در تاالر محصوالت کشاورزی

باعرضه گندم، جو، شکر، روغن و تخم مرغ

ــاری و زهکشــی، مهم تریــن چالــش  ــی آبی رئیــس کمیســیون بیــن الملل
پیــش روی جهــان را بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه، چگونگــی 

تأمیــن مــواد غذایــی جمعیــت در حــال رشــد عنــوان کــرد.

»ســعید نــی ریــزی« در ســیزدهمین همایــش بیــن المللــی زهکشــی در اهــواز 
افــزود: ایــن جمعیــت بــه گونــه ای در حــال رشــد اســت کــه در ســال 2050 
از مــرز 9 میلیــارد نفــر خواهــد گذشــت، در حالــی کــه بــا محدودیــت اراضــی، 
ــرات  ــوع و تغیی ــا تن ــی ب ــاط غیرقطع ــه ارتب ــی ک ــع آب ــاک و مناب ــع خ مناب

اقلیمــی دارنــد، مواجــه خواهنــد بــود.
ــه  ــاورزی، ب ــای کش ــاری زمین ه ــق آبی ــتر از طری ــازده بیش ــه داد: ب وی ادام
پشــتوانه تکنولوژی هــای نوآورانــه، تنهــا گزینــه بالقــوه در راســتای حــل ایــن 

ــه نظــر می رســد. ــش ب چال
رئیــس کمیســیون بیــن المللــی آبیــاری و زهکشــی اظهــار داشــت: ایــن امــر 

بیانگــر گســترش آبیــاری زمین هــای قابــل کشــت در موقعیت هــای ممکــن، 
مدرنیــزه کــردن سیســتم های آبیــاری موجــود، مدیریــت عرضــه و تقاضــا بــا 

در نظــر گرفتــن شــیوه های ســازگار بــا محیــط زیســت اســت.
ــرات مخــرب زیســت محیطــی  ــب، کاهــش اث ــن ترتی ــرد: بدی ــه ک وی اضاف
ــزی  ــودی حاصلخی ــظ و بهب ــاک، حف ــوری خ ــدن و ش ــی ش ــون مانداب همچ
ــژه در مناطــق مرطــوب  ــه وی اراضــی و خــاک، زهکشــی اراضــی )خــاک( ب
ــزایی  ــت بس ــان از اهمی ــر جه ــاری سراس ــت آبی ــای تح ــن زمین ه و همچنی

برخــوردار اســت.
نــی ریــزی خاطرنشــان کــرد: در ســایه موضــوع اصلــی »زهکشــی و پایــداری 
ــات الزم  ــرفصل های اقدام ــر س ــز ب ــا تمرک ــی ب ــی« مباحث ــت محیط زیس
بــرای کاهــش حجــم زه آب هــا، اقدامــات الزم بــرای بهبــود کیفیــت زه آب هــا، 
معیارهــای طراحــی دوســتدار محیــط زیســت و بکارگیــری روش هــای 

ــد شــد. ــن زهکشــی انجــام خواه جایگزی

رئیس کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی:

تامین مواد غذایی یک چالش جهانی است
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ـــن  ـــون ت ـــل ۱0 میلی ـــاری حداق ـــی ج ـــال زراع ـــده در س ـــی ش پیش بین
گنـــدم در قالـــب خریـــد تضمینـــی از کشـــاورزان خریـــداری شـــود و 
ـــه  ـــان هزین ـــارد توم ـــزار میلی ـــه ۱5 ه ـــاز ب ـــان از نی ـــه نش ـــرآورد اولی ب

ـــد دارد. ـــن خری ـــرای ای ب

ــان اینکــه  ــا بی ــران، ب ــی دولتــی ای ــی شــرکت بازرگان ــی داخل معــاون بازرگان
میــزان تولیــد امســال گنــدم بــا پنــج درصــد خطــا در محاســبات مطابــق بــا 
ــن  ــون ت ــت میلی ــته هش ــال گذش ــت: از س ــت، گف ــته اس ــال گذش ــد س تولی
گنــدم در انبارهــا باقــی مانــده اســت کــه 800 هــزار تــا یــک میلیــون تــن آن 
در هــر مــاه مصــرف، ســه میلیــون تــن آن آمــاده صــادرات و مقــداری نیــز 

ــود. ــداری می ش ــتراتژیک نگه ــره اس ــوان ذخی به عن
حســـن عباســـی  معروفـــان بـــا تأییـــد اینکـــه بـــا تمـــام برنامه ریزی هـــای 
ـــره  ـــزان ذخی ـــزود: می ـــتیم، اف ـــه رو هس ـــد روب ـــازاد تولی ـــا م ـــده ب ـــام  ش انج
ـــی  ـــون تن ـــا 10 میلی ـــت و ب ـــن اس ـــون ت ـــور دو میلی ـــرای کش ـــتراتژیک ب اس
ـــد  ـــام خری ـــا اتم ـــود، ت ـــداری می ش ـــاورزان خری ـــاری از کش ـــال ج ـــه در س ک
تضمینـــی بیـــش از 12 میلیـــون تـــن در انبارهـــا گنـــدم خواهیـــم داشـــت 
کـــه مـــا را بـــا مـــازاد تولیـــد زیـــادی روبـــه رو می کنـــد، امـــا بـــا توجـــه 

ـــد  ـــی در تولی ـــه خودکفای ـــور ادام ـــی کش ـــت غذای ـــدم در امنی ـــت گن ـــه اهمی ب
ـــح دارد. ـــدم ترجی گن

ــدم به طــور رســمی از 14 فروردیــن در  ــد تضمینــی گن ــد کــرد: خری وی تأکی
اســتان سیســتان و بلوچســتان آغــاز شــد و در ادامــه ایــن خریــد از کشــاورزان 
اســتان های هرمــزگان و خوزســتان خواهــد بــود، بعــد از آن در ســایر اســتان 

ــود. کشــور انجــام می ش
بــه گفتــه عباســی  معروفــان، هم اکنــون مراکــز تحویــل گنــدم آمــاده 
دریافــت محصــول از کشــاورزان هســتند و تــا مهرمــاه فعــال خواهنــد مانــد، 
ــدت هشــت  ــه م ــول ب ــور معم ــی روز به ط ــاعت های ابتدای ــز از س ــن مراک ای
ــاده  ــا 16 ســاعت آم ــرداد( ت ــد )اردیبهشــت و خ ــای اوج تولی ســاعت و روزه

ــتند. ــاورزان هس ــدم از کش ــت گن دریاف
ـــن  ـــش از ای ـــران پی ـــی ای ـــی دولت ـــرکت بازرگان ـــی ش ـــی داخل ـــاون بازرگان مع
ـــل  ـــار مح ـــه چه ـــود ک ـــه ب ـــدم گفت ـــی گن ـــد تضمین ـــی خری ـــع مال ـــاره مناب درب
ـــت  ـــده اس ـــن ش ـــدم تعیی ـــی گن ـــد تضمین ـــی خری ـــع مال ـــن مناب ـــرای تأمی ب
ـــروش کاال و  ـــل ف ـــان از مح ـــارد توم ـــامل؛ 500 میلی ـــا ش ـــن محل ه ـــه ای ک
ـــارکت  ـــی، اوراق مش ـــران، تســـهیالت بانک ـــی ای ـــی دولت ـــرکت بازرگان ـــدم ش گن

ـــت. ـــی اس ـــه دولت و بودج

معاون بازرگانی داخلی شــرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد:

۱5 هــزار میلیارد تومان برآورد اولیه هزینه خرید تضمینی گندم

در سال زراعی جاری
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رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران بــا اشــاره بــه عرضــه 
ــا و  ــرل قیمت ه ــرای کنت ــورس کاال ب ــاورزی درب ــوالت کش ــی محص برخ
جلوگیــری از حضــور دالالن و واســطه هــا اظهــار داشــت: بــا توافق هــای 
بازارچه هایــی  شــهرداری،  میادیــن  ســازمان  بــا  شــده  انجــام 
ــارچ و  ــه ق ــاورزی از جمل ــدات کش ــی تولی ــرای برخ ــی ب تک محصول
ــا  ــرای عرضــه مســتقیم و حــذف واســطه ه محصــوالت شــیالتی و ... ب

ــود. ــی ش ــزار م ــد برگ ــال جدی در س

ـــران،  ـــتان ته ـــاورزی اس ـــاد کش ـــازمان جه ـــی س ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــه  ـــاورزی ب ـــت کش ـــش پراهمی ـــه نق ـــاره ب ـــا اش ـــوری ب ـــرف منص ـــی اش عل
عنـــوان یکـــی از اصلـــی تریـــن مســـیرهای اقتصـــاد مقاومتـــی در کشـــور 
ـــاد  ـــای اقتص ـــه ه ـــرای برنام ـــا اج ـــته ب ـــران توانس ـــتان ته ـــت: اس ـــار داش اظه
ـــون  ـــه 5/7 میلی ـــال 95 ب ـــران در س ـــتان ته ـــدات اس ـــزان تولی ـــی می مقاومت

ـــت. ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــن افزای ت
ــع آبــی و عرصــه  وی ادامــه داد: اســتان تهــران علــی رغــم محدودیــت مناب
کــم از تولیــدات بیشــتری در مقایســه بــا ســایر اســتان هــا برخــوردار اســت و 
5 درصــد تولیــد محصــوالت کشــاورزی کل کشــور در اســتان تهــران تولیــد 

مــی شــود.
ــایر  ــن س ــران در بی ــتان ته ــاورزی اس ــگاه کش ــوص جای ــوری درخص منص
اســتان هــای کشــور گفــت: اســتان تهــران در تولیــد 11محصــول کشــاورزی 
رتبــه اول تــا ســوم کشــور را دارد؛ در تولیــد تخــم مــرغ، محصــوالت ســبزی و 
صیفــی گلخانــه ای، قــارچ، گیــالس و گل شــاخه بریــده مقام نخســت کشــور، 
ــد جوجــه  ــه دوم درکشــور و در تولی ــی رتب ــان زینت ــد شــیرخام و ماهی در تولی
یــک روزه، ســیب درختــی و تولیــد محصــوالت علوفــه ای بــه خصــوص ذرت 

علوفــه ای مقــام ســوم کشــوری را داراســت.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان تهــران یکــی از قطــب هــای اقتصــادی صادراتــی 
ــداز  ــوان باران ــه عن ــزود: اســتان تهــران ب ــه شــمار مــی رود، اف ــز ب کشــور نی
ــدات  ــه اینکــه تولی محصــوالت کشــاورزی کشــور مطــرح اســت و باتوجــه ب

اســتان بیشــتر جنبــه صنعتــی دارد، از قابلیــت صــادرات بیشــتری نیــز 
ــی باشــد. برخــوردار م

رییــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان تهــران تصریــح کــرد: تــراز تجــاری 
ــه  ــی ب ــارد ریال ــا رشــد 4/7 میلی ــال ب ــارد ری بخــش کشــاورزی از 8/1- میلی
3/4 - میلیــارد ریالــی رســیده و بــه ایــن ترتیــب بخــش کشــاورزی بــا بهبــود 
تــراز تجــاری نســبت بــه ســایر بخــش هــا از جملــه صنعــت پیشــروتر اســت.

ــه  ــوزه ای ک ــن ح ــت: اولی ــز گف ــی نی ــورد موضــوع اقتصــاد مقاومت وی در م
ــتان،  ــتاد اس ــکیل س ــی و تش ــاد مقاومت ــای اقتص ــه ه ــالغ برنام ــد از اب بع

ــود. ــران ب ــتان ته ــاورزی اس ــد کش ــب ش ــش تصوی برنامه های
منصــوری افــزود: 11 محــور بــرای اجــرای ایــن برنامــه در بخــش کشــاورزی 
ــورت  ــه ص ــت و ب ــرار گرف ــرا ق ــورد اج ــه م ــید و بالفاصل ــب رس ــه تصوی ب
ــرل و رصــد شــد. ــزان پیشــرفت و تحقــق اهــداف کنت ــه و هفتگــی می روزان

وی در مــورد دســتاوردهای اجــرای ایــن برنامــه عنــوان کــرد: جهــاد 
ــه در کنــار الطــاف الهــی،  ــا رصــد فعالیــت روزان کشــاورزی اســتان تهــران ب
ــاورزی در  ــر کش ــه برت ــه 5 رتب ــاورزان ب ــی کش ــکاران و همراه ــالش هم ت

ــت. ــت یاف ــور دس کش
ــن  ــای نوی ــامانه ه ــرای س ــران در اج ــتان ته ــرد: اس ــح ک ــوری تصری منص

برگزاری بازارهای تک محصولی برای محصوالت کشاورزی در سال جدید

برتری استان تهران در تولید ۱۱ محصول
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ــه  ــار خســاراتی ک ــوه و تره ب ــه فروشــندگان می ــه رئیــس اتحادی ــه گفت ب
بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی تاکنــون بــه محصــوالت کشــاورزی وارد 
شــده در حــدی نیســت کــه روی قیمــت یــا تامیــن بــازار تاثیــر بگــذارد.

ــرد:  ــوان کـ ــوع عنـ ــن موضـ ــتر ایـ ــح بیشـ ــران در توضیـ ــین مهاجـ حسـ
ـــا  ـــک ی ـــر ی ـــه اگ ـــت ک ـــدازه ای اس ـــه ان ـــور ب ـــا در کش ـــدات م ـــعت تولی وس
ـــق  ـــود، از طری ـــیب دیدگی ش ـــار آس ـــرما دچ ـــل س ـــه دلی ـــم ب ـــه ه دو منطق

مناطـــق دیگـــر می تـــوان آن محصـــول را جایگزیـــن کـــرد.
وی ادامـــه داد: در خصـــوص ســـرمازدگی نیـــز امســـال تنهـــا محصـــوالت 

ـــت. ـــده اس ـــکل ش ـــار مش ـــه دچ ـــا دو منطق ـــک ی ی
مهاجـــران افـــزود: بـــا توجـــه بـــه حجـــم ایـــن اتفـــاق می تـــوان گفـــت 
کـــه اگـــر پـــس از ایـــن شـــاهد اتفـــاق خـــاص دیگـــری نباشـــیم، بهـــار 
ـــد  ـــود نخواه ـــکلی وج ـــبزی مش ـــوه و س ـــن می ـــال در تامی ـــتان امس و تابس

ـــت. داش
ــار در خصــوص قیمــت میوه هــای  ــوه و تره ب ــه فروشــندگان می رئیــس اتحادی
بهــار و تابســتان امســال نیــز تاکیــد کــرد: تــا زمانــی کــه محصــول بــه بــازار 

ــت. ــی داش ــی خاص ــا پیش بین ــورد قیمت ه ــوان در م ــود، نمی ت ــه نش عرض

رییس اتحادیه میوه فروشان:

سرمای بهاری میوه  را گران نمی کند

ــار ســطح اجــرا، توســعه کشــت در فضــای  ــا ده هــزار و صــد هکت ــاری ب آبی
ــع  ــد، جــذب مناب ــه جدی ــار گلخان ــا 205 هکت ــا ب ــه ه ــرل شــده و گلخان کنت
بنگاه هــای کوچــک و متوســط و صنــدوق توســعه ملــی و مکانیزاســیون اول 

ــه شــمار مــی رود. کشــوری ب
وی بـه برنامـه تولیـد نهـال اشـاره کـرد و گفـت: علی رغم ابـالغ برنامـه تولید 
200 هـزار اصلـه نهـال درسـال 95، اسـتان تهـران بـا تولیـد یـک میلیـون و 
200هـزار اصلـه نهـال مثمر انـواع درختان هسـته دار و دانه دار موفق به رشـد 

600 درصـدی نسـبت بـه برنامـه پیـش بینی شـده خود شـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان تهـران 17 درصـد اشـتغال اسـتان را 
در بخـش کشـاورزی دانسـت و افـزود: اسـتان تهـران 55 هـزار بهـره بـردار 
اصلـی دارد و در کل 500 هـزار نفـر در بخـش های مختلف کشـاورزی ازجمله 

باغبانـی، زراعـت، صنایـع تبدیلـی و ... در اسـتان مشـغول فعالیـت هسـتند.
وی عملکــرد ســازمان در تنظیــم بــازار شــب عیــد 95 و نــوروز 96 را موفــق 
ارزیابــی کــرد و ادامــه داد: بــا شــروع زودهنــگام ایــن طــرح از هفتم اســفندماه 
ســال گذشــته تــا بــه حــال ده هــزار و200 تــن میــوه در تهــران عرضــه شــد؛ 

همچنیــن در جهــت ســهولت دسترســی مــردم و کنتــرل بــازار مراکــز عرضــه 
از40 نقطــه در ســال هــای قبــل  بــه 430 مرکــز در ســال 95 افزایــش یافــت.

میــزان عرضــه و توزیــع پرتقــال در ســال جــاری ســه برابــر ســال هــای قبــل 
بــوده اســت.
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برای طبیعت« »از طبیعت 

  افزایش تولید و کیفیت محصوالت کشاورزی
با استفاده از نانوکودهای بیولوژیک  

احسان خوش کالم

امنیت غذایی و فناوری نانو
امنیــت غذایــی بــه معنــی اطمینــان از دسترســی همــه مــردم بــه غــذای کافــی، 
ســالم و مغــذی در تمــام اوقــات بــه منظــور داشــتن زندگــی ســالم و فعال اســت. 
افزایــش رو بــه رشــد جمعیــت، کاهــش منابــع آب و خــاک و آلودگــی محیــط 
ــی  ــت غذای ــن امنی ــان جهــت تامی زیســت موجــب آن شــده اســت کــه محقق
جوامــع بشــری بــه فکــر افزایــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی در واحــد ســطح 
باشــند و مبنــای تولیــِد کیلوگــرم بــر هکتــار را بــه کیلوگــرم بــه ازای هــر متــر 

مکعــب آب و یــا بــه ازای هــر کیلوگــرم کــود مصرفــی تغییــر دهنــد ]1[.
ــای  ــه کوده ــرف بهین ــدف، مص ــن ه ــه ای ــل ب ــت نی ــا جه ــی از راهکاره یک
ــرد  ــه ف ــر ب ــب و منحص ــای مناس ــا ویژگی ه ــی ب ــد کودهای ــیمیایی1 و تولی ش
ــاوری نوظهــور، نقــش مهمــی در  ــوان یــک فن ــه عن ــو ب ــاوری نان می باشــد. فن
ــا  ــده دارد. ب ــر عه ــوم ب ــاورزی مرس ــی کش ــای مدیریت ــازی تکنیک ه بهینه س
بهــره بــردن از فنــاوری نانــو در طراحــی و توســعه نانوکودهــا، کارایــی کودهــا2  
و تولیــد در واحــد ســطح افزایــش یافتــه و هزینه هــای تولیــد و رونــد تخریــب 
ــی  ــت غذای ــر امنی ــن ام ــب ای ــه موج ــد ]2[. ب ــش می یاب ــت کاه ــط زیس محی

جامعــه نیــز تامیــن خواهــد شــد.

معضالت استفاده از کودهای شیمیایی
بنابــر گــزارش ســازمان کشــاورزی و خواروبــار جهانــی )FAO( بیــن 33 تــا 60 
درصــد تولیــدات کشــاورزی در جهــان طــی ســه دهــه گذشــته مرهــون کودهای 
شــیمیایی )از قبیــل کودهــای نیتراتــه، کودهــای فســفاته، کودهــای پتاســیمی و 
ــد  ــد در واح ــش تولی ــا در افزای ــن کوده ــتفاده از ای ــه اس ــت. اگرچ ــوده اس ...( ب
ــا مصــرف  ــر اســت، ام ــه بســیار موث ــاز جامع ــورد نی ــن غــذای م ســطح و تامی
بیــش از حــد و نامتعــادل ایــن کودهــا عواقــب نامناســبی در پــی خواهــد داشــت. 

صنعــت تولیــد کودهــای شــیمیایی بــه عنــوان یــک منبــع تولیــد فلزات ســنگین 
از قبیــل جیــوه، کادمیــوم، آرســنیک، ســرب، مــس، نیــکل، اورانیــوم، تالیــوم و ... 

ــود ]3و4[.  ــوب می ش محس
ــیمیایی(  ــای ش ــی کوده ــب اصل ــرات )ترکی ــراه نیت ــه هم ــده ب ــاد ش عناصــر ی
ــاک  ــی و خ ــای زیرزمین ــطحی، آب ه ــای س ــی آبه ــث آلودگ ــفات باع و فس
می گــردد. بــروز ایــن آلودگی هــا ســبب ورود ایــن عناصــر بــه زنجیــره غذایــی 
انســان شــده و در نتیجــه ســالمت جامعــه را بــه مخاطــره می انــدازد. از طــرف 
دیگــر، مصــرف بیــش از انــدازه کودهــای شــیمیایی موجــب ایجــاد اختــالل و 
کاهــش در جــذب عناصــر ریزمغــذی3 )آهــن، روی، مــس، منگنــز( توســط گیــاه 
ــه  ــود ]5[ ک ــزی می ش ــم های خاک ــت میکروارگانیس ــش فعالی ــن کاه و همچنی

تمامــی ایــن مســائل بــه معنــی تهدیــد امنیــت غذایــی جامعــه اســت. 
از نگاهــی دیگــر، قیمــت کودهــای شــیمیایی بــه طــور مســتمر در حــال افزایــش 
ــوالت  ــی محص ــت نهای ــش قیم ــه افزای ــر ب ــوع منج ــن موض ــه ای ــت ک اس

ــکل 1( ]6[.   ــود )ش ــاورزی می ش کش

شکل ۱- روند افزایش قیمت کودهای شیمیایی دربین سال های 2008-۱992 ]۶[.
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نیاز سـاالنه کودهای شـیمیایی پرمصرف در کشـور در یک سـال زراعی معمولی 
3/64 میلیـون تـن )کودهـای نیتروژنـه2/50،  فسـفاته 0/64 و پتاسـیمی 0/50 
میلیـون تـن( بـرآورد می گـردد ]1[. امـا کارایی مصـرف کودهای شـیمیایی پایین 
بـوده بـه طوریکـه بـرای کودهـای نیتروژنی ایـن میزان بیـن 20 تـا 50 درصد و 

بـرای کودهـای فسـفاته تنهـا 10 تـا 25 درصد می باشـد ]7[. 
بــه منظــور حــل مســائل موجــود، محققــان درصــدد ابــداع راهکارهایــی هســتند 
ــد  ــا کودهایــی تولی ــه حداقــل ممکــن برســد و ی ــان شــده ب کــه مشــکالت بی

گــردد کــه ســازگاری بیشــتری بــا محیــط زیســت داشــته باشــد.

ــرف  ــردن مص ــادل ک ــاندن و متع ــل رس ــه حداق ــای ب روش ه
ــیمیایی ــای ش کوده

روش هــای متنوعــی بــرای کاهــش در مصــرف و متعــادل نمودن میــزان مصرف 
کودهــای شــیمیایی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. این مــوارد عبارتنــد از:

● مصرف بهینه کودهای شیمیایی به همراه کودهای آلی و بیولوژیک
● مصرف کودهای کندرها4 و کالته5  ]1[

● نانوکودهای کندرها و نانوکودهای کالته ]8[
● مصرف کودهای آلی ]1[

● نانوکودهای آلی ]9[
●مصرف کودهای بیولوژیک ]1[
● نانوکودهای بیولوژیک ]8 و 9[

ــی پیرامــون  ــان توضیحات ــه بی ــه ب ــی شــده، در ادام ــان راهکارهــای معرف از می
ــم.  ــک می پردازی ــای بیولوژی کوده

کودهای بیولوژیک
کودهــای بیولوژیــک بــه مــواد حاصل خیــز کننــده ای گفتــه می شــود کــه دارای 
تعــداد کافــی از یــک یــا چنــد گونــه از میکروارگانیســم های ســودمند خاکــزی 
ــه  ــتند ک ــم هایی هس ــی، میکروارگانیس ــای بیولوژیک ــع کوده ــتند. در واق هس
ــواد  ــه م ــل ب ــتی تبدی ــد زیس ــک فرآین ــاک را در ی ــی خ ــر غذای ــد عناص قادرن
ــاه  ــه ریشــه گی ــرده و ب ــی ک ــواد معدن ــا و دیگــر م ــذی همچــون ویتامین ه مغ
برســانند. مصــرف اینگونــه کودهــا عــالوه بــر اینکــه کــم هزینــه می باشــد، در 

ــه وجــود نمــی آورد ]10[. ــز آلودگــی ب اکوسیســتم نی
ــش  ــت افزای ــک در جه ــی و بیولوژی ــای آل ــرف کوده ــی مص ــور کل ــه ط ب
ــل  ــر اص ــق ب ــاورزی منطب ــوالت کش ــد محص ــش تولی ــزی و افزای حاصل خی

ــت.  ــت« اس ــرای طبیع ــت ب ــتفاده از طبیع »اس
 

نانوکودهای بیولوژیک 
در ایــن نــوع کــود بــه طــور تلفیقــی از فنــاوری زیســتی )بیولوژیــک( و فنــاوری 
نانــو اســتفاده شــده و ایــن تلفیــق منجــر بــه تولیــد کــودی بــا خصوصیــات کــم 
ــم های  ــا و میکروارگانیس ــت. باکتری ه ــده اس ــر ش ــی بی نظی ــا حت ــر و ی نظی
ــن  ــد. ای ــرار می کنن ــاه برق ــا گی ــاری ب ــک رابطــه همی ــن کــود، ی موجــود در ای
ــورد  ــرف و م ــات پرمص ــفات )از ترکیب ــم های ازت و فس ــا میکروارگانیس کوده
نیــاز گیــاه( را از طریــق تثبیــت بیولوژیــک و انحــالل ترکیبــات معدنــی در اختیار 

گیــاه قــرار می دهنــد و از طریــق تولیــد انــواع ویتامین هــا و هورمون هــا 
ــد  ــا تولی ــز ب ــاه نی ــل گی ــوند ]11[. در مقاب ــاه می ش ــد گی ــش رش ــث افزای باع
ــات و ترشــح آن  ــر ترکیب ــیدها و دیگ ــی، آمینواس ــیدهای آل ــا، اس ــواع آنزیم ه ان
ــن  ــد. در ای ــش می ده ــاک را افزای ــود در خ ــی موج ــت میکروب ــه، جمعی از ریش
ــود  ــد می ش ــز تولی ــی نی ــی بیوتیک های ــه، آنت ــورت گرفت ــاالت ص ــل و انفع فع
ــر امــراض و  ــاه در براب ــه کــرده و مقاومــت گی ــا آفــات و پاتوژن هــا مقابل کــه ب

بیماری هــا افزایــش می یابــد ]12 و13[.
نقــش فنــاوری نانــو در ایــن نــوع کودهــا بــه واســطه حضــور نانــوذرات )عمدتــا 
عناصــر ریزمغــذی آهــن، روی، مــس و منگنــز( می باشــد ]8[. ایــن نانــوذرات بــه 
دلیــل دارا بــودن انــدازه بســیار ریــز می تواننــد حتــی از دیــواره ســلولی نیــز عبــور 
ــادی  ــاس بســیار زی ــوذرات ســطح تم ــن نان ــوند ]14[. ای ــاه ش ــرده و وارد گی ک
ــاه و  ــده از گی ــح ش ــات ترش ــا ترکیب ــری را ب ــاس قوی ت ــن تم ــد و بنابرای دارن
میکروارگانیســم هــا برقــرار می کننــد. درنتیجــه ایــن عناصــر بــا ســهولت بیشــتر 
و بــه تدریــج در اختیــار گیــاه قــرار می گیرنــد و گیــاه در طــول دوره رشــد خــود 
ــی عناصــر  ــاه از تمام ــی گی ــود. از طرف ــرو نمی ش ــن عناصــر روب ــود ای ــا کمب ب
پرمصــرف و ریزمغــذی برخــوردار بــوده و  بــه خوبــی رشــد می کنــد. در نهایــت، 
عملکــرد، رشــد ریشــه، میــزان ترشــحات ریشــه ای، مقاومــت در برابــر بیماری هــا 
و تغییــرات آب و هوایــی، و مقاومــت در برابــر شــوری خــاک  در گیــاه افزایــش 

می یابــد ]15[. 
در حقیقــت نانوکــود بیولوژیــک، ویژگی هــای کودهــای بیولوژیــک و کودهــای 
کندرهــا را یک جــا در خــود دارا اســت. نمونــه ای از تاثیــر نانوکــود بیولوژیــک بــر 

رشــد گیــاه در شــکل )2( مشــاهده می شــود. 

انواع نانوکودهای بیولوژیک در بازار و روش های استفاده از آن ها
محصــوالت بــر پایــه نانوکودهــای بیولوژیــک )شــکل 3( عمدتــا بــه دو صــورت 

مایــع و پــودری )محلــول در آب( در بــازار ارائــه می شــوند ]8 و9[.

شکل 2- اثر نانو کود بیولوژیک در افزایش رشد گیاه ]۱5[

شکل 3. بسته های حاوی نانو کود بیولوژیک ]8 و 9[
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از نانوکودهــای بیولوژیــک می تــوان بــه ســه روش مختلــف در مــزارع و باغــات 
اســتفاده کــرد )شــکل 4(.

● روش بذر مال6  
● همراه با آب آبیاری

● محلول پاشی ]8[
     

حمــل و نقــل و مصــرف ایــن قبیــل کودهــا نیــز بســیار ســاده بــوده و میــزان 
اثرگــذاری هــر یــک کیلوگــرم از ایــن کودهــا معــادل بــا 400 برابــر کودهــای 

شــیمیایی اســت ]18[.

برتری نانوکودهای بیولوژیک نسبت به سایر کودها
نانــوذرات موجــود در نانوکودهــای بیولوژیــک عــالوه بــر اینکــه هماننــد ســایر 
ــوند،  ــاه می ش ــذب گی ــرگ ج ــن و ســطح ب ــق ریشــه های موئی عناصــر از طری
می تواننــد از طریــق اتصــال بــه دیــواره ســلولی و حفــرات دیــواره ســلولی نیــز 

وارد ســلول گیاهــی شــوند ]14[.
بدیــن صــورت نیــاز گیــاه بــه عناصــر غذایــی در مــدت زمــان کمتــری بــرآورده 

میگــردد و عملکــرد تولیــد محصــول افزایــش می یابــد.
در یــک مطالعــه، اثــر نانوکــود بیولوژیــک بــر عملکــرد و میــزان کلروفیــل کل 
ــرار گرفــت. نانوکــود بیولوژیــک در ســه  ــی ق ــی مــورد ارزیاب ــاه ســیب زمین گی
تیمــار بــدون مصــرف کــود )شــاهد(، مصــرف بذرمــال و مصــرف بذرمــال بــه 

همــراه آبیــاری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
ـــرم  ـــاه )0/31 میلی گ ـــل کل گی ـــزان کلروفی ـــترین می ـــه بیش ـــان داد ک ـــج نش نتای
در وزن تـــر بـــرگ( مربـــوط بـــه مصـــرف نانوکـــود بیولوژیـــک بـــه صـــورت 
ــل کل )0/09  ــزان کلروفیـ ــن میـ ــاری و کمتریـ ــراه آبیـ ــه همـ ــال بـ بذرمـ
ـــک  ـــود بیولوژی ـــرف نانوک ـــدم مص ـــه ع ـــوط ب ـــرگ( مرب ـــر ب ـــرم در وزن ت میلی گ

ــکل 5(. ــد )شـ می باشـ

ـــرم در  ـــت 0، 1 و 1/5 گ ـــن )در 3 غلظ ـــود آه ـــان نانوک ـــر همزم ـــن اث همچنی
هـــزار میلی لیتـــر( و نانوکـــود بیولوژیـــک بـــر میـــزان کلروفیـــل کل گیـــاه 

ـــد.  ـــی ش بررس
ـــت 1/5  ـــراه غلظ ـــه هم ـــک ب ـــود بیولوژی ـــرد نانوک ـــه کارب ـــان داد ک ـــج نش نتای
ـــر  ـــی تاثی ـــم افزای ـــاس ه ـــر اس ـــن، ب ـــود آه ـــو ک ـــر نان ـــزار میلی لیت ـــرم در ه گ
ـــش  ـــاه را افزای ـــل کل گی ـــزان کلروفی ـــی داری می ـــور معن ـــه ط ـــود، ب ـــن دو ک ای

ــکل 6( ]11[. ــد )شـ می دهـ

نانوکود بیولوژیک در ایران و جهان
مطالعــات متعــددی بــه منظــور تولیــد نانوکودهــای بیولوژیــک در جهــان صورت 
ــک  ــود بیولوژی ــد نانوک ــه تولی ــق ب ــان موف ــز محقق ــران نی ــه اســت. در ای گرفت
شــده اند. در ایــن نــوع کــود، میکروارگانیســم ها در ترکیــب بــا نانــوذرات عناصــر 

میکــرو بــه دو شــکل نانــوذره و نانــوکالت وجــود دارنــد ]8[. 
ـــول دوره  ـــی در ط ـــر غذای ـــودن عناص ـــم ب ـــود، فراه ـــن ک ـــد ای ـــب تولی ـــه موج ب
ـــه بیشـــتر ریشـــه،  ـــعه هرچ ـــا توس ـــد ب ـــاه می توان ـــه و گی ـــش یافت ـــاه افزای رشـــد گی
ـــد.  ـــذب کن ـــراف ج ـــط اط ـــهولت از محی ـــه س ـــود را ب ـــاز خ ـــورد نی ـــی م ـــواد غذای م
ـــرگ و  ـــاقه، ب ـــه، س ـــد ریش ـــش رش ـــه افزای ـــر ب ـــک منج ـــود بیولوژی مصـــرف نانوک

میـــوه گیـــاه می شـــود. 
بدیــن ترتیــب چنانچــه از ایــن کودهــا در مــزارع و باغــات کشــور اســتفاده شــود، 
عــالوه بــر افزایــش کمیــت و کیفیــت محصــوالت کشــاورزی، آلودگــی محیــط 
زیســت نیــز کاهــش یافتــه و بــه موجــب تمامــی ایــن امــور، ســالمتی انســان و 

جامعــه تضمیــن می شــود.

ــه  ــال در زمین ــی فع ــات تحقیقات ــرکت ها و موسس ــتی از ش ــدول )1( لیس در ج
ــه شــده اســت. ــو کودهــای بیولوژیــک ارائ ــد نان تولی

جدول ۱- شرکت ها و موسسات فعال در زمینه تولید نانوکودهای بیولوژیک

کشورنام موسسه تحقیقاتی

ایرانشرکت فناور نانو پژوهش مرکزی )بیوزر(

Urth agriculture آمریکاشرکت

]۱5[ Agro Nanotechnology Corp آمریکاشرکت

]۱7[ Nano Agro Science هندشرکت

شکل ۴- روش های استفاده از نانوکودهای بیولوژیک در باغات و مزارع ]8[

شکل 5- اثر نانوکود بیولوژیک بر میزان کلروفیل کل گیاه سیب زمینی ]۱۱[

شکل ۶-  اثر متقابل نانوکود بیولوژیک و نانوکود آهن

 بر میزان کلروفیل کل گیاه سیب زمینی ]۱۱[
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خالصه ای از مزیت های استفاده از نانوکود بیولوژیک
● مقرون به صرفه بودن آن از لحاظ اقتصادی به دلیل مصرف بسیار کم کود

● افزایش قدرت جوانه زنی دانه
● قابلیت استفاده برای انواع گیاهان 

● کاربردهای متنوع )قابلیت استفاده در گلخانه ها، باغات و مزارع(
● کاهش مصرف کودهای ازته و فسفاته به میزان 50 درصد ]15[

● کاهش آلودگی محیط زیست
● بهبود رشد گیاه از طریق ورود عناصر ریزمغذی به کمک فناوری نانو

● افزایش عملکرد محصول به میزان 20 تا 30 درصد ]9 و 15[

● افزایش غلظت پروتئین و قند گیاه ]15[
● افزایــش مقاومــت گیــاه در برابــر حملــه آفــات و بیماری هــا و تغییــرات آب و 

هوایــی بــه دلیــل برخــورداری از تغذیــه مناســب ]15[
● کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی ]17[
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کاشت، داشت و برداشت  

سیب درختي

کاستن از بار درخت 
درختــان ســیب هــر دوســال مســتعد باردهــي اســت. اگــر میــوه را در مواقعــي 
ــش  ــب کاه ــد موج ــم نکنن ــار آن را ک ــادي دارد، ب ــول زی ــت محص ــه درخ ک
گل دهــي در ســال بعــد خواهــد شــد. کــم کــردن از بــار درخــت حتــي خــارج از 
زمــان آن، بــه برداشــت محصــول قابــل توجــه در هــر ســال کمــک مــي کنــد.

آفات
۱( کرم سیب

حشــره کامــل شــب پــره اي اســت کــه بــا بالهــاي جلویــي بــه شــکل ذوزنقــه 
ــه  ــوار مــوج دار ب ــي ســه ن ــگ خاکســتري اســت روي بالهــاي جلوی ــه رن و ب
ــه  ــک لک ــي ی ــاي جلوی ــاي باله ــود. در انته ــي ش ــده م ــوه اي دی ــگ قه رن
ــک  ــن لکــه قهــوه اي ی ــگ وجــود دارد کــه اطــراف ای درشــت قهــوه اي رن

ــه طالیــي دیــده مــي شــود.  هال
ــا  ــه ج ــت در هم ــن آف ــي باشــد. ای ــر از ریشــک م ــي پ ــاي عقب اطــراف باله
ــه  ــم حمل ــي ه ــه گالب ــي ب ــیب ول ــت س ــي درخ ــان اصل ــور دارد میزب حض
مي کنــد. در مــواردي درختــان انــار ،گــردو، آلبالــو، گیــالس و هلــو هــم مــورد 

ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــه ق حمل
هــدف اصلــي آفــت تغذیــه دانــه ســیب اســت و بــه همیــن خاطــر پوســت را 
ــگام  ــد و در هن ــي کن ــر م ــه حف ــه طــرف دان ــي را ب ــرده و داالنهای ســوراخ ک
حفــر تــا حــدودي از قســمتهاي گوشــتي تغذیــه مــي کنــد و فضــوالت الروي 

ــد.  ــوه هــا از درخــت مي ریزن ــن می ــه مــي شــوند و ای ــرون ریخت ــه بی ب
ــد از 48  ــه اي از برگهــا دارد و بع ــه الروهــاي خــارج شــده مختصــر تغذی البت

ســاعت خــود را بــه میــوه مــي رســاند. 

روش هاي مبارزه با این آفات
1( شخم زدن

2( هرس کردن 
3( از بین بردن علفهاي هرز

4( جمع آوري میوه هاي آلوده 
5( اســتفاده از ســموم شــیمیایي هماننــد ســموم زولــون )1/5 در هــزار(، 
ــا  ــارزه ب ــان مب ــه زم ــزار( ک ــون )1/5 دره ــزار(، دیازین ــون )2 در ه گزرانتی

اســتفاده از اطالعیــه هــاي بیــش آگاهــي صــورت مي گیــرد. 

2( لیسه سیب
ـــاي  ـــر روي باله ـــک، ب ـــي دراز باری ـــاي جلوی ـــره، باله ـــب پ ـــل ش ـــره کام حش
ـــن آفـــت  ـــه طـــور متوســـط 19-18 عـــدد خـــال ســـیاه وجـــود دارد. ای ـــي ب جلوی

دکتر حسنی مقدم       مهندس اعظم امیری

قسمت دوم و پایانی
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ـــیب،  ـــت س ـــي درخ ـــان اصل ـــود دارد. میزب ـــیب کاري وج ـــق س ـــر مناط در اکث
ـــه  ـــد حمل ـــي بی ـــک و حت ـــه، زالزال ـــو، ب ـــادام، زردآل ـــو، ب ـــي، آل ـــه گالب ـــي ب ول

ـــد.  ـــي کن م
ــا را  ــط رگبرگه ــد و فق ــي کنن ــه م ــرگ تغذی ــمتهاي ب ــه قس ــا در کلی الروه
ــد در صــورت شــدت،  ــي تنن ــي را دور درخــت م ــد و تارهای ــي گذارن ــي م باق
درخــت عــاري از بــرگ مــي شــود و چنیــن درختانــي ضعیــف شــده، میوه هــا 
ــل  ــر قاب ــک و غی ــت کوچ ــر روي درخ ــدن ب ــي مان ــورت باق ــه و در ص ریخت
اســتفاده مي شــوند و در صــورت شــدت حملــه گاهــي اوقــات تغــذي الروهــا 

ــود.  ــي ش ــاهده م ــا مش از میوه ه
ســموم مــورد اســتفاده علیــه ایــن آفــت ماالیتــون )2در هــزار(، دیازینــون )1در 
هــزار( زولــون )1/5 در هــزار( کــه زمــان اســتفاده از ایــن ســموم پــس از متــورم 

شــدن جوانــه هــا و قبــل از بــاز شــدن گلهاســت. 

3( کرم سفید ریشه
ـــفید  ـــاي س ـــا لکه ه ـــوش ه ـــطح بالپ ـــوه اي و در س ـــگ قه ـــا رن ـــکي ب سوس
ـــده  ـــا دی ـــتان ه ـــتر اس ـــت در بیش ـــن آف ـــد. ای ـــي کن ـــه م ـــب توج ـــددي جل متع
ـــه ور  ـــو، حمل ـــو، آل ـــه، زردآل ـــیب، ب ـــه س ـــف از جمل ـــان مختل ـــه گیاه ـــده و ب ش
ـــدن  ـــک ش ـــث خش ـــرده و باع ـــه ک ـــا تغذی ـــه ه ـــب از ریش ـــود. اغل ـــي ش م

ـــود.  ـــي ش ـــاه م گی

روش هاي مبارزه با این آفت
1( شخم عمیق

2( از بین بردن علف هاي هرز
3( روش شــیمیایي کــه در اینجــا 4 تــا 5 گــرم پــودر دمازینــون را در هــر متــر 
مربــع خــاک مــي باشــند کــه پــس از پاشــش آبیــاري صــورت مــي گیــرد کــه 

معمــوال ایــن کار در اوائــل بهــار و اوائــل تابســتان صــورت مــي گیــرد. 

۴( سوسک شاخه بلند رزاسه
حشــره بــه رنــگ تیــره، شــاخکها درازتــر از طــول بــدن، ایــن آفــت در بیشــتر 
اســتانها دیــده شــده و بــه ســیب، گالبــي، بــه، گیــالس، هلــو، زردآلــو، بــادام 
ــا حرکــت در داخــل چــوب ســبب  ــت ب ــن آف ــد. الروهــاي ای ــي کن ــه م حمل

قطــع شــاخه هــاي چنــد ســاله و تنــه هــاي بســیار جــوان مــي شــوند.

در ایــن شــاخه هــا الرو ســوراخي ایجــاد کــرده و فضــوالت خــود را کــه بــه 
صــورت خــاک اره مــي باشــد بــه بیــرون مــي ریــزد ایــن آفــت بــه درختانــي 

بیشــتر حملــه مــي کنــد کــه جــوان هســتند.
بــا توجــه بــه اینکــه آفــت مزبــور اغلــب بــه درختــان تشــنه، کــم آب و ضعیــف 
حملــه مــي کنــد لــذا بــا افزایــش رطوبــت خــاک بــا آبیــاري هــاي منظــم و 
نیــز دادن کودهــاي حیوانــي و شــیمیایي مناســب مــي تــوان تــا حــدود زیــادي 

درختــان میزبــان را حملــه آن در امــان نگــه داشــت. 
همچنیــن بــا قطــع و ســوزاندن شــاخه هــاي آلــوده مــي تــوان جمعیــت آفــت 

را کاهــش داد.
ــراي  ــاه انجــام و ب ــن سمپاشــي در اول تیرم ــت اولی ــن آف ــراي سمپاشــي ای ب
کســب نتیجــه موفقیــت آمیــز دومیــن سمپاشــي بــه فاصلــه 15-10 روز بعــد 
ــر  ــوي نظی ــوذي ق ــراي سمپاشــي بایســتي از ســموم نف ــردد ب ــي گ ــرار م تک

ــون اســتفاده نمــود.  گوزانتی

5( سرخرطومي سیب
ایــن آفــت داراي خرطــوم مــي باشــد رنــگ عمومــي بــدن قهــوه اي و توســط 
ــده اســت. ــیده ش ــه زرد پوش ــل ب ــفید مای ــگ س ــه رن ــز ب ــرم و ری ــاي ن موه

میزبــان اصلــي ســیب ولــي روي گالبــي هــم دیــده شــده اســت. الرو بــا تغذیه 
ــتقر  ــدان مس ــه تخم ــرده و در ناحی ــي ک ــل گل آن را خال ــات داخ از محتوی
مي شــود ایــن حشــره قبــل از تخمگــذاري تــا حــدودي نیــز از جوانــه، بــرگ و 
گلهــاي کامــال بســته و حتــي شــاخه هــاي بســیار کوچــک حامــل جوانه هــاي 

گل و بــرگ تغذیــه مــي کنــد.
در ســال هــاي طغیــان شــدید آفــت مناســب تریــن زمــان سمپاشــي هنــگام 
ــورم  ــا ت ــادف ب ــه مص ــا ک ــه اي آنه ــت تغذی ــل و فعالی ــرات کام ــور حش ظه
ــموم  ــوان از س ــي ت ــیمیایي م ــارزه ش ــراي مب ــد ب ــي باش ــت م ــا اس جوانه ه
دیازینــون )1 در هــزار( و زولــون )1/5 در هــزار( اســتفاده کــرد در واقــع 
ــرد.  ــورت مي گی ــا ص ــدن گله ــاز ش ــل از ب ــه قب ــه غنچ ــي در مرحل سمپاش

۶( شته مویي سیب
ــه اي  ــگ و پنب ــفید رن ــي، س ــحات موی ــیده از ترش ــته پوش ــن ش ــدن ای ب
ــي درخــت  ــان اصل ــده شــده اســت. میزب مي باشــد کــه در بیشــتر اســتانها دی

ــود.  ــي ش ــده م ــم دی ــي ه ــدرت روي گالب ــه ن ــت و ب ــیب اس س
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ایــن آفــت روي تنــه، شــاخه، طوقــه و ریشــه درخــت ســیب اســتقرار یافتــه و 
ــر  ــه تغیی ــاه و ترشــح مــواد بزاقــي قســمتهاي مــورد حمل ــه از گی ــر تغذی در اث
ــرک  ــج ت ــه تدری ــورم ب ــن محلهــاي مت ــورم مــي شــود. ای ــه و مت شــکل یافت

برداشــته و شــکاف طولــي و عرضــي ایجــاد مــي شــود.
شــاخه هــاي موجــود در در قســمت باالیــي محــل خســارت دیــده خشــکیده و 
ایــن خشــکیدگي بــه تدریــج تمــام درخــت را فــرا مــي گیــرد. در صــورت لــه 
ــع قرمــز رنگــي خــارج مــي شــود. در صــورت وجــود  ــدن شــته، مای شــدن ب
آفــت مــي تــوان سمپاشــي را شــروع کــرد کــه از ســموم دیازینــون )1 در هــزار(

متاسیســتوکس )1در هــزار( اســتفاده کــرد. 

بیماري هاي سیب
۱( سفیدک سطحي سیب

ــود دارد.  ــز وج ــاري نی ــن بیم ــود ای ــي ش ــت م ــیب کش ــه س ــا ک ــر کج ه
ــتري  ــاي خاکس ــه ه ــورت لک ــه ص ــا ب ــطحي روي برگه ــفیدک س ــم س عالئ
تــا ســفید ظاهــر مــي شــود و برگهــاي جــوان دچــار پیچیدگــي شــده و نهایتــا 
ــده و  ــا چروکی ــا و گلبرگه ــکوفه ه ــي ش ــر آلودگ ــود و در اث ــي ش ــک م خش
کاســبرگها گوشــتي و کلفــت مــي شــوند و توانایــي تشــکیل میــوه را از دســت 
مي دهنــد روي ســر شــاخه هــا منظــره ســفید رنگــي ایجــاد مــي شــود رشــد 
ــه در ســطح  ــت شــبکه اي چــوب پنب ــف مــي شــود. حال ــن شــاخه ها متوق ای

ــود. ــي ش ــده م ــا دی میوه ه

روش هاي مبارزه با این بیماري
1( هرس شاخه ها و سرشاخه ها 

2( ارقام مقاوم مانند سیب زرد لبناني، )لیشنر، گلدن(
3( اســتفاده از قــارچ کــش هــاي گوگــرد، کاراتــان کــه زمــان اســتفاده از آن 
نوبــت اول هنــگام تــورم جوانــه هــا، نوبــت دوم بعــد از ریــزش گلبرگهــا و نوبت 

ســوم بســتگي بــه شــرایط جــوي دارد. 

2( لکه سیاه سیب
از لحــاظ اقتصــادي مهمتریــن بیمــاري ســیب اســت ایــن بیمــاري در مناطقــي 
ــد کمتــر شــایع اســت ولــي در مناطقــي  کــه آب و هــواي نیمــه خشــک دارن

کــه بهــار خنــک و مرطوبــي دارنــد خســارت بیمــاري شــدید بــوده اســت.

خسارت بیماري 
ــا  ــه ســبب وجــود لکــه هــاي ســیاه ی ــوه هــا ب ــازار پســندي می 1( کاهــش ب

ــا. ــکل میوه ه ــر ش تغیی
2( نابودي کامل درخت در 3-2 سال متوالي اپیدمي شدید. 

ــوده  ــه آل ــي ک ــن جای ــا اولی ــاز نشــدن شــکوفه ه ــل از ب ــار قب ــداي به در ابت
ــي  ــگ ســبز زیتون ــه رن مي شــود کاســبرگهاي گل ســیب اســت. کاســبرگها ب
در آمــده و از ایــن طریــق میــوه هــا و برگهــاي جــوان نیــز آلــوده مــي شــوند. 
ــا  ــوند وب ــي ش ــاهده م ــوان مش ــاي ج ــن برگه ــطح زیری ــدا در س ــا ابت لکه ه

ــد. ــوده مــي گردن ــر شــدن برگهــا هــر دو ســطح آنهــا آل بازت
ــا  ــوه اي و ب ــا قه ــي ت ــبز زیتون ــگ س ــه رن ــي و ب ــه، مخمل ــاي اولی ــه ه لک
حاشــیه نامشــخص مــي باشــند. بــه تدریــج حاشــیه لکــه هــا واضــح شــده و 
ــد. اگــر  ــه رنــگ ســیاه درآین ــه هــم چســبیده و ب ــد لکــه ب ممکــن اســت چن
تعــداد لکــه هــا زیــاد باشــد برگهــا بــد شــکل و پیچیــده مــي شــوند و معمــوال 

ریــزش مــي کننــد.
ـــردد.  ـــي گ ـــل آن م ـــل از تکام ـــرگ قب ـــزش ب ـــب ری ـــرگ موج ـــي دمب آلودگ
ـــدا  ـــت بع ـــا اس ـــاي روي برگه ـــه ه ـــابه لک ـــدا مش ـــا ابت ـــوه ه ـــه روي می لک
قهـــوه اي، ســـیاه و چـــوب پنبـــه اي مـــي شـــوند. میـــوه هـــاي آســـیب 
ـــرک  ـــا ت ـــوه ه ـــن می ـــوال ای ـــتند، معم ـــورده هس ـــچ خ ـــکل و پی ـــد ش ـــده ب دی
مي خورنـــد و زود مي ریزنـــد. آلودگـــي دم میـــوه موجـــب ریـــزش میوه هـــا 

ــد. ــیدن آن مي گردنـ ــل از رسـ قبـ

روش هاي مبارزه با این بیماري
1( شخم زمستانه و زیر خاک کردن بقایا.

2( پاشــیدن کودهــاي نیتــروژن دار )اوره( در پاییــز روي برگهــاي ریختــه شــده 
در کــف بــاغ.

ــد بنومیــل در آخــر فصــل )قبــل از خــزان(.  ــارچ کشــهایي مانن 3( پاشــیدن ق
ــاغ. ــا بعــد از خــزان روي برگهــاي کــف ب روي برگهــاي درخــت ی

4( تنظیم فاصله درختان هنگام کاشت و هرس مرتب آن ها.
5( اســتفاده از قارچ کشــهایي ماننــد: دودیــن )1 در هــزار(، کاپتــان )3 در هــزار(، 
بنومیــل )5% در هــزار(. حداقــل ســه بــار سمپاشــي صــورت مــي گیــرد نوبــت 
اول از تــورم جوانــه هــا تــا قبــل از بــاز شــدن گلهــا، نوبــت دوم بعــد از ریختــن 

گلهــا و نوبــت ســوم 10 روز بعــد. 
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3( شانکرسیتوسبورایي سیب
ــه و  ــه روي تن ــانکرهایي ک ــد از ش ــاري عبارتن ــن بیم ــم ای ــن عالئ بارزتری
شــاخه هاي قطــور بوجــود مــي آینــد. قبــل از پیدایــش شــانکرها ابتــدا محــل 
تغییــر رنــگ داده و نــرم مــي شــود ســپس بافــت آســیب دیــده در مرکــز فــرو 

رفتــه و نشســت مــي کنــد و حاشــیه آن برجســته مــي شــود.
ـــگ  ـــوند و رن ـــي ش ـــر م ـــه ت ـــر و فرورفت ـــا بزرگت ـــه ه ـــرفت لک ـــر پیش در اث
ـــکد  ـــي خش ـــوده م ـــمت آل ـــت قس ـــرانجام پوس ـــود و س ـــي ش ـــوه اي م آن قه
و بـــه دنبـــال آن ترکهـــا و شـــکافهایي روي پوســـت خشـــکیده شـــانکر 
ــانکر زیـــر و پوســـته  ــانکر در مرکـــز شـ ایجـــاد مي شـــود و پوســـت شـ

مي شـــود.
در صـــورت گســـترش شـــانکر در تمـــام درخـــت موجـــب مـــرگ درخـــت 
ـــه  ـــره از دهان ـــا قط ـــه ی ـــورت فتیل ـــه ص ـــارچ ب ـــپور ق ـــوده اس ـــردد و ت مي گ

ـــود. ـــي ش ـــارج م ـــانکر خ ش

روش هاي مبارزه و پیشگیري
1( حذف اندام هاي آلوده و بیمار
2( تراشیدن شانکر و یاسمان آن

3( سمپاشــي بــا بنومیــل )7% در هــزار در ســه نوبــت، محلــول بــر دو درصــد 
ــار  ــر به ــتان اواخ ــا و زمس ــزش برگه ــس از ری ــز پ ــه پایی ــت(( ک )2-1 نوب

ــرد. صــورت مــي گی

هرس سیب درختي
در صورتــي کــه عملیــات هــرس بدرســتي انجــام نشــود مــي توانــد در آینــده 
باعــث ایجــاد آســیبهایي بــراي درخــت شــود. هــرس بــه معنــاي قطــع، حــذف 
ــان  ــه در درخت ــت ک ــوه اس ــان می ــد درخت ــروري و زای ــر ض ــاي غی ــاخه ه ش
ــار شــناخته  میــوه معمــوال ایــن شــاخه هــا بــه عنــوان شــاخه هــاي بــدون ب
مــي شــوند و بــا جــذب مــواد غذایــي از خــاک و نــور آفتــاب جلــوي رشــد بهتــر 
شــاخه هــاي بــارده را مــي گیرنــد و یــا باعــث مــي گردنــد تــا محصــول نهایــي 

درختــان داراي کیفیــت مطلــوب و مــورد نظــر نباشــد. 
هــرس  باعــث مــي شــود کــه شــاخه هــاي زایــد و اضافــي موجــود در درختــان 
ــرار  ــاب ق ــور آفت ــش ن ــرض تاب ــر در مع حــذف شــده و درخــت بیشــتر و بهت
گرفتــه و مــواد غذایــي بیشــتري از خــاک جــذب شــاخه هــاي ســالم و اصلــي 

شــود و میــوه هایــي کــه بــه عمــل مــي آینــد از لحــاظ ظاهــري خــوش رنــگ 
و درشــت تــر و حتــي طعــم بهتــري خواهنــد داشــت.

انجــام هــرس بایــد بصــورت صحیــح و پــس از مشــاهده آموزشــهاي تکنیکــي 
ــرس  ــي و ه ــرس بارده ــي، ه ــرم ده ــرس ف ــامل ه ــرس ش ــود. ه انجــام ش

جــوان ســازي درخــت مــي باشــد.
بــراي هــرس درختــان ســیب، نهــال هــا درســال اول بایــد بعــد از کاشــت بــا 
ــن شــوید در  ــرش مطمئ ــل از ب ــرداري شــوند. قب ــز ســر ب ــي تی قیچــي باغبان
پاییــن محــل بــرش حداقــل چهــار جوانــه وجــود داشــته باشــد وگرنــه محــل 
بــرش را بــاالي جوانــه چهــارم انتخــاب نمائیــد. در ســال دوم زمــان هــرس در 

فصــل خــواب درخــت )زمســتان( مــي باشــد. 
ــن  ــد؛ ای ــان میدهن ــل را نش ــال قب ــد س ــگ رش ــي رن ــاي صورت ــش ه بخ
ــا یــک ســوم  ــگ ســیاه را ت ــا رن قســمتها نبایســتي هــرس شوند.شاخســاره ب
ــاالي  ــت در ب ــرش درس ــد. ب ــع نمایی ــته( قط ــت گذاش ــاي عالم آن )محل ه
ــد  ــار تولی ــه در به ــن جوان ــد. ای ــرون مي باش ــه بطــرف بی ــد ک ــه اي باش جوان

ــد.  ــي مي نمای ــاخه جانب ــک ش ی
در ســال ســوم زمــان هــرس فصــل اســتراحت گیــاه مــي باشــد. روش هــرس 
ــي رنــگ نبایســتي هــرس  شــبیه ســال دوم مــي باشــد. بخــش هــاي صورت
شــوند و بخــش ســیاه رنــگ تــا یــک ســوم آن بایــد هــرس شــود. در ســال 

چهــارم روش هــرس مشــابه ســال ســوم مــي باشــد.
ـــاري  ـــه بیم ـــوده ب ـــه آل ـــر اینک ـــوند مگ ـــرس ش ـــتي ه ـــي نبایس ـــش صورت بخ
ـــوند. در  ـــر ش ـــوم آن ه ـــک س ـــا ی ـــد ت ـــگ بای ـــیاه رن ـــاي س ـــش ه ـــند. بخ باش
ســـال پنجـــم درختـــان بـــه باردهـــي مي رســـند و شـــکل اصلـــي درخـــت 

ــود.  ــکیل مي شـ تشـ
بخاطــر داشــته باشــید میــوه هــا بطــور انتهایــي یــا جانبــي در روي 
ســیخک هاي یــک تــا ســه ســاله یــا بــر روي شــاخه هایــي کــه در ســال قــل 

ــد.  ــي آی ــود م ــد، بوج ــده ان ــد ش تولی
ــه حداقــل  ــزان هــرس ب پــس از تشــکیل فــرم درخــت و شــروع باردهــي می
ــه  ــوده ب ــاي آل ــاخه ه ــذف ش ــه ح ــدود ب ــرس مح ــد و ه ــي یاب ــش م کاه
بیمــاري؛ آفــت زده؛ شــاخه هــاي ضعیــف؛ خشــک؛ پاجــوش و شــاخه هــاي 

ــردد. ــر مي گ ــم و پی مزاح
***

http://bostane.ir :منبع
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پرورش و نگهدارِی  
گل سیاه دانه دمشقی

معرفی
 Nigella ــام علمــی ــام Love-in-a-mist, Ragged lady و ن ــا ن ــه ب گل ســیاه دان
ــواع گیاهــان یکســاله  ــگان )Ranunculaceae( ، از ان ــواده آالل damascena از خان

بــا گل هایــی بــه رنــگ ســفید و بنفــش اســت. دارای برگهــای سرخســی شــکل 
متشــکل از برگچــه اســت کــه ایــن برگچــه هــا بــه گونــه ای گل را احاطه کــرده اند 
کــه هالــه ای اطــراف آن دیــده مــی شــود بــه همیــن دلیــل بــه ایــن گیــاه، “عشــق 

در هــوای مــه آلــود” هــم مــی گوینــد.
گلهــای آن بــه رنــگ ســفید آبــی و صورتــی اســت و اطــراف آن یــک غــالف 
ــل  ــا اوای ــار ی ــاه، اواخــر به ــن گی ــرای کاشــت ای ــان ب ــن زم وجــود دارد. بهتری
ــرای  ــاه ب ــن گی ــای ای ــوب از نیازه ــرم و مرط ــوای گ ــت. آب و ه ــتان اس تابس
پــرورش در فضــای آپارتمــان اســت. دمــای اتــاق بایــد طــوری تنظیــم شــود کــه 
از 25 درجــه ســانتیگراد تجــاوز نکنــد و حداقــل دمایــی کــه ســیاه دانــه می توانــد 
آن را تحمــل کنــد 10 درجــه ســانتیگراد اســت. ارتفــاع گل ســیاه دانــه )عشــق در 

هــوای مــه آلــود( بــه 38 تــا 50 ســانتی متــر مــی رســد. 
گل سـیاه دانـه را بـا دیگـر گل های یکسـاله بـه صـورت ترکیبی در حاشـیه ها می 
کارنـد و بـرای تزیین حاشـیه هـا از این گل اسـتفاده می شـود. گلدهـی از اواخر بهار 
شـروع مـی شـود و اگـر گلهای خشـک روی گیـاه حذف شـود، گلدهی تـا پاییز هم 
ادامـه مـی یابـد. رنگ ایـن غالفها با افزایش سـن گیـاه، تغییر می کند بـه گونه ای 

کـه در ابتـدا شـیری رنگ هسـتند بعد سـبز و بعد قرمز می شـوند.
گل ســیاه دانــه دارای غــالف هایــی اســت که ایــن غالف هــا زیبایــی گل را افزایش 

مــی دهنــد. ایــن گل بــرای درســت کــردن دســته گل بســیار مناســب اســت. بــرای 
تهیــه دســته گل کافــی اســت چنــد شــاخه متفــاوت از ایــن گل را در کنــار هــم قرار 

دهیــد و آن گاه یــک دســته گل بســیار زیبــا خواهیــد داشــت.
 

گیاه شناسی
ســیاه دانــه گیاهــی اســت یکســاله بــا ســاقه هــای ایســتاده بــه ارتفــاع 60 تــا 70 
ســانتیمتر برگهــا دارای بریدگــی هــای نخــی، برگچــه هــای ریــز، گل هــای زیبــا به 
رنــگ ســفید خاکســتری تــا آبــی بــا پرچــم هــای متعــدد، کاســبرگ هایی بــه رنگ 
گلبرگ،میــوه آن بــه رنــگ کپســول )غــالف دانــه دار( کــه درون آن تعــداد زیــادی 
دانــه ســیاه و معطــر قــرار دارد. گل هــا منظــم و دو جنســی، مادگــی مرکــب و چنــد 

برچــه ای مــی باشــد. ســیاه دانــه دارای پرچــم هــای مارپیچــی نظــم یافتــه انــد.

نحوه کاشت بذر
زمان مناسب کاشت بذر گل سیاه دانه دمشقی اوایل بهار می باشد.

بهتریــن روش بــرای کاشــت ایــن گیــاه، از طریــق بــذر اســت. گلــدان هــا بایــد از 
خــاک غنــی از ماســه، ســنگریزه و بــارور کننــده هــای آلــی ماننــد نیتــروژن و فســفر 

پــر شــده و بذرهــا در عمــق 25 ســانتی متــری خــاک کاشــته شــوند.
مقــداری خــاک را درون گلــدان و یــا ســبد ریختــه بذرهــا را روی خاکــی بپاشــید و 
حــدود نیــم ســانت روی آن خــاک بریزیــد و ســپس خــوب آبیــاری کنیــد حــدود 5 
الــی 15 روز بعــد بذرهــا ســبز مــی شــوند و زمانــی کــه بــه انــدازه 8 ســانت رســیدند 
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آنهــا را از خزانــه در آورده و در محلــی کــه مــی خواهیــد بــه فاصلــه بیســت یــا ســی 
ســانت نشــا کنیــد بهتریــن روش همیــن اســت. برخــی هــا بــذر را روی محلــی کــه 
مــورد نظرشــان هســت مــی پاشــند تــا همــان جا ســبز شــوند اما ایــن روش درســت 
نیســت دلیلــش ایــن اســت کــه زمــان بــذر پاشــی بذرهــا نامنظــم روی زمیــن مــی 
افتنــد و وقتــی ســبز مــی شــوند خیلــی از آنهــا ممکــن اســت کنــار هم ســبز شــوند 
امــا زمانــی کــه بذرهــا را درون خزانــه بکاریــد بعــد مــی توانیــد بــه صــورت منظــم 
بوتــه هــای ایــن گل را بــه هــر طریقــی و بــه هــر فاصلــه ای کــه مــی خواهیــد 
بکاریــد. بــذر ســیاه دانــه را بایــد در یــک خــاک بــا زهکشــی خــوب کاشــت، مکانــی 

کــه بــرای کاشــت بــذر انتخــاب مــی شــود بایــد یــک مــکان آفتابــی باشــد.
گل ســیاه دانــه در اغلــب خــاک هــا رشــد مــی کنــد ولــی در خــاک هــای غنــی و 
بــارور رشــد بهتــری دارد. دانــه هــای گل ســیاه دانــه الزم نیســت پوشــانده شــوند.

همچنیــن توصیــه مــی شــود گل ســیاه دانــه را بــه صــورت ردیفــی بکارنــد. این گل 
زمــان کوتاهــی بــرای گلدهــی نیــاز دارد. زمانــی کــه گل خشــک مــی شــود غــالف 
دانــه مخطــط مــی شــود )در ســیاه دانــه نــوع damascena(.  از ایــن گل بــه صورت 
تــازه یــا خشــک شــده بــرای درســت کــردن دســته گل اســتفاده مــی شــود و گل 
مناســبی بــرای درســت کــردن دســته گل خشــک اســت. زمان مناســب کاشــت بذر 

گل ســیاه دانــه دمشــقی اوایــل بهــار مــی باشــد

مراقبت از گل سیاه دانه
مراقبــت از گل ســیاه دانــه )عشــق در هــوای مــه آلــود( بســیار آســان اســت. آبیــاری 
در زمــان خشــکی بایــد انجــام شــود، بــرای رشــد بهتــر بایــد بــه طــور مرتــب بــه 
خــاک مــواد مغــذی داده شــود. بــرای تشــویق رشــد، بهتــر اســت گل هــای پژمــرده 
را از بوتــه جــدا کــرد و دانــه هــا را از غــالف هــای خشــک شــده جمــع آوری کــرد.

تکثیر
ایــن گیــاه از طریــق بــذر تکثیــر مــی یابــد ولــی بایــد کشــت بــذر حتمــا بــه صورت 
مســتقیم انجــام شــود زیــرا ایــن گیــاه، جــا بــه جایــی را دوســت نــدارد. بــه همیــن 

منظــور کشــت در اوایــل بهــار در زمیــن اصلــی صــورت مــی گیــرد.

آبیاری
نیــاز آبــی ســیاه دانــه، در حــد متوســط اســت. بهتریــن زمــان آبیــاری وقتــی اســت 
کــه بایــد بطــور منظــم و حداقــل، دوبــار در هفتــه انجــام شــود. قبــل از آبیــاری گیاه، 
بهتــر اســت، ســطح خــاک خشــک شــده باشــد. اگر خــاک خیــس باشــد و آب خاک 
زیــاد باشــد، بــه گیــاه آســیب مــی رســد، و احتمــال آفــت زدگــی را بیشــتر مــی کند

خاک
ــه زهکــش  ــاز ب ــی رشــد مــی کنــد فقــط نی ــه خوب ــواع خاکهــا ب ــاه در ان ایــن گی
مناســب خــاک دارد. مناســب تریــن PH خــاک بــرای پــرورش گل ســیاه دانه شــش 
تــا هفــت و نیــم اســت. خــاک هــای اســیدی بــه تقویــت و رشــد ســریعتر گیــاه 
ــار، گل  ــس از کاشــت در فصــل به ــال پ ــک س ــاه ی ــن گی ــد. ای ــی کن کمــک م
می دهــد، آبیــاری منظــم و تعویــض خــاک گلــدان در گلدهــی و پیشــگیری از توقف 
در رشــد گل ســیاه دانــه نقــش دارد. تکثیــر ایــن گیــاه در فصــل تابســتان از طریــق 

بــذر و قلمــه امــکان پذیــر اســت.

نور و دما
ایــن گیــاه بــه آفتــاب کامــل نیــاز دارد و البتــه در مناطــق گــرم بهتــر اســت کــه بعد 
از ظهــر در ســایه باشــد. از نظــر دمایــی هــم ســازگاری باالیــی دارد. ســیاه دانــه در 
انــواع خاکهــا بــه خوبــی رشــد مــی کند فقــط نیاز بــه زهکــش مناســب خــاک دارد.

ارزش غذایی سیاهدانه
در دانــه هــای ســیاه دانــه 40% روغــن ثابــت ســاپونینی بــه نــام مالنتیــن و حــدود 
1٫4 در صــد اســانس وجــود دارد کــه دارای نیژلــون اســت. مالنتیــن به صــورت مجزا 
مــاده ای ســمی اســت. مــواد ســمی موجــود در ایــن خانــواده از آلکالوئیدهــا )ترکیبات 
مضــر بــرای قلــب( تــا اســید الکتــون بــا زنجیــره کوتــاه )محــرک پوســت( متنــوع 
مــی باشــد. حضــور مــواد دیگــری چــون ســاپونین هــا، گلوکوزیدهــای ســیانوژنیک 

نیــز در ایــن گیــاه غیــر معمــول نمــی باشــد.

خواص دارویی
قسمت های مورد استفاده و خواص درمانی

ــرار آن مــی باشــد  ــه و روغــن ف ــه، دان قســمت هــای مــورد اســتفاده در ســیاه دان
کــه بــه عنــوان داروی معــرق، محــرک، بادشــکن، صفــرا بــر و هضــم کننــده غــذا 
مصــرف دارد. از بــذر در خــوراک نــان، چاشــنی و در شــیرینی هــا بــه عنــوان تزئیــن 
نســبتا ســمی اســت. از بــذر بــرای زیــاد کــردن شــیر اســتفاده شــده و ملیــن بــوده و 
دفــع کننــده ی کــرم هــم اســت.  ایــن گیــاه بــه صــورت موضعــی در درمــان زگیل و 
بثــورات جلــدی مــورد اســتفاده قــرار می گیرد. در پزشــکی ســنتی بــرای زیــاد کردن 
شــیر، ملیــن، دفــع کننــده کــرم و نیــز بــه عنــوان نفــخ و قاعــده آور توصیه می شــده 

اســت. عســل ســیاه دانــه نیــز مصــارف دارویــی فــراوان دارد.

اکولوژی
وطــن ایــن گیــاه جنــوب اروپــا و آســیای غربــی بــوده اســت و از قدیــم ایــن گیــاه را 
خصوصــا در کشــورهای گرمســیر مــی کاشــته انــد. ایــن گیــاه به ســادگی بــا محیط 
جدیــد خــو مــی گیــرد. ســیاه دانــه بــه کمبــود آهــن و خاکهــای ضعیــف حســاس 
اســت و بــه ســرعت زرد مــی شــود همچنیــن بــه شــوری و گرمــا نیــز مقاومــت 

خاصــی نــدارد.
***

منبع:  بیتوته

37



info.khooshe@yahoo.comهفته نامه خوشه

سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 507 )152( سال 1396

خصوصیات اقلیمی و رستنی های ایران

طبقه اول
مناطقــي اســت کــه در نواحــي پســت واقــع شــده و ارتفــاع آن هــا بیــن 28 متــر 

زیــر ســطح اقیانــوس تــا 500 متــر بــاالي ســطح آب اســت.
 

طبقه دوم
شـامل سـرزمین هایي اسـت کـه از 500 تا 1000 متـر ارتفاع دارد و بیـن طبقه اول 
و فالت ایران واقع شـده اند. نواحي وسـیعي در مشـرق و جنوب شـرقي کشـور که 
کویرهـاي بـزرگ ایران را تشـکیل مي دهند جزو این منطقه  محسـوب مي شـوند.

 
طبقه سوم

طبقــه ســوم شــامل ســرزمین هایــي اســت کــه بیــن 1000 تــا 2000 متــر و بین 
طبقــه دوم و کوهســتان هــاي ایــران قــرار گرفتــه اند.

 
طبقه چهارم

ــد  ــه ان ــرار گرفت ــر ق ــي اســت کــه در ارتفاعــات بیــش از 2000 مت بخــش های
و شــامل مناطــق کوهســتاني ایــران اســت. بــه طــور کلــي ایــن طبقــه شــامل 

مقدمه
به طور کلي ایران را از لحاظ پستي و بلندي اراضي به چهار منطقه یا طبقه تقسیم کرده اند که در این مطلب به شرح آن می پردازیم.

نواحــي سردســیري ایــران مــي باشــد کــه تابســتان هــاي مالیــم و زمســتان هاي 
بســیار ســرد و طوالنــي دارد.

 
تقسیم و تعیین مناطق ایران و ارتباط با رستنی های آن

ــا توجــه بــه خصوصیــات موقعیــت جغرافیایــي ایــران عواملــي ماننــد عــرض  ب
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جغرافیایــي از ســطح دریــا، کــوه هــا، میــزان رطوبــت و بارندگــي موجــب گشــته 
کلیماهــاي متنــوع و متععــدي در پهنــه ایــران زمیــن داشــته باشــیم. ایــن تنــوع 
خــود مــي توانــد در انــواع گیاهــان و رشدشــان تاثیــرات گوناگــون داشــته و در 

پراکندگــي جامعــه گیاهــي مؤثــر باشــند.
بــا مطالعاتــي کــه دانشــمندان در مــورد رســتني هــاي نواحــي ایــران نموده انــد، 
ــه  ــا تهی ــم ه ــدي اقلی ــیم بن ــب تقس ــر حس ــران را ب ــاي ای ــتني ه ــه رس نقش

ــد از: ــار عبارتن ــه اختص ــه ب ــد ک کرده ان
B اقلیم ●

BW اقلیم ●
B́W اقلیم ●

BC اقلیم صحرایی ●
B́C اقلیم صحرایی ●

C اقلیم ●
D اقلیم ●

Dsax  اقلیم ●
Dsa اقلیم ●
Dse اقلیم ●

E اقلیم ●

B اقلیم
● از خصوصیــات آن کمــي بارندگــي، یــا فقــدان رطوبــت در زمیــن هاســت. در 
ایــن مناطــق گیاهــان منحصــرا در یــک دوره کوتــاه رشــد و نمــو مــي نماینــد. در 

ایــن اقلیــم رودهــاي دائمــي و مهمــي وجــود نــدارد.
 

BW اقلیم
● بــه طــور کلــي از خصوصیــات ایــن اقلیــم، آب و هــواي گــرم و بیابانــي اســت 

کــه شــامل دو قســمت مشــخص مــي باشــد:
 

الف ـ نواحي بیاباني، گرم مرطوب شامل:
ــا  ــارس ت ــج ف ــمتي از خلی ــز و قس ــه هرم ــا تنگ ــان ت ــج عم ــواحل خلی 1- س

ــواحل. ــن س ــل ای ــع در مقاب ــر واق ــه و جزای بندرلنگ
2- نواحي ساحلي خوزستان از بندر دیلم تا مرز عراق.

ــرم و  ــي گ ــي خیل ــواي بیابان ــامل آب و ه ــه ش ــي ک ب ـ نواح
ــد: ــي باش ــک م خش

1- جلگه خوزستان.
2- منطقه وسیعي در جنوب فارس.

 
رســتني هایــي کــه در اقلیــم BW بــه طــور پراکنــده مشــخص 

ــامل: ــوند ش مي ش
رستني هاي ناحیه الف

ــار،  ــرک، کن ــوره، نات ــور، پرت ــر، که ــرت، گب ــیا، ک ــواع آکاس ــز، ان ــواع گ ● ان
خرزهــره، بیــدار، تباشــیر، دار، هــرا، چنــدل، تمبرهنــدي، سپســتان، نارگیــل، انبه، 

ــر. ــواع انجی ــدي و ان ــادام هن ــات، ب ــواع مرکب مــوز، ان
 

رستني هاي ناحیه ب
ــاغ،  ــار، ســهور، خرزهــره، اســتبرق، زیتــون، ت ــواع گــز، ناتــرک، خــوچ، کن ● ان
قــره خــک، گیــاه تــاغ معمــوال بیــن نائیــن و اردکان و بیــن زاهــدان تــا زابــل 

ســطح وســیعي را پوشــانده اســت.
● B́W اقلیم.
● ناحیه یک.

● نوســـانات درجـــه حـــرارت در شـــبانه روز در ســـال زیـــاد مـــي باشـــد. در 
ـــیار  ـــوا بس ـــت ه ـــت و رطوب ـــک اس ـــا خن ـــب ه ـــرم و ش ـــا گ ـــتان روزه تابس

ـــت. ـــم اس ک
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رستني هاي ناحیه یک
● انواع گز، قیچ، جوبک، کتیرا، گندور، اسفند مي باشد.

● ناحیه دو.
● معــدل ســردترین مــاه هــاي فصــل زمســتان در ایــن اقلیــم کمتــر از 6 درجــه 

حــرارت ســالیانه آن کمتــر از 18 درجــه مــي باشــد.

رستني هاي ناحیه دو
ــواع گــز،  ــاغ، قــره خــرک، اشــنان، ان ● رســتني هــاي ایــن منطقــه شــامل: ت

ــرا اســت. ــواع چوبــک و کتی ــه هــا، ان ــواع الل قیــچ، گنــدور، ان
 

BC اقلیم صحرایی
● نواحــي وســیعي از ایــن اقلیــم در کشــور وجــود دارد کــه دو ناحیــه بــزرگ 

ــرد. ــر مي گی را در ب

۱- اقلیم گرم و مرطوب صحرایي
● رستني ها

● رســتني هــاي ایــن اقلیــم شــامل: انــواع گــز، کنــار، خرزهــره، ســنا، اســتبرق، 
چوبــک، هندوانــه ابوجهــل، و . . . مــي باشــد.

 
2ـ اقلیم صحرایي گرم و خشک

ــرض  ــترش آن در ع ــف و گس ــي مختل ــاع در نواح ــالف ارتف ــت اخت ــه عل ● ب
ــد. ــي باش ــاوت م ــي متف ــزان بارندگ ــرارت و می ــه ح ــي، درج جغرافیای

رستني هاي عمومي
● ایــن اقلیــم شــامل: غــالت دیــم پاییــزي، مراتــع وســیع و انــواع درختــان از 
قبیــل خرمــا، عنــاب، پــده، کبــر، ناتــرک، کنــار، خرزهــره، اســتبرق مــي باشــد.

 
B́C  اقلیم صحرایی

● در این اقلیم مقدار ریزش باران به علت خشکي هوا کم مي باشد.
 

رستني هاي اقلیم صحرایي
● شـــامل: درمـــک، داغداغـــان، ورک، شـــکر تیغـــال، زرشـــک، خشـــخاش، 

ـــت. ـــان اس ـــواده گندمی ـــان خان ـــواع گیاه ـــرا و ان ـــه، کتی یونج
 

C  اقلیم
ــا  ــتان ه ــم زمس ــن اقلی ــت در ای ــی اس ــم و باران ــوا مالی ــم آب و ه ● در اقلی
ــن  ــت و ای ــک اس ــرم و خش ــا گ ــتان ه ــاد، تابس ــبتا زی ــي نس ــم و بارندگ مالی
اقلیــم گاهــي براســاس تغییــر خصوصیــات منطقــه اي بــه نواحــي کوچــک تــري 

ــوند. ــیم مي ش تقس
 

C رستني هاي اقلیم
ـــاي آزاد  ـــطح دریاه ـــا از س ـــاع آن ه ـــه ارتف ـــم ک ـــن اقلی ـــي از ای ● در مناطق
حـــدود 500 متـــر اســـت بارندگـــي نســـبتا زیـــاد، گیاهانـــي ماننـــد اوجـــا، 
ــازو،  ــد مـ ــکا قشـــالقي، بلنـ ــیردار، توسـ آزاد، انجیـــل، شـــب خســـب، شـ
ـــي  ـــه خوب ـــار ب ـــخ، ان ـــون تل ـــک، زیت ـــاد، تمش ـــدار، شمش ـــپیدار، نم ـــن، س زوبی

مي روینـــد.

Dsax اقلیم
ــار  ــم و قســمت عمــده آن در فصــل به ــن نواحــي بارندگــي نســبتا ک ● در ای

ــد. ریــزش مــي نمای
 

Dsax  رستني هاي اقلیم
● شــامل انــواع درختــان تبریــزي، چنــار، درختــان میــوه هســته دار، دانــه دار و 

گیاهــان خانــواده گندمیــان و . . . مــي باشــد.
 

  Dse اقلیم
● زمستان هاي اقلیم Dse بسیار سرد و تابستان ها خنک مي باشد.

 
E اقلیم

ــي  ــرد و طوالنـ ــاي سـ ــتان هـ ــاه و زمسـ ــاي کوتـ ــتان هـ ● داراي تابسـ
. شـــند مي با

***

http://www.ake.blogfa.com :منبع

40



سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 507 )152( سال 1396

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

پرورش گل سداب

خاصیـت اصلـی آن، کـم کـردن میـل جنسـی اسـت )البته بایـد توجه داشـت که 
مصـرف زیاد سـداب، سـمی اسـت و باید پرهیز شـود(. پاییـن آورنده فشـار خون، 
تنظیـم کننـده کار قلـب و ضـد سـردرد اسـت. ترشـح صفـرا را تحریک نمـوده و 
انـگل هـای روده را دفـع مـی کنـد. پیکـر رویشـی و برگ هـای این گیـاه دارای 
خاصیـت کاهـش فشـار خـون، سـقط جنیـن، قاعـده آور، التیـام دهنده زخـم ها، 
درمـان گـزش مـار و … اسـت و داروهایی بـا نام هـای روتوزید، روتاسـکوربین و 

روتوفیلیـن از ایـن گیـاه فرموله شـده اند.
مخلـوط ایـن گیـاه را با ماسـت جهـت رفع خـارش به کار مـی برند. در اسـتعمال 
خـارج، بـرگ های له شـده سـداب، اثر قرمـز کننده و التیـام دهنده زخم هـا دارد. 
تنقیـه آن در مـوارد عـدم کفایـت اعمـال روده، رفـع نفـخ و تأخیر وقـوع قاعدگی، 
موثـر اسـت. دم کـرده آن بصـورت حمـام موضعـی بـه مدت نیـم سـاعت و 3 تا 
4 دفعـه در روز، در رفـع انسـداد و پـر شـدن مجـاری غدد از ترشـحات، مخصوصًا 
غـدد پسـتان، موثـر واقع می گردد. جوشـانده سـداب، اثـر قطعـی در از بین بردن 

شـپش و درمان کچلـی دارد.
بـکار بـردن آن در اسـتعمال خارج، برای رفع ترشـحات چسـبنده و عفونی مجاری 
بینـی، معمـول اسـت. به صورت غرغـره برای رفـع ورم لثه ها به کار مـی رود. در 

ضمـن از ایـن گیاه به عنوان حشـره کش هم اسـتفاده می شـود.
سـداب گیاهی مقاوم اسـت و به عوامل بیماریزای قارچی باکتریایی و یا ویروسـی 
کمتر آلوده می شـود. کاشـت و تکثیر سـداب توسـط بذر صورت می گیرد و روش 
آن بسـتگی بـه شـرایط آب و هوای منطقـه دارد و معمواًل به دو روش مسـتقیم و 

غیر مسـتقیم انجـام می گیرد.

مقدمه
گل سـداب بـا نـام علمـی Ruta graveolens از تیـره مرکبـات )ُسـدابیان( )rutaceae( گیاهـی علفـی پایـا بـا سـاقه های منشـعب و چوبـی، 
برگهـای متنـاوب دو تـا سـه قسـمتی صـاف و بی پرز اسـت. گیاهی اسـت چند سـاله، کـه ارتفاعی حـدود 50 تـا ۱00 سـانتی دارد، عاری از 
کـرک و دارای قاعـده چوبـی اسـت. بـرگ هـا دارای بریدگی های نسـبتا عمیق هسـتند، گل ها به رنـگ زرد هسـتند. میوه کپسـوله و چند خانه 

اسـت و روی کپسـول هـا برجسـتگی هـای دایـره ای شـکل قـرار دارد. بذرهـا لوبیایی شـکل،  قهوه ای رنگ و یا مشـکی هسـتند.

کشت مستقیم
کشـت سـداب در سـطوح کم همواره به طور مسـتقیم صـورت می گیـرد. در این 
روش بـذور بـه صـورت ردیفی و در فواصل مناسـب کشـت می گردنـد. بالفاصله 

پـس از کاشـت آبیاری مناسـب بـه منظور رویش یکسـان بذور ضروری اسـت.

کشت غیر مستقیم
در مقیاس وسـیع کشـت از این روش اسـتفاده می شـود. در زمان مناسب بذور سداب 
را در خزانـه هـوای آزاد که بسـتر آن به همین منظور آماده شـده )خاک سـطحی نرم 
و حاوی مقادیر مناسـبی ترکیبات هوموسـی اسـت( کشـت می نمایند. آبیاری منظم 
و وجیـن علفهـای هـرز نقش عمده ای در رشـد نشـاء هـا دارد. عمق بذر سـداب در 
هنـگام کاشـت بایـد بیـن 1/5 تا 2 سـانتی متر باشـد بذر مـورد نیاز بـرای هر هکتار 
زمیـن 1 تا 1/2 کیلوگرم می باشـد. اواخر تابسـتان یا اوایل پائیـز وقتی ارتفاع گیاهان 
25 تـا 30 سـانتی متـر رسـید می توان نشـاء ها را بـه زمین اصلی منتقـل کرد. پس 
از انتقـال تمـام نشـاء هـا به زمیـن اصلی باید آنهـا را آبیـاری نمود. فاصلـه ردیفهای 
کاشـت در زمیـن اصلـی بیـن 50 تـا 60 سـانتی متـر و فاصلـه دو بوتـه روی ردیف 
کاشـت 20 تا 30 سـانتی متر مناسـب می باشـد. تراکم 50 تا 70 هزار بوته در هکتار 
مناسـب مـی باشـد. فورانو کوماریـن ها و آلکالوئیدهـای مربوط به آنها ممکن اسـت 
سـبب ایجـاد جهـش ژنـی گردنـد و به همیـن دلیل از مصـرف ایـن مـواد در دوران 
بارداری اجتناب شـود. این گیاه سـمی اسـت و بایسـتی بوسـیله پزشـک تجویز شود.

***
nargil.ir :منبع
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اصول پیوند در باغبانی

مقدمه
ـــس از  ـــه آن دو پ ـــد ک ـــی دهن ـــرار م ـــوری ق ـــر ط ـــاه دیگ ـــاه را روی گی ـــک گی ـــمتی از ی ـــی آن، قس ـــه ط ـــت ک ـــی اس ـــن معن ـــد بدی پیون
ـــتقل  ـــاه مس ـــک گی ـــورت ی ـــه ص ـــد ب ـــی توان ـــا م ـــاد آنه ـــل از اتح ـــاه حاص ـــه گی ـــوری ک ـــه ط ـــد، ب ـــی خورن ـــوش م ـــر ج ـــا یکدیگ ـــی ب مدت

ـــد. ـــه ده ـــود ادام ـــو خ ـــد و نم ـــه رش ب
برخــی از پژوهشــگران پیونــد زدن را فــن خاصــی می داننــد کــه طــی آن بخشــی از یــک گیــاه بــا قســمتی از گیــاه تعویــض می شــود تــا بــا 
ایجــاد تکیــه گاه مناســب شــرایط تغذیــه و رشــد گیــاه جدیــد فراهــم شــود. برخــی دیگــر پیونــد را انتقــال بخشــی از یــک گیــاه روی قســمتی 

از گیــاه دیگــر بــا هــدف گیــاه افزایــی یــا بــرای عــادت دادن گیــاه جدیــد بــه شــرایط محیطــی ویــژه تعریــف می کننــد.
ــا پایــه مــی نامنــد.  ــه اصطــالح ریشــه ی ــام پیونــدک و بخــش پایینــی را ب ــه ن ــاه را تشــکیل مــی دهــد ب بخشــی کــه قســمت باالیــی گی
پیونــدک بــه اندامــی گفتــه مــی شــود کــه از درخــت مــادری و مــورد نظــر انتخــاب نماییــم ومعمــوالً قســمت هوایــی را تشــکیل مــی دهــد. پایه 
درختــی اســت کــه در جــای اصلــی قــرار گرفتــه و پیونــدک را روی آن بــه طــرق مختلــف قــرار مــی دهیــم و رشــد گیــاه را شــامل می شــود. 
بــدون تردیــد هــر قــدر ایــن دو قســمت از نظرصفــات ژنتیکــی مشــابه و از لحــاظ گیــاه شناســی دارای خویشــاوندی نزدیکتــری باشــد بــه 

همــان نســبت جــوش خــوردن بافتهــا در محــل پیونــد آســانتر و پایــداری پیونــد مطمئن تــر اســت.

تاریخچه پیوند
فــن پیونــد زدن یــا بــه عبــارت دیگــر هنــر پیونــد زدن منحصــراً مربــوط بــه 
عصــر جدیــد و دوره کنونــی نیســت بلکــه قدمتــی طوالنــی دارد. شــواهد نشــان 
مــی دهــد کــه در حــدود  4یــا 5 قــرن قبــل از میــالد مســیح، ازدیــاد پارهــای 
ــه اســت مدارکــی وجــود دارد کــه  ــد صــورت گرفت ــق پیون ــان از طری از درخت
پیونــد در بیــن چینــی هــا از هــزار ســال قبــل میــالد متــداول بــوده اســت. در 
زمــان امپراطــوری روم و همچنیــن یونــان باســتان نیــز ایــن فــن مرســوم بــوده 
اســت بــه طــوری کــه در بیــن نوشــته هــای ارســطو موضــوع پیونــد بــه چشــم 

مــی خــورد.
در طــی قــرون ســیزدهم تــا شــانزدهم میــالدی عالقــه بــه پیونــد زدن گیاهان 

قــوت گرفــت و موجــب شــد تــا تعــداد زیــادی از گیاهــان از کشــورهای خارجی 
و زیســتگاههای اصلــی بــه اروپــا منتقــل شــوند. ناگریــز گیاهــان وارداتــی را بــا 

روش پیوندزنــی افزایــش داده و نگهــداری کردند. 
ــا  ــواع پیونده ــوز از ان ــن هن ــل ف ــی اه ــع زمان ــن مقط ــال در ای ــن ح ــا ای ب
اطالعــات کامــل نداشــتند و همچنیــن چســب پیونــد مناســبی را نمی شــناختند 

ــی پوشــاندند.  ــات م ــا خــاک رس و ســرگین حیوان ــد را ب و محــل پیون
ــان شــیره گیاهــی،  ــا نحــوه جری در اواخــر قــرن هیجدهــم ضمــن آشــنایی ب
اعمــال برخــی از پیوندهــا ماننــد پیونــد مجاورتــی ممکــن گردیــد. در همیــن 

راســتا طــرح پیونــد ســه گیــاه بــا یکدیگــر ارائــه شــد. 
ــوش  ــه ج ــوط ب ــائل مرب ــی مس ــوم باغبان ــرفت عل ــان و پیش ــت زم ــا گذش ب

قسمت اول

42



www.khooshegroup.irكشاورزي و آب

سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 507 )152( سال 1396

ــد.  ــی ش ــدی بررس ــور ج ــه بط ــای پای ــاد بافته ــوردن و اتح خ
ــد در گیاهــان بررســی  در طــی قــرن نوزدهــم انجــام روشــهای مختلــف پیون
شــد و شــخصی بــه نــام لیبرتــی هیــد بیلــی در کتــاب »خزانــه« کــه در ســال 
1981 انتشــار یافــت، روش هــای پیونــد و پیونــد جوانــه ای و پیونــد شــاخه را 
کــه در آن زمــان بــه طــور معمــول در آمریــکا و اروپــا بــه کار می رفــت شــرح 
دادنــد. روش هایــی کــه امــروزه  بــه کار مــی رونــد بــا روش هایــی کــه توســط 

بیلــی شــرح داده شــده، تفــاوت چندانــی نــدارد.

اهداف پیوند
پیوند زدن درختان میوه اغلب با اهداف زیر صورت می گیرد:

ــه طریــق قلمــه،  ــوان آنهــا را ب ــي کــه نمــي ت ــاد: در گیاهان ــرای ازی ۱. ب
ــری و  ــات ظاه ــظ صف ــراي حف ــود ب ــاد نم ــه ازدی ــیم ریش ــدن و تقس خوابانی
ــارت  ــه عب ــد ب ــي نمای ــتفاده م ــد اس ــد از پیون ــي کوپیون ــي ژنتیک ــی یعن باطن
ــدک  ــي پیون ــا باطن ــري و ی ــواص ظاه ــري در خ ــردن تغیی ــد ک ــر پیون دیگ

نمي دهــد.

2. بــرای جــوان ســازی: درختانــی کــه انــدام هــای هوایــی انهــا از بیــن 
رفتــه و یــا فرســوده شــده انــد ولــي دارای قابلیــت هــای بســیاری را  مي تــوان 

بــه وســیله پیونــد جــوان کــرد

3. قــوی کــردن گیــاه: درختانــی کــه ریشــه هــای آنهــا بــه علــل مختلــف 
)مقــدار ریشــه در آنهــا کــم بــوده و یــا قــادر بــه جــذب شــیره خــام بــه انــدازه 
ــا  ــتند، ب ــی نیس ــواد غذای ــل از م ــتفاده کام ــه اس ــادر ب ــند( ق ــي نمي باش کاف
پیونــد کــردن شــاخه ریشــه دارای بــه تنــه انهــا مــی تــوان بــه جــذب مــواد 

غذایــی در آنهــا کمــک کــرد.

۴. ســازگاری بــا بســتر: عمــل پیونــد بــرای برخــی از گیاهــان کــه بــه 
بعضــی از مناطــق و خــاک هــا ســازگار نمــی باشــند و رشــد محــدودی دارنــد 
الزم بــوده، ماننــد درخــت بــادام کــه در اراضــی مرطــوب نمــی تواننــد رشــد و 
نمــو یابــد، بنابرایــن آن را بــر روی پایــه دیگــری کــه ســازگاری فنــی و تجاری 
دارد پیونــد مــی نماینــد، ماننــد پیونــد بــادام روی گوجــه و یــا رازقــي را کــه در 

خاکهــاي آهکــي نمــو نمــی یابــد در ایــن صــورت آن را روي یــاس معمولــي 
کــه قــادر بــه رشــد و نمــو در خــاک آهکــي مــي باشــد پیونــد مي کننــد.

ــده  ــوران جون ــه: در زمســتان بعضــی از جان ــه تن ــم خســارت ب 5. ترمی
ــب  ــل موج ــن عم ــا ای ــد و ب ــی جون ــان را م ــت درخت ــوش، پوس ــد خرگ مانن
خشــک شــدن درخــت مــی گردنــد، لــذا مــی تــوان درخــت را بــا عمــل پیونــد 

از مــرگ حتمــی نجــات داد.

ــان: در  ــردن درخت ــاه ک ــا کوت ــی و ی ــد رویش ــرل رش ۶. کنت
ــر از حــد معمــول و الزم  ــا زیادت ــي کــه روي ریشــه خــود ضعیــف و ی درختان
ــه  ــان روي پای ــوع درخت ــن ن ــودن ای ــد نم ــا پیون ــان ب ــوند باغب ــوي مي ش ق
ــورد عمــل را  ــي درخــت م ــا ضعــف قســمت هوای ــدرت و ی مناســب دیگــر ق

ــد. ــي ده ــر م ــود تغیی ــل خ ــر می بناب
ماننــد پیونــد درخــت گالبــي روي پایــه به.درخــت بــه طبعــًا کوتــاه و تقریبــًا 
ــد درخــت  ــز کــم و ســطحي مــي باشــد. پیون درختچــه اســت و ریشــه آن نی
گالبــي روي درخــت بــه از ایــن ضعــف و کمــي ریشــه اســتفاده نمــوده کوتــاه 
ــي  ــر و کم ــیرین ت ــوه ش ــوض داراي می ــي در ع ــود ول ــي ش ــد م ــم رش و ک

مرغــوب تــر مــي گــردد.

ــاد  ــرای ایج ــاده ب ــان م ــر روی درخت ــان ن ــد زدن درخت 7. پیون
پلــی نایــزر: بــرای بعضــی از درختــان  کــه دو پایــه هســتند، ماننــد پســته، 
کــه پایــه نــر و مــاده از یکدیگــر مجــزا بــوده و در روی دو درخــت جــدا قــرار 
ــي از  ــه تنهای ــان پســته در باغــي ب ــه نحــوي کــه اگــر تمــام درخت ــد، ب داردن
درخــت نــر یــا مــاده تشــکیل شــده باشــند آن بــاغ هیچــگاه بهــره نخواهــد داد. 
بــرای رفــع ایــن نقــص مــی تــوان بــا پیونــد یــک شــاخه یــا جوانــه نــر روی 
پایــه مــاده، هــر ســاله مقــدار گــرده کافــی بــرای بارورکــردن گل هــای مــاده 

بــه وجــود آورد تــا بهــره بــرداری و باردهــی مرتــب و منظــم گــردد.

ــاال  ــول و ب ــرداری از محص ــره ب ــل به ــریع در عم ــرای تس 8. ب
ــرای  ــی ب ــده از روش جنس ــر ش ــان تکثی ــی: درخت ــزان بارده ــردن می ب
ــا 100  ــد کــه از 6 ت ــه دوره بلــوغ، زمــان نســبتًا طوالنــی الزم دارن رســیدن ب
ســال متغییــر اســت. ولــی در درختــان پایــه بــذری پیونــد شــده زمــان باردهــی 
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اقتصــادی 4 تــا 7 ســال بــه طــول مــی کشــد کــه تــا حــدود زیــادی زمــان 
انتظــار بــرای باردهــی کاهــش مــی یابــد. 

9. بــرای تســت رقــم تیــره هــای اصــالح شــده: پیونــد نقــش بــه 
ســزایی در رســیدن ســریع بــه جــواب دارد. 

۱0. افزایــش باردهــی: بــا رعایــت ســازگاری زپیونــد و پایــه مــی تــوان 
افزایــش محصــول را باعــث شــد.

ــرر  ــر مک ــواًل تکثی ــوه: معم ــی می ــری از نامرغوب ــرای جلوگی ۱۱. ب
گیاهــي در مــدت طوالنــي بــا بــذر توانایــی گیــاه را از بیــن بــرده و محصــول 
نامرغوبــي جایگزیــن میــوه یــا گل مرغــوب آن مــي گــردد و ایــن خاصیــت در 

ــام دارد. اصطــالح علمــي انحطــاط یــا دژنرســانس ن

۱2. کاهـــش پاجـــوش دهـــی: بعضـــي از درختـــان تولیـــد پاجـــوش 
ـــع  ـــود و قط ـــي ش ـــت م ـــف درخ ـــث ضع ـــاد باع ـــوش زی ـــد. پاج ـــراوان مي کنن ف
ـــه  ـــي و هزین ـــت دائم ـــتلزم مراقب ـــوار و مس ـــز دش ـــا نی ـــردن آنه ـــرف ک ـــر ط و ب

ـــد.  ـــي باش م
ــراي  ــترن ب ــرخ و نس ــاي س ــاره اي از گل ه ــي و پ ــاس درخت ــواع ی ــد ان مانن
رفــع ایــن زحمــت اغلــب گل یــا میــوه مطلــوب را روي پایــه اي کــه طبیعتــًا 

پاجــوش نمــي دهــد پیونــد مــي نماینــد.

۱3. میــوه نــدادن درخــت: اغلــب مشــاهده مــي شــود کــه درختــي بــا 
ــدرت  ــوغ ق ــن بل ــد س ــوه دادن مانن ــراي می ــرایط الزم ب ــام ش ــودن تم دارا ب
کافــي و عــدم شــاخ و بــرگ زیــاد معهــذا میــوه نمــي دهــد، علــت ایــن امــر 
هنــوز کامــال روشــن نیســت ولــي تجربــه نشــان داده اســت کــه هــرگاه چنــد 
جوانــه از درخــت همجنــس روي یکــي از شــاخه هــاي آن پیونــد کننــد درخــت 

ــًا میــوه خواهــد داد. مــورد عمــل در ســالهاي بعــد مرتب

ـــژه ای از  ـــای وی ـــکل ه ـــت آوردن ش ـــرای بدس ـــواه: ب ـــت دلخ ۱۴. تربی
ـــرخ  ـــد گل س ـــرای تولی ـــاًل ب ـــرد. مث ـــتفاده ک ـــد اس ـــوان از پیون ـــی ت ـــد، م رش
ـــم  ـــورد نظـــر، روی آن رق ـــای م ـــرم ه ـــه ف ـــون ب ـــد مجن ـــوت و بی ـــد و ت ـــا بلن پ

مـــورد نظـــر را پیونـــد مـــی زننـــد. یـــا کاکتوســـها را بـــرای بدســـت آوردن 
ـــد. ـــی زنن ـــد م ـــم پیون ـــا روی ه ـــول و زیب ـــر معم ـــای غی ـــکل ه ش

پایه
اندامــی را کــه پیونــدک بــر روی آن قــرار مــی گیــرد اصطالحــًا پایــه یــا ریشــه 
ــرده مــی شــوند معمــواًل  ــه کار ب ــد ب ــرای پیون ــی کــه ب ــه های ــد. پای می گوین
برحســب نــوع پیونــد و ســن آن و محــل اخــذ پیونــدک، پایــه هــای خشــبی 

)چوبــی( و یــا علفــی هســتند.
ایــن نکتــه را بایســتی توجــه نمــود کــه ناحیــه پوســت، زنــده و فعــال باشــد. 
ــا  ــاوم و ی ــن مق ــی آن و همچنی ــد و چگونگ ــت پیون ــه در کیفی ــت پای اهمی
حســاس بــودن بــه عوامــل بیمــاری زا همیشــه مــورد توجــه متخصصیــن ایــن 

فــن بــوده اســت.

ـــیم  ـــروه تقس ـــه دو گ ـــوان ب ـــی ت ـــا رام ـــه ه ـــی پای ـــور کل ـــه ط ب
ـــود: نم

● پایه های بذری.
● پایه های کلونی.

پایه های بذری
پایــه هــای بــذری عبــارت از پایــه هایــی اســت کــه بــه طریقــه جنســی بــه 

دســت مــی آینــد.

در انتخاب بذر برای پایه نکات زیر باید رعایت گردد:
1. برای تهیه بذر یکنواخت و یکسان.

2. رعایت فاصله کشت یکسان برای تولید گیاهان یکسان.

ــرد و  ــری ک ــاد جلوگی ــرات زی ــوان از تغیی ــی ت ــوق، م ــکات ف ــه ن ــه ب ــا توج ب
چنانچــه تغییراتــی مشــاهده شــود مربــوط بــه تغییــرات آب و هوایــی و 

ــود. ــد ب ــاک خواه ــات خ خصوصی

پایه های کلونی
امــروزه در علــم باغبانــی اســتفاده از پایــه هــای کلونــی بســیار مــورد توجــه 
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ــای  ــه ه ــدن –  قلم ــر جنســی )خوابی ــر غی ــا از راه تکثی ــه ه ــن پای اســت. ای
ــد.  ــاد مــی یابن ریشــه دار( ازی

ــوده  ــابه ب ــان مش ــر گیاه ــا دیگ ــی ب ــر وراثت ــا از نظ ــه ه ــک از پای ــر ی ه
می باشــند. پایــه هــای کلونــی از نظــر  تولیــد گیاهــان یکســان و یکنواخــت، 
ــورد  ــو م ــد و نم ــاری و رش ــه بیم ــت ب ــد، مقاوم ــات مفی ــی از صف ــظ برخ حف

ــد(. ــودن تولی ــادی نم ــتند )اقتص ــه هس توج

ـــائل  ـــی مس ـــت برخ ـــی، رعای ـــه روش کلون ـــه ب ـــه پای در تهی
ـــت: ـــی اس الزام

1. پایه ها عاری از ویروس باشند.
2. پایه های رویشی برای مناطق مختلف تست رقم شوند.

3. پایــه هــای رویشــی نیــاز بــه تکنیــک هــای فنــی دقیــق دارنــد کــه بایســتی 
آمــوزش همگانــی الزم به باغــداران داده شــود.

میان پایه )پیوند واسطه ای(
ـــدک  ـــه و پیون ـــمت پای ـــن دو قس ـــه بی ـــی ک ـــت از اندام ـــه عبارتس ـــان پای می
قـــرار داده مـــی شـــود. میـــان پایـــه بـــرای منظورهـــای مختلفـــی بـــه کار 

ــود. ــرده می شـ بـ
ماننــد: پیشــگیری از ناســازگاری بیــن پایــه و پیونــدک و اســتفاده از تنــه مقــاوم 

بــه ســرما یــا اســتفاده از مزایــای خــواص کنتــرل کننــده رشــد آن.

دو پیوندی
ــرد.  ــب ک ــم ترکی ــا ه ــودی ب ــور عم ــه ط ــوان ب ــی ت ــاه را م ــش از دو گی بی
همچنیــن بــه وســیله پیونــد، مــی تــوان قســمت ســومی را نیــز بیــن پایــه و 

ــی شــود.  ــده م ــه نامی ــان پای ــه می ــرار داد ک ــدک ق پیون

ــتفاده از دو  ــرای اس ــددی ب ــای متع ــل ه ــات دلی ــاد نبات در ازی
ــود دارد: ــدی وج پیون

1. بــه کاربــری میــان پایــه، از بیــن بــردن برخــی از انــواع ناســازگار را ممکــن 
مــی ســازد.

2. میــان پایــه ممکــن اســت کــه خصوصیــات ویــژه ای داشــته باشــد )مثــال 
مقاومــت در برابــری بیمــاری یــا ســرما( کــه ایــن ویژگــی در پایــه یــا پیونــدک 
دیــده نمــی شــود. ایــن امــر، کاربــرد میــان پایــه را بــه عنــوان پیکــره اصلــی 

درخــت ارزشــمند مــی ســازد.
ــرار  ــه ق ــورد توج ــدیداً م ــه ش ــان پای ــای می ــی ه ــه ویژگ ــی ک ــه هنگام 3. ب
می گیــرد، ممکــن اســت پیوندکــی مشــخص بــرای مقاومــت در برابــر بیمــاری 

الزم باشــد.
4. میــان پایــه ممکــن اســت تأثیــر خاصــی  بــر روی رشــد درخــت پیونــدی 

داشــته باشــد.

پیوند از نظر فیزیولوژیکی و بیولوژی
پیونــد زدن کــه در حقیقــت عبــارت از زخــم کــردن و انتقــال اندامــی از یــک 
گیــاه بــروی گیــاه دیگــر و مجبــور کــردن دو نبــات مختلــف بــه زندگانــی بــا 

ــاه  ــی در گی ــی مخصوص ــی و بیولوژیک ــرات فیزیولوژیک ــت، تغیی ــر اس یکدیگ
پیونــدی جدیــد بــه وجــود مــی آورد.

جوش خوردن پیوندک و پایه
ــی  ــا یکدیگــر زندگان ــد ب ــاه بتوانن ــرای اینکــه قســمت هــای مختلــف دو گی ب
کــرده و تولیــد نهــال جدیــد کنــد و بهــره کافــی دهــد بایــد اتصــال ایــن دو 
قســمت بــا یکدیگــر کامــل باشــد یعنــی باهــم جــوش خــورده و یکــی شــوند. 
ــا یکدیگــر نمــو  ایــن موضــوع ممکــن نیســت مگــر آنکــه پایــه و پیونــدک ب
نمــوده و ســلولهای محــل اتصــال بــا یکدیگــر شــروع بــه فعالیــت کــرده نســج 

جوانــی بــه وجــود آورد. 
ــا  ــدک ب ــه و پیون ــده پای ــه زاین ــد دو الی ــود، بای ــن مقص ــول ای ــرای حص ب
ــرارت و  ــرایط ح ــر ش ــه اگ ــبند ک ــر بچس ــه یکدیگ ــده ب ــق ش ــر منطب یکدیگ
ــردد. ــی گ ــا م ــلول ه ــد س ــت و رش ــب فعالی ــد ،موج ــب باش ــت مناس رطوب

ــدک نمــو کــرده یــک  ــه و پیون ــًا تمــام ســلولهای پای ــات علفــی تقریب در نبات
ــه و  ــن پای ــال بی ــل اتص ــه مح ــد ک ــی کن ــد م ــیمی تولی ــت پارانش ــوع باف ن

ــد. ــی نمای ــر م ــدک را پ پیون
ــًا فقــط بوســیله ســلولهای الیــه زاینــده  در نباتــات خشــبی ایــن عمــل تقریب
ــد. پــس از آنکــه  ــن بافــت را بافــت کالوســی مــی نامن ــرد. ای انجــام مــی گی
ــه از  ــک طبق ــر شــد ی ــت پ ــن باف ــیله ای ــه وس ــد ب ــه و پیون ــن پای فضــای بی
ســلولهای آن تبدیــل بــه الیــه زاینــده شــده و شــبیه پلــی رابــط بیــن طبقــه 
زاینــده پایــه و ایــن طبقــه در پیونــدک می شــود کــه مــن بعــد ماننــد کامبیــوم 
معمولــی درخــت در داخــل تولیــد آوندهــای چوبــی نمــوده و در خــارج تشــکیل 
آوندهــای آبکشــی مــی دهــد و بدیــن طریــق موجــب اتصــال و یکســره شــدن 

آوندهــای پایــه و پیونــک بــه یکدیگــر مــی گــردد. 
ایــن خــود الزمــه گرفتــن یــا جــوش خــوردن یــک پیونــد موفقیــت آمیــز اســت 
ولــی بایــد توجــه داشــت کــه قطعــه ای کــه بــه عنــوان پیونــدک بــه کار گرفته 
ــه رشــد خــود ادامــه دهــد کــه سیســتم هدایــت  ــد ب شــده هنگامــی، می توان
ــن  ــش تأمی ــی و آبک ــای چوب ــد ه ــت آون ــن دو باف ــی بی ــواد غذای ــیره و م ش
ــی  ــد، یعن ــال باش ــتم فع ــد دارای مریس ــدک بای ــن پیون ــر ای ــالوه ب ــردد. ع گ
دارای جوانــه ای کــه بتوانــد شــاخه جدیــدی را تولیــد نمــوده و بتدریــج عمــل 

ــه ریشــه و ســایر اندام هــا غــذا برســاند. فتوســنتز را انجــام دهــد و ب
***
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باران های اسیدی

PH
مقــدار خاصیــت اســیدی مــواد محلــول در آب بــا اســتفاده از مقیاســی بــه نــام 
ــدار  ــای مق ــر مبن ــدروژن( کــه ب ــون هــای هی ــم منفــی غلظــت ی PH  )لگاریت

یــون هیــدروژن محلــول در مــاده بیــان مــی شــود کــه هــر چــه مقــدار آن کمتــر 
باشــد خاصیــت اســیدی مــاده بیشــتر مــی شــود کــه بــرای قــوی تریــن اســید 
عــدد )0( و بــرای قــوی تریــن بــاز عــدد )14( و بــرای خالصتریــن مــاده عــدد 

)7( نســبت داده مــی شــود.
ــدن )SO2( دی  ــل ش ــت ح ــه عل ــی ب ــای معمول ــاران ه ــادی ب ــت ع در حال
اکســید کربــن موجــود، در جــو بــا بخــار آب و ایجــاد حالــت محلــول آن یعنــی 
بی کربنــات )HCO3( دارای مقــدار PH  بیــن 5 تــا 5/6 مــی باشــند. کــه 
نشــان دهنده اســیدی بــودن آن اســت. نتیجــه گیــری ایــن اســت کــه بــاران بــه 
طــور معمــول بــه خــودی خــود مقــداری اســیدی هســتند، امــا زمانــی وضعیــت 
 PH حــاد مــی گــردد و بــارش هــای اســیدی زیــان بــار مــی شــوند کــه مقــدار
ــاران بــه علــت ورود SO2 ، NO2 بــه داخــل جــو و حــل شــدن آنهــا در آب  ب
بــاران و تولیــد  اســید ســولفوریک و اســید نیتریــک بــه مقــدار کمتــر از 5 کاهش 

یابــد و در نهایــت قــدرت اســیدی بــاران بیشــتر گــردد.
ــاک  ــدت خطرن ــه ش ــیدی ب ــاران اس ــود ب ــر از 4/6 ش ــدار PH کمت ــر مق اگ

ــن  ــوارض روی زمی ــه ع ــی را ب ــات فراوان ــزش صدم ــگام ری ــد و در هن می باش
ــد. ــی کن ــره وارد م ــا و غی ــاختمان ه ــان، س ــاک، گیاه ــم از خ اع

منشاء آالینده های مؤثر در ایجاد باران های اسیدی
بــا پیشــرفت جوامــع بشــری و در نتیجــه آن رشــد صنعــت بــر میــزان غلظــت 
ــع  ــزوده شــده اســت. مناب ــده هــای, NO2, NO, SO2 , NH3 در جــو اف آالین

ــرد: ــان ک ــه بی ــه اختصــار این گون ــوان ب ــی ت ــا را م ــن آالینده ه ــد ای تولی

  NH3
بیشــترین احتمــال منبــع تولیــد آن را مربــوط به مــزارع حیوانــی و کــود حاصله از 
آنهــا دانســته انــد. کــه خــود بــاز نتیجــه فعالیــت هــای انســانی اســت. ایــن یــون 
پــس از ورود بــه جــو و حــل شــدن آن در رطوبــت و تبدیــل بــه یــون آمونیــوم 

موجــب اســیدی شــدن بــاران مــی گــردد.

 SO2
ــرد  ــای گوگ ــایش گازه ــط اکس ــا و توس ــان ه ــش فش ــت  آت ــیله فعالی ــه وس ب
حاصــل از تجزیــه گیاهــان تولیــد مــی شــود و همچنیــن ناشــی از احتــراق زغــال 

مقدمه
یکــی از پدیــده هــای جــدی محیــط زیســت، بــاران هــای اسیدیســت کــه در ســال هــای اخیــر در اکثــر نقــاط جهــان، بشــر را درگیــر خــود 
کــرده اســت. بــه بــارش هــای )بــاران، مــه، بــرف( و ذرات معلــق در هــوا اطــالق مــی شــود کــه بــا نــزول مقادیــر قابــل توجهــی از اســید از 
آســمان همــراه اســت. در تعریفــی کلــی بــاران اســیدی را ایــن گونــه مــی تــوان تعریــف کــرد. اصطــالح بــاران اســیدی بــه بــارش هایــی 
کــه غلظــت آالینــده هایــی ماننــد: ,NO, NO2 ,NH3  SO2 )کــه در جریــان فرآیندهــای جــوی بــه یونهــای ســولفات، نیتــرات و آمونیــوم 

تبدیــل شــده( در آنهــا بیشــتر از حــد معمــول اســت و PH آنهــا کمتــر از 55/۶ اســت اطــالق مــی گــردد.

46



www.khooshegroup.irكشاورزي و آب

سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 507 )152( سال 1396

ســنگ اســت. ایــن اکســید معمــواًل بعــد از رهــا شــدن در قســمت هــای بــاالی 
جــو انتشــار مــی یابــد و در اثــر گرانــش مســتقیم و یــا در اثــر ترکیــب بــا رطوبت 

جــوی بــه صــورت بــاران اســیدی بــه ســطح زمیــن بــاز مــی گــردد.

NO2 و NO
ــراق  ــل احت ــر فعالیــت هــای انســانی از قبی ــروژن )NOx( در اث اکســیدهای نیت
ــا  ــال ســنگ، گاز، ســوخت هواپیماه ــت، زغ ــد )نف ــای فســیلی مانن ســوخت ه
ــن فعالیــت باکتریهــا در خــاک و ترکیــب  ــل هــا( و همچنی و دود اگــزوز اتومبی
ــرق و آتــش ســوزی  اکســیژن و نیتــروژن موجــود در هــوا در هنــگام رعــد و ب

جنــگل هــا باعــث رهــا شــدن اکســیدهای نیتــروژن مــی گــردد.

مکانیسم بارش، باران های اسیدی
بــرای تشــکیل ابــر و بارندگــی بایــد هــوای مرطــوب )حاصــل از تبخیــر آب از 
ســطح زمیــن( ســرد شــود. قطــره هــای ســازنده ابرهــا بــه طــور پیوســته ذرات 
ــار و خاکســتر، یــون هــا و ســایر  ــول در آب، گــرد و غب معلــق و گازهــای محل

مــواد طبیعــی را جــذب کــرده و شــکل مــی گیرنــد.
بــه ایــن ذرات معلــق کــه معمــواًل در اتمســفر وجــود دارنــد آئروســل مــی گوینــد 
کــه خــود نقــش مهمــی در ایجــاد ابــر دارنــد کــه آزمایشــات نشــان داده انــد در 
صــورت عــدم حضــور ذرات در جــو و هــوای کامــاًل تمیــز اگــر رطوبــت نســبی 
ــا حضــور ذرات  ــی ب ــرد ول ــر شــکل نمــی گی ــاال رود قطــرات اب ــی ب ــوا خیل ه
آئروســل و یــک رطوبــت نســبی کمتــر از 100 در صــد ابــر شــکل مــی گیــرد.

آئروســل هــا همانگونــه کــه ذکــر گردیــد شــامل دســته ای از یــون هــا، ذرات 
گــرد و غبــار، خاکســتر و مــواد طبیعــی و یــا غیــر طبیعــی مــی باشــد.

ازجملــه مــواد طبیعــی کــه بــه طــور عمــده باعــث ایجــاد  ناخالصــی در هــوا مــی 
گــردد +Na+ ،cl- ،Mg2 و مــواد غیــر طبیعــی ناشــی از تولیــد گازهــا و دودهای 
ناشــی از فعالیــت انســان هــا در اثــر  احتــراق ســوخت هــای فســیلی می باشــد. 
  NO2 و SO2 بــا ایــن تفاســیر متوجــه خواهیــم گشــت کــه یــون هــای ماننــد
ــود  ــوب می ش ــل محس ــی آئروس ــر طبیع ــواد غی ــزء م ــدی ج ــته بن ــه در دس ک
باعــث اســیدی شــدن ابرهــا و در نهایــت بــارش بــاران هــای اســیدی می گــردد. 
البتــه قابــل ذکــر اســت کــه بخشــی از SO2 موجــود در جــو در نتیجــه تبخیــر 
ــای  ــت ه ــه فعالی ــه آن را نتیج ــد هم ــت و نبای ــا س ــوس ه ــا و اقیان آب دریاه

انســانی دانســت.

تاریخچه
اولیــن بــار رابــرت انگــوس – اســمیت واژه بــاران اســیدی را بــه کار بــرد. وی در 
ســال 1852 در طــی ســخنرانی در دانشــکده ادبیــات منجســتر ایــن واژه را به کار 
بــرد. وی ایــن نــوع بــارش را نتیجــه فعالیــت کارخانــه هــا و اســتفاده از ســوخت 
زغــال ســنگ هــا و ورود مقــدار قابــل توجهــی اســید کلریــد ریــک بــه داخــل 

جــو در نتیجــه اســیدی شــدن دانســت.
وی پــی بــرد کــه بــاران تحــت تأثیــر عواملــی چــون جهــت وزش بــاد، شــدت 
بارندگــی و توزیــع آن، تجزیــه ترکیبــات آبــی و ســوخت مــی باشــد و عنــوان کرد 
کــه بــارش اینگونــه بــاران هــا در ســطح زمیــن مــی تواننــد اثــرات خطرناکــی 

بــرروی گیاهــان و اشــیاء بــر روی ســطح زمیــن داشــته باشــد.

ــه  ــد ک ــوان کردن ــو عن ــا و میل ــای موت ــام ه ــه ن در ســال 1987 دانشــمندانی ب
ــی  ــل اصل ــک عوام ــید نیتری ــولفوریک و اس ــید س ــا اس ــن ب ــید کرب دی اکس
تعیین کننــده میــزان اســیدی بــودن بــاران هســتند. چــرا کــه در یــک فــاز آبــی 
بــه صــورت یــون هــای نیتــرات و ســولفات در مــی آینــد و همچنیــن یــون های 

ــاران خاصیــت اســیدی مــی بخشــند. بــه آب ب
 

اثرات باران های اسیدی
اثر بر روی خاک

از آن جــا کــه عمــده خــاک هــای اکثــر مناطــق جهــان قلیایــی بــوده بــا بــارش 
بــاران هــای اســیدی بــر روی زمیــن اســید موجــود در آب خنثــی گشــته و بــه 
ایــن ترتیــب کمــی از قــدرت تخریــب اســیدی آن کاســته خواهــد شــد امــا در 
مناطقــی کــه خــاک قلیایــی مــی شــود و یــا ضخامــت الیــه قلیایــی خــاک کــم 
اســت. در نتیجــه بــارش بــاران اســیدی باعــث تجزیــه شــدن مــواد موجــود در 
ــت خــاک و سســت شــدن ذرات خــاک  خــاک و در نتیجــه آن کاهــش خاصی
ــدها از  ــد آن پرشــدن س ــی آم ــاک و پ ــی، شســته شــدن خ و درنتیجــه بارندگ
ــر  ــاک دیگ ــزی خ ــن حاصلخی ــا از دســت رفت ــن ب ــردد. همچنی ــوبات می گ رس
گیاهــان قــادر بــه اســتقرار و ادامــه حیــات در ایــن خــاک نخواهنــد بــود از ســوي 
دیگــر ریــزش ایــن نــوع بــاران ارگانیــزم هــاي میکروســکوپي کوچــک کــه مواد 
غذایــي را از خــاک بــه گیــاه منتقــل مــي کننــد و در خــاک زندگــي مــي کننــد،  
نابــود کــرده و ایــن مســأله موجــب مــي شــود مــواد غذایــي کــه از خــاک بــه 

گیــاه مــي رســد بــه حداقــل تقلیــل یابــد.

اثر برروی دریاچه ها و رودخانه ها
ورود رسـوبات حاصـل از رواناب های ناشـی از باران های اسـیدی بـه تاالب ها و 
دریاچـه هـا و دریاچـه ها حیـات موجودات آبـزی را به خطـر بیندازند. بـاران های 
اسـیدی کـه در خاک نفـوذ می کننـد باعث رهاسـازی فلزاتی چون نیکل، سـرب 
و منگنـز و ... شـده و بـه تدریـج توسـط جریـان آب بـه دریاهـا حمل می شـود و 
در مـرگ بعضـی از موجـودات دریایی موثر مواقع می شـود. معمواًل در اثر شسـته 
شـدن سـنگ ها و سـطح خاک هـا و ورود ذرات بـه داخل دریاچه هـا غلظت یون 
آلومینیـوم در، دریاچـه هـا بـاال رفتـه باعث ایجـاد مسـمومیت در آبزیـان و مرگ 
و میـر آنهـا مـی گـردد. همچنیـن افزایـش آلومینیوم باعـث پایین آمـدن PH آب 
دریاچـه کمتـر از 55 می شـود که محیط را بـرای تکثیر آبزیان نامناسـب می کند. 
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البتـه در ایـن شـرایط ممکـن اسـت گونـه هـای اندکـی از آبزیـان زنـده بمانند و 
تولیدمثـل کننـد. ایـن آب هـا اغلـب بـه علـت از بیـن رفتـن زندگـی جانـوری و 

گیاهی شـفاف و زالل هسـتند.
 

اثر بر روی درختان و گیاهان
بررســی هــا حاکــی از آن اســت کــه  جنــگل هــا بیشــتر از دیگــر اکوسیســتم هــا 
در معــرض خطــر بــاران هــای اســیدی هســتند بــه ویــژه جنگلهــای ارتفاعــات 

بــاال کــه بیشــتر تحــت تاثیــر ریــزش بــاران اســیدی هســتند.
بــاران هــای اســیدی بــا گذشــتن از البــه الی بــرگ درختــان بــا از بیــن بــردن 
آنهــا و همچنیــن گیاهــان کــف جنــگل بــه طــور مســتقیم در اکوسیســتم جنگل 

تأثیــر مــی گــذارد و بــه تدریــج آن را نابــود می کنــد.
ــد، در تمــاس  ــرار دارن ــا ق ــد از ســطح دری ــاع هــای بلن ــی کــه در ارتف جنگلهای
بــا بخــار اســیدی )ابــر اســیدی( و مــه و شــبنم اســیدی از بیــن می رونــد زیــرا 
قــدرت اســیدی در مــه و شــبنم بیــش از بــاران اســت و علت آن اســت کــه در مه 
و شــبنم آبــی کــه موجــب رقیــق شــدن اســید مــی شــود، کمتــر اســت. درختــان 
بــرگ ریــز کــه بــا بــاران اســیدی آســیب می بیننــد، بــه تدریــج برگهــای خــود 
را از بــاال بــه پائیــن از دســت می دهنــد و اکثــر برگهــای خشــک شــده در بهــار 

ــد نمی شــوند. ــدی تجدی بع
ریــزش بارانهــاي اســیدي هــم رشــد و نمــو گیاهــي و هــم برداشــت محصــول 
را تحــت تأثیــر قــرار مــي دهــد. البتــه بررســی های آزمایشــگاهی حاکــی از ایــن 
ــار  ــیدی رفت ــای اس ــرایط بارانه ــه در ش ــد یافت ــی رش ــان زراع ــه گیاه اســت ک
ــه و محصــوالت  ــش یافت ــد. محصــوالت برخــی افزای ــی نشــان می دهن متفاوت

ــد. ــش می یاب ــی کاه گروه
ــزش  ــر ری ــاه در اث ــاي گی ــه ه ــا، ریش ــه ه ــی از گون ــیر در برخ ــن تفاس ــا ای ب
بارانهــاي اســیدي سســت شــده و باعــث مــی گرددکــه گیــاه از رشــد بــاز مانــد 
ــه  ــن ب ــاران اســیدي همچنی ــاه را موجــب مــي شــوند. ب ــا حتــي مــرگ گی و ی
الیــه مومــي شــکل روي بــرگ هــا کــه گیــاه را در برابــر شــرایط مختلــف آب و 
هوایــي و تغییــرات جــوي حفاظــت مــي کنــد آســیب مــي زنــد و در نتیجــه بــا 
آســیب پذیــر شــدن، گیــاه در مقابــل امــراض مقاومــت خــود را از دســت داده و 
بــا بارانهــاي ســنگین، بادهــاي قــوي و حتــي یــک دوره کوتــاه مــدت خشــکي 
مفــرط نــه تنهــا جوانــه زنــي، رویــش و تولیــد دوبــاره در گیــاه متوقــف مي شــود 

بلکــه مــرگ گیــاه را هــم باعــث خواهــد شــد.

اثر باران های اسیدی بر ساختمانها
ــزات باعــث تخریــب  ــی و فل ــا حــل کــردن مــواد معدن ــاران هــای اســیدی ب ب
ــی  ــنگهای آهک ــس س ــه از جن ــاختمانهایی ک ــود. س ــی ش ــا م ــاختمان ه س
)مرمــر، ســنگ آهــک، ماســه ســنگ آهکــی( مــی باشــند بــه بارانهــای اســیدی 
ــای اقتصــادی  ــر زیانه ــالوه ب ــن مســئله ع ــه ای ــد ک حساســیت بیشــتری دارن

ــود. ــم ش ــی ه ــای فرهنگ ــث زیانه ــد باع می توان
بـاران اسـیدی در هـر دو حالـت خشـک ومرطـوب باعـث تخریـب و تغییـر سـطح 
سـنگهای آهکـی مـی شـود. در حالـت مرطـوب، بارش اسـیدی که سـطح سـنگها 
ریـزش می کنـد با عناصر موجود در سـنگ واکنش انجام داده و باعث تخریب سـنگ 
می شـود زیرا کانی کلسـیت که کانی اصلی سـنگهای آهکی اسـت به وسـیله آبهای 
اسـیدی خیلی سـریع حل می شـود.  بارش اسـیدی در حالت خشـک بر روی سنگها 
رسـوب کـرده و باعـث تیرگـی نمای سـاختمان می شـود که عـالوه براینکـه چهره 

نامطلوبـی به شـهرمی دهـد به تدریـج باعث تخریب نمای سـاختمانها می شـود.

اثر بر روی پرندگان و حیوانات
بـاران هـای اسـیدی می تواند بـا از بین بردن جانـوران ضعیفی ماننـد پالنکتون ها 
و بـی مهـرگان و گیاهـان بـر زنجیـره غذایـی جانـداران تأثیـر گـذارد. تمـام 
ارگانیزم هـاي زنـده مسـتقیم یا غیرمسـتقیم به هم مرتبط هسـتند حتـي اگر یک 
ارگانیـزم میکروسـکوپي بـه طـور غیـر طبیعي نابـود شـود ارگانیـزم بزرگتري که 
در ایـن حلقـه بـه آن مرتبـط اسـت تحـت تأثیـر قـرار مي گیـرد و به ایـن ترتیب 
همـه حیوانـات کـه بـر چرخه غذایي مشـترکي مربوط هسـتند آسـیب مـي بینند. 
حیوانـات و پرنـدگان مثـل مـرغ هـاي آبـزي یا سـگ هاي آبـي که بـراي تأمین 

منابـع غذایـي خـود بـه آب نیـاز دارند از این مسـأله آسـیب مـي بینند.

اثر برروی زندگي انسان ها
انسـان هـم بـه گیاه و هـم به جانـوران بـراي تکمیل چرخـه غذایي خـود محتاج 
اسـت. وقتـي حیـات  آبزیـان از هجوم سـم در آب لطمـات جبران ناپذیـر مي بیند 
ماهي هـاي مسـموم که خوراک انسـانها را شـامل مي شـوند به طور غیرمسـتقیم 
پیامدهـاي ناگـواري بـر سـالمتي انسـانها را سـبب مي شـوند و اسـتفاده گوشـت 
پرندگانـي کـه خوراکشـان از حیوانـات و جانـوران آلوده دریایي تأمین شـده اسـت 
مشـکالت جـدي در سـالمتي ایجـاد مي کنـد. از جملـه ایـن بیمـاری هـا ایجـاد 

تنگـی نفـس، برونشـیت، التهاب ریـه، آنفلوآنزا و سـرماخوردگی می باشـد.

سایر اثرات باران های اسیدی
تسـریع در خوردگـی وسـایل نقلیـه کـه می توانـد باعـث از بیـن رفتـن رنـگ 
اتومبیل هـا و حتـی ضعیـف شـدن بدنـه آنهـا در برابر ضربه شـوند. )البتـه با رنگ 
کـردن مکـرر اتومبیـل می تـوان از آن جلوگیـری کـرد.( ایجاد فرسـودگی در بدنه 
هواپیماهـا  کـه باعـث افزایـش احتمال سـقوط می شـود. بدیهی اسـت نقصهای 
بدنـه در زمـان پـرواز هواپیماهـا مسـاله ای نیسـت که بتوان از آن چشـم پوشـی 
کـرد و هـر سـاله شـاهد نمونـه هـای از سـقوط هواپیماهـا بـه دلیل نقـص های 
بدنه هسـتیم که توسـط سـازمان ایمنی حمل و نقـل )NTSB( گزارش می شـود.

***
http://www.iranwatershed.com :منبع
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آموزش نحوه ی پرورش و کاشــت فلفل چیلی در منزل

مقدمه
باغبان هایــی کــه بــه غذاهــای تنــد عالقــه دارنــد و طرفــدار فلفل هــای تنــد هســتند، می بایســت پــرورش فلفل هــای چیلــی در بــاغ خودشــان 
را مدنظــر داشــته باشــند. حتــی اگــر فضــای الزم بــرای کشــت فلفــل را در بــاغ نداریــد، گونه هــای مختلفــی از ایــن گیــاه موجــود هســتند کــه 
می تواننــد در داخــل خانــه پــرورش داده شــوند. در حقیقــت، پــرورش فلفــل چیلــی در داخــل خانــه بــرای تازه کارهــا راحت تــر اســت، زیــرا 

می تواننــد کنتــرل بهتــری بــر آب، درجــه حــرارت و نــور )بــه عنــوان ســه عنصــر حیاتــی در تولیــد یــک محصــول موفــق( داشــته باشــند. 

مرحله ی ۱: آماده سازی فلفل
1- گونــه ی چیلــی دلخواهتــان را انتخــاب کنیــد. گونه هایــی از فلفل هــای تزئینــی 
کوتــاه  قــد موجــود هســتند کــه کاشتشــان در داخــل خانــه راحت تــر و بهتــر اســت، 
ــرای  زیــرا در صــورت انتخــاب گونه هــای بزرگ تــر، امــکان دارد فضــای کافــی ب

رشــد ریشــه ی آن هــا در داخــل یــک گلــدان وجــود نداشــته باشــد. 
2- انتخــاب گلــدان پالســتیکی نســبت بــه گلــدان رســی بهتــر اســت. گلدان هــای 
ــت  ــه جــذب رطوب ــادی ب ــل زی ــگ( تمای ــز رن ــر خاک هــای رس قرم رســی )نظی
خــاک، علی الخصــوص در شــرایط گــرم و پرنــور مــورد نیــاز بــرای رشــد فلفل هــای 
چیلــی، دارنــد. ایــن فلفل هــا نیــاز بــه میــزان زیــادی از رطوبــت بــرای رشدشــان 

دارنــد و امــکان خشک شــدن آن هــا در گلــدان رســی وجــود دارد.
ــه  ــی ک ــد. از آنجای ــه باش ــوراخ تخلی ــه دارای س ــد ک ــاب کنی ــی را انتخ 3- گلدان
ــت  ــد، می بایس ــان دارن ــرای رشدش ــاد ب ــاری زی ــه آبی ــاز ب ــی نی ــای چیل فلفل ه
ســوراخ های تخلیــه در گلــدان وجــود داشــته باشــد تــا آب اضافــی خــارج شــده و 

ــد.  ــیده نکن ــا پوس ــرق در آب ی ــه ها را غ ریش
4- قبـل از اسـتفاده، گلـدان را ضدعفونی کنید. بسـیاری از گلدان ها، علی الخصوص 
مـواردی کـه قبـاًل مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد، دارای باکتری ها یا تخم حشـرات 
مخفی هسـتند کـه می توانند زندگی گیـاه را به سـمت نابودی بکشـانند. گلدانتان را 

بـا اسـتفاده از آب گرم و صابون بشـویید تـا این تهدیدهـا را خنثی نمایید.
5- مخلوط خاک گلدان تهیه نمایید. خاک باغچه معموالً دارای باکتری هایی است که به 
بذرهای فلفل آسـیب زده، از جوانه زدن جلوگیری کرده و مانعی برای رشـد بوته ها می شوند. 
می توانیـد مخلوطـی از خاک و کمپوسـت را از فروشـگاه ها تهیه نمایید تا کیفیت خاکتان 
افزایـش پیـدا کند. هرقدر کیفیت خاک بیشـتر باشـد، اختمال پرورش موفق گیـاه افزایش 
پیـدا خواهد کـرد. در ادامه کیفیت خاکتان را با افزایش مقـداری ورمیکولیت افزایش دهید.
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مرحله ی 2: تسریع فرایند جوانه زنی فلفل
1- یــک مشــت بــذر فلفــل چیلــی را میــان ورقه هــای حولــه ی کاغــذی مرطــوب 
ــرار  ــه ق ــه روی حول ــاف و تک الی ــورت ص ــه ص ــت ب ــا می بایس ــد. بذره بگذاری

گیرنــد تــا رطوبــت بــه صــورت مســاوی میــان آن هــا توزیــع شــود.
2- بذرهــا و حولــه ی کاغــذی را در داخــل محفظــه ای دردار بگذاریــد. می توانیــد از 

یــک ظــرف غــذای پالســتیکی بــا در محکــم اســتفاده کنیــد. 
3- بذرهــا را در قفســه ای گــرم و دارای تهویــه بگذاریــد. هــم گرمــا و هــم رطوبــت 

از مــوارد الزم بــرای جوانــه زدن هســتند.
4- پــس از گذشــت 2 الــی 5 روز، بذرهــا را بررســی کنیــد. اگــر متورم شــده باشــند، 
بــرای کاشــت آمــاده هســتند. حتــی امــکان دارد کــه جوانه هــای کوچکــی از داخــل 

برخــی از بذرهــا بیــرون زده باشــد.

مرحله ی 3: کاشت بذر فلفل
1- گلــدان را بــا مخلــوط خــاک پــر کنید. فاصلــه ی خالــی حداقل 2,5 ســانتی متری 

میــان ســطح بــاالی خــاک و لبه ی گلــدان در نظــر بگیرید.
2- بذرهایتــان را در داخــل گلــدان بکاریــد. فاصلــه ی میــان هــر دو بــذر می بایســت 

5 ســانتی متر باشــد.
3- مقــدار کمــی کمپوســت روی بذرهــا بریزیــد. شــما می بایســت فقــط حــدود 0,5 
نیــم ســانتی متــر کمپوســت روی بذرهــا داشــته باشــید تــا صرفاً مــواد معدنــی الزم 

بــرای خــاک مهیا شــود. 
4- بــا اســتفاده از اســپری آب روی بذرهــا بپاشــید. هــر چنــد وقــت یــک  بــار ایــن 
کار را انجــام دهیــد تــا رطوبــت خــاک حفــظ شــود. آب بــرای فلفل هــای چیلــی 

علی الخصــوص در مراحــل اولیــه ی کاشــت ضــروری اســت.
ــه  ــد. بســته ب ــا رصــد کنی ــرای مشــاهده ی رشــد بذره ــدان را ب ــت گل 5- وضعی
ــا  ــه طــول می کشــد ت ــی 6 هفت ــک ال ــد، ی ــی کــه انتخــاب کرده ای ــه ی فلفل گون

ــر روی خــاک ظاهــر شــود.  ــه ب اولیــن جوان

مرحله ی ۴: داشت و برداشت فلفل
1- فلفل هــای چیلــی را در نزدیکــی یــک پنجــره ی آفتاب گیــر بگذاریــد. پنجــره ای 
را انتخــاب کنیــد کــه رو بــه غــرب یــا جنــوب باشــد تــا بهتریــن و گرم تریــن نــور 
بــرای گیــاه فراهــم شــود. فلفل هــای چیلــی بــا اســتفاده از نــور کامــل آفتــاب رشــد 
می کننــد، بنابرایــن گیــاه را در نزدیک تریــن فاصلــه ی ممکــن بــه پنجــره قــرار دهید 
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تــا امــکان برخــورد نــور آفتــاب بــا آن ماکزیمــم شــود. 
2- نــور فلوئورســنت بــرای گیــاه فراهــم کنیــد. اگــر نمی توانیــد نــور طبیعــی کافی 
را بــرای گیــاه در داخــل خانــه بــه وجــود آوریــد، آن هــا را در زیــر نــور مصنوعــی 
ــاالی  ــانت ب ــدوداً 20 س ــت ح ــا می بایس ــن چراغ ه ــد. ای ــرار دهی ــنت ق فلوئورس
گلــدان قــرار گیرنــد و بیــن 14 الــی 16 ســاعت در هــر روز روی گیاه روشــن باشــند 

تــا نــور و گرمــای کافــی را بــرای آن فراهــم کننــد.
3- جریـان هـوای الزم را بـه صـورت روزانـه بـرای گیـاه مهیا کنیـد امـا از جریان های 
هوای شـدید دوری نمایید. به مدت چند سـاعت در روز، پنجره ای را باز کرده یا پنکه ای 
بـا دور کند روشـن کنید. ایده آل این اسـت که جریـان هوا، دمای اتاق را در حالت نسـبتًا 
گرم نگه دارد. جریان های شـدید هوای داغ و سـرد می توانند مانع رشـد شـوند، بنابراین 

بوته هـای فلفلتان را از وسـائل تهویه یـا دریچه های هواسـاز دور نگه دارید.
4- پــس از مشــاهده ی جوانه هــا در بــاالی خــاک، فلفل هایتــان را کامــاًل خیــس 
ــی  ــان خشــک شــده، فلفل هــای چیل ــد ســطح خاکت ــد. هــرگاه حــس کردی کنی
ــق  ــی از طری ــه آب اضاف ــا اینک ــد ت ــاه آب بدهی ــه گی ــدر ب ــد. آن ق ــاری کنی را آبی

ــوند.  ــه ش ــدان تخلی ــی گل ــوراخ های انتهای س
5- فراینـد رشـد را با اسـتفاده از کود سـبزیجات به صـورت ماهیانه تقویـت کنید. از 
یـک کـود متعادل 15-15-15 که حاوی نیتروژن، فسـفر و پتاسـیم اسـت، اسـتفاده 
کنیـد. سـه عـددی کـه روی کیسـه ی کـود نوشـته شـده، نشـان دهنده ی درصـد 
نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم موجـود در کود اسـت. کـود 15-15-15 درصد یکسـانی 
برای این سـه عنصر دارد و این بدین معناسـت که شـاخ وبرگ، سیسـتم ریشه، گل ها 
و میـوه ی فلفل به اندازه ی مسـاوی از غذا بهره مند می شـوند. نیتـروژن باعث تقویت 
شـاخ  و برگ می شـود، پتاسـیم به رشـد گل هـا و قـدرت کلی گیاه کمـک می کند و 

فسـفر نیز کیفیت ریشـه و میـوه را ارتقـا می دهد.
ــتاندارد  ــگ اس ــایز و رن ــه س ــد. ب ــه بچینی ــه صــورت جداگان ــان را ب 6- فلفل هایت
)قرمــز، نارنجــی، زرد یــا ســبز( بــرای گونــه ی چیلــی خاصــی کــه انتخــاب کرده اید، 
ــگ اســتاندارد رســید، از  ــه آن ســایز و رن ــان ب ــه فلفلت ــی ک ــد. هنگام توجــه کنی
قیچــی بــرای چیــدن فلفــل اســتفاده کنیــد و ســاقه ی بــاالی میــوه را جــدا نماییــد. 
بوته هــای فلفــل چیلــی 90 روز پــس از جوانــه زدن، آمــاده ی بهره بــرداری هســتند 

ــد. ــت کنی ــان را برداش ــد فلفل هایش و می توانی
***

منابع:

wikihow -

- سایت بذرکو 
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درختکاری

تاریخچه
جوامـع اولیه ی انسـاني از دوره ی نوسـنگي بـه بعد به صورت قبیله و اجتماعات روسـتایي 
در نقـاط مختلـف دنیـا گرد هـم آمدند و از هـر جهت متکي به گیاهـان و حیوانات محیط 
زیسـت خود بودند. پروتئین را از گوشـت شـکار شـده ی حیوانات، طیور و ماهي، ویتامین ها 
را از میوه جـات قابـل خـوردن جنگل هاي مجاور و یا از گیاهان محیط زیسـت خود تأمین 
مي کردند. یکي از اولین اجتماعات کشـاورزي دنیا طبق تحقیق دانشـمندان، در منطقه ی 
خاورمیانه و به احتمال قریب به یقین در گوشـه ی شـمال غربي آن که شـامل قسـمتي از  
ایران، آسـیاي صغیر و شـمال بین النهرین اسـت، به وجود آمده اسـت. این کار با  پیدایش 
انواعي از ارقام گندم و جو وحشـي و کاشـت آن شـروع شـد. این قسـمت از کره ی زمین 
بـا داشـتن شـرایط اقلیمي خـاص خود، موطن اصلي بیشـترین درختـان میوه بوده اسـت 
کـه آثـار آن هنـوز در ارتفاعـات زاگرس، قسـمتي از البـرز، کوههاي قفقاز، شـرق آناتولي و 
کوههاي افغانستان دیده مي شود. در دامنه ها و دره هاي کوهستاني زاگرس در آذربایجان 
غربـي و تـا حدي شـرقي و در کردسـتان، هنـوز اجداد گونه هاي وحشـي اکثـر میوه هاي 
امـروزي وجـود دارد. وجـود قدمـت رویـش و پـرورش درختان میـوه در فالت ایـران تنوع 
علمي، پیشـرفت در اصالح نژاد و ایجاد باغداري مدرن و پیشـرفته، افق روشـني پیش روي 
باغداران سخت کوش این سرزمین قرار داده تا جایگاهي فرامنطقه اي از اصالح ژنتیکي تا 
تولیـد صنعتي، محصوالت گلخانه اي و انواع نهال و در نهایت میوه و صـادرات را رقم زنند.

 
عوامل مؤثر در درختکاري

۱- هوا و اقلیم
پــس از بررســي و ارزیابــي شــرایط آب و هوایــي از نظــر واقــع شــدن محــل بــاغ 
در دامنــه، گــودي یــا دشــت، آب و هــواي محلــي، بــروز ســرماهاي محلــي بهــاره، 
ــا در  ــر ســرما وگرم ــزان و طــول مــدت حداکث ــري، می ــرف گی ــا و ب ــان باده جری
زمســتان و تابســتان، زمــان شــروع نمــو در بهــار و در صــورت نیــاز چــاره اندیشــي 
بــراي مشــکالت و موانــع و بررســي اقتصــادي نســبت بــه احــداث بــاغ اقــدام گردد.

 
عوامل اقلیمي مؤثر در احداث باغ

۱- درجه حرارت هوا
درجــه حــرارت هــوا در فصــول مختلــف عاملــي اســت که انســان کمتر مــي توانــد در آن 
تأثیــر داشــته باشــد. لــذا ضروري اســت کــه قبــل از احداث بــاغ آمــاري از میانگیــن درجه 
حــرارت هــواي منطقــه در فصــول مختلــف چندیــن ســال گذشــته را در دســت داشــته 

باشــیم و پــس از آن نــوع رقــم مــورد نظــر را انتخــاب و غــرس نماییــم.

۱-2- سرماي دیررس بهاره
سـرما و یخبنـدان بهـاره که در موقـع گل دادن درختان یا بعـد از آن بـروز مي کند بیش از 
سـرماي پائیـزه صدمـه و خسـارت وارد مي کند. لـذا در مناطقي که امکان بروز سـرماهاي 

دیررس بهاره زیاد اسـت، بایسـتي از ارقام دیرگل جهت کشـت اسـتفاده نمود.

۱-3- میزان بارندگي
هــر درخــت بــه مقــداري آب جهــت ادامــه حیــات خــود نیــاز دارد و در صــورت کافــي 
نبــودن بارندگــي ســالیانه و یــا نامنظم بــودن این بارندگي، در فصول معین ســال بایســتي 

کمبــود آن بــا آبیــاري تأمین شــود.

۱-۴- بادهاي موسمي
در بعضـي مناطـق، در فصولي از سـال بادهاي شـدیدي مـي وزد که داراي اثراتي به شـرح 
ذیـل اسـت: الـف- در فصل گلدهي باعث ریـزش گل و میوه مي شـود. ب- باعث به هم 
خوردن شـاخه ها و زخمي شـدن شـاخه ها و میوه ها مي شـود. ج- در حین سـم پاشـی 
مشـکل بـه وجـود مـي آورد. د- باعث کج شـدن ریشـه ها و یا ریشـه کن شـدن درختان 

مي شـود. ه- مانع پرواز زنبور عسـل و گرده افشـاني مناسـب مي شـود.

۱-5- تابش نور خورشید
تابــش نــور خورشــید ســبب انجــام عمــل فتوســنتز در گیــاه و در نتیجــه تشــکیل مــواد 
غذایــي در آن شــده و از طــرف دیگــر باعــث ایجاد شــرایط مناســب بــراي فعالیت گیاهان 

و گــرم شــدن زمیــن مــي شــود.

۱-۶- تگرگ و برف
بــرف و تگــرگ در بعضــي مناطق ســبب شکســتن شــاخه ها و یــا زخمي شــدن میوه ها 
و همچنیــن ســبب ریــزش گل و میــوه مي شــود. اطــالع از این موضوع انتخــاب گیاهان 

مقاومتــر را ایجــاب مي کند.

۱-7- رطوبت نسبي هوا
ــیوع  ــر ش ــور از نظ ــا همینط ــوه ه ــي می ــوا در دیررس ــبي ه ــت نس ــودن رطوب ــاال ب ب
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ــت. ــت اس ــز اهمی ــوه حائ ــان می ــف در درخت ــي مختل ــاي قارچ بیماري ه

۱-8- ارتفاع از سطح دریا
درختــان میــوه از نظــر ارتفــاع از ســطح دریا هــر کــدام در حد معیني رشــد و نمو مي نمایند 

و ایــن  موضــوع در انتخاب درختان مناســب براي منطقه اهمیت فراوانــي دارد.

2- انتخاب زمین
بررســي نــوع خــاک و آزمایشــات خــاک شناســي از کارهــاي ضــروري در امــر درختکاري 
اســت، زیــرا خــاک، خــود عاملــي مؤثــر در رشــد و نمــو درختــان اســت. توجه به شــیب و 
جهــت شــیب، وضعیــت زهکشــي و بــاال بــودن ســطح آب زیرزمیني هــم از مــوارد مهم 

دیگــر اســت کــه حتما بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد.

3- آب کافي و مناسب
میزان آب مورد نیاز درختان میوه نسـبت به نوع آنها متفاوت اسـت. البته در زمین هایي که 
آب مصرفـي بـراي آبیـاري از آب هاي زیرزمیني یـا آب رودخانه تأمین مي شـود، اطالع از 

ترکیبات شـیمیایي و مواد مختلف موجود در آن و نیز درجه حرارت آب الزم اسـت.

۴- عملیات تهیه  زمین
پس از آنکه زمین از هر لحاظ براي درختکاري مناسـب تشـخیص داده شـد، اولین کاری 
کـه باید انجام گیرد تسـطیح آن اسـت. در زمین هاي با شـیب تند، محل مـورد نظر براي 
احـداث بـه صـورت تراس یا سـکو درمـي آید که هر تراس یا قطعه آن بایسـتي مسـطح 
باشـد. در زمیـن هایي که شـیب کمـي دارند نیز در ابتـدا باید به تسـطیح آن و از بین بردن 
ناهمـواري هـاي جزئـي زمین اقـدام کرد تا در اثر آبیاري و یا بارندگي زمین شسـته نشـود، 
در غیر این صورت خاک  قسـمت هاي باالیي شسـته شـده و ریشـه درختان بیرون مي 
مانند و خاک در قسـمت هاي پائین جمع شـده و آب ریشـه ی درختان پائین دسـت را فرا 
مي گیـرد و بـه مـرور زمـان باعث خفگي درختـان مي گـردد. پس از تسـطیح زمین که با 

وسـایل مختلف انجام مي گیـرد به عملیات ذیـل مي پردازند.

۴-۱- تقویت خاک
بــا توجــه بــه وضــع خــاک و مقــدار مــواد آلــي موجــود، بــه مقــدار الزم حــدود 25 
تــا30 تــن کــود حیوانــي در هــر هکتــار پخــش مــي شــود و بالفاصلــه زمیــن بــه 
وســیله ی گاوآهــن یــا هــر وســیله ی دیگــر شــخم زده مــي شــود. عمق این شــخم 
بایســتي 35 ســانتي متــر باشــد کــه کــود حیوانــي بــه زیــر خــاک رفتــه تا مقــداري 
از دسترســي علــف هــاي هــرزي کــه در الیــه هــاي ســطحي رشــد مي کنــد خارج 

شــود و بــه ویــژه در اصــالح الیه هــاي عمقــي مؤثــر باشــد.

۴-2- اصالح خاک
خــاک زمینــي کــه بــرای درختــکاري اســتفاده مــي شــود نبایــد خیلــي ســخت باشــد و 
حداکثــر میــزان رس آن از حــدود 30 تــا40 درصــد بیشــتر نباشــد، همچنیــن بیــش از حد 
شــني بــودن زمیــن نیــز مناســب نیســت. پــس در صورتــي کــه زمیــن خیلــي رســي یا 
شــني باشــد بایــد نســبت بــه اصــالح آن اقــدام کرد. بــراي زمیــن هاي رســي مــي توان 
بــه آن کــود حیوانــي و یــا ماســه افــزود و در صــورت شــني بــودن مــي تــوان بــا اضافــه 

کــردن مقــداري رس یــا کــود حیوانــي آن را تــا حــدودي اصــالح نمــود.

5- زمان کاشت درختان
موقـع کاشـت درختان با توجه به شـرایط آب و هوایـي در مناطق مختلف متفاوت 
خواهـد بـود. بـه طـور کلي در موقـع اسـتراحت گیاه مي تـوان به تغییـر مکان آن 
اقـدام نمـود. معمـواًل در مناطـق سـرد معتـدل و یـا مناطق سـردي که زمسـتان 
سـخت دارنـد در دو فصـل اواخـر پائیـز یـا اواخـر زمسـتان قبـل از بیـدار شـدن 
درختـان مـي تـوان به این کار مبادرت ورزید.  اگر سـرماي زمسـتان بـه اندازه اي 
شـدید نیسـت کـه خطـر یخبندان و سـرما زدگی ریشـه ی نهـال را در پي داشـته 
باشـد، کشـت درخـت در اواخـر پائیز مناسـبتر اسـت زیـرا موجب جلوافتادن رشـد 
نهـال در بهـار سـال بعـد مي شـود. البته باید دانسـت کـه مرکبات را پـس از رفع 

خطـر سـرما و قبـل از شـروع فعالیـت جدیـد گیـاه در زمین اصلي مـي کارند.

۶- فاصله ی درختان
درختــان احتیــاج بــه نــور، حــرارت آفتــاب بــه منظــور افزایــش دمــا، مــواد غذایي 
و فضــاي مناســب در خــاک  بــراي رشــد و نمــو ریشــه و ســایر قســمت هــاي 
خــود دارنــد و کشــت درخــت در فواصــل کمتــر و نامنظــم مانــع بــرآورده شــدن 
نیــاز درخــت از نظــر نــور، مــواد غذایــي و فضــاي کافــي بــراي ایجــاد شــاخ و 
بــرگ شــده و از نظــر اقتصــادي مقــرون بــه صرفــه نیســت. در تعییــن فواصــل 

عواملــی بــه شــرح ذیــل موثــر اســت:

۶-۱- رشد و نمو درخت
بعضــي از درختــان میــوه مثــل گــردو، گالبــي، زردآلــو و گیــالس در نتیجــه ی رشــد زیاد 

فضــاي زیادتــري را اشــغال مــي نمایــد و بایــد فاصلــه آنها از یکدیگر بیشــتر باشــد.

۶-2- شدت یا ضعف تابش نور خورشید
ــه  ــه مقــدار کافــي ب ــور خورشــید ب ــاً ن در نقاطــي کــه هــوا ابــري اســت طبیعت
درختــان نمــي رســد پــس بایــد فاصلــه درختــان را بیشــتر گرفــت و برعکــس در 
مناطقــي جنــوب کشــورمان کــه نــور و حــرارت شــدید و گــرم و تشعشــع زیــاد 
اســت، نــور زیــاد بــه درختــان باعــث ســوختن بــرگ و گاهــي تنــه ی درختــان 

مــي شــود، بایــد درختــان را بــه هــم نزدیــک کاشــت.

۶-3- نوع خاک
بهتریــن فاصلــه برحســب نــوع خــاک بــراي درختــان معمولــي تعییــن گردیــده 
کــه انــدازه ی حداکثــر آن مخصــوص خــاک هــاي حاصلخیــز و عمیــق و حداقــل 

آن مخصــوص اراضــي نامرغــوب اســت.

۶-۴- نوع پایه
پایــه اي کــه پیونــد بــر روي آن انجــام مــي گیــرد در تعییــن فاصلــه مؤثر اســت. 
مثــاًل وقتــي گالبــي بــرروي پایــه )بــه( پیونــد زده مــي شــود موجــب پاکوتــاه 
شــدن گالبــي مــي گــردد و در نتیجــه فاصلــه ی الزم بیــن آنهــا کمتــر خواهــد 
بــود یــا پیونــد زردآلــو بــرروي زردآلــو درخــت حاصــل تنومنــد شــده و فاصلــه ی 
بیشــتري مــي خواهــد امــا زمانــي کــه زردآلــو بــر روي پایــه ی بــادام پیونــد شــود 
بــه علــت کمــي جثــه ی درخــت حاصــل شــده، فاصلــه ی بیــن درختــان کــم در 
ــه فواصــل الزم بیــن تعــدادي از درختــان  ــراي نمون نظــر گرفتــه مــي شــود. ب
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میــوه در زیــرآورده شــده اســت و در صــورت پاکوتــاه بــودن یــا پابلنــد بــودن آنها 
تغییراتــي داده مي شــود.

 
حداکثر فاصلهحداقل فاصلهنوع

7 متر5 مترسیب و گالبي بر روي پایه هاي بذري
۶ متر5 مترهلو و آلبالو

7 متر5 مترزردآلو
8 متر۶ متربادام و گیالس

8 متر7 مترمرکبات
7 متر5 مترپسته

۱2 متر۱0 مترگردو معمولي
3 متر2 مترمو
۴ متر2 مترانار

 
بعــد از انتخــاب محــل بــاغ و آمــاده کــردن زمین، اولیــن تصمیم گیــري به گونــه ی ارقام 

درختانــي کــه باید کاشــته شــوند، معطوف مي گــردد.

7- نحوه کاشت درخت
پـس از کندن چاله ها بایسـتي اقدام به غرس نهال نمود ولي قبـل از آن باید اقداماتي برای 

نتیجه گیري بهتر از کار صورت گیرد.

7-۱- گونیا کردن زمین
براي اینکه عملیات داشـت و برداشـت در باغ در آینده به آسـاني انجام پذیرد، امکان استفاده 
از ماشـین آالت مختلف در عملیات از قبیل سمپاشـي و دفع علف هاي هرز و غیره میسـر 
باشـد بایسـتي درختان را روي ردیف کشـت نمود. براي این منظور ابتدا در گوشـه ی زمین 
به وسـیله ی دو میل چوبي و مقداري نخ یک خط مسـتقیم کشـیده و خط دیگر را بر آن 
عمـود رسـم مي کنیم. براي رسـم دو خط عمود بر هـم در روي زمین مي توان از خاصیت 

مثلـث قائـم الزاویه )مربع وتر برابر اسـت با مجموع مربعات دو ضلع دیگر( اسـتفاده کرد. 
بدیــن ترتیــب کــه خطــي در امتــداد یکــي از ابعــاد زمین رســم کــرده بــر روي آن از نقطه 
A بــه انــدازه 4 متــر جــدا مي کننــد تــا نقطــه B بــه دســت آیــد. ســپس دایــره هــاي بــه 
کمــک ریســمان بــه مرکــز A و به شــعاع 4 متــر و دایــره ی دیگــري به فاصلــه ی 3 متر 
در امتــداد ضلــع دیگــر از نقطــه ی A انــدازه گرفتــه از انتهــاي 3 متري به مرکز C و شــعاع 

5 متــر رســم کــرده و خــط AB را امتــداد مــي دهیم.
ایــن خــط عمــود بــر خــط AC خواهــد بود. ســپس از نقطــه A شــروع کــرده به انــدازه ی 
فواصلــي کــه بــراي درختــان در بیــن ردیــف هــا در نظــر گرفتــه مي شــود جــدا مي کنیم 
ــي  ــم و خطوط ــي دهی ــام م ــط AB  انج ــم روي خ ــط AC و ه ــن کار را روي خ و ای
بــه مــوازات دو خــط اولیــه رســم مــي کنیــم در نتیجــه ی ایــن کار،  زمیــن بــه صــورت 
شــبکه اي درمــي آیــد و ایــن خطــوط در نقاطــي همدیگــر را قطــع مي کنند کلیــه نقاط 
حاصلــه محــل کشــت درختــان خواهــد بــود که بایســتي بــا کوبیــدن میخ هــاي چوبي 
یــا ریختــن مقــداري گــچ آنهــا را عالمتگــذاري نمــود. ایــن روش، روش کاشــت چهــار 
گــوش اســت البتــه درختــان بــه صــورت لــوزي و شــش گــوش نیــز کاشــته مي شــوند.

 
7-2- گودبرداري

پــس از آنکــه محــل درختــان در زمین اصلي مشــخص شــد آنهــا را بــا گچ و یــا کوبیدن 
میخ هــاي چوبــي عالمــت گــذاري و ســپس بــه کنــدن گودها یــا چاله هــا مــي پردازیم.

زمان گودبرداري یا چاله کني
ایــن مــورد  بــا زمــان درختــکاري در ارتبــاط اســت بدیــن معنــي کــه اگــر موقــع کاشــت 
نهــال در اواخــر پائیــز باشــد، چاله هــا نیــز بایســتي در پائیز کنــده شــود. ولي اگر نهــال ها 
در اوائــل بهــار یــا اواخــر زمســتان کاشــته خواهنــد شــد مــي تــوان چالــه کنــي را نیــز به 
اواخــر زمســتان موکــول نمــود، امــا بایــد توجــه داشــت بهتر اســت حفر چالــه هــا در پائیز 
صــورت گیــرد تــا بارندگي هــاي زمســتان در داخل چاله پرشــده و قســمتي جــذب خاک 
اطــراف چالــه شــود و در اثــر یخبنــدان خــاک اطــراف چالــه خــرد و پــوک گــردد. بدیهــي 

اســت در ایــن صــورت ممکــن اســت چاله هــا کمــي مرمــت الزم داشــته باشــد.

طرز عمل گودبرداري
در زمــان گودبــرداري بایــد دقــت شــود کــه خــاک ســطح زمیــن در یــک ســمت چالــه و 

خــاک هــای عمیــق تــر جــدا از آن و در ســمت دیگــري از چالــه هــا ریختــه شــود.

 ابعاد چاله ها
ابعــاد چالــه هــاي مخصــوص درختــکاري بــه عوامــل مختلفــي از قبیــل نــوع خــاک و 

انــدازه ی ریشــه نهــال و نــوع بســتگي دارد.

7-3- آماده کردن چاله هاي غرس نهال
بـا وجـود آنکه قبـاًل به تمام زمیـن کود حیوانـي داده شـده ولي در موقع کشـت درخت نیز 
باید مقداري کافي کود حیواني و کود ماکرو ) فسـفر– پتاسـیم- گوگرد( که دیر حل هسـتند 
بـا خـاک سـطحی زمین چاله های  حفرشـده مخلـوط و داخل چالـه ها  ریخته شـود، زیرا 
همانطـور کـه مي دانیم درخت مدت زیـادي باید در محل خود بماند. از طـرف دیگر افزودن 
انـواع کودهـا بـه اطراف ریشـه پس از کاشـت کار دشـواري اسـت.  ثانیاً کودهاي فسـفره و 
پتاسـي که پس از کشـت بـه درخت داده مي شـود در اثر قـدرت الیه هاي خـاک در جذب 
و نگهداري در سـطح فوقاني باقي مانده و به اعماق ریشـه درخت نمي رسـد. بنابراین براي 
داشتن درخت سالم و قوي الزم است در موقع کشت، مواد غذایي کافي در اختیار آن گذاشته 
شود. در موقع کاشتن نهال در چاله باید توجه داشت که گیاه به همان عمق که در خزانه ی 
زیر خاک بوده، در خاک محل اصلي کاشـته شـود زیرا در صورت کاشـت عمیق تر  قسمتي 
از سـاقه به زیر خاک رفته و پس از مدتي خواهد پوسـید و ممکن است موجب خشک شدن 
درخـت شـود. بـا توجه به این که چون پس از کاشـتن نهال با آبیاري پـاي نهال، خاک چاله 
کمي نشسـت مي کند، این مسـئله ممکن اسـت باعث پایین رفتن ریشه شـده و بعد ها در 
اثـر کـود دادن و امثـال آن به تدریج خاک در اطراف قسـمتي از تنـه قرار گیرد؛ بنابراین نهال 
باید زماني کشـت شـود که خاک به اندازه ی کافی نشسـت کرده اسـت تا طوقه و به همان 
عمقي که در نهالسـتان بوده زیر خاک قرار گیرد و قسـمتهایي از سـاقه در خاک فرو نرود. به 
خصوص باید توجه کرد که محل پیوند در خاک مدفون نشـود. گاهي براي اینکه نشسـت 
خاک پس از کاشـت مشـکلي را پیش نیاورد پـس از گودبرداري، کوددهـي، پر کردن مجدد 
گـودال هـا، آبیـاري صـورت مي گیـرد و پس از گاورو شـدن، چالـه اي را به انـدازه ی حجم 

ریشـه ی نهال دوباره برداشـته و نهال را در عمق الزم در چاله مي گذارند.
نهـال ها باید حتي المقـدور ظرف مدت کمي پس از بیـرون آوردن از خزانه به محل اصلي 
انتقـال داده شـود. زیـرا ریشـه هاي عریان کـه در معرض آفتاب یا بارندگـي قرار مي گیرند 
به سـرعت خشـک و از بین خواهند رفت. لذا به منظور جلوگیري از خشـک شدن ریشه در 
فواصل دور این کار باید نهال ها بسـته بندي و در کیسـه اي که پر از کاه یا پوشـال مرطوب 

اسـت قرار داده شـوند و به محل اصلي انتقال یابند.
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7-۴- غرس نهال
کاشـت نهال بهتر اسـت به وسـیله ی دو نفر انجام پذیرد که یکي از آنها به طور عمودي در 
شـکاف وسـط خط کش کاشـت طوري قرار بگیرد که طوقه ی درخت را در سـطح فوقاني 
خـط کـش  مهـار نمـوده و دیگري  با بیل خاک مـورد نیاز چالـه را بریزد. پس از پر شـدن 
چاله با پا فشـار مختصري به اطراف درخت داده و پس از کاشـت، نهال را با قیم مي بندند.

1- عمـق کاشـت بایـد طوري باشـد که محل پیوند، دسـت کم چند سـانتي متـر باالي 
سـطح خاک واقع شـود تا از ریشـه دار شـدن گیاه از باالي پیوند  که ممکن اسـت اثر پایه 
را خنثـي کـرده و نیز از گود افتـادن درخت )یعني قرار گرفتن آن درعمـق زیاد خاک( که به 

اصطـالح باعث خفگي آن خواهد شـد جلوگیـري به عمل آید.
2- در نقاطــي کــه بــاد منظــم مــي وزد، رشــد پیونــدک بایــد رو بــه بــاد قرار داشــته شــود 
تــا از شکســته شــدن گیــاه در اثر فشــار بــاد جلوگیــري گــردد. در نقــاط بادخیز اســتفاده از 

قیــم بــراي نگهــداري نهــال، در ســال هاي اول، توصیــه مــي شــود.
3- پـس از انجـام کاشـت و پرکـردن گـودال، باید با فشـار دادن خاک اطراف نهـال با پا یا 
بیـل، خـاک اطـراف ریشـه هـا را به طور کامـل محکم کرد تا محفظـه ی هـوا در اطراف 
ریشـه هـا باقي نماند و همچنین مقدار نشسـت خاک کـه در اثر آبیاري به وجـود مي آید و 

باعـث گـود افتادن نهال مي گـردد به حداقـل کاهش یابد.
4- بالفاصلـه پس از کاشـت، نهال ها را باید آبیاري کـرد. در غیر این صورت احتمال نهال 

هاي خشـک شـده باال خواهد رفت و نیاز به کاشـت مجدد یا واکاري خواهد بود.
5- باید نهال هاي کشت شده را به روش صحیح هرس و شکل دهي کرد.

6- در انتخـاب ارقـام مناسـب، توجه به تطابق با شـرایط اقلیمي خـاص منطقه، تطابق با 
شـرایط بـاغ از نظـر خاک، تطابق ارقام با همدیگر از نظر تلقیح، مسـائل اقتصـادي، امکان 

حمـل، انبـار نمودن و فروش محصول به قیمت مناسـب از مسـائل ضروري اسـت.
7- تهیـه ی نهـال مرغـوب از ارقام انتخابي باید مورد توجه قرار گیرد. اگر باغ وسـیع باشـد 
مـي تـوان نهـال هـا را با احداث نهالسـتان در محل فراهم کـرد، در غیر ایـن صورت بهتر 

اسـت  نهال ها از یک موسسـه ی مـورد اعتماد خریداري شـود.
8- قبــل از خریــد نهــال باید از حســن شــهرت و امانتداري و ســوابق تولیدي موسســه ی 
تهیــه نهــال اطمینــان حاصــل کــرد و بهتــر اســت انتخــاب نهــال و خریــد آنها بــا نظر و 

کمــک کارشــناس باتجربه انجــام گیرد.
9- نهــال هــاي مســن هرچنــد ممکــن اســت زودتــر بــه بــار برســند ولــي بــه علــت 
بــاال بــودن تلفــات جابــه جایــي و امــکان اینکــه بــه طــرز مطلــوب هــرس و فــرم دهي 

نشــده اند مقــرون بــه صرفــه نیســت.
10- نهــال هــاي انتخابــي بایــد عــاري از هرگونه شپشــک و تخم حشــرات بــوده و فاقد 
بیمــاري هــاي قارچــي، باکتریایــي، نماتــود ریشــه و عــاري از امــراض ویروســي کــه بــا 

پیونــد منتقــل مي شــوند  باشــند.
11- عمــق کاشــت مهمتریــن موضــوع اســت و بایــد نهــال طــوري در چالــه قــرار گیرد 
کــه طوقــه در مجــاورت ســطح خــاک واقــع شــده و محــل پیونــد بیــرون باشــد. بــراي 

توفیــق در ایــن کار حتمــاً بایــد از خــط کــش درختــکاري اســتفاده شــود.
12- بایـد سـطح زمیـن را خوب شـخم زده و آماده کـرد و حتي االمکان چاله هـا را بزرگ 

گرفـت و خـاک آن را تعویض نمـوده و اصول تغذیه کـودي را در نظر گرفت.
13- بعــد از تصمیــم گیــري در مــورد نقشــه ی کاشــت، بایــد آن را بــه کمــک طنــاب و 
چنــد عــدد چــوب پیــاده کــرد و بعــد از مشــخص شــدن جــاي درختــان، محــل آنهــا را با 

میخ هــاي چوبــي نشــانه گــذاري کــرد.
14- نهال تازه کاشـته شـده را باید حتما با بسـتن قیم محکم در کنار آن، از تکان خوردن 

و خم شـدن حفظ کرد.
15- در حیـن جابجایـي نهال، باید ریشـه از هـوا و باد در امان باشـد. براي ایجاد تعادل بین 
ریشـه و اندام هاي هوایي باید قسـمتي از سرشـاخه ها هرس شـود تا جبران ریشه هاي از 

دسـت رفته باشـد و تعادل تاج با ریشـه برقرار گردد.
16- جهت حفاظت درختان جوان از جویده شـدن تنه ی آنها به وسـیله ی حیوانات جونده، 

قرار دادن حفاظ دور تنه درخت الزامي اسـت.

7-5- هرس اولیه بعد از کاشت نهال
در هنـگام کاشـت بیشـتر نهال هـاي میوه، بایـد ابتدا ریشـه را با قیچي تیز هـرس کرد تا 
اوالً سرریشـه ی اصلي قطع و گیاه تحریک به تولید ریشـه فرعي شـود. ثانیا قسمت هاي 
انتهایي ریشـه ها، که بیشـتر در اثر کنده شـدن از خاک خزانه زخمي و به طور نامرتب قطع 
شـده، داراي یـک سـطح صاف شـود، زیرا ریشـه هاي زخمي مـورد حمله انواع قـارچ ها و 
باکتري ها قرار مي گیرد و از بین مي روند، در حالي که اگر محل بریده شـده صاف باشـد 

بـه راحتي ترمیم مـي گردد و از نفـوذ عوامل بیماریزا جلوگیري مي کند.

8- داشت یا نگهداري از باغ احداث شده
هـر درخـت نیاز به مراقبت هـاي ویـژه اي دارد تا بتواند به نحو مطلوب رشـد کرده و تولید 
محصول کند. این مراقبت ها، به طور کلي عملیات داشـت نامیده مي شـود. از جمله آنها 
مـي تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد: 1- آبیـاري 2- کوددهـي 3- هرس 4- گرده افشـاني 

5- تنـک کـردن 6- کنتـرل آفات و بیماري ها و علف هاي هرز 7- سـایر عملیات.

8-۱- آبیاري
آبیاري نهال تازه کشـت شـده باید بالفاصله پس از کشـت آن انجام گیرد تا خاک اطراف 
ریشـه به آن چسـبیده و نیاز آبي نهال جوان را براي چند روز تأمین نماید. باید دانسـت که 
در آبیـاري لزومـي  ندارد که طوقه ی درخت با آب تماس داشـته باشـد چون این کار باعث 
خیـس شـدن طوقه نهـال شـده و موجب پوسـیدن آن ناحیه و درنتیجه خشـکیدن نهال 
مي گـردد. متخصصان حفظ نباتات عقیده دارنـد در آبیاري اگر طوقـه در آب فرورود موجب 
شـیوع آفـات و بیمـاري ها بخصوص آفات چوبخـوار و بیماري هـاي قارچي مي شـود. در 
شـرایط مسـاعد، ریشـه ی درختان تا عمق زیاد نفوذ مي کند و در جهت افقي نیز بر حسب 
بافت خاک و نوع درخت از هر طرف 1/5 تا 3 برابر شـعاع شاخسـاره و یا سـایه انداز درخت 
پخـش مـي گردد. ولي بررسـي ها نشـان داده که قسـمت اعظم ریشـه هـاي فعال یک 

درخـت در زیر شاخسـاره ی آن، تا ژرفاي 60 سـانتي متري زمین، قـرار دارند. 
بنابرایـن گیاه عمده ترین قسـمت آب  و مـواد غذایي مورد نیاز خود را از این قسـمت خاک 
جذب مي کند. در نقاطي که بارندگي سـالیانه، کمتر از 700 میلي متر و با پراکنش مناسـب 

نباشـد، باید در ایام خشـک، آب مورد نیاز درخت به وسـیله ی آبیاري تامین گردد. 

در حال حاضر چهار روش آبیاري عمده، مرسوم است:
الــف - روش کرتــي یــا غرقابــي.  ب - روش نشــتي. پ - روش بارانــي. ت - روش 

قطــره اي. کــه البتــه روش بارانــي مطلــوب بــرای درختان نیســت.

8-2- کوددهي
الف - از میان مواد غذایي اصلي )نیتروژن- فسـفر- پتاسـیم( درختان میوه، به طور معمول 
تـا آغـاز باروري، تنها به نیتروژن اضافي نیاز دارند و مقدار فسـفر و پتاسـیم موجـود در خاک 
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بـراي تأمیـن نیازهاي آنها تا آن زمان کافي اسـت، مگر این که خـاک از نظر این دو عنصر، 
کمبودي داشـته باشد. مناسـب ترین روش براي تعیین میزان کود، آزمایش خاک است که 
بعـد از انجـام آزمایش خـاک مي توان با دقت میزان کود را تعیین و به مصرف گیاه رسـاند. 
ولـي در حالـت معمول براي اضافه کردن نیتروژن به خاک فرمول کلي و بسـیار تقریبي به 
وسـیله ی باغداران به کار گرفته مي شـود. طبق این فرمول، باید برحسـب میزان رشـد، در 
هـر سـال 60 تـا90 گرم نیتـروژن خالص به ازای هر سـال سـن درخت تا حداکثـر 500 تا 
1000 گـرم، بـه هـر درخت داده شـود. بدین ترتیب، یـک درخت پاکوتاه به ازای هر سـال، 
60 گرم و یک درخت قوي و با رشـد خوب به ازای هر سـال سـن خود 90 گرم نیتروژن در 
سـال دریافت خواهد کرد و پس از رسـیدن به میزان حداکثر، مقدار کود دریافتي سـالیانه ی 
آنهـا بـه ترتیـب در 500  و 1000 گـرم ثابت خواهد ماند که باید در دو یا سـه نوبت، یک بار 

در اول بهـار و یـک تا دو بـار در طول فصل رویش، به درخت داده شـود.
میزان مصرف کودهاي فسـفره و پتاسـه، برحسـب نوع گیـاه و مقدار این کودهـا در خاک، 
50 تـا 150 کیلـو در سـال در هکتار اسـت. بدین منظور، باید کودها با خاک زیر سـایه انداز 

درخـت مخلوط گردنـد و در صورت امکان، بیدرنگ آبیاري شـود.
ب - عناصـر کـم مصرف ماننـد: آهن، روي، منیزیم و غیره را باید تنهـا در صورتي به خاک 
اضافـه کـرد که عالیم خاص کمبـود آنها در باغ دیده شـود. براي تعیین مقدار مـورد نیاز از 
عناصـر یاد شـده، بهترین راه تجزیـه ی برگ و اندازه گیري مقدار عنصر مورد و مقایسـه ی 
آن بـا مقـدار یک گیاه سـالم و با اعداد جـداول خاصي که بـراي این کار وجود دارد، اسـت.

پ - کودهاي حیواني داراي ارزش غذایي کمتري هسـتند و بیشـتر به خاطر بهبود خواص 
فیزیکـي خاک و باالبـردن قدرت نگهداري آب، مـورد مصرف قرار مي گیرند.

برحســب میــزان مــواد آلــي موجــود در خــاک، مصــرف 10-40 ســال تــن کــود دامــي 
پوســیده در ســال در هــر هکتــار بــاغ توصیــه شــده اســت.

ت- در بســیاري از مــوارد، کشــت کــود ســبز، بــه ویــژه گیاهان یکســاله تیره لوبیاســانان 
کــه قــدرت تثبیــت نیتــروژن هــوا را دارنــد، در بیــن درختــان بــاغ توصیــه مــي شــود. این 
گیاهــان، هنگامــي کــه در آخــر فصــل رشــد با شــخم زدن بــا خاک مخلــوط شــوند، اواًل 
ماننــد کودهــاي دامــي، خــواص فیزیکي خــاک را بهبــود مي بخشــند، ثانیا با رهــا کردن 

نیتــروژن تثبیــت شــده خــود در خــاک حاصلخیــزي آن را باال مــي برند.

8-3- هرس
برحسب نیاز به هرس مي توان درختان میوه را به سه گروه تقسیم کرد: 

گــروه اول شــامل درختانــي ماننــد مرکبــات اســت کــه در دوران زندگــي خــود 
نیــازي بــه هــرس ندارنــد و بــدون آن، بــه طــور طبیعــي، شــکل ویــژه خــود را 

پیــدا کــرده و میــوه کافــي تولیــد مــي کننــد.
گــروه دوم شــامل درختانــي مثــل ســیب، گالبــي، بــادام، گیــالس و گــردو اســت کــه 
بایســتي در چنــد ســال اول بــه آنهــا، از طریــق پیرایــش، شــکل مناســب داد ولــي وقتــي 

رشــد کردنــد و بــه بــار نشســتند، بایــد هــرس را بــه حداقــل رســاند.
گــروه ســوم شــامل میــوه هایــي مانند هلــو، انجیــر و انگور اســت که عــالوه بــر پیرایش 
و شــکل دهي، در دوران بلــوغ نیــز مرتبــاً بایــد هــرس شــوند، تــا بــا تولیــد شــاخه هــاي 

جــوان، میــزان محصــول آنــان افزایــش یابد.

8-۴- گرده افشاني
تمــام درختــان میــوه ی ایــران، بــه غیــر از خرمالــو و ارقــام بــدون هســته انجیــر و گالبي 
و مرکبــات بــراي تولیــد میــوه بــه گــرده افشــاني نیــاز دارنــد. از نظــر عامــل انتقــال گرده 

مي تــوان میــوه هــا را بــه ســه گــروه تقســیم کــرد: 
گــروه اول شــامل دو درخــت خرمــا و انجیرهــاي هســته دار اســت کــه هرچنــد بــه 
طــور طبیعــي مــي تواننــد مقــدار بســیار کمــي میــوه تولیــد کننــد ولــي بــراي تولید 

محصــول اقتصــادي بایــد گــرده افشــاني بــه وســیله ی انســان انجــام گیرد.
ــار اســت کــه در آنهــا گــرده  ــوت و ان ــدق، ت گــروه دوم شــامل گــردو، پســته، فن
افشــاني، بــه وســیله ی بــاد انجــام مــي گیــرد و نیــازي بــه دخالــت انســان نیســت.

گــروه ســوم شــامل ســایر میــوه هــا بــه ویــژه انــواع دانــه دار و هســته دار اســت 
کــه گــرده افشــاني آنهــا بــا حشــرات، بــه ویــژه زنبــور عســل، انجــام مــي شــود و 

بنابرایــن کندوگــذاري در بــاغ بــراي تولیــد محصــول ضــروري اســت.

8-5- تنک کردن
بیشـتر درختـان میوه بیش از حـد توانایي باردهي خـود، گل تولید مي کنند که اگر همگي 
ایـن گلهـا تبدیل به میوه شـوند، درخت ضعیـف و میوه ها ریـز و نامرغوب خواهند شـد و 
ممکن اسـت درخت دچار سـال آوري )باردهي متناوب( شـود. به همین دلیل، باید بیشـتر 
گل هـا و میـوه هـاي جـوان را حـذف کرد. شـدت تنـک کردن)درصد گل هـا و میوه هاي 
حذف شـده( بسـتگي به نوع درخت، میزان رشـد آن و تعداد میوه هاي تشـکیل شـده دارد. 
بـراي سـیب و هلـو به طور معمول توصیه مي شـود که بـه ازاي  هر 30 بـرگ درخت و یا 

هـر 10 سـانتي متر طول شـاخه بـارور، یک میوه نگهداري و بقیه حذف هسـتند.

9-5- توصیه هاي پایاني
● اگـر از ابتـدا، در انتخـاب محـل، آب و موقعیـت درخت دقت نکنیم و درختـان را با روش 
صحیح نکاریم، ضرر و خسـارت حاصل از هر کدام از اشـتباهات، قابل جبران نخواهد بود و 
یا به بهاي از دسـت دادن چندین سـال زحمت و مبالغ هنگفتي سـرمایه تمام خواهد شـد.

● طـرح ریـزي باغ برحسـب اینکه در دامنه یا زمین شـیب دار یا جلگه مسـطح قرار 
گرفته باشـد متفاوت اسـت. در دامنه و اراضي شـیب دار باید از خطوط میزان تبعیت 
کـرد و با سـاختن سـکوهایي، طبقات مسـطحي بـه وجـود آورد که آب بـه خوبي در 

آنهـا جریـان پیـدا کند و بدیـن ترتیب زمین را براي کاشـت درخت آمـاده نمود.
ــوط  ــات، خط ــردن قطع ــخص ک ــذ و مش ــاغ روي کاغ ــزي ب ــرح ری ــد از ط ● بع
ــا  ــن کار ب ــرد. ای ــاده ک ــاک پی ــد نقشــه را روي خ ــا، بای ــا و نهره کشــت، جوي ه

ــر مــي باشــد. ــا زنجیرهــاي خــاص امــکان پذی ــاب ی ــا و طن اســتفاده از گونی
● تسـطیح زمین در ارضي مسـطح و روي سـطوح سـکوها در دامنه ها از ضروریات 
اسـت درغیـر این صـورت آبیاري درختان بـه خوبي انجام پذیر نبوده و فرسـایش و از 
بیـن رفتـن خاک حتمي اسـت.اطمینان از وضعت خـاک تحـت االرض و اصالح آن 

در صـورت نیـاز، قبـل از هرگونه درختکاري از ضرورت حتمي اسـت.
● کاشـت بادشـکن در سـمت عمود به جهت بادهاي اصلي محلي قبل از کاشـتن 

درختـان میـوه باید به فاصلـه ی حداقل 5 متـر از اولین ردیـف انجام گیرد.
● خیابانهــا بایــد طــوري طــرح ریــزي شــوند که ضمــن امــکان اســتفاده از حداکثر 
زمیــن، دسترســي بــه قطعــات بــراي انجــام خدمــات فصلــي و جمــع آوري محصول 

به آســاني میســر باشــد.
***

منابع:
- خوشخوي. م. ،ب. شیباني، الف. روحاني، ع. تفضلي1384- اصول باغباني. مرکز نشر دانشگاه شیراز.

- تقي لو. ح، ع. عدالت. – باغباني عمومي-1379– انتشارات آواي نور.
- منیعي.ع - 1376- مباني علمي پرورش درختان میوه -  شرکت انتشارات فني ایران.
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دارواش

دارواش
Viscum album L. )Loranthaceae( European mistletoe, White mistletoe

ریخت  شناسی
گیـاه پایـا، انـگل درختـان مختلـف جنگلی، بـدون کرک، صـاف درخشـان تقریبًا 

چوبـی، همیشـه سـبز متمایـل بـه آبی مـات یا متمایـل بـه زرد رنگ می باشـد.
برگ هــا در زمســتان همیشــه ســبز و پایــا، متقابــل، ضخیــم، چرمــی و 

گوشــت دار، پهــن دراز، بــدون کــرک، ســبز مــات اســت. 
گل کوچـک، سـبز فـام، بدون دمـگل، میـوه به صورت هسـته مـدور و گویچه ای 
سـفید رنگ. هر 6 ـ 5 عدد مجتمع در محل دو شـاخه شـدن شـاخه ها می باشـد.

محل رویش
در لواسـان، دره روخانـه سـفید رود، جنـگل رسـتم آبـاد، نزدیـک رشـت، جنـگل 
گلسـتان، بنـدر گـز، جنگل های کوهسـتانی بین تنکابـن و چورتـه پراکندگی دارد.

قسمت مورد استفاده
برگ، میوه، شاخه های کوچک.

کاربرد درمانی
ــنتی در  ــور س ــش دارد. به ط ــون و آرام بخ ــار خ ــی فش ــت کاهش دهندگ خاصی
فشــار خــون بــاال و ســردرد ناشــی از آن، آرترواســکلروزیس، ضربــان قلــب بــاال 

بــا منشــاء عصبــی بــه کار مــی رود.

آثار فارماکولوژیک
ــی )NK( در  ــنده طبیع ــلول های کش ــمیت س ــش س ــرای افزای ــم ب دو مکانیس

ــت: ــده اس ــزارش ش ــاه گ ــیله گی ــا به وس ــان توموره درم
1( تسریع باند شدن بین NK و سلول های هدف تومور.

ــدف  ــلول های ه ــه س ــرای این ک ــود در NK ب ــپتورهای موج ــت رس 2( تقوی
ــد. ــائی کنن ــور را شناس توم

مقدمه
گیاهـان از همـان آغـاز تمـدن بشـری در درمان هـای داروئی بـه کار برده می شـدند و حتـی بعضی از مشـتقات آنان ماننـد آسـپرین، رزرپین و 
گلیکوزیدهـای قلبـی نقـاط اتـکای اصلـی در دارو درمانـی بوده انـد. امـروزه نیز داروهـای گیاهی سـهم بزرگـی از فرآورده های داروئـی تجارتی 
سـاخته شـده را بـه خود اختصـاص داده اند که بـرای مثال می تـوان از افدرین از گیاه افدرا، دیژیتوکسـین از گل انگشـتانه، سالیسـین از درخت 
بیـد و رزرپیـن از گل مـار را نـام بـرد و حتـی کشـف داروی ضـد سـرطان Paclitanel از گیـاه سـرخدار، بـر نقش گیاهـان به عنوان یـک منبع 
جاودانـه بـرای طـب مـدرن تأکیـد مضاعفـی می باشـد. اگرچه با توسـعه صنایـع داروئی در اوایـل قرن بیسـتم، داروهـای گیاهی تا حـد زیادی 
اعتبـار و ارزش خـود را نسـبت بـه داروهـای جدیـد صناعی در بیـن اطباء از دسـت دادند. گیـاه دارواش با نـام علمـي viscum album L و نام 
انگلیسـي Mistleoes بـه تیـره Viscaceae و رده تـک لپـه اي ها تعلـق دارد، همچنیـن در بعضي از منابع تیـره مذکـور را Loranthaceae نامیده 

و بـراي آن سـه جنـس در ایـران در نظر مي گیرنـد کـه دارواش از جنس Viscum مي باشـد.
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احتیاط مصرف
به دلیل اثرات سمی دانه گیاه، مصرف نشود.

منع مصرف
در زمان بارداری مصرف نشود.

ترکیبات شیمیائی
اسـیدهای چـرب، آلکالوئیـد، فالوونوئیـد، الکتیـن، ترپنوئیـد، ویسکوتوکسـین، 

موسـیالژ، سـاکارید، تانـن، نشاسـته.

نحوه و میزان مصرف
1( دم کرده: 6ـ2 گرم برگ خشک گیاه، سه بار در روز میل شود.

2( عصـاره  مائـی: بـه نسـبت 1:1 در الـکل 25%، 3ـ1 میلی لیتـر، سـه  بـار در روز 
میل شـود.

3( تنتور: به نسبت 1:5 در الکل 45%، 0/5 میلی لیتر سه بار در روز میل شود.
4( دم کرده: به نسبت 1:20 در آب سرد، 120ـ40 میلی لیتر روزانه میل شود.

5( عصـاره نـرم: بـه نسـبت 1:2 دم کـرده یـا تنتـور 0/6ـ0/3 میلی لیتر، سـه بار در 
روز میل شـود.

مصرف غذائی
عموماً به عنوان غذا مصرف نمی شود.

گونه هاي موجود در ایران
Viscum  album L  1.  دارواش

Loranthus  grewinij 2.  چشم بلبلي
Lornthus  europaeus 3.  موخور

در ایـن 3 گونـه فقـط مـورد اول وسـوم بـه در ختـان جنگلـي حملـه مي کنند که 
گونـه V.album بیشـتر بـه درخـت زالزالـک و L.europaeus  بیشـتر بـه بلـوط 

غـرب ایـران خسـارت وارد مـي نماید.
دارواش بـه علـت داشـتن سـبزینه، نیمـه انگلـي محسـوب مي شـود ویـک گیاه 
همیشـه سـبز، نیمـه پارازیـت واپـي فیت بـوده که مـي توانـد فتوسـنتز نماید این 
گونـه فاقـد ریشـه وداراي برگ هاي همیشـه سـبز، چرمي، گوشـتي، و به شـکل 
قاشـق مي باشـد، میوه آن گرد، سـفید روشـن )شـبیه مروارید( و درشـت اسـت و 
در داخـل آن بذرهـاي بسـیار چسـبناکي قـرار گرفته، به طـوري که در گذشـته از 

دارواش در تهیـه چسـب آهن اسـتفاده  مي شـده اسـت.
نـام جنـس Viscum از ویسـکوزیته بـه معنـي چسـبندگي وغلظـت گرفته شـده 
اسـت.  عضـو مکنـده در دارواش )Haustorium( نامیده مي شـود و قبل از اتصال 

بـه میزبـان Perhaustorium گفته مي شـود.

زیست شناسي
گیـاه نیمـه انگلـي دارواش بـه صـورت تـک پایـه )مـاده یا نـر ( وپـس از چهار تا 
شـش سـال تولیـد گل مـي نمایـد، بعـد از گل دهـي شـاخه هـاي نر مـي میرند 

ولـي شـاخه هـاي مـاده پـس از آنکـه دانـه آزاد شـد، مـي میرنـد و بـذر دارواش 
در شـهریور مـاه رسـیده وکامـل مـي شـود. گل هـاي گیاه پنـج ماه پـس از گرده 
افشـاني و تلقیـح بـه میـوه تبدیـل مـي شـوند، در میوه هاي رسـیده فشـار داخلي 
زیـادي تولیـد مـي شـود و در صورتي که چنین میوه اي دسـتکاري شـود بذر خود 
را تـا فاصلـه نزدیـک بـه 20 متـر پرتاب مي کنـد و یا بـذر آن به وسـیله پرندگان 
باالخـص مـورد تغذیـه قرار گرفتـه واز طریق مدفوع ویا چسـبیدن بـه منقار پرنده 

از منطقـه اي بـه منطقـه دیگـر انتقال پیـدا مي کند.
بـذر ایـن گیاه به وسـیله ماده چسـبناکي بـه نام ویسـین )Viscin( کـه حتي پس 
از عبـور از امعـاء پرنـده باقـي مـي مانـد، همـراه مدفوع پرنـده خارج شـده و روي 
سـاقه مـي چسـبد و یـا موقـع خـوردن روي منقـار پرنده چسـبیده و هنـگام پاک 

کـردن منقـار، آن را روي شـاخه هـاي درخـت باقي مـي گذارد.

نحوه استقرار و خسارت
وقتـي کـه بـذر دارواش بـر روي سـاقه یـا شـاخه میزبان قـرار گرفـت آنزیم هایي 
جهـت نفـوذ بـه گیـاه تولیـد مـي کنـد و بعـد از چنـد مـاه جوانـه زده و تولیـد 
هوسـتوریوم یا ریشـک مي نماید، این ریشـک ها در امتداد سـطح پوسـت رشـد 
کـرده تـا اینکـه بـه پـاي یـک جوانه یـا برگ مي رسـند، سـپس ریشـک عریض 
شـده و در کنار پوسـت پهن مي شـود، در این هنگام از هوسـتوریوم مکینه ریشـه 
ماننـدي کـه از مرکز ریشـک  خارج شـده را مسـتقیماً بـه داخل گیاه نفـوذ داده و 
بـه آونـد هـاي آبکش وکامبیـوم مي رسـاند و با گیـاه پیونـد فیزیولوژیکـي ایجاد 

مـي نماید.
از ایـن هیسـتوریوم سیسـتم رشـته اي طولي و مته هاي شـعاعي کـه کاًل در کار 
جـذب آب و مـواد غذایـي هسـتند بـه وجود مـي آید و بـه تدریج به شـکل مکنده 
در آمده و در بهار سـال سـوم دو برگ اولیه انگل ظاهر مي شـود و در وسـط این 
بـرگ هـا جوانه اي مالحظه مـي گردد که در سـال چهارم تولید شـاخه هاي اولیه 

را مـي نمایـد و بعـد از آن تولیـد بذر نموده و سـیکل جدیدي شـروع مي گردد.

نحوه خسارت
گیــاه نیمــه انگلــي دارواش فاقــد ریشــه بــوده وروي گیــاه میزبــان مســتقر شــده 
و آب و مــواد غذایــي مــورد نیــاز خــود را کــه در واقــع خــود بایــد از خــاک تأمیــن 
نمایــد، از شــیره خــام میزبــان اســتحصال مــي کنــد. بــا جــذب آب و مــواد غذایي 
بــه وســیله دارواش آن قســمت از ســاقه کــه باالتــر از نقطــه آلودگــي قــرار گرفته 
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بــه مــرور ضعیــف شــده و خشــک مــي شــود.
عــالوه بــر آن موقعــي کــه آلودگــي شــدید باشــد، قــدرت حیــات تمــام شــاخه یــا 
درخــت بــه تحلیــل مــي رود و تــوازن هورمونــي میزبــان بــه هــم خــورده وایــن 
عــدم تعــادل باعــث تحریــک جوانــه هــاي جانبــي شــده و شــاخه هــاي زیــادي 

بــه وجــود مــي آیــد. 
ایـن گیـاه نیمـه انـگل در موقـع جوانـه زدن  تولیـد سـمي مـي کند، کـه برروي 
گالبـي روي آوندهـا تاثیـر کرده و شـاخه هاي آن را مي خشـکاند. در آلودگي هاي 
شـدید، دارواش درخـت را ضعیـف نمـوده و آمـاده بـراي حملـه پاتـوژن هـاي 

پوسـیدگي چـوب، ریشـه و شکسـتگي و سـرانجام مـرگ درخـت مـي نماید.

روش هاي کنترل
۱. مبـارزه بیولوژیکـي: ایـن روش در حال حاضر بیشـتر در سـطح تحقیقاتي 
بـوده و جـزو روشـهاي روتیـن و معمول کنتـرل نگردیده اسـت کـه در اینجا تنها 
قصـد اشـاره بـه ایـن روش مـي باشـد. بـر اسـاس تحقیقات انجـام شـده چندین 

گونـه از قارچهـا قادرنـد موجب بیمـاري در گیـاه دارواش گردند.
2. مبـارزه مکانیکـي: ایـن روش کـه بـراي عمـوم افـراد روشـي سـاده و 
آشـنا مي باشـد )صـرف نظـر از میـزان کارآیـي و اثـرات مثبـت یـا منفـي آن( از 
گذشـته هاي دور در تمامـي نقـاط دنیـا و همچنین در کشـورمان اعمال مي شـده 
و هنـوز نیـز بـکار مـي رود و خـاص تنهـا ایـن معضـل نبـوده و براي حذف سـایر 

عوامـل خسـارت زا بـکار مـي رود.
در رابطـه بـا انـگل دارواش، بـر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده، قطع شـاخه هاي 
آلـوده در حـدود 20  سـانتی متـر پاییـن تـر از محـل آلودگـي مؤثر مي باشـد. به 
هـر حـال هر طریقي کـه موجب کاهـش کلوني هاي انـگل گردد، بـذر کمتري از 
انـگل تولیـد و انتشـار آن براي سـالهاي بعد کمتـر مي گردد. برخي نیز پوشـانیدن 
بافت هـاي آلـوده گیـاه میزبان را بـا نوارهاي تیره جهـت جلوگیري از رسـیدن نور 
بـه انـگل مفیـد مـي داننـد. چـرا کـه دارواش یک گیـاه نیمه انـگل بـوده و براي 

تولیـد سـبزینه نیاز به تابـش نور خورشـید دارد.
3. کنتـرل شـیمیایي: در ایـن رابطـه یـک سـري از مـواد شـیمیایي علـف 
کـش مطـرح مـي باشـند. چـرا کـه دارواش نیـز هماننـد یـک گیـاه علفي بـوده، 
حساسـیت هاي ایـن گـروه از گیاهـان را در برابر علـف کش هاي شـیمیایي دارد.

از طرفـي بـا توجـه به اینکه دارواش یک گیاه همیشـه سـبز بوده ولـي میزبانهاي 
آن عمدتـاً خزان کننده هسـتند. اسـتفاده از ایـن مواد در خـارج از فصل رویش که 
گیـاه میزبـان عـاري از بـرگ اسـت و نتیجتـا تحت اثـرات منفي مـاده علف کش 
قـرار نمـي گیـرد و در مقابـل، گیـاه انگلـي دارواش داراي انبوهـي از بـرگ بوده و 

مـواد علـف کش بـر روي آن اثـر گـذارده و موجب مرگ آن مـي گردد. 
در ایــن رابطــه علــف کــش توفــوردی کــه قابــل جــذب و حرکــت در آوند هــاي 
آبکــش مــي باشــد بــه میــزان ده گــرم در لیتــر  مــي توانــد قبــل از جوانــه زنــي 

میزبــان اســتفاده گــردد.
۴. مـاده شـیمیایي اتفون )فلـورل(: الزم به ذکر اسـت که گاهـاً در برخي 
اظهـارات و گزارشـات داخلـي مشـاهده مـي گـردد کـه  اشـتباهاً مـاده شـیمیایي 
اتفـون )فلـورل( را بـه عنوان یک ماده شـیمیایي براي کنتـرل دارواش توصیه مي 
نماینـد. ایـن مـاده تنهـا جهـت کنترل دارواشـک )کـه گیاه انـگل سـوزني برگان 
مـي باشـد( مؤثر اسـت نه بـراي کنتـرل دارواش. در ضمـن این مـاده، علف کش 

نبـوده و تنهـا خاصیـت بازدارندگي از تولیـد بذر دارواشـک را دارد.

خواص درمانی دارواش
در گیاهنامــه هــاي غربــي، چیــن و خاورمیانــه قدیــم تنهــا گونــه مــورد اســتفاده 
ــات  ــروزه خصوصی ــي ام ــت ول ــوده اس ــه )Viscum album( ب ــکي گون در پزش
دارویــي و درمانــي گونــه هــاي دیگــر  نیــز کشــف شــده اســت. دارواشــها داراي 
ــف  ــاي مختل ــن و نمکه ــداري تان ــن و مق ــت، رزی ــن ثاب ــد، روغ ــیالژ، قن موس

هســتند. 
ــر،  ــل تخمی ــهء عم ــه در نتیج ــت ک ــین اس ــن ویس ــاه، رزی ــال گی ــمت فع قس
ــده،  ــودر ش ــاي پ ــود. از برگه ــي ش ــي م ــبنده و رزین ــگ، چس ــوده اي زرد رن ت
ســته هاي رســیده و شــاخه هــاي جــوان و یــا عصــاره مایــع، در درمــان اســتفاده 
ــوره  ــا در ک ــوا ی ــع آوري ودر ه ــار جم ــواًل در به ــها را معم ــد. دارواش مي کنن

ــد.  ــي کنن ــک م ــت خش ــه فارنهای ــاي 106 درج ــي در دم الکتریک
ــا  ــاالت متحــده معمــواًل از جوشــانده ی ــق و در ای ــا بیشــتر از روش تزری در اروپ
از تنتــور )عصــاره الکلــي( اســتفاده مــي کننــد. دز دارویــي دارواش بســیار کــم و 

مقادیــر زیــاد آن مــي توانــد ســمي باشــد. 
از خـواص درمانـي ایـن گیـاه مـي توان به کـم کردن فشـار خون، بهبـود گردش 
خون، شـل نمودن سـفتي عضالنـي، بند آورنـده خونریزي داخلي، تشـنج، نقرس، 
هیسـتري )نوعـي بیمـاري رواني که با شـبیه سـازي اختـالالت گوناگـون همراه 
اسـت(، سـیاه سرفه، آسـم، سـرگیجه، اسـهال، تپش قلب، صرع، رماتیسم، سردرد 

میگرنـي، اضطـراب و اخیـراً به سـرطان و ایدز اشـاره کرد.
در بســیاري از نقــاط غــرب کشــور نیــز روســتائیان جهــت درمــان دمــل و زخــم و 
حتــي شکســتگي و ضــرب دیدگــي دســت و پــا از ایــن گیــاه اســتفاده مــي کنند. 
ــرگ موخــور  ــرم شــده ب ــز از  ن ــالم نی در مناطــق غــرب کشــور بخصــوص ای
)نوعــي دارواش( بــراي خــروج چــرک از زخــم و دمــل اســتفاده مي کننــد و نیــز 
ــالم  ــازه و س ــاخه هاي ت ــتخوان، ش ــتگي اس ــي از شکس ــش درد ناش ــراي کاه ب
گیــاه را بــر روي محــل شکســتگي مــي گذارنــد. از ســاییده میــوه موخــور نیــز 

بــه عنــوان موبــر اســتفاده مــي کننــد.
***

منابع:

http://www.iranwatershed.com -
http://www.aftabir.com -
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احداث بادشکن پیرامون باغات، مزارع، مراتع، دیمزارها و دامداری ها 

راهکاری موثر بر کاهش معضالت زیست محیطی کشاورزی ایران 

وحیدرضا شادفر- کارشناس ارشد منابع طبیعی

ــه 9 درصــد درآمــد  ــران ســاالنه نزدیــک ب ــه کارشناســان، کشــور ای ــه گفت ب
ناخالــص ملــي خــود یعنــي معــادل 80 هــزار میلیــارد ریــال را در اثــر خســارات 
ــا  ــت بیشــترین خســارات ب ــن وضعی زیســت محیطي از دســت مي دهــد. در ای
25 هــزار و 500 میلیــارد ریــال در بخــش آب و پــس از آن بــا 22 هــزار و 600 
میلیــارد ریــال در بخــش ســرزمین و جنــگل کــه شــامل اراضــي کشــاورزي، 

ــت. ــوده اس ــود ب ــایش مي ش ــا و فرس ــع، تاالب ه ــا و مرات جنگل ه
ــان از  ــزار توم ــش از 33 ه ــه بی ــط ماهان ــور متوس ــده بط ــر ش ــارات ذک خس
ــري  ــا جلوگی ــد ب ــر مي رس ــه نظ ــد، ب ــم مي کن ــي ک ــاي ایران ــفره خانواره س
کارهــاي  و  اصــالح مدیریت هــا  و  زیســت محیطي موجــود  از خســارات 
ــل شــده  ــاي تحمی ــوان بخشــي از هزینه ه ــردم، بت ــا م فرهنگــي آموزشــي ب

ــرد. ــردم را حــذف ک ــه م ب

مقدمه
در حــال حاضــر حفــظ محیــط زیســت و دســتیابی بــه توســعه پایــدار از مباحــث اصلــی و اساســی اســت کــه در ســرلوحه برنامــه ممالــک 
مختلــف جهــان از جملــه ایــران قرارگرفتــه اســت، اقلیــم و خــاک مهمتریــن فاکتــور تعییــن کننــده در توســعه طــرح هــای کشــاورزی و 
منابــع طبیعــی مــی باشــند و ایــن موضــوع اهمیــت حفاظــت از ایــن منابــع را بیــان مــی کنــد. مهمتریــن چالــش جهــان امــروز، امنیــت 
غذایــی و تأمیــن ایــن نیــاز اولیــۀ انســانی اســت کــه موجــب تشــدید مشــکالت زیســت محیطــی و بــوم شــناختی گردیــده، داســتان گــذار 

از کشــاورزی ســنتی بــه کشــاورزی مــدرن، داســتان گــذار از پایــداری بــه ســوی ناپایــداری و بــی ثباتــی اســت. 
ــدن،  ــی ش ــت. مانداب ــده اس ــاک ش ــع خ ــبب زوال مناب ــران س ــه ای ــان ازجمل ــاط جه ــیاری از نق ــطح در بس ــد س ــد در واح ــش تولی افزای
ــی،  ــان زای ــوری آب، بیاب ــاک، ش ــوری خ ــا، ش ــی آب ه ــاک، آلودگ ــدن خ ــی ش ــاک، نمک ــی خ ــواد غذای ــتخراج م ــاک، اس ــایش خ فرس
ــاورزی  ــتفاده در کش ــورد اس ــمی م ــیمیایی و س ــواد ش ــر م ــی ب ــرات منف ــی، تأثی ــوه طبیع ــای بالق ــن ه ــطح زمی ــش س ــی، کاه جنگل زدای

ــت. ــالت اس ــر معض ــتم و .... از دیگ ــده اکوسیس ــودات زن ــر و موج ــالمت بش برس
براســاس دومیــن گــزارش ملــي محیــط  زیســت کشــور بــا وجــود اینکــه کشــور ایــران بــا ســرانه 0/2 هکتــار جنــگل، جــزو کشــورهاي 
فقیــر از نظــر جنــگل بــه حســاب مي آیــد، بــا ایــن حــال ســاالنه بطــور متوســط ۱۴2 هــزار هکتــار جنــگل نابــود مي شــود کــه عــوارض 

ــم. ــاهده مي کنی ــردم مش ــر م ــرت و فق ــي و مهاج ــاي جنگل ــاک در عرصه ه ــایش خ ــر و فرس ــیالب ها و فق ــدید س ــا تش آن  را ب

ــاي  ــت ه ــوم دش ــک س ــدود ی ــي )ح ــع آب زیرزمین ــدن مناب ــود ش ــا ناب ب
ــي ممنوعــه اعــالم شــده(  ــر زمین ــز کشــور از نظــر برداشــت آب زی حاصلخی
بــا ایــن حــال آلودگــي اغلــب منابــع آب ســطحي بویــژه در حوضــه کارون و 
ــع آب ســطحي کشــور را شــامل  ــک ســوم مناب ــًا ی دز و کرخــه کــه مجموع
ــادان، خرمشــهر و حتــي اهــواز در  مي شــوند، باالســت و شــهرهایي چــون آب
ــه هــر  ــي اســت ک ــن درحال ــد و ای ــرار دارن ــت نامناســب آب ق ــرض کیفی مع

ــده اند!. ــع ش ــور واق ــه کش ــن جلگ ــهر ها در پرآب تری ــن ش ــه ای س
  اگــر رونــد تخریــب منابــع طبیعــي و محیط زیســت کشــور ادامــه پیــدا کنــد، 

دیگــر بســتر تولیــدي بــراي فعالیــت دیگــر عرصه هــا نخواهیــم داشــت. 
ــدید  ــای ش ــاروری، دارای پیامده ــش ب ــل کاه ــه دلی ــاک ب ــایش خ ● فرس
زیســت محیطــی مــی باشــد. ســاالنه 5/1 میلیــارد تــن خــاک در اثــر 
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ــت ناخالــص  فرســایش از بیــن مــی رود کــه معــادل 14 درصــد ســرمایۀ ثاب
کشــور اســت. بخــش گســترده ای از خــاک هــای ایــران بــه لحــاظ شــوری، 
ســدیمی بــودن یــا وضعیــت ماندابــی و مشــکالت زهکشــی در حــال حاضــر 

ــد. ــا شــده ان ــتفاده ره ــدون اس ب
ــن  ــه شــوری مهمتری ــه آب، ازجمل ــوط ب ● مشــکالت زیســت محیطــی مرب
ــوم  ــک س ــدود ی ــه ح ــت ک ــاری اس ــا آبی ــه ب ــی آب در رابط ــکل کیف مش
زمین هــای آبــی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. آلودگــی آب بوســیله کودهــا 
ــی  ــی ناش ــی از فاضــالب، آلودگ ــی ناش ــاورزی، آلودگ ــیمیایی کش ــواد ش و م
ــش  ــب افزای ــاب موج ــاورزی فاری ــد کش ــی و ... هرچن ــای صنعت از پســاب ه
ــر  ــب و غی ــاری نامناس ــال آبی ــن ح ــی درعی ــده ول ــوالت ش ــرد محص عملک
کارآمــد باعــث بــه هــدر رفتــن آب، آلودگــی آب هــای ســطحی و زیرزمینــی، 

ــزی خــاک شــده اســت. ــدن حاصلخی آســیب دی
● یکــی دیگــر از مشــکالت فعلــی کشــاورزی رایــج، اســتفادۀ بــی رویــه از 
نهــاده هــای شــیمیایی در قالــب کــود و آفــت کــش هــای شــیمیایی اســت 
کــه پیامدهــای جــدی اقتصــادی، زراعــی و زیســت محیطــی بدنبــال داشــته 
اســت. کاربــرد آفــت کــش هــا و کودهــای شــیمیایی در ایــران همچــون ســایر 
کشــورهای جهــان ســوم، در 4 دهــه گذشــته ســریعًا رو بــه افزایــش گذاشــت. 
بــا وجــودی کــه تقاضــا بــرای ایــن مــواد بســرعت در حــال افزایــش اســت، 
ــرف  ــم مص ــرل و تنظی ــذاری کنت ــون گ ــرای قان ــی ب ــچ تالش ــفانه هی متأس
ــای ســطحی و  ــی آب ه ــًا آلودگ ــده اســت. نتیجت ــل نیام ــات بعم ــن ترکیب ای
زیرزمینــی، توســط کودهــا و آفــت کــش هــای محلــول در آب، خطــر بزرگــی 
ــی  ــرات محیط ــد. اث ــی کن ــد م ــت را تهدی ــط زیس ــر و محی ــه بش ــت ک اس
آفــت کــش هــا عــالوه بــر حیــات وحــش، ســالمت انســان را نیــز از طریــق 
مصــرف غذاهــای آلــوده و یــا تمــاس مســتقیم بــا آفــت کــش، تحــت تأثیــر 

قــرار داده اســت.
ــروژن، 600  ــود نیت ــن ک ــون ت ــدود 5/1 میلی ــال 1378 ح ــران در س ● در ای
هــزار تــن کــود فســفات و 250 هــزار تــن کــود پتــاس مصــرف شــده اســت. 
ــران  ــی در ای ــه کــود مصرف ــدم ب ــد گن ــی اســت کــه نســبت تولی ــن درحال ای
ــۀ ســموم  ــی روی ــدی کاهشــی داشــته اســت! از طــرف دیگــر مصــرف ب رون
شــیمیایی مشــکالت زیســت محیطــی و بهداشــتی زیــادی را در ایــران ایجــاد 
ــرای ارزیابــی بقایــای ســموم  ــی ب ــه کنترل کــرده اســت. متأســفانه هیــچ گون
گیاهــی در محصــوالت غذایــی نیســت و در بســیاری مــواد غذایــی، بقایــای 
ســموم چنــد برابــر بیــش از حــد مجــاز اســت. شــواهد ایــن امــر شــیوع انــواع 

بیمــاری هــای کبــدی و ســرطان هــا و مســمومیت در ایــران اســت.
ــادی را  ــای زی ــش ه ــم، چال ــر اقلی ــر تغیی ــاورزی ب ــی کش ــرات منف ● تأثی
ــر  ــا، تغیی ــاری ه ــات و بیم ــیوع آف ــش ش ــه افزای ــرار داده ک ــا ق ــراروی م ف
الگــو و افزایــش وقایــع غیرطبیعــی آب و هوایــی، طوفــان هــا خشــکی هــای 

ــد. ــی رون ــوارد بشــمار م ــن م ــۀ ای ــار از جمل ــل انتظ غیرقاب
● تعــداد گونــه هــای گیاهــی و جانــوری دچــار کاهــش شــدید شــده انــد کــه 
ــن می باشــد.  ــر ژنتیکــی کــره زمی ــای کاهــش ذخای ــه معن ــر خــود ب ــن ام ای
افزایــش جمعیــت، نیــاز بــه غــذای بیشــتر، درآمــد بیشــتر و افزایــش مصــرف 
پروتئیــن هــای حیوانــی باعــث تشــدید فشــار روی منابــع خــاک و آب گردیده. 
● خشکســالي هــا نیــز مزیــد برعلــت شــده انــد، خشکســالی بطــور کلــي بــر 

ــع  ــه امــور اقتصــادي )کشــاورزي، مناب تمامــي فعالیــت هــاي بشــري از جمل
ــي( و فرهنگــي  ــور خدمات ــر و ام ــي( اجتماعــي )مهاجــرت، فق ــي، صنعت طبیع
)نابهنجــاري هــاي فرهنگــي و توریســم( تأثیــر مــي گــذارد، کاهــش درآمــد، 
از بیــن رفتــن منابــع مالــي و طبیعــي و خســارات زیســت محیطــی از نتایــج 

مســتقیم خشکســالي هــا مــي باشــند.
ــتند و  ــر هس ــع مؤث ــتفاده از مناب ــی اس ــود کارای ــح در بهب ــت صحی مدیری
می تواننــد جایگزیــن سیاســت هــای غلــط شــوند. یکــی از ایــن نــوع 
ــر کاهــش چشــمگیر تمــام معضــالت  مدیریــت هــای اصولــی کــه عــالوه ب
زیســت محیطــی فــوق، ســبب افزایــش 70درصــدی راندمــان تولیــد و کاهــش 
ــا  ــردد، بادشــکن ه ــی گ ــود و ســموم م ــزان مصــرف آب، ک 50درصــدی می

ــتند. هس
بدلیــل نامناســب بــودن پراکنــش بارندگــی، مدیریــت مراتــع، بیــش از 
هرموضــوع دیگــری ضــروری اســت چراکــه مراتــع، یکــی از منابــع مهــم تولید 
ــد. باالخــص در  ــا اهمیــت و ارزش زیســت محیطــی قابــل توجــه ان ثــروت ب
مناطــق خشــک و نیمــه خشــک کــه بــاران تنهــا راه تأمیــن آب مراتــع اســت، 
مانــدگاری بیشــتر رطوبــت بحــث مهمتــری اســت کــه بــا احــداث بادشــکن 
موزاییــک و مشــبک در مراتــع، جهــت رســیدن بــه هــدف یعنــی تولیــد علوفــه 

بیشــتر الزم االجراســت.
- عــالوه بــر کاهــش معضــالت 20 گانــه زیســت محیطــی، ماننــد فرســایش 

خــاک و ... .
- عالوه بر70% افزایش راندمان تولید.

- عالوه بر کاهش مصرف کود و ســموم شیمیایی.
- احــداث بادشــکن هــا، بــا گونــه هــای مثمــره یــا گونــه هایــی بــه منظــور 
تولیــد چــوب، بــا فــروش میــوه، بهتریــن درآمــد جایگزیــن بــرای روســتاییان 
خواهــد بــود. پــس مــی تــوان بــا برنامــه ریــزی، فرهنــگ ســازی و ترویــج و 
آمــوزش اســتفاده صحیــح از آب کــم موجــود بــا احــداث بادشــکن هــا میــزان 

مصــرف آب در آبیــاری را کاهــش داد و بحــران را از بیــن بــرد.
ــع، دیمزارهــا، دامــداری هــا،  ایجــاد بادشــکن پیرامــون باغــات، مــزارع، مرات
چــراگاه هــا، مرغــداری هــا و نهایتــًا روســتاها بعنــوان )مراکــز تولیــد ناخالــص 
کشــور( مــی توانــد راهگشــای دســتیابی بــه توســعه پایــدار واقعــی در بخــش 

کشــاورزی و منابــع طبیعــی کشــور باشــد. 
***
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بررسی سموم درکشاورزي
مهندس عاشوري

تاریخچه
ــش از  ــه بی ــي ب ــاي گیاه ــاري ه ــات و بیم ــا آف ــیمیایي ب ــارزه ش ــت مب قدم
هــزار ســال قبــل از میــالد مســیح بــر مــي گــردد. در کتــب یونانــي اشــاره بــه 
ــا در  ــیدني( آن ه ــي )تنفسي،کش ــت تدخین ــردي و خاصی ــاي گوگ ــش ه کنه ک

ــالد شــده اســت. ــل از می هــزار ســال قب
چینــي هــا حــدود چهــا رصــد ســال پیــش از ترکیبــات آرســینیکي جهــت مبــارزه 
باغچــه اي اســتفاده مــي کــرده انــد. اولیــن حشــره کــش طبیعــي نیکوتیــن بوده 
کــه از بــرگ تنباکــو  بــراي مبــارزه بــا ســر خرطومــي گیــالس اســتفاده شــده 
اســت. در ایــران از گــرد گل هــاي داوودي، بــه عنــوان حشــره کــش اســتفاده 
ــر  ــاده مؤث ــاه، م ــن گی ــاي ای ــالدي از گل ه ــال 18500 می ــت، در س ــده اس ش
پیرتریــن اســتخراج شــد. در قــرن نوزدهــم ترکیبــات معدني زیــادي بــراي مبارزه 

مقدمه
بـا افزایـش جمعیـت جهـان، گریزي از گسـترش کشـاورزي جهت تأمین منابـع غذایي نمي باشـد. از طرفي با گسـترش کشـاورزي، ناپایـداري در 
اکوسیسـتم هـاي طبیعـي بوجود آمـده و توازن محیط از بین رفته اسـت. در حقیقت انسـانها در طبیعت دسـت بـرده اند تا محصوالت خاص بدسـت 
آورنـد. اما طبیعت تسـلیم فشـار ها نشـده و تمایـل به ایجاد تـوازن مجدد در محیـط دارد که این عکس العمل هـا به صورت عوارضـي همچون آفات، 
بیمـاري هـا و علـف هـاي هرز آشـکار مي شـوند و همـواره تأثیر این عوامل در محصوالت کشـاورزي بسـیار چشـمگیر بوده اسـت. بشـر بـه تدریج 
دسـت بـه ابـداع روش هایـي بـراي مبارزه زده اسـت که در کشـاورزي نوین منجر به تولید و اسـتفاده از سـموم مختلف گردیده اسـت، تـا نتایجي از 
جهـت افزایـش بـازده کمـي وکیفي محصـوالت حاصل گـردد، در یک نگاه کلـي مي تـوان گفت هدف کشـاورزي نوین تحقق توسـعه پایدار اسـت. 
در رونـد ایـن تحـول بایـد به حفظ جمعیت موجـودات مفید نیـز توجه کرد، در غیـر این صورت عوامـل کنترل کننده طبیعـي از بین مي رونـد و طغیان 
آفـات رخ مـي دهـد. در ایـن میان اثرات سـوء سـموم بر سـایر موجودات و مسـمومیت هاي ناشـي از کاربـرد آفت کش هـا و هزینه هاي گـزاف تولید 
سـموم شـیمیایي و عـوارض اسـتفاده بـي رویه از سـموم باعث شـده اسـت تا نیـاز به اسـتفاده اصولـي از این مواد بسـیار بـا اهمیت و جـدي مورد 
بررسـي قـرار گیـرد.  بنابرایـن مـي توان گفت نیـاز به این مـواد اجتناب ناپذیر اسـت. ولي کاربـرد صحیح و دقیق این مـواد باعث مي شـود تا حداقل 
اثـرات سـوء بـه محیـط زیسـت وارد شـود. امروزه نظـام مبارزه تلفیقـي با آفات ایـن هـدف را دنبال مي کنـد و به این هدف نزدیک شـده اسـت. هر 

کـدام از سـموم تولیـد شـده داراي اثـرات بیولوژیک خاص هسـتند که ممکن اسـت روي آفـات، بیماري هـا و علف هاي هرز مؤثر باشـند.

ــاه دریــس اســتفاده  ــا  آفــات معرفــي شــدند و همچنیــن از رتنــون ریشــه گی ب
حشــره کشــي مي شــده اســت.

آرسینیت مس ناخالص علیه سوسک برگخوار سیب زمیني
آرسنات سرب علیه ابریشم باف ناجور

علــي رغــم موفقیــت زیــاد ســموم معدنــي فــوق در کنتــرل آفــات، مانــدگاري 
زیــاد ایــن ســموم و مســمومیت هــاي شــدید آنهــا مشــکل ســاز بــوده اســت. لذا 
از آن بــه بعــد تحقیقــات جهــت ســاخت ترکیبــات آفــت کــش بــا ســمیت و دوام 
کمتــر ادامــه یافــت و منجــر بــه معرفــي ترکیبــات آلــي نظیــر روغن هــاي نفتــي، 
ــار  ــراي اولین ب ــد و در ســال 1921 ب ــو کــروزول گردی ــرو اورت ــات دي نیت ترکیب
هواپیمــا در کار سمپاشــي مــزارع و باغــات بــه کار گرفتــه شــد کــه خــود یــک 
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گام بــزرگ در اســتفاده انبــوه از ســموم و مبــارزه همگانــي علیــه آفــات بــود.
ــن  ــا اســتفاده از همی ــي تکامــل حشــره کــش هــاي شــیمیایي ب ــه طــور کل ب
ترکیبــات گیاهــي نظیــر )نیکوتیــن، روتنــون، پیرتریــن(، آرســنیک هــا و روغن ها 
آغــاز شــده اســت، ایــن دســته بعدهــا اولیــن گــروه ســموم  نــام گرفتنــد. اولیــن 
حشــره کــش هــاي آلــي ترکیبــات تیوســیانات و دي نیتــرو بودنــد کــه اســتفاده 

وســیعي از آنهــا صــورت گرفــت.
تــا ســال 1939 حشــره کــش هــاي معدنــي کاربــرد زیــادي داشــتند تــا اینکــه 
خــواص حشــره کــش DDT نقطــه عطفــي در ســموم آلــي شــیمیایي شــناخته 
شــد و دانشــمندان ســوئدي جایــزه نوبــل را در ایــن زمینــه بدســت آوردنــد و در 
راه مبــارزه بــا سوســک بــرگ خــوار ســیب زمینــي بســیار مؤثر شــد و پــس از آن 
اثــرات حشــره کشــي ترکیبــات کلــره دیگــري نظیــر گامکســان، آلدریــن و دي 

آلدریــن نیــز شــناخته شــد و در ســطح وســیع کاربــرد پیــدا کردنــد. 
ایــن ترکیبــات بســیار مؤثــر بودنــد امــا در بافــت هــاي بــدن موجــودات زنــده 
تجمــع مــي کردنــد و بــا اثــرات تجمعــي خــود بیشــترین آســیب را  بــه بــدن وارد 
ــدگار  ــز بســیار مان ــد و از طرفــي در چرخــه هــاي زیســتي محیــط نی مــي آورن
بــوده و اثــرات بــا دوامــي داشــتند. لــذا تحقیقــات در جهــت اســتفاده از ترکیبــات 
فســفره آغــاز شــد، ترکیبــات آلــي فســفره خــواص خطرناکــي نداشــته و بــا طیف 
اثــر وســیع و ســمیت بســیار کمتــري روي پســتانداران عمــل مــي کردنــد و بــه 
ســرعت تجزیــه شــده و بــه مــواد غیــر ســمي تبدیــل مــي شــدند و بنابرایــن این 
دســته گــروه دوم ســموم نامیــده شــدند. مهــم تریــن آن هــا ترکیبــات کارباماتهــا 

هســتند کــه پــر مصــرف تریــن آنهــا کارباریــل )ســوین( اســت.
ــده و  ــم کنن ــده، عقی ــده، دورکنن ــب کنن ــات جل ــد از ترکیب ــوم، عبارتن ــروه س گ
ــر  ــزم هــاي بیمــاري زا نظی ــي شــامل میکروارگانی حشــره کــش هــاي میکروب
قــارچ هــا، باکتــري هــا، ویــروس هــا، نماتدهــا و ... کــه بــه عنــوان نســل ســوم 

نیــز مشــهورند.

اسامي مختلف سموم
هریک از سموم داراي چندین نام هستند.

)Entry name( نام عمومي
ــده  ــنهاد ش ــش پیش ــت ک ــب آف ــازنده ترکی ــه س ــط مؤسس ــي توس ــام عموم ن
ایــن نــام ابتــدا بوســیله مؤسســه اســتاندارد ملــي کشــوري تصویــب مــي شــود 
و ســپس بــراي اینکــه بــه صــورت یــک نــام بیــن المللــي پذیرفتــه شــود بــه 

ــردد.  ــي گ ــي )ISO( پیشــنهاد م مؤسســه اســتاندارد جهان
ــگام  ــه هن ــي اســت ک ــام عموم ــک ن ــواًل داراي ی ــب شــیمیایي معم ــر ترکی ه
نوشــتن در منابــع علمــي حــرف اول آن کوچــک نوشــته مــي شــود، مگــر اینکــه 
در ابتــداي جملــه قــرار گیــرد. بــه عنــوان مثــال کارباریــل )Car baryl( کــه نــام 

عمومــي یــک ترکیــب از گــروه کارباماتهــا اســت.
نــام عمومــي اطالعاتــي در مــرد ســاختار شــیمیایي نمــي دهــد امــا گاهــي اوقات 

از نــام مــاده اولیــه نیــز در نامگــذاري اســتفاده مي شــود.

)Trade name( نام تجاري یا نام فرموالسیون
اســامي تجــاري بــراي هــر ترکیــب معمــواًل معتــدد بــوده و دلیــل آن نیــز تعــدد 

کارخانجــات ســازنده و نیــز فرموالســیونهاي مختلــف از آن ترکیــب اســت. حرف 
اول نــام تجــاري معمــواًل بــزرگ نوشــته مــي شــود. 

ــف  ــام تجــاري مخف ــام تجــاري )Sevin(، عالمــت روي ن ــال ن ــوان مث ــه عن ب
ــودري  ــورد شــکل پ ــام درم ــن ن ــت شــده اســت. ای ــا ثب ــه Rigestered ی کلم

ــکار مــي رود.  ســوین ب
در حالي که نام این ترکیب در حالت محلول )sevimol( است.

نام شیمیایي
 )iupac( ایـن نـام براسـاس قوانین اتحادیه بین المللي شـیمي محض و کاربـردي
انتخـاب مـي شـود. در حقیقـت این نام بیـان کننده اجزاء تشـکیل دهنده سـاختار 

شـیمیایي  ترکیـب و نحـوه قرار گرفتن آنها نسـبت به هم اسـت. 
به طور مثال نام شیمیایي کارباریل، naphtyl methyl  carbamat-1 است.

فرمول بسته شیمیایي
ایــن فرمــول بیــان کننــده تعــداد و نــوع اتــم هــاي تشــکیل دهنــده مولکــول 
ــیمیایي آن  ــاختمان ش ــه س ــع ب ــي راج ــت و اطالعات ــیمیایي اس ــب ش ترکی

نمي دهــد.
به عنوان مثال فرمول بسته کارباریل به صورت bn است.

فرمول ساختماني
ــاي  ــم ه ــال ات ــوه اتص ــن و نح ــرار گرفت ــب ق ــاختماني ترتی ــول س در فرم

تشــکیل دهنده مولکــول مــاده ســمي نمایــش داده مــي شــود.

فرموالسیون سموم آفت کش

۱. فرموالسیون هاي خشک
)D or Dp( الف- گرد یا فرموالسیون پودري

)G( ب - گرانول
ت - میکروکپسول

)Pd( ث - طعمه هاي مسموم
)P( ج - خمیرها

 
2.  فرموالسیون هاي مخصوص محلول پاشي

)WP( الف - گردهاي خیس شونده
ب - امولسیون شونده ها

ت - امولیسیون هاي معکوس
)WSC( ث - محلول هاي قابل حل در آب

)WSP( ج - پودرهاي قابل حل در آب
)F( ح - سوسپانسیون هاي کلوئیدي

)Ultra low volume( خ - فرموالسیون غلیظ با حجم فوق العاده کم

● محلول هاي روغني
R.T.U فرموالسیون ●
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3. فرموالسیون هاي مواد گازي و شبه گازي
)Fumigants( الف- فرموالسیون مواد تدخیني

ب - آئروزول ها و فرموالسیون هاي دودزا

)IPM( :مدیریت تلفیقي آفات
عبارتســت از بکارگیــري انــواع روش هــاي مبــارزه برعلیــه یــک یــا چنــد آفــت 
ــد خــاص  ــه براســاس اصــول و قواع ــه ک ــازمان یافت ــي منظــم و س ــه صورت ب

صــورت گیــرد.

اهداف مدیریت تلفیقي آفات
مهمتریـن هـدف مدیریـت تلفیقي آفـات پائیـن آوردن جمعیت آفت تا زیر سـطح 
زیـان اقتصـادي اسـت. در مدیریت تلفیقي آفـات درک جایگاه مبارزه شـیمیایي و 
کاربـرد سـموم بسـیار حائز اهمیت اسـت و در زمانـي که جمعیت آفـت پائین تر از 

سـطح زیان اقتصادي اسـت نیاز به اسـتفاده از سـموم نمي باشـد.

مفهوم حفاظت از گیاهان در برابر آفات
ــر مســتقیم  ــه تأثی ــد ک ــه اي از رش ــر مرحل ــت در ه ــت آف کاهــش دادن جمعی
ــي  ــارزه شــیمیایي زمان ــواًل مب ــد. معم ــه محصــول را دارن در ایجــاد خســارت ب
بیشــترین بــازده را خواهــد داشــت کــه آفــت مــورد نظــر در ســنین پائیــن باشــد 
ــه طــور ســریع و کافــي جمعیــت آن را کاهــش مــي دهــد. و در ایــن زمــان ب

اگــر ایــن کار بــه تعویــق بیفتــد هــم ســم بیشــتري مورد نیــاز اســت و هــم تعداد 
دفعــات سمپاشــي بیشــتر خواهــد بــود. حتــي تــا ایــن حــد دقــت الزم اســت کــه 
در صــورت ســم پاشــي مفیــد و بموقــع، بــه علــت عــدم سمپاشــي مــزارع مجــاور 
ــه از  ــي روی ــاز باشــد و در نتیجــه باعــث اســتفاده ب ــورد نی سمپاشــي مجــدد م

ســموم آلــي خواهــد شــد.

آستانه خسارت اقتصادي
ــد ســبب ایجــاد  ــه بتوان ــت ک ــک آف ــت ی ــل انبوهــي جمعی عبارتســت از حداق

ــود. ــول ش ــادي در محص ــارت اقتص خس

سطح زیان اقتصادي
حداکثــر جمعیــت یــک آفــت اســت کــه محصــول قــادر بــه تحمــل آن مي باشــد 

و عملیــات مبــارزه بایــد قبــل از رســیدن جمعیــت آفــت بــه ایــن ســطح باشــد و 
مانــع از طغیــان آفــت مــي شــود.

ــض  ــه مح ــت، ب ــاهده آف ــض مش ــه مح ــان، ب ــم در زم ــتفاده از س ــس اس پ
مشــاهده خســارت، کامــاًل غلــط و غیــر علمــي اســت و هیــچ تناســبي بــا یــک 

ــدارد. ــي و اقتصــادي ن ــارزه منطق مب

اصل اساسي تعیین آستانه اقتصادي
ــا  ــاه ب ــت در روي گی ــک آف ــادي ی ــت ع ــن نســبت جمعی ــود بی ــالف موج اخت
جمعیتــي از همــان گونــه کــه قــادر بــه ایجــاد خســارت کمــي و کیفــي اقتصادي 
ــارزه  ــي شــود. در مب ــده م ــن آســتانه اقتصــادي نامی شــود اصــل اساســي تعیی

اقتصــادي بایــد آفــات کلیــدي مــورد برنامــه ریــزي باشــند.

آفات کلیدي
عبارتســت از مهمتریــن آفــت موجــود در بیــن چنــد آفــت روي گیــاه بــا جمعیتــي 
ــه ایجــاد خســارت کمــي وکیفــي اقتصــادي بایــد  ــه کــه قــادر ب از همــان گون

آفــات کلیــدي مــورد برنامــه ریــزي باشــند.

آفات کلیدي: )تعریف دوم(
ــه  ــاه کــه ب ــد آفــت روي گی عبارتســت از مهمتریــن آفــت موجــود در بیــن چن
طــور دائــم و شــدید خســارت مــي زنــد در صورتــي کــه بــر علیــه ایــن آفــت 
مبــارزه نشــود اغلــب انبوهــي جمعیــت آن از آســتانه اقتصــادي تجــاوز مــي کنــد. 
بایــد توجــه داشــت کــه ســود حاصــل از کاربــرد ســموم ممکــن اســت بــه قیمت 
ایجــاد مســمومیت در مصــرف کننــدگان، از بیــن رفتــن جانــوران مفیــد و بــه هم 
خــوردن تعــادل اکولوژیکــي طبیعــت تمــام شــود کــه مســلماً زیــان آن پــس از 

مدتــي دامــن گیــر انســان خواهــد شــد.

استفاده از آفت کش هاي انتخابي
ــات  ــودن ترکیب ــي ب ــت، انتخاب ــي آف ــت تلفیق ــن ارکان مدیری ــي از مهمتری یک

ــه دســت آورد: ــده ب ــق عم ــوان از دو طری ــي ت ــه م اســت ک
1. سمومي که فیزیولوژیکي داراي خاصیت انتخابي هستند.

ـــي داشـــته  ـــت انتخاب ـــي کـــه حال ـــه طریق ـــي ب ـــر انتخاب 2. اســـتفاده از ســـموم غی
باشـــد.

سمیت انتخابي عبارت است از:
یــک مــاده ســمي کــه یــک موجــود زنــده )موجــود هــدف( را بــدون اینکــه بــه 

ســایرین آســیبي برســاند، از بیــن ببــرد.
 

۱. سموم فیزیولوژیکي داراي خاصیت انتخابي
ــد  ــعت بیشــتري دارن ــر وس ــف، اث ــه از لحــاظ طی ــمومي ک ــال حاضــر س در ح
مــورد توجــه هســتند ولــي کاربــرد ســموم انتخابــي بــر چرخــه زیســت کــم اثــر 
خواهــد بــود از ایــن دســته ســموم تعــداد اندکــي وجــود دارد کــه قادرنــد تنهــا بــر 

گروه هــاي خاصــي از میزبــان هــا بــه صــورت انتخابــي عمــل کننــد.
بــه عنــوان مثــال حشــره کــش پریمیــکارپ تنهــا بــر شــته هــا و مگــس هــا 
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ــدون از  ــي ب ــه طــور انتخاب ــد ب ــي قادران ــردي آل ــذارد. ســموم گوگ ــي گ ــر م اث
بیــن بــردن حشــرات، کنــه هــا را از بیــن ببرنــد. در اســتفاده مــداوم از یــک ســم 
انتخابــي خطــر بــروز مقاومــت و از بیــن بــردن دشــمنان طبیعــي آفــت وجــود 
ــي و  ــت دشــمنان طبیع ــظ جمعی ــن ســموم باعــث حف ــي ای ــرد اصول دارد. کارب
تکمیــل اثــر ســموم مــي شــود.  بــا ایــن تفاســیر ســموم انتخابــي خیلــي زیــاد 
نبــوده و امــروزه بــه دنبــال اســتفاده انتخابــي از ترکیبــات غیــر انتخابــي هســتند.

2. استفاده از ترکیبات فاقد خاصیت انتخابي به صورت انتخابي

الف- انتخاب فیزیکي
در ایــن روش ترکیــب آفــت کــش بــه نحــوي اســتفاده مــي شــود کــه ضمــن 
ــر هــدف  ــده غی ــا موجــودات زن ــورد نظــر، از تمــاس ســم ب ــر آفــت م ــر ب تأثی
ــول میکروکپســول در  ــه شــکل گران ــتفاده ســموم ب ــي اس ــود. گاه ــاب ش اجتن

ــر اســت. ــي عمــل کــردن آن هــا مؤث انتخاب

ب - انتخاب اکولوژیکي
در اکثــر کشــورها برحســب دوام مــاده ســمي و نــوع کاربــرد محصــول، فاصلــه 
زمانــي معیــن بیــن کاربــرد ســم تــا برداشــت محصــول تعییــن مــي گــردد کــه 

اصطالحــاً دوره کارنــس نــام دارد.
بــا ایــن تعریــف مــي تــوان بــه اهمیــت زمــان بنــدي صحیــح در مصرف ســموم 
پــي بــرد کــه مســتلزم، شــناخت مراحــل حســاس آفــت بــه ســموم بــراي بــه 
ــمنان  ــظ دش ــدف و حف ــر ه ــودات غی ــر موج ــوء ب ــرات س ــاندن اث ــل رس حداق

طبیعــي آفــت مــي باشــد.
کاربــرد تلــه هــاي فرمونــي و نــوري در مــورد حشــرات بالــغ )شــب  پــره هــا( در 

تعییــن زمــان دقیــق سمپاشــي بســیار مفیــد اســت.
بــه ایــن صــورت کــه در زمانــي کــه تعــداد پروانــه هــاي جلــب شــده بــه حداکثر 
حــد تعییــن شــده مــي رســد. بــا داشــتن اطالعاتــي نظیــر زمــان تخمگــذاري، 
طــول دوره تخمگــذاري، طــول دوره جنینــي، مــي تــوان دربــاره بهتریــن زمــان 

عملیــات سمپاشــي تصمیــم گیــري کــرد.
ــن از  ــدار ممک ــن مق ــوان در کمتری ــي ت ــي م ــق سمپاش ــان دقی ــن زم ــا تعیی ب
ســم بهــره کافــي بــرد و بــه صرفــه اقتصــادي، حفــظ محیــط زیســت وکیفیــت 

مطلــوب محصــول دســت پیــدا کــرد.
بــه طــور کلــي دقــت کــردن بــه روش هــاي بهــره گیــري انتخابــي از ســموم 

بهتــر از اســتفاده از ســموم انتخابــي مــي باشــد.

عامل مؤثر در تأثیرگذاري آفت کش ها
وابســته بــه قابلیــت نفــوذ ســم بــه بــدن آفــت، و رســیدن بــه هــدف و در نهایــت 

تاثیــر بــر روي هــدف، کــه اغلــب سیســتم عصبــي مي باشــد.
حشــره کــش هــاي ســریع اغلــب از راه کوتیکــول یــا روزنــه هــاي تنفســي وارد 
شــده و جــزء ســموم تماســي یــا تدخینــي هســتند و ماهیــت ســم نیــز در نحــوه  

ورود بــه بــدن حشــرات مؤثــر اســت.
ــت و  ــر  اس ــغ بهت ــره بال ــن و حش ــاي مس ــول در الروه ــري کوتیک ــوذ پذی نف
ــز مــي باشــد  ــه حشــره نی ــه گون ــوذ ســم از کوتیکــول وابســته ب ــن نف همچنی

و همچنیــن نفــوذ ســم از نواحــي کــه کوتیکــول نــازک تــري دارنــد بیشــتر از 
ســایر نواحــي اســت.

حشـرات مـاده به نسـبت نـر داراي مقاومت بیشـتري نسـبت به سـموم هسـتند، 
چـون داراي ذخائـر چربـي بیشـتر و احتمـااًل بزرگـي جثه بیشـتري هسـتند. تخم 

حشـرات در زمـان قبـل از تفریـخ حساسـیت زیـادي به سـموم دارند.
ــر  ــون تأثی ــر اســت، چ ــذاري ســموم بســیار مؤث ــر گ ــرارت محیطــي در تاثی ح
ســموم اکثــرا از نــوع بیوشــیمیایي و تابــع حــرارت اســت. از ایــن لحــاظ ســموم 

ــد. ــر بهتــري دارن در محــدوده حرارتــي خــاص خــود تأثی

عوامل مؤثر در بازده کلي عملیات سمپاشي
درصد رطوبت نسبي

هرقــدر رطوبــت نســبي محیــط باالتــر باشــد، ســموم از ســطح سمپاشــي شــده 
دیرتــر خشــک شــده و بالعکــس.

نور خورشید
نــور خورشــید از طریــق اشــعه مــاوراء بنفــش در شکســته شــدن مولکــول مــاده 
ــازده عمــل  ــودن در ب ــت ســمي ب ــظ خاصی ــوده واز  لحــاظ حف ــر ب ســمي مؤث

سمپاشــي مؤثــر اســت.

باد و باران
در جــا بــه جایــي، شســته شــدن و خــارج شــدن ســموم از ســطح سمپاشــي بــه 

غیــراز منطقــه هــدف مؤثــر اســت.

وزش باد
وزش بــاد بــا ســرعت بیشــتر از 10 کیلومتــر در ســاعت، عــالوه بــر انتقــال ذرات 

ســموم محلــول وگردهــا، باعــث پخــش غیــر یکنواخــت ســموم مــي گــردد.

ساختمان فیزیکي گیاه
ــا مــواد  ــاه در تعییــن نحــوه سمپاشــي )اختــالط ســم ب ســاختمان فیزیکــي گی
ــه خاطــر  ــق فواصــل سمپاشــي و ب ــن دقی ــده و چســباننده( و تعیی پخــش کنن
اینکــه برخــي گیاهــان ســریع الرشــد بــوده  و بــرگ هاي جدید ســریع مي ســازند 
بســیار اهمیــت دارد. در گیاهــي مثــل کلــم کــه بــرگ هــا مومــي اســت و ســموم 

بــه راحتــي لیــز مي خورنــد اســتفاده از مــواد چســباننده مؤثــر اســت.

غلظت سم مصرفي
غلظت ماده سـمي مصرفي مسـتقیماً بـرروي تأثیر بر آفات ونیـز محصول اهمیت 
دارد. غلظـت هـاي  توصیه شـده روي بروشـور سـموم معمـواًل طي آزمایشـات و 
تجربیـات قبلـي تحت شـرایط متفاوت به دسـت آمده اند. حتي االمکان در سـطح 

محـدود اقـدام به آزمایش قبل از اسـتفاده در سـطح وسـیع انجام گیرد.

حجم سم مصرفي
ــود  ــر ســم بیشــتر خواهــد ب هــر قــدر حجــم ســم مصرفــي بیشــتر باشــد تأثی
ــد  ــل از سمپاشــي بای ــن قب ــود دارد، بنابرای ــز وج ــاه ســوزي نی ــال گی ــا احتم ام
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تنظیــم نــازل هــاي خروجــي ســموم از ســمپاش صــورت گیــرد کــه اصطالحــًا 
ــر  ــاده مؤث ــام دارد. کالیبراســیون در ســطوح زراعــي برحســب م کالیبراســیون ن
ــي  ــره در حجــم آب مصرف ــاده مؤث ــي  براســاس م ــار و در ســطوح باغ در هکت

مي باشــد.

طبقه بندي سموم براساس نحوه ورود به بدن حشرات
۱-  سموم گوارشي

ســمومي هســتند کــه از طریــق دهــان و همــراه بــا مــواد غذایــي وارد دســتگاه 
گــوارش آفــت شــده و از طریــق دیــواره لولــه گــوارش جــذب مــي شــوند. ایــن 

ســموم در مــورد حشــرات داراي قطعــات دهانــي ســاینده بــکار رونــد.

2- سموم تماسي
ایــن ســموم از طریــق جلــد و کوتیکــول وارد بــدن حشــره شــده و هنــگام عبــور 
حشــره از ســطوح سمپاشــي شــده یــا زمانــي کــه مســتقیماً روي حشــره پاشــیده 
مــي شــود مؤثــر اســت. ایــن ســموم روي آفــات داراي قطعــات دهانــي مکنــده 

بســیار مؤثرنــد.

3- سموم تدخیني
نفــوذ بخــارات ســمي از طریــق روزنــه هــاي تنفســي آفــت باعــث از بیــن رفتــن 
ــر اســت و معمــواًل در  ــت گاز ســم مؤث ــر و حال آن مــي شــود و ســهولت تبخی

محیــط هــاي بســته و محــدود بهتریــن پاســخ را دارنــد.

طبقه بندي سموم بر اساس نحوه حرکت در گیاه
۱-  سموم سیستمیک

مهمتریــن ویژگــي ســموم سیســتمیک ایــن اســت کــه پــس از پاشــیده شــدن 
روي ســطح گیــاه یــا کاربــرد در خــاک و از طریــق ریشــه، بــه ســرعت بــه داخــل 
بافــت گیــاه نفــوذ کــرده و در کلیــه انــدام هــاي آن پخــش مــي شــوند و بدیــن 
طریــق تمامــي آفاتــي کــه از داخــل و چــه از خــارج گیــاه تغذیــه مــي کننــد را 

از بیــن مــي برنــد.

امتیازات ترکیبات سیستمیک
1(  اثرات حشره کشي این ترکیبات در اثر شسته شدن از بین نمي رود.

2( تحــرک ایــن ســموم در شــیره گیاهــي باعــث مــي شــود ســطوحي از گیــاه 
کــه در معــرض سمپاشــي قــرار نگرفتــه انــد هــم داراي مــاده ســمي مؤثر باشــند.

3( پایــداري ایــن ســموم در داخــل بافــت هــا و مقاومــت نســبي طوالنــي تــر 
ــر آفــات و بیمــاري هــا. گیــاه در براب

مثال: متاسیستوکس،  ار،کنفیدور.

2-  سموم نفوذي یا نیمه سیستمیک
ایــن ســموم بــه داخــل بافــت هــاي گیاهــي تــا حــدودي نفــوذ مــي کننــد ولــي 
بــه نــدرت در شــیره گیاهــي جریــان پیــدا مــي کننــد. معمــواًل پــس از مصــرف 
خاصیــت ســمي بیشــتري در گیــاه ایجــاد مــي کننــد. مثــال: دیازینــون، زولــون.

طبقه بندي سموم بر اساس میزان سمیت دهاني
● ســموم فــوق العــاده خطرنــاک: ایــن ســموم داراي 50LD کمتــر از 50 

میلــي گــرم در کیلوگــرم مي باشــد.
ــا   ــن 50 ت ــموم داراي 50LD بی ــن س ــاک: ای ــیار خطرن ــموم بس ● س

ــد. ــي باش ــرم م ــرم در کیلوگ ــي گ 200میل
ــا   ــن 200 ت ــن ســموم داراي 50LD بی ــر: ای ــم خط ــبتاً ک ــموم نس ● س

ــي باشــد. ــرم م ــرم در کیلوگ ــي گ 1000میل
● ســموم کــم خطــر: ایــن ســموم داراي 50LD بیشــتر از 1000 میلــي گرم 

در کیلوگــرم مي باشــد.

آشنایي با انواع سموم کشاورزي
1( حشره کش ها  
2( کنه کش ها     
3( جونده کش ها   

4( قارچ کش ها 
5( علف کش ها         
6( نماتدکش ها         

7( حلزون کش ها
8( تخم کش ها

9( الرو کش تعریف

دوز مصرف
توصیــه مقــدار ســم مــورد نیــاز در سمپاشــي گیاهــان زراعــي بــر حســب واحــد 
وزن یــا حجــم در واحــد ســطح )گــرم یــا کیلوگــرم در هــر هکتــار، لیتــر یــا میلي 
ــا حجــم ســم در  ــان برحســب وزن ی ــراي سمپاشــي درخت ــار( و ب ــر در هکت لیت

حجــم مشــخصي از آب )100 لیتــر1000 لیتــر(.

50LD تعریف
ــه  ــش ک ــاي تحــت آزمای ــي از ارگانیســم ه ــتن نیم ــراي کش ــاز ب ــورد نی دز م
معمــواًل بــر حســب واحــد میلــي گــرم مــاده مؤثــر بــر کیلوگــرم وزن بــدن جانور 

)mg/kg( مشــخص مــي گــردد.

***
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باغبانی  برای  هایی  راهنمایی 

در بهار

اوایل بهار: بررسي خاک
ابتــدا خــاک را بررســي کنیــد. خــاک از لحــاظ میــزان خشــکي و رطوبــت بایــد 
در شــرایطي مناســب باشــد. کمــي خــاک را در دســت بگیریــد و آن را بــا فشــار 

دســت خــود بــه  صــورت توپکــي در آوریــد.
اگــر خــاک از میــان دســت شــما خــارج شــد، هنــوز بیــش از انــدازه خیس اســت، 
امــا اگــر هرچــه ســعي کردیــد، خــاک بــه توپــک تبدیــل نشــد، خــاک بیــش از 
حــد خشــک اســت. در صورتــي میــزان رطوبــت و خشــکي خاک، مناســب اســت 

کــه در دســت شــما تبدیــل بــه توپــک شــود.

تمیز کردن فضاي باغچه
ـــده روي  ـــه ش ـــاي ریخت ـــاخ و برگ ه ـــد. ش ـــه بپردازی ـــردن باغچ ـــز ک ـــه تمی ب
ـــت و  ـــرف وق ـــا ص ـــي و ب ـــه را بخوب ـــتر باغچ ـــرده، بس ـــع آوري ک ـــاک را جم خ

ـــد.  ـــز کنی ـــه، تمی حوصل
این کار، مهم ترین اقدام براي رسیدگي به باغچه است.

مقدمه
ــر و  ــراي س ــب ب ــي مناس ــار فصل ــوید! به ــاده ش ــود، آم ــت های خ ــردن دس ــف ک ــرای کثی ــد و ب ــا کنی ــه  پ ــود را ب ــی خ ــای باغبان چکمه ه
ــد در طــول فصــل  ــا بتوانی ــا کمــک آنه ــا ب ــم ت ــراي شــما داری ــي ب ــب، راهنمایي های ــن مطل ــه وضــع باغچه هاســت. در ای ســامان دادن ب

ــد. ــام دهی ــب انج ــاي مناس ــات الزم را در زمان ه ــد و اقدام ــل آوری ــود به عم ــه خ ــراي باغچ ــاي الزم را ب ــار، مراقبت ه به

از شر علف هاي هرز خالص شوید
ــن  ــد. بهتری ــن و حــذف کنی ــه وجی ــا حوصل علف هــاي هــرز باغچــه خــود را ب
روش بــراي ایــن کار، وجیــن بــا دســت اســت. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه آنهــا 
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را از ریشــه از خــاک بیــرون آوریــد تــا دوبــاره رشــد نکننــد. 
ــاک  ــذاي خ ــي و غ ــواد معدن ــرف م ــري از مص ــن کار جلوگی ــي ای ــدف اصل ه
ــترس  ــي در دس ــي به راحت ــواد معدن ــن م ــا ای ــت ت ــرز اس ــاي ه ــط علف ه توس

ــرد. ــرار گی ــي باغچــه ق گیاهــان اصل

اکنون، هرس کنید تا بعد، لذت ببرید
درختــان، درختچه هــا و بوته هــاي موجــود در باغچــه نیــاز بــه هــرس دارنــد تــا 
شــکلي مرتــب و زیبــا بــه خــود بگیرنــد و از آشــفتگي نجــات یابنــد. عــالوه بــر 

ایــن، هــرس کــردن بــه ســرعت رشــد آنهــا کمــک مي کنــد. 
هــرس کــردن درختــان و بوته هــا را مي تــوان بــه کوتــاه کــردن موهــاي انســان 
تشــبیه کــرد. هــرس کــردن گیاهــان مي توانــد بــه رویــش و ادامــه حیــات گیــاه 
ــا زاویــه 90  ــه خاطــر داشــته باشــید کــه برش هــا را همیشــه ب کمــک کنــد. ب

ــد.  ــاخه ها وارد کنی ــه روي ش درج
ــا و  ــر درخت ه ــد. اگ ــد ش ــاخه ها وارد نخواه ــه ش ــیبي ب ــورت، آس ــن ص در ای
بوته هــا شــکوفه داشــته باشــند، بهتــر اســت صبــر کنیــد تــا شــکوفه ها کامــال 
ــه  ــید ک ــب باش ــد و مراق ــام دهی ــرس را انج ــپس، کار ه ــوند. س ــکفته ش ش

ــد. ــرس نکنی ــوان را ه ــاي ج ــکوفه ها و غنچه ه ش

شروع خرید بذر و کاشت آن
ــه  ــي ک ــراي گیاهان ــه ب ــت ک ــان آن اس ــون، زم ــه اکن ــد ک ــوش نکنی فرام
مي خواهیــد در باغچــه خــود داشــته باشــید، تصمیــم بگیریــد و جــاي مناســب 

ــد.  ــداري کنی ــا را خری ــذر آنه ــن و ب ــه، تعیی ــا را در باغچ ــت آنه کاش
در مــورد بــذر هــر گیــاه و بهتریــن زمــان کاشــت آن، پــرس  و جــو و در مــورد نیاز 
آنهــا بــه نــور خورشــید نیــز اطالعــات کســب کنیــد تــا بهتریــن جــا را در باغچــه 
بــراي آن در نظــر بگیریــد. بذرهــا را خریــداري کنیــد و در قســمت هاي کاشــته 

شــده، به صــورت اصولــي بکاریــد.

نیمه بهار: درختان و درختچه ها
اگــر قصــد کاشــت نهــال درخــت یــا درختچــه را داریــد، قاعــده کلــي ایــن اســت 
کــه گودالــي دو تــا ســه برابــر بزرگ تــر از تــوپ ریشــه گیــاه حفــر کنیــد، خــاک 

را بــا مــواد آلــی تقویــت کنیــد و ســپس بــه کاشــت نهــال بپردازیــد.
ــاز دارد و خــاک  ــه خــاک نی ــراي رشــد ب ــه ریشــه ب ــاد داشــته باشــید ک ــه ی ب

ــده آل نیســت. ــت ای ــاه و درخ ــد گی ــراي رش ســخت ب

رسیدگي به گیاهان ماندگار
ایــن نــوع گیاهــان، ماننــد بوتــه گل هــاي داوودي، گیاهانــی هســتند کــه ســال 
بــه ســال از ریشــه مي روینــد و ریشــه آنهــا بــا پایــان فصــل رویــش، نمي میــرد 

و نیــاز بــه کاشــت مجــدد ندارنــد. 
تنهــا کاري کــه بایــد بکنیــد ایــن اســت کــه آنهــا را هــر ســال، پیــش از رویــش 
ــرده را هــرس  ــر و م ــود، قســمت هاي پی ــاز ب ــر نی ــد و اگ مجــدد، بررســي کنی

کنیــد.

کاشت سبزیجات سرمادوست
نخــود فرنگــی، هویــج، تربچــه، شــلغم، کلــم، کاهــو، اســفناج، کلــم پیــچ و بــرگ 
چغنــدر از ســبزیجات سرمادوســت هســتند کــه می توانیــد نیمــه بهــار بکاریــد. 

البتــه، کاشــت ایــن نــوع ســبزیجات در اســفند مــاه نیــز ممکــن اســت.

حفاظت از گیاهان
گیاهــان در خــاک بســیار خشــک، عــذاب مي کشــند. پــس، مــدام بــه آنهــا ســر 
بزنیــد و نگذاریــد خــاک آنهــا خشــک و تشــنه شــود. بهتریــن کار بــراي ایــن که 
خــاک گیاهــان از لحــاظ رطوبــت در بهتریــن شــرایط )نــه زیــاد خشــک و نــه 

بیــش از حــد خیــس( باشــد، اســتفاده از روش آبیــاري قطــره اي اســت.

اواخر بهار: کاشت گیاهان و سبزیجات گرمادوست
ــا و گرمادوســت  ــان زیب ــه گیاه ــا از جمل ــمعداني و بگونی ــاي اطلســي، ش گل ه

ــراي کاشــت آنهــا، اواخــر بهــار اســت.  ــان ب ــن زم هســتند کــه بهتری

هرس کردن شکوفه بهاري بوته ها
بــه محــض ایــن کــه گل هــا و شــکوفه هاي بهــاري بوته هایــي ماننــد بوتــه گل 
ــن  ــرا مي رســد. در ای ــا ف ــن بوته ه ــردن ای ــان هــرس ک ــام شــد، زم ــاس، تم ی
میــان، بوته هــاي تــوت اســتثناء هســتند و نبایــد هــرس شــوند زیــرا دیگــر میــوه 

نخواهنــد داد.
***

http://www.bartarinha.ir :منبع
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۱- شخم
در کشــت کلــزا تنــاوب بــا غــالت پائیــزه جهــت تهیــه زمیــن شــخم عمیــق 
الزم اســت. عمــق ایــن شــخم نبایــد از عمــق خــاک زراعــی بیشــتر باشــد در 
ــود.  ــتفاده ش ــر شــکن اس ــای زی ــتگاه ه ــه فشــرده از دس ــود الی صــورت وج

)شــرایط کشــت نوتیلیــج مســتثنی اســت( 

2- نرم کردن خاک
پــس از انجــام شــخم مناســب بــا بافــت و ســاختمان خــاک و شــرایط شــخم 
از ادوات مناســب و تنظیــم شــده جهــت خــرد کــردن کلوخــه هــا و متالشــی 

کــردن بقایــای زراعــت قبلــی اســتفاده شــود. 
ــه  ــز ب ــر نی ــوان از رتیوات ــات مــی ت ــودن شــرایط و امکان در صــورت فراهــم ب
جــای دیســک اســتفاده کــرد. در انتخــاب ادوات و انجــام عملیــات نــرم کــردن 
خــاک بایــد دقــت شــود کــه خــاک بــا حداقــل تــردد ماشــین نــرم گــردد و در 

جریــان عمــل خــاک پــودر نشــود.

3- صاف کردن خاک
ـــام  ـــه انج ـــا مال ـــر ی ـــیله لول ـــه وس ـــاک ب ـــدن خ ـــرم ش ـــس از ن ـــل پ ـــن عم ای
شـــود. دقـــت شـــود مســـیر حرکـــت تراکتـــور در حیـــن عملیـــات مختلـــف 

ـــد. ـــت نباش ثاب

۴- مصرف علف کش خاک کاربر
بــرای مبــارزه بــا علفهــای هــرز بــه ویــژه علفهــای هــرز پهــن بــرگ کــه در 
پاییــز جوانــه مــی زننــد پــس از نــرم کــردن و صــاف کــردن خــاک علف کــش 

ــه  ــیله دیســک ب ــه وس ــه پخــش و ب ــه صــورت یکنواخــت در ســطح مزرع ب
عمــق 10 تــا 12 ســانتیمتر بــا خــاک مخلــوط شــود. 

علــف کــش خــاک کاربــرد زمانــی موثــر خواهــد بــود کــه در حیــن مصــرف 
ــته باشــد و ســطح شــخم  ــذر داش ــی ب ــه زن ــرای جوان ــت الزم ب ــاک رطوب خ

فاقــد کلوخــه هــای درشــت باشــد. 

5- پخش کودهای شیمیایی پایه
ــا در  ــاش ســانتریفوژ و ی ــه وســیله کــود پ ــاز ب ــورد نی ــن کــود م ــس از تعیی پ

ــی شــود. ــود کار مصــرف م ــذر کارهــای دارای ک ــا ب ــکان ب صــورت ام
ـــر  ـــذر کاری و اگ ـــد از ب ـــانتریفوژ باش ـــاش س ـــود پ ـــا ک ـــرف ب ـــر روش مص اگ
بـــا بـــذر کار کـــود کار باشـــد تـــوام بـــا بـــذرکاری کودهـــای مـــورد نیـــاز 

ـــود.  ـــی ش ـــرف م مص

نکات فنی
در زراعت ُکلزا
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در تعیین کودهای شیمیایی پایه اساس کار عبارتند از:
1- نتایج آزمایش خاک

2- زراعت سال قبل
3- استعداد و حاصلخیزی خاک

ـــا  ـــاس ب ـــزا در تم ـــذر کل ـــر ب ـــه اگ ـــت ک ـــروری اس ـــه ض ـــن نکت ـــه ای ـــه ب توج
ـــردد  ـــف گ ـــا ضعی ـــود و ی ـــبز نش ـــت س ـــن اس ـــد ممک ـــیمیایی باش ـــای ش کوده

ـــردد. ـــت گ ـــد دق ـــرف بای ـــا در روش مص ـــدار و ثانی ـــن مق ـــذا اوال در تعیی ل
در صورتــی کــه در ترکیــب کودهــای پایــه فســفات آمونیــوم باشــد و یــا خــاک 
از مــواد آلــی کامــال فقیــر نباشــد نیــازی بــه مصــرف کودهــای ازتــه )اوره یــا 

نیتــرات آمونیــوم( بصــورت پایــه نیســت.

۶- پــس از انجــام مراحــل فــوق زمیــن آمــاده بــذرکاری خواهــد 
بــود نیازهــای بــذر کلــزا در مرحلــه کاشــت عبارتنــد از:

بســـتر نـــرم و ثابـــت، عمـــق مناســـب و یکنواخـــت بـــذر، رطوبـــت کافـــی 
)آبیـــاری(. بـــذر کلـــزا در مرحلـــه کاشـــت بـــه غرقـــاب شـــدن، ســـله و 

شـــوری حســـاس اســـت.

ــزا در شــرایط  ــار کشــت کل ــاز جهــت یــک هکت ــورد نی ــذر م ب
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــر گرفت ــو در نظ ــا ۱0 کیل ــن ۱۶ ت ــی بی فعل

ــر دارد: ــوارد زی ــه م ــتگی ب بس
ــری  ــذر کمت ــدار ب ــد مق ــر باش ــوب ت ــتر مطل ــه بس ــرایط تهی ــه ش 1- هرچ

ــود. ــی ش ــرف م مص
2- اگــر در تاریــخ مناســب کشــت شــود )منظــور تاریــخ تامیــن رطوبــت( بــذر 

کمتــری مصــرف مــی شــود.
3- اگــر شــرایط بــذر کاری مناســب باشــد )بخصــوص عمــق بــذر( مقــدار بــذر 

کمتــر مصــرف مــی شــود.
4- خلوص و قوه نامیه هر چه بیشتر باشد بذر کمتر مصرف می شود.

ــه  ــکوک ب ــی مش ــود و در اراض ــور ش ــانتیمتر منظ ــذر 2 س ــق ب ــر عم حداکث
ــر  ــت از تاثی ــی شــود جهــت ممانع ــکاری م ــکان هیرم شــوری در صــورت ام
ــذر(،  ــتر ب ــت بس ــدم ثاب ــه )ع ــه بوت ــدن پای ــی ش ــاب، خال ــله، غرق ــوء س س
انباشــت رســوبات روی بــذور، شستشــو و حمــل بــذور و تراکــم غیریکنواخــت، 

ــاری ضــروری اســت. ــت در آبی ــا و دق ــذر کاره ــق ب ــم دقی تنظی

ــود  ــی ش ــام م ــی انج ــای همدان ــا بذرکاره ــذرکاری ب ــر ب اگ
ــردد: ــت گ ــد رعای ــر بای ــکات زی ن

الــف – تمــام کارنــده هــا فعــال باشــند )هیــچ کــدام از لولــه هــای ســقوط بــذر 
ــدود نشود( مس

ب- فاصله ردیف ها یکنواخت باشد.
ج- مقدار ریزش بذور از همه لوله های سقوط یکنواخت باشد.

د- خاک رطوبت زیاد نداشته باشد.
ه- مراقبت شود که بذور در مخزن بذر بطور یکنواخت توزیع شود.

و- در اراضــی ســبک و شــیبدار از دســتگاههای ســه ردیفــه و در اراضــی بــدون 
شــیب و بــا بافــت متوســط و ســنگین از چهــار ردیفــه اســتفاده شــود.

ـــده  ـــن ش ـــذر تعیی ـــدار ب ـــرای مق ـــتگاه ب ـــت دس ـــه کش ـــدام ب ـــل از اق ی- قب
ـــردد. ـــره گ کالیب

7- آبیاری
ــرای داشــتن  ــور بســیار مهــم ب ــذر از ام ــه زدن ب ــرای جوان ــت ب ــن رطوب تامی
مزرعــه ســبز یکدســت اســت. در آبیــاری هــای ثقلــی ایجــاد شــرایط نشــتی 
ــه ایجــاد شــبکه  ــذا ب ــرای یکنواختــی مزرعــه مــی نمایــد ل کمــک موثــری ب

آبیــاری نشــتی بایــد توجــه شــود. 
شــبکه آبیــاری نشــتی کــه شــامل نهــر آبرســان، نهــر اصلــی و نهــر 
ــت  ــد دق ــت بای ــالب اس ــر فاض ــا( و نه ــا )فاروه ــه ه ــده، جویچ توزیع کنن
طراحــی و اجــرا گــردد. علیرغــم عملیــات صــاف کــردن زمیــن ممکــن اســت 

ــود. ــعی ش ــد س ــد بای ــته باش ــود داش ــن وج ــی در زمی ــوارض جزئ ع
ــه مــوازات آنهــا و انهــار  انهــار اصلــی از نقــاط بلنــد و انهــار توزیــع کننــده ب
فاضــالب از نقــاط گــود و کمــی مایــل )مــورب( بــه جهــت شــیب کلــی زمیــن 

عبــور داده شــود. 
در مســیر انهــار آبرســان و اصلــی بــه فواصــل مناســب بــا توجــه بــه میــزان 
شــیب جهــت جلوگیــری از تخریــب کــف و کنــاره هــای نهــر و رســوب گذاری 

در نقــاط گــود زمیــن پتــه بنــدی گــردد.
ـــی  ـــی، فرهنگ ـــرایط اقلیم ـــه ش ـــه ب ـــول ک ـــی معم ـــاری ثقل ـــای آبی از روش ه
و ســـنواتی انجـــام مـــی شـــود اگرچـــه مطلـــوب نیســـتند ولـــی تـــا تغییـــر 
ـــود.  ـــت ش ـــده دق ـــب عم ـــالح معای ـــه اص ـــبت ب ـــت نس ـــی روش الزم اس اساس
ـــا  ـــی ب ـــای طول ـــه مرزه ـــد ک ـــن باش ـــر ای ـــعی ب ـــت س ـــد نهای ـــاری درازبن در آبی
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ـــد. و ورودی  ـــن باش ـــی زمی ـــیب کل ـــا ش ـــو ب ـــاع و همس ـــرض و ارتف ـــل ع حداق
ـــد  ـــف بن ـــایش ک ـــا از فرس ـــد ت ـــد باش ـــرض بن ـــا ع ـــب ب ـــد متناس ـــر بن آب ه

ـــردد.  ـــری گ جلوگی
ــرت در  ــر ک ــره ای ورودی ه ــی زنجی ــی و کرت ــای کرت ــاری ه در روش آبی
انتهــای شــیب تعبیــه گــردد تــا از فرســایش حــوزه ورودی و رســوب گــذاری در 
انتهــای کــرت و همچنیــن از شکســت مرزهــای کــرت هــا و ســیالبی شــدن 

مزرعــه جلوگیــری شــود.
ــه  ــت مزرع ــده در سرنوش ــن کنن ــیار تعیی ــرات بس ــاک آب( اث ــاری اول )خ آبی
کلــزا دارد تنظیــم ورودی آب و تثبیــت میــزان آن تــا آخــر آبیــاری مفیــد اســت. 
ــا میــزان  ــا بنــد همبســتگی منفــی ب ــا کــرت ی میــزان ورودی هــر جویچــه ی
ــا«  ــه اصطالح ــد ک ــدازه ای باش ــه ان ــد ب ــل بای ــن دارد و در عم ــیب زمی ش

ــد. ــر از خــود آب حرکــت کن ســیاهی آب جلوت
ــاز  انتهــای تمــام جویچــه هــا، کــرت هــا و بندهــا بایــد بــه نهــر فاضــالب ب
ــری  ــوبات جلوگی ــع رس ــدن و تجم ــی ش ــدن، غرقاب ــی ش ــا از مانداب ــد ت باش
شــود. البتــه آبیــاری خــوب آن اســت کــه حداقــل فاضــالب را داشــته باشــد و 

ســطح کل مزرعــه اصطالحــا ســیاه گــردد. 

8- تاریخ خاک آب
ــه  ــذر ک ــه زدن ب ــرای جوان ــت ب ــن رطوب ــان تعیی ــی زم ــت یعن ــخ کش تاری
ــا  ــاری ی ــن آبی ــخ اولی معمــوال کشــت هــا بصــورت خشــکه کاری اســت تاری
ــاری  ــذرکاری و ایجــاد شــبکه آبی ــه زمیــن و ب ــات تهی خــاک آب اســت عملی
بایــد در زمانــی انجــام شــود کــه در زمــان مناســب اقــدام بــه خــاک آب گــردد 

ــد. ــر نیافت ــه تاخی و تاریــخ کشــت ب

تعیین مناسب ترین تاریخ کشت
در مناطــق ســرد کــه بــرای مقابلــه بــا ســرما بوتــه هــای کلــزا بایــد بــه مرحلــه 
رزت کامــل برســد الزم اســت از حداقــل دمــا 600 درجــه ســانتیگراد مجموعــه 
ــخ  ــر از تاری ــردد اگ ــدان برخــوردار گ ــان یخبن ــا زم ــه ت ــای روزان ــن دم میانگی
کشــت )خــاک آب( تــا بــروز یخبنــدان مثــال 525 درجــه ســانتیگراد مجموعــه 
میانگیــن دمــای روزانــه جــذب بوتــه هــای کلــزا بشــود ایــن بوتــه هــا بــا 7 

بــرگ و اگــر 650 درجــه ســانتیگراد جــذب کننــد.
ــای  ــه دم ــتفاده از 50 درج ــا اس ــد شــد و ب ــوردار خواه ــل برخ ــرگ کام از 8 ب

اضافــی اندوختــه بیشــتری ذخیــره نمــوده و در بهــار تــاج قــوی تــری تولیــد 
ــی داشــته  ــه خیل ــدان فاصل ــا یخبن ــخ کشــت ت ــر تاری ــی اگ ــرد. ول ــد ک خواه
ــل  ــرگ کام ــد 8 ب ــد از تولی ــی بع ــای جانب ــه ه ــت جوان ــن اس ــد ممک باش
ــره ای  ــواد ذخی ــم م ــن صــورت ه ــه در ای ــد ک ــد نماین ــده و رش ــک ش تحری
ــذا  ــوند. ل ــی ش ــاس م ــرما حس ــه س ــا ب ــه ه ــم بوت ــردد و ه ــی گ ــرف م مص
انتخــاب تاریــخ کشــت طوریکــه بیــن بوتــه هــا 525 تــا 650 درجــه ســانتیگراد 
از جمــع میانگیــن دمــای روزانــه جــذب نماینــد بســیار مناســب خواهــد بــود.

تاریــخ کشــت بــرای تیــپ هــای بهــاره کلــزا شــرایط دیگــری دارد. ایــن ارقــام 
در مناطقــی کشــت مــی شــوند کــه ســرمای زمســتانه شــدید ندارنــد در ایــن 
مناطــق تاریــخ را بایــد طــوری انتخــاب کــرد کــه زمــان پــر کــردن دانــه )و 
یــا زمــان تلقیــح گل( زراعــت بــا گرمــای مواجــه نگــردد. )دمــای بــاالی 30 

درجــه ســانتیگراد(.

9- آبیاری بعد از خاک آب
بــذور جوانــه زده کلــزا بــرای خــروج از خــاک نیــاز بــه خــاک نــرم و مرطــوب 
دارنــد و بــرای تامیــن ایــن شــرایط چنــد روز پــس از خــاک آب یــک آبیــاری 
ــت.  ــاک الزم اس ــطح خ ــودن س ــوب نم ــرای مرط ــط ب ــریع فق ــطحی س س
ــاری ســطحی ســریع فقــط بافــت خــاک و  ــک آبی ــه خــاک آب و آب ی فاصل

ــا 10 روز باشــد. ــن دارد و ممکــن اســت از ســه روز ت جهــت شــیب زمی

۱0- عملیات داشت پائیزه
الــف – کــود ســرک پائیــزه در زمــان ســه برگــه شــدن بوتــه هــا اولیــن کــود 
ســرک مصــرف مــی شــود. اگــر هــوا بارانــی باشــد نیــازی بــه آبیــاری نیســت 

وگرنــه بــا آبیــاری کــود ســرک قابــل اســتفاده بوتــه هــا خواهــد شــد.
ب- کنتـرل علـف هـای هـرز در صورت سـبز شـدن علف های هـرز بخصوص 

بوتـه های سـبز شـده از ریـزش محصول سـال قبل با روش شـیمیایی.
ج- بازدیــد از مزرعــه و بررســی وضعیــت آفــات بخصــوص شــته و یــا کمبــود 
مــواد غذایــی و رطوبــت در ایــن بازدیــد وضعیــت رنــگ برگهــا مــالک عمــل 

خواهــد بــود.
***

منبع: 
http://www.crop.blogsky.com
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ــم پنبه بیماری های مه

ورتیسلیومی )پژمردگی آوندی( پنبه
)Cotton Verticillium wilt(

ایــن بیمــاری یکــی از بیماریهــای پنبــه در مناطــق پنبــه خیــز ایــران اســت. 
 V.albo-atrum و Verticilium dahliae ــای ــه نامه ــیلیوم ب ــه ورتیس دوگون
ــد  ــران وجــود دارن ــه در ای ــن بیمــاری مــی باشــند. کــه هــر دو گون عامــل ای

ــب V.dahliae مــی باشــد. ــه غال ــی گون ول
گونــه )G.barbadense( )پنبــه مصــری( نســبت بــه ورتیســلیوم مقــاوم اســت. 
دامنــه میزبانــی ورتیســلیوم وســیع بــوده و حــدود 160 گونــه از 40 خانــواده را 

دربــر مــی گیــرد. 
 )Verticillate branching( هــر دو گونــه دارای کنیدیوفورهــای منشــعب فراهــم
مــی باشــند. گونــه )V.dahliae( دارای میکرواســکلروتهای ســیاهرنگ بــوده کــه 
ان دام مقــاوم قــارچ محســوب مــی شــوند ولــی گونــه دیگــر دارای ریســه هــای 
ضخیــم و ســیاهرنگی مــی باشــد کــه بــه آنهــا ریســه ســیاه مــی گوینــد و آن 

دام مقــاوم قــارچ اســت.
بــا قــرار گرفتــن ریشــه گیــاه در مجــاورت میکرواســکلروتهای موجــود در خاک، 
ایــن میکرواســکلروتها جوانــه زده و از طریــق تارهــای کشــنده وارد آوندهــای 
ــق  ــد. از طری ــکیل میدهن ــدی تش ــور و کنی ــا کنیدیوف ــده و در آنج ــی ش چوب
آونــد چوبــی، کنیدیومهــا بــه ســرعت حرکــت کــرده و بــه نقــاط بــاالی گیــاه 

می رســند. 
عالیــم در گیــاه متنــوع اســت. کمــی زردی و پژمردگــی دیــده میشــود کــه رفته 
رفتــه برگهــا خشــک میشــوند. روی پهنــک بــرگ قســمتهایی کلروزه و ســپس 
نکــروزه مــی شــوند کــه V شــکل اســت. اگــر ســاقه را قطــع کنیــم آون هــا 
قهــوه ای دیــده مــی شــوند. هنگامــی کــه گیــاه پیــر مــی شــود ورتیســلیوم از 

ــا 1,5  ــم 1 ت ــاه می رســد. عالی ــه قســمتهای دیگــر گی ــد خــارج شــده و ب آون
مــاه بعــد از کشــت دیــده میشوند.شــدت عالیــم بــه حساســیت گیــاه میزبــان، 

میــزان تراکــم قــارچ در خــاک و اســترین قــارچ بســتگی دارد. 
V.dahliae دو استرین مهم دارد:

 )ss-4( 1- استرین معمولی
.)T-9( 2- استرین برگ ریز

ــی  ــرده ول ــک ک ــرگ را خش ــط ب ــمتهای وس ــارچ قس ــی ق ــترین معمول در اس
برگهــا بــر روی گیــاه باقــی مــی ماننــد و حرکــت قــارچ در برگهــا بــه شــکل 
V می باشــد. ولــی اســترین بــرگ ریــز هنگامــی کــه هنــوز بــرگ ســبز اســت 
ــی  ــن برگ ــه چنی ــر ب ــود، اگ ــا )epinasty( می ش ــدن دمبرگه ــم ش ــث خ باع
ــدا  ــاخه ج ــی از ش ــه راحت ــری، ب ــرزش دیگ ــر ل ــر ه ــا در اث ــم ی ــت بزنی دس
می شــود. بعــد از مدتــی گیــاه کامــاًل لخــت شــده و برگهــای کوچــک جدیــدی 

ــر اســت.  تولیــد مــی کنــد. ســویه بــرگ ریــز گرمادوســت ت
اســترین بــرگ ریــز حتــی باعــث ریــزش غــوزه هــا نیــز مــی شــود. در ایــن 
ــی در اســترین  ــد ول ــه مــی یاب ــاه ادام ــوک گی ــا ن ــارچ ت اســترین گســترش ق
ــترین  ــه اس ــاوم ب ــاه مق ــد. گی ــی یاب ــترش م ــاه گس ــط گی ــا اواس ــی ت معمول
ــت.  ــاوم اس ــدودی مق ــا ح ــم ت ــز ه ــرگ ری ــترین ب ــه اس ــبت ب ــی نس معمول
ــه  ــرگ ب ــال ب ــل اتص ــونده در مح ــه جداش ــاد الی ــه ایج ــزی در نتیج برگ ری

ــرد. ــی گی ــید صــورت م ــا آبســزیک اس ــن ی ــد اتیل ــل تولی دلی

کنترل بیماری
1- استفاده از ارقام مقاوم یا محتمل. 

2- تناوب با گیاهان غیر میزبان بخصوص برنج، یونجه و آیش. 

80



سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 507 )152( سال 1396

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

3- حذف بقایای گیاهی آلوده. 
 Soil solarization 4- آفتاب دهی

ــاال  ــاه را ب ــت گی ــاس مقاوم ــود پت ــود دهی.ک ــاری وک ــزان آبی ــم می 5- تنظی
ــا  ــورت اوره ی ــه ص ــد ب ــت. ازت بای ــم اس ــم مه ــه ه ــود ازت ــوع ک ــرد. ن می ب
ــن را در  ــرات کــه ای ــه صــورت خــود نیت ــه ب ــه خــاک داده شــود ن ــوم ب آمونی

ــد. ــه می کنن ــه توجی ــئله PH دور ریش مس

پژمردگی آوندی فوزاریومی )زردی فوزاریومی( 
)Cotton Fusarium wilt(

ایــن بیمــاری توســط Fusarium oxysporum f.sp.Vasinfectum کــه 
ــه  ــران ب ــت آن در ای ــی اهمی ــود ول ــی ش ــاد م ــت ایج ــه اس ــی پنب اختصاص
انــدازه ورتیســلیوم نیســت. در خــاک هــای اســیدی و شــنی یــا آلودگــی نماتــد 

ــر اســت. ــاری زیادت ــی بیم ریشــه گره
عالئــم بیمــاری از موقــع کاشــت تــا موقــع برداشــت دیــده میشــود و میــزان 
آن بســتگی بــه میــزان آلودگــی خــاک دارد. عالئــم بــه صــورت پژمردگــی در 
گیــاه دیــده میشــود و آوندهــا نیــز قهــوه ای میشــوند و حتــی برگریــزی نیــز 

پدیــد مــی آیــد. 
ــه اینکــه در اینجــا بیشــتر  ــا ورتیســلیوم دارد.از جمل ــز ب منتهــی تفاوتهایــی نی

ــاه مــی ماننــد. ــوده کمــی کوت زردی دیــده میشــود و گیاهــان آل
در فوزاریــوم رنــگ قهوهــای آوندهــا خیلــی تنــد و ســیر مــی باشــد و تغییــر 
رنــگ فقــط در ناحیــه آوندهــا دیــده میشــود ولــی در ورتســلیوم تغییــر رنــگ در 

ــده می شــود. ــز ســاقه هــم دی ــه مغ ناحی
فوزاریــوم یــک قــارچ ناقــص اســت و تولیــد ماکــرو کنیــدی و میکروکنیــدی 
می کنــد و نیــز اســپورهای مقاومــی بــه نــام کالمیدوســپور تولیــد مــی نمایــد. 
فــرم تخصــص یافتــه ای کــه بــه پنبــه مــی زنــد دارای پنــج نــژاد مــی باشــد 
کــه از نظــر دامنــه میزبانــی )ارقــام پنبــه ای کــه آلــوده می کنــد( تفــاوت دارنــد. 
بقایــای قــارچ بــه صــورت کالمیدوســپور اســت کــه پــس از جوانــه زدن و ورود 

بــه ریشــه وارد آوندهــا شــده و تولیــد میکروکنیدیــوم مــی کنــد. 
بــر اثــر ســمی کــه قــارچ ترشــح می کنــد پارانشــیم آونــدی بــه داخــل آوندهــا 
هجــوم آورده و جلــوی انتشــار قــارچ را بــا ایجــاد تایلــوز مــی گیــرد. زردی گیــاه 

بــه علــت توکســین و تیلــوز مــی باشــد. 
وقتــی کــه آوندهــا کامــاًل نابــود شــدند قــارچ از آونــد وارد بافــت هــای دیگــر 

شــده در آنهــا کالمیدوســپور تولیــد می کننــد کــه ایــن کالمیدوســپورها همــراه 
بــا بافــت مــرده گیــاه وارد خــاک می شــوند.

کنترل بیماری
1- استفاده از ارقام مقاوم )ارقام ساحل و ورامین(.

2- تناوب 3 ساله با غالت و یونجه.
3- کنتــرل نماتــد خصوصــًا درخــاک هــای ســبک زیــرا نماتــد مقاومــت گیــاه 

را مــی شــکند.
4- استفاده از کودهای ازته و پتاسه

ــراد( و در  ــا 28 درجــه ســانتی گ ــه دم ــا دوســت اســت )بهین ــارچ گرم ــن ق ای
ــد مشــکل ســاز شــود ــی ایرانمــی توان ــی از مناطــق جنوب نتیجــه در خیل

cotton boll rot و تار پنبه )boll rot( پوسیدگی های غوزه
ــده  ــزارش ش ــه گ ــای پنب ــوزه ه ــون از روی غ ــارچ تاکن ــه ق ــدود 170 گون ح

ــود: ــح داده می ش ــا توضی ــن ج ــم در ای ــه مه ــد گون ــه چن ــت ک اس

)Aspergillus( ۱- جنس
ــیاه(  ــیدگی سـ ــیدگی زرد( A.flavus و )پوسـ ــپرژیلوس )پوسـ ــه آسـ دو گونـ
A.niger در روی الیـــاف پنبـــه ایجـــاد پوســـیدگی مـــی کننـــد کـــه گونـــه 

ـــای  ـــیدگی، در بذره ـــر پوس ـــالوه ب ـــون ع ـــت چ ـــر اس ـــاک ت ـــی خطرن اول خیل
آلـــوده تولیـــد آفالتوکســـین مـــی نمایـــد کـــه در روغـــن ایجـــاد اشـــکال 
ــتی  ــرده و باعـــث سسـ ــیدگی زرد کـ ــد پوسـ ــارچ تولیـ ــن قـ ــد. ایـ می نمایـ

ـــود.  ـــی ش ـــاف م الی
ایــن قــارچ هــا در جاهایــی کــه در هنــگام بــاز شــدن غــوزه بارندگــی داریــم 
خیلــی خطرنــاک هســتند و ســبب ایجــاد پوســیدگی زیــاد در الیــاف مــی شــوند. 
ــب  ــتن مناس ــرای کاش ــد ب ــده باش ــوده ش ــان آل ــه الیافش ــی ک ــًا بذرهای ضمن

نیســتند چــون قــدرت جوانــه زنــی آنهــا کاهــش مــی یابــد. 
ــای  ــه دم ــده نمــی شــوند. بهین ــن بیماریهــا دی ــن باشــد ای ــت پایی اگــر رطوب

ــراد اســت.  ــارچ 35-25 درجــه ســانتی گ ــن ق رشــد ای
ــن  ــوند. ای ــیده میش ــاف پوس ــد و الی ــاد میکن ــیاه ایج ــیدگی س ــه دوم پوس گون

ــاد پخــش میشــوند. ــا ب ــی ب ــه راحت ــوده و ب ــوا زاد ب ــا ه قارچه
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 )Nigrospora oryzae( 2- پوسیدگی خاکستری
ــی روی  ــتری رنگ ــیدگی خاکس ــت و پوس ــص اس ــارچ ناق ــک ق ــارچ ی ــن ق ای
الیــاف ایجــاد مــی کنــد و ســبب سســتی و پوســیدگی الیــاف می شــود. ناقــل 
ــتگی دارد،  ــم بس ــه ه ــن دو ب ــی ای ــراً زندگ ــت و ظاه ــه اس ــارچ کن ــن ق ای
بطــوری کــه اگــر کنــه نباشــد آلودگــی کــم اســت و یــا اصــاًل وجــود نــدارد. 

ــر میشــود.  ــه 30-20 براب ــا کن ــی ب آلودگ
ایــن کنــه هــا قــارچ خــوار بــوده و در واقــع نوعــی زندگــی همزیســتی دارنــد. 
ــط  ــارچ توس ــپور ق ــتند اس ــدن هس ــاز ش ــال ب ــا در ح ــوزه ه ــه غ ــی ک زمان
ــزرگ  ــپورهای ب ــارچ اس ــن ق ــود. ای ــل می ش ــا حم ــوزه ه ــل غ ــه داخ ــه ب کن

ــد. ــد می کن ــیاهرنگی تولی س

 )Nematospara SPP( 3- پوسیدگی نرم
ایــن قــارچ آسکومیســت اســت و بــا ســن منتقــل شــده و باعــث آبــی یــا آب 
ــا باکتــری اشــتباه گرفتــه  لمبــو شــدن غــوزه هــا می شــود و ممکــن اســت ب

شــود. اگــر ناقــل کنتــرل شــود ایــن بیمــاری هــم کنتــرل مــی شــود. 
سن ناقل از جنس Dysdercus می باشد. 

کنترل بیماری های پوسیدگی غوزه پنبه 
ــوان  ــی ت ــادی نم ــوزه کار زی ــیدگی غ ــای پوس ــا بیماری ه ــارزه ب ــرای مب ب
انجــام داد. بارندگــی و رطوبــت ســبب افزایــش آنهــا مــی شــود. اگــر رطوبــت 

نباشــد و شــرایط خشــک باشــد بیمــاری هــم نیســت. 
بایستی گیاهان را فاصله دار کاشت که رطوبت در بین آنها باال نرود. 

ــه بایســتی دقــت کــرد زیــرا ســبب افزایــش رشــد رویشــی  در دادن کــود ازت
و افزایــش رطوبــت مــی شــود. در بعضــی مناطــق در اواخــر فصــل هورمونــی 
ــم  ــه، ه ــود و در نتیج ــزی می ش ــرگ ری ــبب ب ــه س ــد ک ــاه میریزن روی گی
برداشــت آســانتر اســت و هــم رطوبــت کاهــش مــی یابــد. دفــع علفهــای هــرز 
هــم مهــم اســت زیــرا وجــود آنهــا باعــث تجمــع رطوبــت و شــدت آلودگــی 

می شــود.

بیماری باکتریایی لکه زاویه ای پنبه
)Cotton Bacterial angular leaf spot(

ـــز  ـــه خی ـــاط پنب ـــاری در نق ـــن بیم ـــه(. ای ـــیاه پنب ـــاق س ـــه = س ـــوزک پنب )پاس

ـــده  ـــزارش نش ـــران گ ـــمال ای ـــی در ش ـــت ول ـــم اس ـــی مه ـــا خیل ـــوب دنی مرط
ـــده شـــده  ـــزد( دی ـــان و ی ـــری )اصفه ـــای کوی اســـت و برعکـــس در قســـمت ه
اســـت. در ایـــن مناطـــق نـــوع پاســـوزک دیـــده شـــده کـــه عالیـــم روی 

ـــت.  ـــاه اس ـــن گی ـــمتهای پایی قس
ــه ای روی  ــه زاوی ــورت لک ــی بص ــمتهای هوای ــری در قس ــن باکت ــم ای عالی
ــروزه  ــداً نک ــته و بع ــوخته داش ــت آبس ــدا حال ــه ابت ــود ک ــده میش ــرگ دی ب
می شــود. روی غــوزه نیــز لکــه هــای بیضــی یــا گــرد تشــکیل می شــود کــه 

ــود.  ــوده می ش ــذر آل ــه ب ــته و در نتیج ــوخته داش ــت آبس حال
ــه و  ــا رفت ــاخه ه ــاری روی ش ــل بیم ــت عام ــن اس ــم ممک ــی ه در مناطق
لکه هــای ســیاه کشــیده تولیــد مــی کنــد کــه بــه آن ســاق ســیاه یــا پاســوزک 

ــد. ــی گوین )Blak arm( م

ــارچ اشــتباه شــود چــون ســبب ســیاه شــدن و  ــا ق پاســوزک ممکــن اســت ب
ــا درمــی آورد.  ــه را از پ ــه شــده و بوت ــن پنب باریــک شــدن قســمت پایی

گاهــی روی قســمتهای آلــوده صمــغ ســفیدرنگ ترشــح می شــود کــه در واقــع 
خــود باکتــری )ooze( می باشــد.

ــی  ــتهای معمول ــط کش ــت و روی محی ــان اس ــی آس ــری خیل ــازی باکت جداس
ماننــد PDA و NA بــه راحتــی جــدا می شــود. بــرای ایــن کار بافــت را خیــس 
کــرده روی محیــط کشــت مــی کشــند کــه بعــد از یــک روز کلنــی هــای ریــز 
زرد رنــگ بــا ســطح محــدب و حاشــیه صــاف در روی آنهــا دیــده میشــود کــه 

رشــد خفیــف دارد. 
ـــام  ـــیمیایی انج ـــای بیوش ـــتی نقش ه ـــری بایس ـــق باکت ـــایی دقی ـــرای شناس ب

ـــرد. گی
 Xanthomonas campestris p.v. malvacearum ــاری ــل بیم ــری عام باکت
ــی  ــای فیزیولوژیک ــد و دارای نژاده ــی باش ــه م ــوص پنب ــه مخص ــام دارد ک ن
ــرای باکتــری 30-25 درجــه ســانتی گــراد  ــادی اســت. حــرارت مســاعد ب زی

می باشــد. 
ـــی  ـــوده باق ـــای آل ـــا روی بذره ـــوده ی ـــی آل ـــای گیاه ـــری در بقای ـــن باکت ای
ـــری  ـــی دیگ ـــای وحش ـــان ه ـــت میزب ـــه در طبیع ـــال دارد ک ـــد و احتم می مان

ـــد.  ـــته باش ـــم داش ه
ــه گیاهچــه آلودگــی را  ــری در روی برگهــای اولی ــوده باشــد باکت ــذر آل اگــر ب
ــه  ــد ب ــاعد باش ــت مس ــا و رطوب ــر دم ــرایط از نظ ــر ش ــد و اگ ــی کن ــاز م آغ
قســمتهای هوایــی گیــاه نیــز ســرایت می کنــد ولــی اگــر در مناطــق کویــری 
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و بــی بــاران باشــد باکتــری فقــط قســمتهای پاییــن گیــاه را آلــوده مــی کنــد. 
شــرایط مســاعد بیمــاری رطوبــت بــاال )85%( و حــرارت بــاال )35-30 درجــه 

ســانتی گــراد( اســت. 
ــد و  ــاری دارن ــترش بیم ــده ای در گس ــش عم ــی نق ــاری باران ــی و آبی بارندگ
باکتــری از گیاهــی بــه گیــاه دیگــر فقــط بــا ترشــحات بــاران پخــش می شــود 
ــه خصــوص در  ــی و ب ــم ممکــن اســت در گســترش آلودگ ــی حشــرات ه ول

آلودگــی غــوزه هــا نقــش داشــته باشــند. 

کنترل بیماری
1- استفاده از ارقام مقاوم و اصالح شده.

2- اصالح سیستم آبیاری )کاهش رطوبت مزرعه(. 
3- بهداشت زراعی.

4- تناوب دو ساله با گیاهان غیرمیزبان.
5- کشت خطی.

6- استفاده از بذر سالم و بدون کرک.

بیماری های ویروسی پنبه
)cotton virus diseases(

بیماری های مهم ویروسی و شبه ویروسی پنبه عبارتند از: 
 )Leaf crumple( ــرگ ــی ب ــه )Leaf curl( چروکیدگ ــرگ پنب ــی ب پیچیدگ
بیمــاری آبــی )Blue disease( رگبــرگ روشــنی )Vein clearing( موزائیــک 

.)Phyllody( فیلــودی )Mosaic(

)Leaf curl( پیچیدگی برگ پنبه
عالیم

تــورم رگبرگهــا کــه بیشــتر از ســطح زیــر بــرگ قابــل رویــت اســت و گاهــی 
بصــورت توتــه ای شــدن )enation( در مــی آیــد.

ــود.  ــی ش ــده م ــا دی ــز در برگه ــد شــکلی نی ــی ب ــداری پیچیدگ ــن مق همچنی
ــدید اســت. ــوده ش ــای آل ــه ه کاهــش محصــول در بوت

انتقــال ایــن بیمــاری بــا ســفید بالــک پنبــه Bemisia tabaci انجــام می گیــرد 
و عامــل آن نیــز احتمــاال یــک Geminivirus مــی باشــد.

ــت  ــکلی اس ــیار مش ــاری کار بس ــن بیم ــل ای ــا ناق ــارزه ب ــه مب ــی ک از آنجائ

مبــارزه بــا ایــن بیمــاری از طریــق اســتفاده از ارقــام مقــام صــورت می گیــرد.

)cotton seeding diseases( بیماری های گیاهچه و بذر پنبه
 Rhizoctonia و .Pythium Spp و Thielaviopsis basicola قــارچ هــای

ــل بیمــاری گیاهچــه هســتند. solani عام

تولیــد کالمیدوســپور ســیاهرنِگ  قــارچ  ایــن   Thielaviopsis basicola

 Endo زنجیــری و مقــداری کنیدیــوم مــی کنــد. بــه کنیدیــوم هــا اصطالحــًا
conidium گوینــد.

بــرای جداســازی ایــن قــارچ ریشــه هویــج را بــرش داده و تمیــز مــی شــویند. 
بعــد قــرص هــای ریشــه هویــج را در یــک پتریدیــش مــی چیننــد. مقــداری 
از خــاک بــا ضافــه قطــره آبــی روی هویــج می گذارنــد و در آن را مــی بندنــد 
ــات  ــارچ روی قطع ــود ق ــورت وج ــته و در ص ــاک را شس ــس از 4-3 روز خ پ
هویــج تولیــد پوســیدگی ســیاه یــا خاکســتری مــی کنــد کــه بــا میکروســکوپی 

کــردن قابــل تشــخیص اســت.
عامــل دیگــر Xanthemonas campestris p.v. malvacearum ایــن باکتــری 

عــالوه بــر مــرگ گیاهچــه کوتیلــدون را هــم لــه مــی کنــد.

پیشگیری از Damping – off در پنبه
بذرهــای روغنــی در اثــر انبــارداری زیــاد قــدرت جوانــه زنــی خــود را از دســت 
مــی دهنــد و یــا جوانــه زنــی آنهــا ضعیــف مــی شــود و قــارچ بــه راحتــی بــه 

آنهــا حملــه مــی کنــد.

کنترل
1. بذر تازه و سالم استفاده کرد.

2.  بــذر مــورد اســتفاده از مناطــق خشــک بدســت آمــده باشــد زیــرا بیمــاری 
کمتــری دارد.

3. ضــد عفونــی بــذر بــا کاربوکســین و کاربوکســین تیــرام WP 75% 6-4 در 
هــزار

ــتفاده  ــز اس ــت نی ــای آنتاگونیس ــه از قارچه ــذور پنب ــی ب ــد عفون ــرای ض 4. ب
می شــود.

5. رعایت تراکم بوته و شخم عمیق در کنترل بیماری موثر است.
***
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