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       این نشــریه از طریق وب سایت دیجی کاال نیز قابل خریداری می باشد.

دوماهنامه علمی، آموزشی و ترویجی کشاورزی
سال اول، شماره سوم، تابستان1396

جهت دریافت اشتراک نشریه، فرم زیر را تکمیل و به همراه کپی فیش بانکی به نشانی دفتر نشریه ارسال نموده و یا با شماره 09128405537 تماس 
حاصل نمایید. خواهشــمند است مبلغ اشــتراک، به شماره کارت 5788-8140-9972-6037 به نام رامین خانجانی بانک ملی واریز گردد.

با دریافت حق اشتراک نشریه داس، از خدمات کانال 
 telegram.me/dasmagazine تلگرام  پشتیبانی 
نیــز   www.dasmagazine.com  وب ســایت و 

بهر ه مند خواهید شد.

داس بــا بهره گیــری از دانــش متخصصــان و ارتبــاط مســتمر با 
مراکــز علمی تحقیقاتی در تالش اســت که با هدف  افزایش ســطح 
آگاهی کشاورزان، در جهت توسعه و پیشرفت کشاورزی ایران گام بردارد. 

به نام خدا

توسعه کشت و تقاضای مداوم سبزی ها و صیفی جات تازه و فرآورده های 
آن ها در بازارهای کشور، نشان دهنده روند افزایشی مصرف این گیاهان 
مغــذی در رژیم غذایی خانواده ها اســت؛ به طوری کــه امروزه کمتر 
ســفره ای را می توان یافت که خالی از حضور ایــن گروه مواد غذایی 
باشد. سبزی ها و صیفی جات اعم از گوجه فرنگی، خیار، کلم ها، هویج، 
هندوانه، طالبی، انواع سبزیجات برگی و به طور کل هر گیاه بوته ای که 
مصرف تازه خوری دارد، یکی از مهم ترین گروه های مواد غذایی هستند 
که با تأمین کربوهیدرات ها، پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی نقش 
مؤثری در عملکرد مناســب اندام های مختلف بدن، به ویژه سیســتم 
ایمنی و تأمین سالمت انسان ها دارند؛ بنابراین الزم است که به تولید 

سالم آن ها توجه ویژه ای شود.
گذشــته از بحث ســالمت، تولید ســبزی و صیفی از نظر سودآوری، 
اشتغال زایی، طول دوره رشــد و البته مقدار آب مصرفی، رتبه خاصی 
را در میان بخش های مختلف کشاورزی داراست. بنابرآن چه از جایگاه 
ســبزی و صیفی جات در ســالمت و تولید ذکر شــد، به نظر می رسد 
که توسعه کشــت آن ها یک ضرورت است؛ چه بســا که در برخی از 
کشورها، غذای اصلی مردم را تشــکیل می دهند. از این رو الزم است 
که کشــاورزان با توجه به پتانســیل های هر منطقه، کشت صحیح و 
اصولی این گیاهان را همراه با مدیریت مناسب آفات و بیماری، تغذیه و 
آبیاری اصولی و استفاده مناسب از سموم کم خطر )دوره کارنس کمتر( 
فراگرفته تا شــکاف بین بازده فعلی این محصوالت و آن چه عماًل قابل 
دســتیابی است؛ برداشته شود. به همین جهت در این شماره از نشریه 

سعی بر آن شده تا به این موضوع بیش از پیش پرداخته شود.

سخن سردبیر

مبلغ پرداختی )تومان(          تعداد شماره های دریافتی نوع اشتراک  

35/000 3 شماره + 1 ویژه نامه )رایگان( 6 ماهه

70/000 6 شماره + 2 ویژه نامه )رایگان( 12 ماهه

145/000 12 شماره + 4 ویژه نامه )رایگان( 24 ماهه
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آموزش اصول مدیریت صحیح مزارع 
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آزمون خاک: بافت خاک
همان طوری که در مطالب قبلی ذکر شــد، 
برای مدیریت صحیح مزرعه و استفاده اصولی 
از کودها و نهاده های کشاورزی، نیاز است که 
همه کشــاورزان و باغداران پیش از کاشــت 
گیاه و یا قبل از احداث باغ، از وضعیت خاک 

مزرعه خود اطالعات کافی داشته باشند. 
برای ایــن کار باید از خــاک نقاط مختلف 
مزرعــه نمونه بــرداری کرده )عمــق صفر تا 
30 ســانتیمتری در مــزارع و عمق صفر تا 
60 ســانتیمتری در باغ ها( و بــا مراجعه به 
آزمایشــگاه خاکشناســی، جدول مربوط به 

نتایج آزمون خاک را دریافت کنند.
یکی از مواردی کــه جزو نتایج آزمون خاک 

می باشد، بافت خاک است. 
در واقع با انجام آزمون خاک، مشخص خواهد 
شــد که بافت خاک مزرعه یا باغ از چه نوعی 
اســت؟ در ادامه این مطلب توضیح خواهیم 
داد که بافت خاک چیست و اطالع داشتن از 

آن چه اهمیتی دارد؟
بافت خاک یکی از ویژگی های فیزیکی و ثابت 
هر خاکی اســت که نشان دهنده اندازه ذرات 
تشکیل دهنده آن است. به زبان ساده تر بافت 
خاک مشخص کننده درشتی و ریزی ذرات 

خاک است. 
نوع بافت خاک می تواند بر موارد زیر تأثیرگذار 

7 برای کشاورز 

باشــد: جوانه زنی بذرها، رشــد ریشه، میزان 
رشد گیاهان غده ای، نفوذپذیری خاک نسبت 
به آب و هوا، مقدار آبی که خاک می تواند در 
خود نگه  دارد، مقــدار آبی که گیاه می تواند 
جذب نماید، مقاومت خاک نســبت به نفوذ 
ریشه، ســهولت شخم و عملیات خاک ورزی، 
حاصلخیزی خاک، مدیریت کود و آبیاری و... 
بنابراین نیاز است که از بافت خاک مزرعه و 

باغ خود اطالعات کافی داشته باشید.

ذرات خاک از نظر اندازه به سه دسته تقسیم 
می شوند:

 
• ذراتــی که قطــر آن ها کمتــر از 0/002 

میلیمتر باشند را رس می نامند.
• ذراتی که اندازه آن ها بین 0/002  تا 0/05 

میلیمتر باشند را لوم می گویند
• ذراتــی که انــدازه آن ها بیــن 0/05 تا 2 

میلیمتر باشند را نیز شن می گویند. 

در آزمایشــگاه خاکشناسی، بر اساس این که 
مقدار رس، ســیلت و شــن موجود در نمونه 
خاک، چند درصد باشــد، بافت خاک مزرعه 
مشخص می گردد. داخل جدول آزمون خاک 
و یا در زیر آن، نوع بافت خاک درج می شود. 

البته در برخی از جداول از حروف اختصاری 
استفاده می شــود که با اســتفاده از جدول 

صفحه بعد قابل تفسیر است.
هرچقدر، میزان رس موجود در خاک بیشتر باشد، 
خاک، ریز بافت تر و ســنگین تر است و بالعکس 
هرچقدر میزان شن موجود در خاک بیشتر باشد، 

خاک، درشت بافت تر و سبک تر است.

خاک های سنگین و ویژگی آن ها
رس، انبار ذخیره مواد غذایی در خاک است. 
بنابراین هرچقدر خاک سنگین تر باشد )مقدار 
رس آن بیشتر باشد( حاصلخیزی خاک بیشتر 
اســت؛ زیرا قدرت نگهداری عناصر غذایی در 

این خاک ها باال است.
همچنین هر چه مقدار رس در خاک زیادتر 
باشد، قابلیت نگهداری و جذب آب بیشتری 
دارد )دور آبیاری در این خاک ها نســبت به 
خاک های شنی بیشــتر است، یعنی فواصل 
آبیاری در خاک های رســی بیشــتر است و 

دیرتر آبیاری می شوند(.
اما خاک های سنگین دارای معایبی نیز هستند. 
یکی از مشــکالت عمــده خاک های رســی 
)خاک های سنگین( خاصیت چسبندگی آن ها 
است که شدت آن بسته به مقدار و نوع رس در 

بافت های مختلف، متفاوت است.
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نوع بافت خاکنام فارسینام اختصاری

Cسنگینرس

SiCسنگینرس سیلتی

SCسنگینرس شنی

CLنیمه سنگینلوم رسی

SiCLنیمه سنگینلوم رس سیلتی

SCLنیمه سنگین تا متوسطلوم رس شنی

Lمتوسطلوم

SiLمتوسطلوم سیلت

S iمتوسطسیلت

S Lمتوسط تا سبکلوم شنی

L Sنیمه سبکشن لومی

Sسبکشن

خاک های رســی و ســنگین، وقتی مرطوب 
باشــند، لغزنــده هســتند و به همــه چیز 
می چسبند و وقتی خشک می شوند نیز بسیار 

سخت و سفت می شوند. 
از ایــن جهــت هنــگام عملیات شــخم و 
خاک ورزی، میــزان رطوبت این خاک ها باید 
در حد گاورو باشــد تا عملیات زراعی بدون 
دشــواری انجام شــده و بر ادوات کشاورزی 
فشــار نامعقول وارد نیاید و خاک نیز آسیب 

نبیند.
یکی دیگر از مشکالت خاک های سنگین این 
اســت که در اثر آبیاری به ویژه آبیاری بارانی، 
ســطح خاک سله می بندد و جوانه زنی بذرها 
با مشــکل مواجه می شــود )در این خاک ها 
معمــوالً برای اطمینــان از جوانه زنی بذرها، 
در هنگام کشــت در هر کپه چند بذر کشت 

می شود(. 
خاک های ســنگین هرچند قدرت باالیی در 
نگهداری آب دارند؛ اما به دلیل ســله بستن، 
نفــوذ آب و هوا بــه درون این خاک ها کمی 

دشوار است.

معموالً خاک های سنگین برای کاشت گیاهان 
غده ای و ریشه ای )سیب زمینی، تربچه، هویج 
و چغندرقند(، ســیر، پیاز و... مناسب نیست؛ 
زیرا میزان رشــد این غده ها و ریشه ها درون 
خاک های ســنگین کاهــش می یابد و باعث 

تولید غده های کوچک می شود. 
همچنین برداشت این گیاهان در خاک های 
ســنگین کمی با مشکل مواجه می شود؛ زیرا 
در این خاک هــا به ســهولت کلوخه  تولید 
می شود و این کلوخه ها به غده ها می چسبند. 
البتــه در زراعت برنج، بهتر اســت که بافت 
خاک، نیمه سنگین تا سنگین باشد تا خاک 
قدرت نگهداری آب کافی برای رشد محصول 

را داشته باشد.
 

خاک های سبک و ویژگی آن ها
ذرات شن، اسکلت و اســتخوان بندی خاک 
محسوب می شوند. به علت منافذ درشتی که 
در خاک های شنی و سبک وجود دارد، آب و 
هوا و ریشه به خوبی و بدون مانع در آن نفوذ 
می کنند و رشــد ریشه نیز در این خاک ها به 
آســانی انجام می شود. اما از لحاظ کشاورزی 
خاک های شنی و سبک دارای دو عیب عمده 

هستند. 

اول این کــه خاک های شــنی ظرفیت کمی 
برای نگهــداری و جذب آب دارنــد و دوم، 
عالوه بر پایین بــودن حاصلخیزی طبیعی، 
قدرت ذخیره عناصر غذایی مورد نیاز را نیز به 
مقدار کافی ندارند. پس بهره برداری مطلوب از 
خاک های شنی نیاز به آب و کود کافی دارد 
که باید در فواصل کوتاه به خاک اضافه شود. 
در صــورت مصرف کافی مــاده آلی در این 
دسته از خاک ها، معایب آن ها به ویژه توانایی 
ضعیف نگهداری آب و عناصر غذایی به تدریج 

برطرف می گردد.
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از آن چه گفته شد، نتیجه گیری می شود که 
خصوصیــات خاک های ریز بافت و درشــت 
بافت عکس یکدیگر اســت و هر یک معایب 

و مزایای خاص خود را دارند. 

درست است که ظرفیت نگهداری آب و مواد 
غذایــی و حاصلخیزی طبیعی خاک های ریز 
بافت بیشتر از خاک های درشت بافت است، 
اما از لحاظ تهویه و ســهولت عبور آب و هوا، 
خاک های شنی بهتر از خاک های رسی است.

بنابراین بافت های متوســط تا نیمه سنگین 
)لوم رس شــنی، لوم، لوم ســیلت، سیلت( 
برای اغلب زراعت ها، بهترین بافت است و در 
شرایط مساوی بر دیگر بافت ها برتری دارند؛ 
زیرا میزان رس در این بافت ها در حدی است 

کــه آب و عناصر غذایی را به مقدار کافی در 
خود نگــه می دارند، ولی در راه حرکت آب و 
هوا و نفوذ ریشــه در خاک هیچ گونه مانعی 

ایجاد نمی کنند.

برخالف ســایر خصوصیات خاک، تغییر در 
بافت خاک آســان نیســت. افزودن شن به 
خاک های رســی و یا رس به خاک های شنی 
جهت ایجاد بافت مناسب برای باغچه منازل 
و یا سبزی کاری در سطح محدود امکان پذیر 
اســت، اما در سطوح زراعی وسیع با استفاده 
از این شیوه برای تغییر بافت خاک معقول و 

مقرون به صرفه نیست. 

بهترین راه بــرای رفع مشــکالت خاک های 
سنگین و سبک، افزودن مواد آلی به خاک است.

محدودیت های فیزیکی خاک های رســی و 
شــنی با اضافه کردن مواد آلی )کود ســبز، 
بقایــای گیاهی، کــود دامی پوســیده، کود 
دامی پلت شده، کمپوست، ورمی کمپوست، 
هیومیک اسید و...( به خاک تا حدود زیادی 

تعدیل می شود و کاهش می یابد. 

افزودن مواد آلی به خاک های شــنی میزان 
جــذب و نگهــداری آب را در خاک افزایش 
می دهــد و در خاک های رســی بــا ایجاد و 
تشکیل دانه های درشــت، منافذ بزرگ تری 
ایجاد و عبور آب و هوا را در خاک تســهیل 

می کند. 
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مدیریت صحیح
کود پتاسیم

در مزارع و باغ ها

پتاســیم عنصری ضروری برای رشــد گیاه 
می باشــد که در انتقال مواد فتوســنتزی در 
گیاه، مقاومت در برابر ســرمازدگی و ســایر 
تنش ها، کاهش خوابیدگــی و ورس، بهبود 
کیفیت محصول، رنگ پذیری بهتر و افزایش 
وزن و اندازه میوه ها و... نقش دارد و وجود آن 
برای دســتیابی به عملکرد باال در محصوالت 

زراعی و باغی ضروری است.

فاکتورهای مؤثر بر جذب پتاسیم
رطوبت خاک، تهویه خاک و میزان اکسیژن 
موجود در خــاک، درجه حرارت خاک و نوع 
شــخم، جذب پتاسیم توســط گیاه را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
هر چه خاک رطوبت بیشــتری داشته باشد، 
میزان پتاسیم بیشــتری در اختیار گیاه قرار 

پتاسیم )میلی گرم در کیلوگرم(نام محصول

250گندم

250برنج

350پنبه

300یونجه

350چغندر قند

350آفتابگردان

300کلزا
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میزان تقریبی K2O )درصد(فرموالسیون شیمیاییماده

KCL60کلرور پتاسیم

K2SO450سولفات پتاسیم

K2SO4.2MgSO420پتاسیم منیزیم سولفات

K2S2O317پتاسیم تیوسولفات

KNO344نیترات پتاسیم

K2SO452سولفات پتاسیم محلول ) سولوپتاس(

می گیرد، چون حرکت پتاســیم به ســمت 
ریشه های گیاه بیشتر می شود و جذب آن  را 

ساده تر می سازد.
تهویــه کافی بــرای تنفس ریشــه و جذب 
پتاسیم ضروری می باشد. وقتی میزان رطوبت 
خاک به  درجه اشــباع نزدیک می شــود، به 
علت کاهش میزان اکسیژن در خاک، جذب 

پتاسیم به میزان زیادی کاهش می یابد.
فعالیت ریشــه، عملکرد گیــاه و فرآیندهای 
فیزیولوژیکی، درجه حرارت خاک را افزایش 
می دهند که باعث جذب بیشــتر پتاســیم 

می شود.

زمان مصرف کودهای پتاسیمی
در مورد گیاهان زراعی، کودهای پتاســیمی 
را معموالً قبل از کشــت مصرف می کنند تا 
پتاسیم از دسترس گیاه خارج نشود.  بنابراین 
الزم اســت که قبل از کاشــت گیاه از زمین 
مورد نظر نمونه بــرداری انجام گرفته و برای 

آنالیز به آزمایشگاه خاک ارسال شود. 
بر اســاس نتایج آزمون خاک اگر پتاســیم 
موجود در خاک بیشــتر از 300 میلیگرم در 
کیلوگرم باشــد )مقدار دقیق این عدد برای 
محصــوالت مختلف در جــدول صفحه قبل 
ذکر شده اســت(، نیازی به مصرف کودهای 

پتاسیمی نیست.
البته با توجه به این که فقط بخشــی از این 
مقدار برای گیاه قابل جذب اســت، بنابراین 
مصرف 50 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم به 

صورت سرک توصیه می شود.
اگر نتایج آزمــون خاک، کم تر از میزان آمده 
در جدول باشــد مصرف پتاسیم مفید بوده و 
در صورتی که میزان آن باالتر باشــد، مصرف 

پتاسیم بی فایده خواهد بود.

اگر پتاســیم موجود در خاک کم بوده و نیاز 
به مصرف کودهای پتاســیمی باشد، معموالً 
به صورت پایه مصرف می گردد. اما ســولفات 
پتاسیم قبل از کاشت، مصرف و با شخم زیر 

خاک قرار داده می شود.
در صورتی که پتاســیم موجود در خاک برای 
رفع نیاز گیاه کافی نباشــد و کود پتاسیمی 
نیز قبل از کاشت مصرف نشده باشد، مصرف 
سرک کود پتاسیم در 2 الی 3 نوبت همزمان 
با مصرف سرک کودهای نیتروژنه در مراحل 
اولیه رشد محصوالت زراعی توصیه می شود. 

در شــرایط شــور، اختصاص پتاسیم بیشتر، 
ســبب افزایش تحمل به شــوری می شود. 
پتاســیم همچنین مقاومت به تنش سرما و 

خشکی را افزایش می دهد.
بهترین روش اســتفاده از کود پتاسیم برای 
محصوالت چندســاله ماننــد یونجه، قبل از 
کشت اســت. بعد از کشت نیز باید به صورت 

ساالنه مصرف شود. 
پتاســیم مورد نیاز بــرای ذرت و غالت باید 
به صورت نواری نزدیک بذر در زمان کاشــت، 
یا به صورت پخش بر روی بستر قبل از کاشت 

مصرف شود. 
باید توجه داشت در صورت مصرف نواری آن، 
میزان مصرف کود نصــف میزان مصرفی به 

روش پخش سطحی می باشد.
همچنین عالوه بر کاهش مصرف کود، کارایی 
آن بیشتر خواهد بود؛ زیرا جذب آن افزایش 

می یابد.
توصیه می شود که پتاســیم مورد نیاز برای 
ذرت و غالت در زمان کاشت به صورت نواری 

و نزدیک بذر مصرف شود. 
در باغــات میوه نیز توصیه بر این اســت که 
کود پتاسیم همراه با کودهای دامی پوسیده و 
سایر ریزمغذی ها در اطراف درختان به صورت 
چالکود مصرف شده و از پخش سطحی آن در 

خاک خودداری گردد. 
برای بهبــود کیفیت میوه ها، افزایش ســایز 
و افزایــش رنگ پذیــری محصــول، مصرف 
کودهایی که پتاسیم باالیی دارند مانند کود 
NPK با نسبت 36-12-12 و سولوپتاس در 
زمان شروع فرآیند رسیدگی میوه ها، از طریق 
آب آبیاری یا محلول پاشی قابل توصیه است. 

نکته: نیاز گیاهان مختلف به پتاسیم متفاوت 
است؛ اما به طور کلی گیاهانی که مواد قندی و 
نشاسته ای تولید می کنند، به پتاسیم بیشتری 
احتیاج دارند )مانند ســیب زمینی(. اما برای 
گیاهانی که به منظــور تولید مواد پروتئینی 
کشت شده اند، بهتر است کودهای پتاسیمی 
را با احتیاط مصرف کرد؛ زیرا افزایش پتاسیم، 
به ویــژه در زمانی که گیاه بــه مرحله تولید 
محصول نزدیک باشــد، تولید مواد پروتئینی 

را مختل می سازد. 

کلرور پتاسیم 
این کود حاوی 50 درصد پتاسیم )60 درصد 
اکسید پتاسیم( می باشد. با توجه به حاللیت 
مناسب این کود در آب )35 درصد(، مصرف 

آن به صورت سرک رایج شده است. 
به طور کلی اگــر مصرف مقدار زیادی از کود 
پتاسیم مد نظر باشــد، کلرور پتاسیم گزینه 
مناسبی نیســت؛ زیرا باعث سّمیت کلر شده 
و عــالوه بر کاهش عملکــرد، می تواند برای 
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گیاه خطرناک باشد. به طور مثال برای برخی 
گیاهان نظیر ســیب زمینی حضور یون کلر 
مطلوب نیســت؛ چون در انتقال نشاسته در 
گیاه وقفه ایجاد کرده و تولید ســیب زمینی 

کاهش می یابد. 
مصرف کلر اضافی، همچنین در تاکستان ها 
ســبب کاهش قند انگور می شــود. بنابراین 
توصیه می شود که برای مصرف پایه از سایر 
منابع کود پتاســیم و برای مصرف سرک از 

سولوپتاس استفاده شود.

نیترات پتاسیم
این کــود حاوی 38 درصد پتاســیم و 14 
درصد نیتروژن بوده و حاللیت آن در آب در 
دمای معمولی نزدیک به 35 درصد می باشد. 
به دلیل ایجاد اختالف در نســبت پتاســیم 
به ازت، بهتر اســت هنگام مصرف این کود 
مقــداری نیتروژن به صــورت مکمل به آن 

اضافه شود. 
مصرف سرک این کود در سبزی ها و گل های 

بریده توصیه می شود.
سولوپتاس )سولفات پتاسیم محلول(

در شــرایطی که یون کلر برای گیاه زیان بار 

باشــد، بهتر است پتاسیم به صورت سولفات 
مصرف شود. این کود حاوی عناصر پتاسیم و 
گوگرد بوده که به سهولت برای ریشه گیاهان 
قابل جذب است و حاوی 52 درصد K2O و 
46 درصد SO4 و تقریباً فاقد کلر می باشد. 

این کود به صورت پودر نرم سفید رنگ بوده و 
محلول آن اسیدی می باشد که سبب افزایش 
درجه حاللیت فسفر، آهن و اکثر ریزمغذی ها 
شده و بهتر در دسترس ریشه قرار می گیرد. 

این کود قابلیت اختالط با دیگر کودها، سموم 
حشــره کش و ضد قارچ بــه منظور محلول 
پاشــی را دارد؛ به جز ترکیبات کلســیم که 
در صورت اختالط تشــکیل رسوب سولفات 
کلســیم می دهد. از ســولوپتاس به سهولت 
می تــوان در آب آبیــاری و یا بــه میزان 5 
کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشــی 

استفاده نمود.

پتاسیم تیوسولفات
کودی مایع اســت که برای اســتفاده در آب 
آبیاری یا به صورت محلول پاشــی می باشد. 
این کود حاوی پتاســیم، گوگرد و فاقد کلر 
است. از این کود نباید به صورت محلول پاشی 

در دمای باالتر از حدود 32 درجه سانتیگراد 
اســتفاده نمود و همین طور مصرف آن   ها در 
صورتی که رطوبت خاک پایین باشــد، باعث 

ایجاد مسمومیت در گیاه می شود.

پتاسیم منیزیم سولفات
منبع مناسبی از کود در صورت نیاز به منیزیم 
در برنامه غذایی می باشد و برای یونجه، ذرت 
و غالت کاشــته شــده در خاک های شــنی 

مناسب است.
نکته: کودهای پتاسیمی حاوی گوگرد عالوه 
بر تأمین این دو عنصر ضروری برای گیاه، به 
دلیل دارا بودن گوگرد )ســولفور یا سولفات( 
باعث کاهش pH خاک شــده و جذب سایر 
عناصر غذایی از جمله فسفر و ریزمغذی هایی 

نظیر آهن و روی را افزایش می دهند.
همچنین وجود گوگــرد باعث افزایش تولید 
روغن در دانه های روغنی مانند ســویا، کلزا، 
آفتابگردان، بــادام زمینی، کتــان )بزرک(، 

کنجد، گلرنگ و... می گردد.

پتاسیم نقش مهمی در افزایش سایز و رنگ دهی میوه ها دارد
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عالئم کمبود عنصر غذایی پتاسیم در گیاهان مختلف

در صورت کمبود پتاسیم در گیاه، ابتدا حاشیه 
برگ ها، زرد رنگ می شود؛ به طوری که روند 
زرد شدن از نوک برگ آغاز و به سمت حاشیه 
برگ ها پیش می رود. سپس حاشیه برگ ها به 

تفــاوت عالئم کمبود پتاســیم بــا نیتروژن رنگ قهوه ای در می آید. 
این اســت که در اثر کمبــود نیتروژن، روند 
زرد شدن برگ به شــکل v به سمت داخل 
برگ ادامه می یابد؛ اما در اثر کمبود پتاسیم، 

حاشیه برگ ها زرد می شود.

1

2

3
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عناصر معدنی مقدار کمی از وزن یک گیاه را 
تشکیل می دهند؛ ولی هر کدام از آنها، وظایف 
بسیار مهمی در انجام فعالیت های حیاتی گیاه و 
تعادل بین رشد رویشی و زایشی بر عهده دارند. 
کمبــود و یا بیش بود ایــن عناصر در محیط 
رشــد، باعث بروز عالئمی در گیاه می شود که 
در نهایت می توانــد کاهش کمیت و کیفیت 

محصول را در پی داشته باشد.
بعد از عناصــر پرمصرف )نیتروژن، فســفر 
و پتاســیم(، گیاهان بیشــترین نیــاز را به 
منیزیم، کلسیم و گوگرد دارند که به عناصر 

میان مصرف مشهورند. 
در شماره قبلی نشریه عالئم کمبود و بیشبود 
عناصر پرمصرف توضیح داده شــد. در ادامه 
این مطلب، نقش عناصر غذایی میان مصرف 
و عالئم کمبــود و بیش بود آن ها در گیاهان، 

شرح داده می شود.

منیزیم
این عنصــر در ســاختمان کلروفیل به کار 

نقش عناصر غذایی میان مصرف 
و عالئم کمبود و بیشبود 

آن ها در گیاهان

Mg
Ca

S

مــی رود؛ بنابرایــن وجود ایــن عنصر برای 
فتوسنتز و رشد گیاه ضروری است. از جمله 

نقش های منیزیم در گیاه عبارتند از:

 تولید پروتئین و قند در گیاه
 فعال کردن آنزیم هــای دخیل در انتقال 

انرژی در گیاه
 تنظیم جذب عناصر غذایی از جمله فسفر

 تولیــد روغن در دانه های روغنی )ســویا، 
آفتابگردان، بادام زمینی، بادام، زیتون، کلزا، 
گردو، بادام، پســته و هر گیاه یا دانه ای که 

حاوی روغن است(
 زودرس کردن میوه 
 یکنواختی محصول

 افزایش اندازه ریشه و تعداد میوه 
 در درختــان میوه هســته دار مانند هلو، 
گوجه ســبز و مرکبات، منیزیم در ســاخت 
هســته نقش فعالی دارد. برای مثال باغ های 
مرکبات که دارای ارقام هســته دار هستند 
نسبت به باغ هایی که دارای ارقام بی هسته 

هستند، عالئم کمبود منیزیم را زودتر نشان 
می دهند.

کمبود منیزیم
از آنجایــی کــه منیزیم در گیــاه متحرک 
اســت، در هنگام بروز کمبود، این عنصر از 
قسمت های جوان تر  به  مسن تر  قسمت های 
منتقل می شــود؛ بنابراین عالئم کمبود آن 
ابتــدا در برگ های پیر ظاهر می شــود. اما 
در مراحل شدید کمبود، بیشتر برگ ها زرد 
شــده و روی آنها لکه های نواری ظاهر و در 

نوک برگ، سوختگی اتفاق می افتد.
عالئم کمبود منیزیم غالبا در طی شــرایط 
ســرد اتفاق می افتد؛ زیرا در این شــرایط، 
ریشه ها فعالیت کمتری دارند. از طرف دیگر 
کمبود منیزیم اغلب در ســبزیجات پس از 
مصرف نمک های سدیم و پتاسیم در خاک 

بروز می کند. 
کمبود منیزیم )به خصــوص در خاک های 
سبک( ممکن اســت به دلیل ناکافی بودن، 
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عالئم کمبود 
منیزیم در 

گیاهان

شسته شدن منیزیم و یا زیاد بودن پتاسیم 
و کلســیم در محیط ریشــه و به خاطر اثر 
رقابتی باشــد. از جمله عالئم کمبود منیزیم 

عبارتند از:

 زرد شــدن فاصله بین رگبرگ ها و ظهور 
لکه هــای ارغوانی در بیــن رگبرگ ها که به 

تدریج نکروزه می شوند 
 پیج خوردگی و ضخیم شدن برگ ها

 تولید میوه های کوچک تر

کمبود منیزیم، در گوجه فرنگی شایع است. 
کلروز لبه های برگ های مسن تر، کلروز بین 
رگبرگی در مراحل بعــدی، نقاط نکروز در 
نواحی سبز کم رنگ از عالئم کمبود منیزیم 
است. در کمبود شــدید، برگ های مسن تر 
می میرند، تمام گیاه زرد شــده و تولید میوه 

کاهش می یابد. 

بیش بود منیزیم
به دلیــل رقابت ایــن عنصر با پتاســیم و 
کلســیم، بیش بــود منیزیم باعــث کمبود 
پتاسیم و کلســیم می گردد. عالئم بیش بود 
منیزیــم گاهی بــه صورت ســوختگی در 
حاشیه برگ های ســبز دیده می شود. البته 
این پدیده بیشــتر در محیط های کشت غیر 
خاکی مخصوصا زمانی که مقدار این عنصر 
از سطح قابل توصیه در محلول غذایی باالتر 
رود، اتفــاق می افتد. همچنین در اثر زیادی 
منیزیم، برگ ها تیره شده و برگ های جوان 

به سمت باال خمیده می شوند.

کلسیم
کلسیم عمدتا در برگ گیاهان وجود داشته 
و یکــی از عناصــر کیفی در تولیــد میوه 
محسوب می شود. اندام های مختلف درختان 
به مقادیر متفاوت کلســیم نیاز دارند و این 
عنصر مهم ترین ماده تشکیل دهنده دیواره 
سلولی است. نقش کلسیم در گیاهان شامل 

موارد زیر است:

 استحکام و مقاومت بافت ها در برابر آفات، 
بیماری ها و صدمات مکانیکی

 کاهش خســارات ناشــی از بیماری های 
فیزیولوژیک

 رشــد لوله گرده و مشــارکت در تقسیم 
سلولی

 رشد و توسعه ریشه
 افزایش کیفیت محصول و مدت انبارداری

کمبود کلسیم
این عنصر در گیاه غیــر قابل انتقال بوده و 
عالئم کمبود بیشتر از اندام های جوان شروع 
می شــود به همین دلیل این عنصر باید به 

طور مداوم در اختیار گیاه قرار گیرد.
 از مهم ترین عالئم کمبود کلسیم می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:

  قهوه ای و پیچ دار شدن حاشیه برگ ها
 کوچک ماندن برگ  ها

 فنجانی شدن برگ ها به طرف باال یا پایین 
در برگ های جوان

 پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی، هندوانه، 
فللفل دلمه ای
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 ایجاد عارضه لکه تلخ در میوه سیب
 ریــزش زودرس و چوب پنبه ای شــدن 

میوه ها
 بد شکل و بد مزه شدن میوه ها

 کاهش خاصیت انبارداری
 نمو ضعیف ریشه و از بین رفتن زودهنگام آن

نکتــه: در غــالت بــه دلیل آهکــی بودن 
خاک های زیر کشت، نیاز چندانی به مصرف 
کودهای کلسیمی نمی باشــد؛ اما در مزارع 
گوجه فرنگی، توت فرنگی، هندوانه و درختان 
میوه، بــرای بهبود کیفیت، محلول پاشــی 

کودهای کلسیمی ضرورت دارد. 
البته توصیه می شود که جهت محلول پاشی 
کلسیم از کود نیترات کلسیم استفاده نشود 
زیرا نســبت نیتــروژن به کلســیم در میوه 
افزایش یافته و مانــدگاری میوه هایی نظیر 

سیب کاهش می یابد.
به طور مثال در اثر کمبود کلســیم در توت 
فرنگــی، برگ ها  در شــروع نمــو پیچیده 

می شوند. 

بیش بود کلسیم
بیش بود ایــن عنصر ســبب تثبیت و عدم 
حاللیــت آهن و ســایر عناصــر ریز مغذی 
می شــود؛ بنابراین ســبب زردی می گردد. 
زیادی کلســیم جذب پتاســیم را با مشکل 
مواجه کرده و گیاهان در این شرایط ممکن 
اســت حتی در شــرایط پتاســیم کافی در 
محلول غذایی، کمبود پتاسیم نشان دهند. 
تجمع کلر در حضور کلســیم باال نیز اتفاق 

می افتد. 

عالئم کمبود کلسیم در گیاهان
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گوگرد
گوگــرد در تشــکیل پروتئین هــا و تولید 
اســید های آمینه نقش دارد و از عناصر غیر 
متحرک است. این عنصر در رایحه گیاهانی 

نظیر سیر و پیاز و خردل نقش دارد. 
کمبود این عنصر به نــدرت اتفاق می افتد؛ 
چــون معموال همراه با ســایر کود ها به کار 
مــی رود. کمبــود ایــن عنصر معمــوال در 
خاک های شنی و سبک و عاری از مواد آلی 

اتفاق می افتد.
امــروزه کودهای گوگــردی اغلب به عنوان 
کاهنــده pH خــاک مــورد اســتفاده قرار 
می گیرند. زیرا بیشتر خاک های ایران قلیایی 
بوده و جذب عناصر غذایی از جمله فســفر 
و ریزمغذی ها توســط گیاه به سختی انجام 

می شود. 
بنابرایــن جهت جذب بهتــر عناصر غذایی 
قبل از کاشــت گیاهان از کودهای گوگردی 
استفاده می شود. همچنین این کودها به طور 
ویــژه در زراعت ســیب زمینی برای کنترل 
بیماری اسکب باکتریایی مورد استفاده قرار 
می گیرد؛ زیرا این بیماری در pH پایین غیر 

فعال می گردد.

کمبود گوگرد
نشــانه های کمبود گوگرد مانند عالئم کمبود 
ازت است. از جمله عالئم کمبود آن عبارتند از:

 رنگ پریدگی گیاهان
 کوتاهی و کوچکی بوته

 کاهش تعداد و سطح برگ ها
 زردی برگ های جوان

 سفت شــدن، نازک، طویل و چوبی شدن 
ساقه ها

 توسعه ریشه با قطر کم

به طور مثال در اثــر کمبود گوگرد در خیار 
برگ هــای باالیی کوچک باقــی مانده و به 
ســمت پایین خم می شوند، رنگ آن ها سبز 
کمرنگ تا زرد شــده و لبه برگ ها به حالت 

دندانه ای در می آید.

بیش بود گوگرد
زیادی این عنصر باعث باال رفتن سطح امالح 
می شود و جذب مولیبدن را با مشکل مواجه 
 pH می کنــد. در صورت بیش بود این عنصر
شــیره گیاه به شــدت کاهش می یابد و به 

ســطح خطرناکی می  رســد. در صورت بروز 
سمیت این عنصر برگ های سبز متمایل به 
آبی کوچک و پیچیده می شــوند. همچنین 
غلظت های باالی گوگرد ممکن است جذب 

کلسیم را محدود کند.

عالئم کمبود گوگرد
در گیاهان
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سس، علف هرزی دردسر ساز

علف هاي هرز یکی از دالیـــل اصـلي کـاهش 
تولیـد محصـوالت زراعـي محسـوب مـي شوند. 
علـف هـــرز سس ).Cuscuta sp( از جمله 
علف های هرز انگلي اســت که خانواده هاي 
زیادي از گیاهان را مورد هدف قرار مي دهـد 
و سـبب کـاهش رشـد و عملکـرد بسیاري 
از گیاهان زراعي و باغي مي شــود. به طوری 
که جــزو 10علف هرز دردسرســاز دنیا به 

شمار می آید.
مدیریت و کنترل موفقیت آمیز سس بسیار 

مشکل اسـت، زیرا بذرهای آن داراي پوسته 
سخت هستند و بـراي سـال هـاي متوالي در 

خاک زنده می مانند. 
همچنین رشــته های قطعه قطعه شــده از 
این علــف هرز در صورت پخش شــدن در 
مزرعه، قابلیت تکثیر و رشد دارند. از طرفی 
عادت رشــد این علف هرز به گونه ای است 
کــه اندام هــای آن به دور گیاهــان زراعی 

می پیچند و سمپاشی آن مشکل است. 
بذرهای این گیاه پــس از جوانه زدن، اندام 

مکینه خود را وارد شاخ و برگ گیاه میزبان 
کــرده و مواد غذایی مورد نیاز خود را از این 
طریق تأمین می کند؛ به همین دلیل به این 
علف هرز، انگل گفته می شــود. در واقع این 
علف هرز کلروفیل ندارد و آب و مواد غذایی 
مورد نیاز خــود را از گیاه مجــاور دریافت 

می کند.

علف هرز ســس با مکیدن شــیره گیاهان، 
اثرات مخربی بر رشــد گیاهان وارد نموده و 
عملکرد محصول را به شدت کاهش می دهد. 
همچنیــن وجود این علف هــرز به ویژه در 
گیاهان علوفــه ای عالوه بر مشــکالتی که 
در برداشــت این محصوالت ایجاد می کند، 

کیفیت علوفه را به شدت کاهش می دهد. 
رشــد ســریع ســس و زیان هایــی که به 
گیاهان می رســاند موجب شده است که در 
فرهنگ هــای مختلف بــا عناوینی مانند نخ 
شــیطان، علف بی ریشــه و ابریشم شبدر 

منسوب شود. 

دامنه میزبانی
دامنه میزبانــی این انــگل، گیاهان مختلف 
از خانواده کاســنی )آفتابگــردان و داوودی(، 
خانواده بقوالت )یونجه، شبدر و سویا(، خانواده 
سیب زمینی )سیب زمینی، اطلسی، توتون و 
گوجه فرنگی(، خانواده کدوییان )خیار، طالبی و 
هندوانه(، چغندر قند و درختان میوه مثل انار، 

انگور و مرکبات می باشد. 
بنابراین قادر اســت طیف وسیعی از گیاهان 
زراعی و باغی را آلوده نموده و به آن ها خسارت 

بزند.

نحوه آلودگی
آلودگــی مــزارع بــه ســس از دو طریق 

امکان پذیر است:

• از طریــق انتقال و ورود بذر ســس همراه 
با بذر گیاه زراعــی، کود های دامی، آب، باد 

و دام ها 
• توسط اندام های قطع شده این علف هرز و 
انتقال آن ها توسط ماشین آالت از محل های 

آلوده به مزارع عاری از سس. 

بنابرایــن مهم ترین راه مبــارزه با این گیاه 
انگلــی، پیشــگیری و ممانعــت از آلودگی 

مزرعه است.
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روش های پیشگیری
از جمله روش های پیشگیری برای مدیریت 

این گیاه انگلی عبارتند از:

1( ممانعت از ورود بذر سس به زمین زراعی 
از طریق استفاده از بذر های بوجاری شده

2( عدم استفاده از کود حیوانی تازه
3( جلوگیری از ورود ادوات کشاورزی آلوده 

به مزرعه
4( جلوگیری از ورود مستقیم دام به مزرعه

5( از بین بردن لکه های آلوده به سس قبل 
از تولید بذر 

کنترل زراعی و مکانیکی
برای کنترل سس روش های متفاوتی توصیه 

شده است:

1( قطع میزبان و خروج گیاهان زراعی آلوده 
از مزرعه و سوزاندن آن ها 

2( غرق آب کردن: در این روش بذر های در 
حال رویش ســس از بین می  رود. در زمان 
انجام این روش ســاقه های ســس باید 5 تا 
6 سانتیمتر طول داشــته باشند و در زمان 
غرق آب کردن، ســاقه های آن ها کاماًلً زیر 

آب بمانند.
3( اعمــال تناوب صحیح زراعــی: گیاهانی 
مانند ذرت و غالت دانه ریز، نســبت به این 

انگل مقاوم هستند. 
بنابراین کشــت این گیاهــان در زمین های 
آلوده به ســس، باعث کنترل این علف هرز 
خواهد شــد؛ زیرا بذرهای ســس که جوانه 
می زنند، اگر ظرف مدت 4 تا 10 روز میزبان 
مناسبی برای دریافت آب و مواد غذایی پیدا 

نکنند، از بین خواهند رفت. 
4( شــخم عمیق و مبــارزه با علف های هرز 

میزبان از جمله علف هــای هرز پهن برگ؛ 
زیرا معموالً ســس در ابتدا به علف های هرز 
پهن برگ متصل می شود و سپس انگل گیاه 

زراعی می گردد. 
5( اســتفاده از انواع مالچ پالســتیک سیاه 
و مالــچ کاه و کلش: علف هرز ســس برای 
جوانه  زنــی نیاز به نور دارد. بنابراین مالچ ها 
عالوه بر ایجاد مانع فیزیکی، از تابش نور به 
سطح خاک جلوگیری کرده و از جوانه زنی 

بذرهای سس جلوگیری می کند.
البته اســتفاده از انواع مالچ به ویژه در کشت 
گیاهان جالیــزی، ضمن آن کــه تا حدود 
زیادی مانع رشد بســیاری از علف های هرز 
می شــود، باعث صرفه جویی در مصرف آب 

نیز می گردد.
6( اســتفاده از شــعله افکن جهت کنترل 

لکه ای این علف هرز

کنترل شیمیایی
بــا توجه به ارتباط نزدیکــي که بین میزبان 
و انــگل وجود دارد. در مبارزه شــیمیایي به 
علف کش هاي کـامال اختصاصـي نیـاز اسـت 
تـا صدمه اي به گیاه زراعي وارد نشود. کنترل 
این گیاه از طریق مصرف سموم با تیمار های 
پیش رویشی و پس رویشی امکان پذیر است. 

علف کش های سس در مزارع یونجه
• ایمازاتاپیر )پرسوییت( با نسبت 0/75 تا 1 لیتر 
در هکتار در اوایل اتصال سس و رشد علف های 

هرز
• داکتال 8 تا 12 کیلوگــرم در هکتار قبل از 

کاشت
• پاراکــوآت )گراماکســون( 20 درصد بعد از 
گلدهی سس به صورت پاشش روی لکه های 

آلوده 

دقت شود این علف کش ها با گیاهان زراعی 
غیر آلوده برخورد نکنــد؛ زیرا باعث از بین 

رفتن آن ها خواهد شد. 
پاراکوات یک سم تماسی است و در صورت 
سمپاشی روی اندام هوایی، به ریشه و طوقه 

گیاه منتقل نمی شود. 
بنابرایــن پس از سمپاشــی لکه های آلوده، 
یونجه و ســس هر دو در آن قسمت خشک 
می شوند، اما یونجه ها مجدداًً از محل طوقه 

رشد می کنند. 
البتــه باید از تماس ســم با طوقــه یونجه 
جلوگیری شود. در غیر این صورت یونجه ها 

مجدداًً رشد نخواهند کرد.

علف کش های سس در مزارع چغندرقند
• علف کش اختصاصی پروپیزامید )سس اوت( 
با نسبت 3 تا 7 لیتر در هکتار یا اوتوفومازیت 
)استمت( با نسبت 2 لیتر در هکتار در هنگام 
جوانه زنی سس و یا قبل از اتصال اندام مکنده 
به گیاه میزبان )بهترین زمان مصرف، مرحله 

3 تا 4 برگی چغندرقند است(.

علف کش های سس در باغ ها
• پاراکوآت )گراماکســون( با نســبت 3 تا 
5 لیتــر در هکتار بعد از گلدهی ســس یا 
علف کش رانداپ )گلیفوســیت( با نســبت 
10 لیتــر در هکتار به صورت پاشــش روی 
لکه های آلوده )دقت شــود این علف کش ها 
با درختان برخــورد نکند؛ زیرا باعث از بین 

رفتن آن ها خواهد شد(.
• جهت کنترل ســس انگور نیز می توان از 

علف کش پندی متالین استفاده نمود.



بیــش از 90 درصد از منابع آبی کشــور در 
بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. 
این در حالی است که اغلب روش های آبیاری 
در مزارع و باغات کشور ما، بازده پایینی داشته 

و باعث هدرروی این منابع آبی می شود. 

متاســفانه کمبــود آب در ســال های اخیر  
بســیاری از فعالیت های کشاورزی را محدود 

نموده است. 
باید بپذیریم که در شرایط حاضر فرضیه " آب 
بیشتر - محصول بیشــتر" قابل اجرا نیست، 
زیرا اگر به فکر تغییر روش های سنتی آبیاری 
نباشیم، در آینده ای نه چندان دور، آبی برای 

کشت و زرع نخواهیم داشت. 

تداوم تولید در بخش کشــاورزی، به کاهش 
مصــرف آب و اســتفاده از روش های نوین 

آبیاری وابسته است.

یکــی از راهکارهای مهم و مؤثر جهت مقابله 
با بحــران کمبود آب در بخش کشــاورزی، 
استفاده از روش های نوین آبیاری و مدیریت 
اقتصادی آب اســت. در ادامه بــه معرفی و 
مقایســه برخی از روش های آبیاری پرداخته 

می شود.

انواع روش های آبیاری
توزیع آب در زمین  های کشــاورزی به ســه 
روش اصلی انجــام می گیرد و به طور کلی به 
آبیاری سطحی )سنتی(، زیر سطحی و تحت 

فشار تقسیم بندی می شود.
 

آبیاری سطحی 
یکــی از قدیمی ترین روش هــای آبیاری در 
ســطح جهان اســت که  بــه دو روش کلی 

تقسیم می شود: 

1( آبیاری کرتی یا غرقابی 
این روش بــرای اراضی دارای شــیب کم و 
یکنواخت و بــرای گیاهانی که قادرند مدتی 
حالت اشباع و غرقابی را تحمل کنند، کاربرد 

دارد، اما برای گیاهان غده ای مثل سیب زمینی 
که به تهویه نامناسب خاک حساس هستند، 
مناسب نیست. در این روش مقدار زیادی از 
منابع آبی هدر می رود. همچنین خاک، بذر و 
عناصر غذایی در معرض شستشو قرار گرفته و 
خاک سله می بندد و به دلیل تماس مستقیم 
و طوالنی مدت آب با طوقه گیاه، ممکن است 
باعث گسترش برخی از بیماری های قارچی 

گردد.
2( آبیاری نشتی

در آبیاری نشــتی زمیــن را به صورت جوی 
و پشــته درآورده و گیاه را روی پشــته یا در 
محل داغ آب می کارنــد. در این روش، آب از 
داخل جوی ها به محل ریشــه ها نفوذ کرده و 
پای بوته ها را نمی گیرد؛ در نتیجه خاک سله 
نمی بندد و گیاه بهتر رشــد می کند. مصرف 
آب در این روش نیز زیاد اســت، اما می توان 
با آبیاری یک درمیان پشــته ها و استفاده از 
لوله هاي دریچـــه دار )هیدروفلوم یا سیفون( 

در مصرف آب صرفه جویی نمود.  

آبیاری قطره ای
محصول بیشتر، آب کمتر



معایب آبیاری سطحی
• راندمان این روش فقط 35 درصد اســت؛ 
یعنــی 65 درصد آب مورد اســتفاده در این 

روش هدر می رود.
• باعث شستشو و فرسایش خاک می شود.

• عناصر غذایی موجود در خاک را شسته و از 
دسترس گیاه خارج می کند.

• می تواند باعث گسترش برخی از بیماری های 
قارچی  شود.

• تســطیح و شــیب بندی زمین در آبیاری 
سطحی ضروری است.

• اگر حجــم آب آبیاری کم باشــد، آبیاری 
سطحی با مشکل مواجه می شود؛ زیرا در این 

روش، آب بسیار فراوانی مصرف می شود.
• مزرعــه به طور یکنواخت آبیاری نشــده و 

عملکرد محصول کم می شود.
• باعث طغیان علف های هرز می شود.

آبیاری تحت فشار 
این روش از آبیاری با توجه به نوع سیســتم 
تخلیه آب، فشار مورد نیاز و حجم آب تخلیه 
شده در واحد زمان به دو دسته  آبیاری بارانی 

و قطره ای تقسیم می شود: 

1( آبیاری بارانی: در آبیاری بارانی برای انتقال 
و توزیع آب، از لوله و آب پاش استفاده می شود 
و مشــابه باران مصنوعی است. به کارگیری 
آبیاری بارانی، بازده آبیــاری را تا 70 درصد 
افزایش داده و موجب جلوگیری از اتالف آب 
و همچنین باال رفتن کیفیت تولید محصول 

در واحد سطح می شود. 

انواع سیستم های آبیاری بارانی
• کالسیک ثابت

• کالسیک نیمه متحرک
• کالسیک متحرک

• غلتان )ویل مو(
• سیستم دوار مرکز )سنتر پیووت(

• قرقره ای 
• خطی

مزایای آبیاری بارانی
• صرفه جویی قابل مالحظه در مصرف آب

• توزیع یکنواخت آب 
• امکان آبیاری با منبع آبی کم 

• امکان آبیاری در انواع خاک های ســبک تا 
سنگین

• کاهش فرسایش خاک
• قابلیت اندازه گیری میزان آب

• تغییر شرایط آب و هوایی مزرعه به وسیله 
افزایش رطوبت و خنک کردن گیاهان 

• امکان اســتفاده از کودها و سموم همراه با 
آب آبیاری

معایب آبیاری بارانی
• هزینه اولیه آن زیاد است.

• در این روش کیفیت آب بسیار مهم است، 
چون به طور مســتقیم با شاخ و برگ گیاه در 

تماس است.
• در مناطــق بادخیز مقــدار تلفات آب زیاد 

است.
• با پاشیدن آب روی بوته ها امکان گسترش 
برخــی از بیماری های قارچی و باکتریایی در 

برگ ها و ساقه وجود دارد.
• در هــوای گرم و خشــک، شــدت تبخیر 

افزایش و راندمان این روش کاهش می یابد.
• در مزارع کوچک صرفه اقتصادی ندارد.

• باعث طغیان علف های هرز می شود.

نکته: هرچند آبیاری بارانی نیز دارای معایبی 
است، اما نسبت به آبیاری سطحی )غرقابی، 
نشتی و...( برتری دارد و میزان مصرف آب را 
نسبت به آبیاری سطحی تا حدود 50 درصد 
کاهش می دهد. بنابرایــن با توجه به بحران 
شــدید آب در بخش کشــاورزی، استفاده از 
آبیاری بارانی نســبت به آبیاری ســطحی از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

استفاده از هیدروفلوم در آبیاری سطحی و کاهش مصرف آب

هدر روی زیاد آب در آبیاری کرتی

21 برای کشاورز 
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2( آبیاری قطــره ای: آبیاری قطره ای یکی از 
روش های پیشرفته آبیاری تحت فشار است 
کــه آب با فشــار کم )حدود یک اتمســفر( 
پــس از عبور از دســتگاه کنترل مرکزی، به 
وســیله لوله هایی در کل سطح زمین پخش 
شده و پس از عبور از قطره چکان هایی که در 
مجاورت گیاه تعبیه شده اند، به صورت قطره 
قطره و ممتد به خاک داده می شــود و فقط 

منطقه اطراف ریشه را خیس می کند.

معموالً سیســتم آبیاری قطــره ای دارای 4 
بخش کلی می باشد:

1( واحد کنترل مرکزی که از دســتگاه هایی 
تشکیل شــده  و پس از تصفیه آب، کودها و 
ســموم مورد نیاز را با کنترل دقیق جریان و 
تنظیم فشــار، وارد لوله اصلی شبکه آبیاری 

می نماید. 
مرکز کنترل در سیســتم های قطــره ای از 
سیستم کنترل جریان، شــیر تنظیم فشار، 
دســتگاه تزریق کود و سم، فشار سنج، دبی 
ســنج، واحد کنترل و...  تشــکیل شده اند. 
معموالًً یک سیســتم تزریق کــود در مرکز 

کنترل قرار دارد. 
جریان آب با دست یا به طور خودکار کنترل 
می شــود، به طوری که اوالً مقــدار کافی آب 
عبور کند، ثانیاًً آب به مدت مشخص جریان 
یابد و ثالثاً وقتی مقدار رطوبت خاک از مقدار 
تعیین شده کمتر شود، آبیاری مجدد شروع 

گردد.
2( دستگاه پمپاژ و اتصاالت جانبی که تأمین 
فشار را بر عهده دارند. جنس لوله های جانبی 

معموالً از پی.وی.سی یا پلی اتیلن نرم است و 
قطر آن ها 12 تا 32 میلی متر است.

3( لوله های توزیع و انتقال آب
4( تجهیــزات پخش آب مثل قطره چکان ها، 
اســپریرها و حباب ســازها: پخش کننده ها 
روی لوله های جانبی نصب می شــوند و باید 
یک جریان کم و تقریباً یکنواخت را به بیرون 

هدایت کنند. 
قطره چکان ها آخرین جزء سیســتم آبیاری 
قطره ای هســتند و فاصله آن ها بســتگی به 

وضع خاک و گیاه مورد کشت دارد.

در سیستم آبیاری قطره ای، آب پس از پمپاژ 
و عبــور از دســتگاه های تصفیه و دســتگاه 
تنظیم کننده فشــار، در داخل خطوط اصلی 

جریان می یابد. 
بخشی از آب نیز وارد تانک کود شده و با حل 
مقداری از کود از انتهای دیگر تانک خارج و 

مجدداًً وارد جریان اصلی آب می گردد. 
ســپس آب بعد از عبــور از فیلترتوری وارد 
خطوط فرعی شــده و در نهایــت از طریق 
قطره چکان ها یــا منافذ موجود در نوار تیپ 
)نوار آبیاری قطــره ای( در اختیار گیاه قرار 
می گیــرد. مرکز کنتــرل ایــن مجموعه را 

هماهنگ می کند.

البته نوع ســاده تر و کم هزینه تری از آبیاری 
قطره ای نیز وجود دارد که در این سیستم ها، 
آبیاری قطره ای با استفاده از فشار آب موجود 
در مزرعه انجام می پذیرد؛ به طوری که انرژی 

مورد نیاز سیستم، از طریق اختالف سطح آب 
در ابتدا و انتهای مزرعه و یا شیب موجود در 

کانال های انتقال آب تأمین می شود.
در برخی مناطق نیز بــرای کاهش هزینه و 
سهولت انجام کار، فشــار مورد نیاز سیستم 
از طریق دســتگاه پمپاژ چاه ها یا استخرهای 
نگهداری آب )موتور و دینام( تأمین می شود 
و آب مســتقیماًً از داخل چاه یا اســتخر، از 
طریق لوله اصلی به سمت مزرعه پمپاژ شده 
و به  وسیله نوار تیپ در اختیار گیاه قرار داده 

می شود.

 مزایای مهم آبیاری قطره ای
• صرفه جویی بسیار زیاد در مصرف آب

• بازدهی بــاالی 95 درصد )میزان هدرروی 
آب در این روش فقط 5 درصد است(

• کاهش هزینه آب
• افزایش یکنواختی پخش

• حذف رواناب سطحی 
• حذف تبخیر از سطح خاک

• جلوگیری از رشد علف های هرز 
• جلوگیری از گسترش برخی از بیماری ها به 

علت عدم تماس آب با اندام هوایی گیاه
• امکان آبیاری در زمین     های ناهموار

• جلوگیری از فرسایش خاک  
• نیاز کمتر به نیروی انسانی 

• کاربرد دقیق کود و سم در سیستم آبیاری 
قطــره ای )افزایش کارایی مصــرف کودها و 

سموم(
• امکان آبیاری در زمین های شنی و بسیار سبک 

• امکان آبیاری با منبع آبی بسیار کم
• افزایش عملکرد محصول

بــا توجه به بحــران آب در کشــور، 
اســتفاده از روش آبیاری قطره ای در 
انواع گیاهان وجینی )ذرت،  کشــت 
آفتابگــردان، چغندرقند و...(، گیاهان 
جالیــزی )هندوانه، خربــزه، طالبی، 
کــدو و...(، گیاهــان ردیفــی )لوبیا، 
نخود، سیب زمینی و...(، صیفی )خیار، 
گوجه فرنگی، فلفل و...( و باغات میوه 

به شدت توصیه می شود. 
در این روش بــا کاهش مصرف آب، 
هزینه هــا کاهش یافتــه و با افزایش 
عملکرد محصول، سود بیشتری عاید 

کشاورزان و باغ داران خواهد شد.

محصول بیشتر، آب کمتر
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همان طور که در شماره قبلی نشریه توضیح 
داده شــد، برای مدیریت صحیــح تغذیه در 
باغ ها، مراحل تشــکیل میوه به شش مرحله 
تقسیم می شود که در هر یک از این مراحل، 
کودها و عناصر غذایی خاصی مورد نیاز گیاه 
می باشد که باید نوع کود مورد نظر و غلظت 
مناسب آن به درستی انتخاب و مصرف گردد. 

این مراحل عبارتند از:

• بعد از برداشت میوه و قبل از ریزش برگ ها 
در پاییز

• زمان متورم شدن جوانه ها در اواخر زمستان 
و اوایل بهار

• بعــد از ریزش گلبرگ ها تا زمان تشــکیل 
اولین میوه ها

• فندقی شدن میوه ها
• گردویی شدن میوه ها

• شروع رنگ دادن و رسیدگی میوه ها

نحوه تغذیه درختان پس از ریزش گلبرگ ها 
تا زمان تشکیل میوه، در شماره قبلی نشریه 
شرح داده شد. در این شماره کودها و عناصر 
غذایی مورد نیاز درختان در مرحله گردویی 
شدن، رنگ گیری میوه و برداشت آن توضیح 

برنامه غذایی درختان از زمان گردویی شدن تا برداشت میوه

داده می شود.
پــس از ریــزش گلبرگ ها هــدف از تغذیه 
درختان، مصرف عناصری است که به بهبود 
گرده افشانی و افزایش تعداد میوه و باردهی 
محصول کمک نمایند به همین دلیل مصرف 
عناصــر غذایی نیتروژن، بور، روی و کودهای 
حاوی اســید آمینه، توصیه می شود. اما پس 
از این کــه گرده افشــانی در درختان انجام 
شــده و میوه تشکیل گردید؛ هدف از تغذیه، 
افزایش ســایز میوه ها و جلوگیری از ریزش 
آن ها، یکدستی محصول، بهبود رنگ گیری و 
افزایــش کیفیت و خاصیت انبارداری میوه ها 

می باشد.
در واقع در این مراحل باید عناصری مصرف 
شوند تا کیفیت محصول افزایش یابد. با توجه 
به این که کیفیت میوه نقش بســیار مهمی 
در بازارپسندی محصول و افزایش قیمت آن 
دارد، بنابراین تغذیه صحیح درختان میوه در 
مراحل پایانی رشد، از اهمیت زیادی برخوردار 
است؛ زیرا در فروش بهتر محصول و افزایش 

سود مؤثر است.
در مرحله گردویی شــدن تا برداشت میوه، 
مصرف ســه عنصر غذایی پتاسیم، کلسیم و 
آهــن به همراه برخی از اســیدهای آمینه و 

هورمون ها که در افزایش و یکدســتی سایز 
میوه ها و رنگ پذیری آن ها مؤثرند، از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 

نقش پتاسیم
• افزایش قابلیت رنگ گیری

• افزایش آنتوسیانین در میوه
• افزایش وزن و اندازه میوه

• افزایش مواد خشک در میوه
• کاهش تجمع نیترات در میوه و تولید میوه 

سالم تر
• افزایــش ویتامین هــا در میــوه از جمله 

ویتامین ث
• افزایش استحکام بافت میوه

• افزایش عمر انبارداری
• افزایش مقدار قند میوه

• افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول

نقش کلسیم
• سفتی بافت میوه

• خوش فرمی و شکل مناسب میوه 
• افزایش عمر انبارداری

• افزایش کیفیت محصول
•  جلوگیری از خسارت های ناشی ازبیماری های 
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فیزیولوژیــک مانند لکه تلخی ســیب، آب 
گزیدگی )له شدن( میوه و... 

نقش آهن
افزایــش عملکرد محصول بــا افزایش اندازه 

میوه ها
نقش در فعالیت های آنزیمی گیاه 

افزایش میزان پروتئین و بهبود کیفیت میوه
بهبود رنگ میوه 

نقش اسیدهای آمینه
افزایش یکدستی سایز میوه ها

بهبود رنگ و طعــم میوه ها با افزایش میزان 
پروتئین )اســید آمینه های آالنین، والین و 

لوسین(
بهبــود رســیدگی میوه هــا )اســید آمینه 

هیستیدین(
بهبــود درجــه بریکس میوه )بــا بهبود این 
شاخص، میزان شــیرینی و طعم میوه بهتر 

خواهد شد(

از زمان گردویی  توصیه کودی درختان 
شدن تا برداشت میوه

1( در این مرحله از رشد میوه، رفته رفته باید 
درصد مصرف پتاسیم افزایش یابد. توصیه ما 
این اســت که در ابتدای این مرحله )از زمان 
گردویی شــدن میوه( از کودهــای NPK با 
نســبت 30-20-6 )کود هورتال( اســتفاده 
شود. این کود عالوه بر تامین نسبت مناسب 
نیتروژن، فسفر و پتاسیم برای این مرحله از 
رشد میوه، عناصر ریزمغذی مورد نیاز درخت 

را نیز تامین می کند.
حضــور هورمون نفتالین اســتیک اســید و 
ویتامین ها در کنار سایر عناصر غذایی ماکرو 
و میکرو از ویژگی های مهم این کود محسوب 

می گردد. 
مصرف این کود در این مرحله باعث افزایش 
کیفیت محصول، افزایش خاصیت انبارداری 
و کاهش ترک خوردگی میوه )وجود هورمون 
نفتالین اســتیک اسید( می شود. دوز مصرف 
این کود 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب و به 

صورت محلول پاشی است.

2( در مرحله گردویی شدن میوه ها می توان 
از محلول پاشی کود NPK با نسبت 12-36-

12 نیز استفاده نمود. عنصر غذایی پتاسیم در 
این مرحله از رشــد میوه، باعث افزایش سایز 

میوه ها، افزایــش رنگ گیری و بهبود کیفیت 
میوه ها خواهد شد. 

3( زمانی که میوه ها کمی بزرگ تر شــدند و 
بافت ســفت آن ها در حال نرم شــدن است 
)مرحله آبدار شــدن میوه هــا( مصرف کود 
ســولوپتاس جهت به حداکثر رسیدن سایز 
میوه ها و رسیدگی آن ها اهمیت باالیی دارد. 
سولوپتاس به دو فرم محلول پاشی و همراه با 
آب آبیاری قابل مصرف اســت. مقدار مصرف 
آن به روش محلول پاشی 2 تا 3 کیلوگرم در 
هکتار و مقدار مصرف آن همراه با آب آبیاری 

10 تا 15 کیلوگرم در هکتار است. 

4( در هــر مرحلــه ای که کودهــای حاوی 
پتاسیم استفاده شد، می توان کودهای حاوی 
آهــن را نیز با این کودها اختــالط نموده و 
استفاده کرد. توصیه می شود از کالت آهن 6 
درصد با اورتو اورتوی 4/8 که جذب باالتری 
دارد، استفاده شــود. در این مرحله کودهای 
حــاوی عنصر آهــن را می تــوان به صورت 
محلول پاشــی مصرف نمود؛ بنابراین باید از 
فرم EDTA استفاده گردد؛ زیرا کودهایی که 
آهن آن ها به فرم EDHHA  هســتند، فقط 
به صورت خاکی مصرف می شــوند و قابلیت 
محلول پاشی ندارند. نسبت مناسب کود آهن 
6 درصــد در این مرحله، 100 الی 150 گرم 
بــه ازای هر درخت و یا 5 تا 10 کیلوگرم در 

هکتار می باشد.

5( محلول پاشــی کودهای حاوی کلســیم 
در ایــن مرحله ضروری اســت. زیرا با وجود 
کلسیم کافی در خاک، کمبود این عنصر در 
میوه رفع نخواهد شد و الزم است به صورت 

محلول پاشی روی میوه ها مصرف گردد. 
نسبت کلسیم به پتاسیم یکی از شاخص های 

موثــر بر کیفیت میوه اســت که کاهش این 
انبارداری میوه ها  نســبت )Ca/K( خاصیت 
را کاهش می دهد. بنابراین ضروری است که 
در کنار مصرف کودهای پتاسیمی، دو مرحله 
نیز کودهای کلسیمی نظیر کالت کلسیم یا 
اکسید کلسیم به صورت محلول پاشی مصرف 
گردند تا این نسبت تنظیم شده و میوه ها به 

مدت طوالنی تری سالم بمانند. 
این دو مرحله شامل: 1( زمان گردویی شدن 
ســایز میوه ها و 2( زمانی کــه میوه ها کمی 
بزرگ تر شده و بافت سفت آن ها در حال نرم 

شدن است، می باشد.

6( در این مرحله مصرف نیترات کلســیم به 
دلیل وجود نیترات بایــد اجتناب نمود. زیرا 
افزایــش نیترات در میوه ها عالوه بر خطراتی 
که برای سالمتی مصرف کنندگان دارد، باعث 
کاهش کیفیــت و کاهش خاصیت انبارداری 

محصول می شود.

7( تعداد اســیدهای آمینه بالــغ بر 20 نوع 
می باشــد که هر یک از آن ها نقش متفاوتی 
در بهبود رشــد، عملکرد و کیفیت محصول 
دارند. کودهــای مختلفی در بازار وجود دارد 
که دارای انواع اسید آمینه با مقادیر متفاوتی 

می باشند. 
بنابراین بهتر است که این کودها طبق توصیه 

شرکت سازنده مصرف شوند.

8( توصیه ما این اســت که در این مرحله از 
کود ناتورانگورد نیز اســتفاده شود. این کود 
حاوی اســیدهای آمینه ای اســت که به طور 
اختصاصی در تنظیم سایز، شکل و یکدستی 
محصول نقش دارد. این کود با نســبت 1/5 
تــا 2/5 لیتر در هــزار لیتــر آب به صورت 

محلول پاشی مصرف می شود. 
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گوجه فرنگی یکی از محصوالت مهم کشاورزي 
در دنیاســت که توســط آفات و بیماري هاي 

مختلفی تهدید می شود. 
یکی از مشکالت تولید این محصول به خصوص 
در سال های اخیر ظهور و طغیان پروانه  مینوز 
Tuta absoluta )Meyrick( گوجه فرنگــی 

می باشد. مینوز یک آفت بسیار مخرب است که 
هم در شرایط گلخانه و هم در مزرعه خسارت 

شدیدی به بوته ها وارد می کند.
ایــن آفت عالوه بــر گوجه فرنگی که میزبان 
اصلی آن است، روی ســایر گیاهان خانواده 
بادمجانیان مانند بادمجان، ســیب زمینی و... 

نیز می تواند ایجاد خسارت نماید.
مناطق بومی این آفت، کشــورهاي آمریکاي 
جنوبی بــه خصوص آرژانتین، پــرو، برزیل، 
بولیــوي، ونزوئــال و اروگوئه می باشــند که 
نخســتین بار از منطقه  آند آمریکاي جنوبی 
)پرو، بولیوي و شــیلی( گزارش و در ســال 

1917 نام آن تعیین شد.
از اوایــل دهه  60 میالدی به دلیل کشــت 
فــراوان گوجه فرنگــی و مبادالت وســیع 
بین المللــی، مینوز  گوجه فرنگی به ســرعت 
در اغلب کشــورهاي اروپا، آمریــکا و آفریقا 
گســترش یافت و به عنوان یک آفت کلیدي 

مطرح شد.
ایــن آفــت نخســتین بــار در ایــران از 
آذربایجان غربی در سال 1389 گزارش گردید 
که تا آن زمان یک آفت قرنطینه اي محسوب 

می شد. 
با وجود اقدامات کنترلی و مقررات قرنطینه اي 

مینوز گوجه فرنگی، آفتی مخرب در صیفی جات 

در جهت جلوگیری از گســترش این آفت در 
کشور، هم اکنون در 24 استان آلودگی به آن 

مشاهده و گزارش شده است.

نحوه خسارت
پروانه  مینوز گوجه فرنگی با تغذیه از گیاهان 
میزبان، باعث ایجاد خسارت زیادی می شود؛ 
به طــوری کــه می  تواند 50 تــا 100 درصد 
محصول را از بین ببرد. حشره ماده، تخم های 
خود را به صورت انفرادی روی برگ های گیاه 
و یا ســایر قسمت ها از جمله ســاقه و میوه 

می گذارد. 
هر حشره ماده می تواند تا 260 عدد تخم در 
طول زندگی خود بگذارد که بعد از 5 تا 7 روز 
باز می شوند. طول دوره زندگی یک نسل آفت 

بین 65 تا 90 روز متغیر می باشد.
این آفت در مناطقی که شرایط آب و هوایی 
مساعد باشد در تمام طول سال فعال بوده و تا 
12 نسل در سال تولید می کند. تخم ها بیضی 
شکل و به رنگ ســفید صدفی تا زرد روشن 
هستند و معموالً در سطح برگ ها قرار دارند.

نحوه خســارت این آفت به این صورت است 
که ابتدا حشــره ماده روی برگ هــا و اندام 
هوایی گیاه تخم ریزی می کند، سپس الروها 
از تخم خارج شــده و به درون برگ، ساقه و 
جوانه  انتهایی گیاه نفوذ کرده و از برگ تغذیه 

می کنند.
در واقع خســارت اصلی این شب پره مربوط 
به تغذیه الروها از پارانشیم )مواد سبز درون 
برگ( بین دو اپیدرم )فضای بین سطح باالیی 

و پایینی برگ( بوده که باعث کاهش ســطح 
فتوســنتز کننده گیــاه و در نتیجه کاهش 

عملکرد محصول می شود.
بنابراین عالئم بارز خسارت این آفت در برگ 
به صورت ایجاد داالن درون برگ ها مشاهده 
می شود که فضای خالی بین پوست باالیی و 

پایینی برگ ها می باشد. 
خروج فضوالت الروی در محل فعالیت الرو ها 
به رنــگ متمایل به قهــوه ای از دیگر عالئم 

آلودگی می باشد. 

نحوه کنترل
در اکثر موارد، کنترل های شیمیایی در برابر 
این آفت با شکســت روبرو شــده؛ زیرا این 
آفت به بسیاری از آفت کش ها مقاوم گردیده 
است. این موضوع سبب شده تا متخصصین 
به دنبال ســایر راهکارهاي کنترلی از جمله 
روش هاي کنتــرل بیولوژیک، زراعی و روش 

اختالل در جفت یابی باشند. 
بــا این وجود، در حال حاضر در کشــورهاي 
کاربــرد  جنوبــی  آمریــکاي  و  اروپایــی 
روش  اصلی ترین  شــیمیایی،  آفت کش هاي 
کنترل مینوز گوجه فرنگی می باشــد. در این 
قسمت قبل از ذکر روش های مختلف مبارزه 
با این آفت، روش های پیشگیری در برابر آن 

بیان می شود.

الف( اقدامات پیشگیرانه
1( اطمینــان یابید کــه در گلخانه و محیط 
اطــراف آن، هیچ گونه میوه یا علف هرزی از 

کشت قبلی به جا نمانده باشد.

2( در گلخانه ها از طریق نصب شــبکه های 
توری روی دریچه های تهویه از ورود حشرات 
بالغ جلوگیری گردد. شــبکه های توری که 
برای شته ها استفاده می شــود، برای مگس 

مینوز گوجه فرنگی نیز مناسب است. 
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ســوراخ هایی که در پالستیک گلخانه وجود 
دارد نیز باید تعمیر شــوند. همچنین توصیه 
می شود که در قسمت ورودی گلخانه ها از دو 

درب استفاده شود. 
3( در زمان انتقال نشــا به زمیــن اصلی از 
گیاهان عاری از مگس مینوز اســتفاده شود. 
اســتفاده از ارقام مقــاوم نیز نقش مهمی در 

کاهش خسارت این آفت دارد.

4( رعایــت تنــاوب زراعــی و عدم کشــت 
مداوم گوجه فرنگی و ســایر گیاهان خانواده 
بادمجانیان در یک قطعه زمین، از گســترش 

این آفت جلوگیری می کند.

ب( اقدامات غیرشیمیایی
1( در طبیعت حشــرات مفیدی وجود دارد 
که دشمن طبیعی این آفت هستند. در روش 
کنتــرل بیولوژیک، این حشــرات به صورت 
تجاری تولید شــده و در محیط گلخانه رها 

می شوند. 
از جمله دشــمنان طبیعی این آفت، سن های 
شــکارگر بــا نــام Nesidiocoris tenuis و 
Macrolophus caliginosus هستند که به 
خوبی از الرو های جــوان و تخم مگس مینوز 

تغذیه کرده و این آفت را کنترل می نمایند.
 اقدام سریع با این دشمنان طبیعی در محصول 

بهترین نتیجه را در برابر این آفت دارد. 
به طوری که در هفته های اول کشت، تعداد 1 
تا 2 حشره در هر مترمربع در محیط گلخانه 

رهاسازی می گردد.
2( استفاده از تله هاي مختلف حاوي فرومون 

جنســی این آفت، روش دیگری است که در 
کنترل ایــن آفت مؤثر بــوده و اثر منفی بر 

محیط زیست ندارد. 
این تله ها با شکار افراد نر سبب نامتعادل شدن 
نسبت جنسی، کاهش شانس جفت گیري و 

کاهش جمعیت آفت می شوند. 
کارایی این روش در شــرایط گلخانه بیشتر 
از مزرعه اســت. معمــوالً 20 تا 50 عدد تله 
در هکتار داخل گلخانه استفاده می شود. این 

تله ها را باید هر 6 هفته یکبار تعویض نمود.

3( اگر خســارت آفت شــدید باشد؛ حذف 
برگ ها، میوه ها و حتی بوته های آلوده الزامی 
اســت. این بوته ها باید از بین بروند تا مجدداًً 

باعث گسترش آفت نگردند.

ج( اقدامات شیمیایی
کنترل شــیمیایی به عنوان آخرین راه حل 

مبارزه به کار مــی رود. برای کنترل الرو این 
آفت می توان از سم فلوبن دیامید )تاکومی( با 
نسبت 0/2 در هزار و برای کنترل حشره بالغ 
از سم تیوسیکالم )اویسکت( با نسبت یک در 
هزار اســتفاده نمود. استفاده از سم لوفنورن 
+ امامکتین بنزوات )پروکلیم فیت( با نسبت 
0/25 در هزار نیز در کنترل این آفت بســیار 

مؤثر است.
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نحوه پیوند زدن در 
سبزیجات

اگر چه پیونــد زدن در درختــان میوه یک 
تکنیک قدیمی و مرســوم است، اما استفاده 
از پیوند در ســبزیجات )گوجه فرنگی، فلفل، 
بادمجــان و...(، ســابقه زیــادی نداشــته و 
از کاربرد آن اطالع  تولیدکنندگان معمــوالً 

چندانی ندارند. 
با این حال، تولید و پرورش برخی سبزی ها با 
استفاده از نشاهای پیوندی در برخی کشورها 

به صورت یک کار معمول انجام می گیرد.

در حــال حاضر یکی از راهکارها برای مبارزه 
با آفات و بیماری ها مصرف سموم شیمیایی 
است که اســتفاده نادرست از آن ها، خطرات 
زیست محیطی فراوانی داشته و برای سالمت 

انسان و محیط زیست مضر هستند.
بنابراین گیاهی که بتواند در شرایط کم آبی و 
شوری خاک و یا در حضور آفات و بیماری ها 
و ... دوام بیاورد، می تواند به عنوان یک روش  
ســالم و کارآمد در جهت کاهش استفاده از 

سموم شیمیایی مطرح باشد.
یکــی از این راه حل ها، تولید گیــاه مقاوم با 

استفاده از تکنیک پیوند می باشد.
مفهوم پیوند در ســبزیجات تفاوتی با مفهوم 
کلــی پیوند نداشــته و به طور کلــی در آن، 
قســمتی از یک گیاه به عنوان پیوندک جدا 
شده و روی بافت گیاه دیگری به عنوان پایه 

قرار گرفته و رشد می کند.
پایه با اســتفاده از سیســتم ریشه ای خود، 
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گیاه را بعد از انجــام پیوند تغذیه می کند و 
پیوندک نیز اندام هوایی گیاه را تشکیل داده 
و محصول مورد انتظار از آن برداشت می شود.
در ســال های اخیر آگاه شــدن کشــاورزان 
از مزایای نشــاهای پیوندی باعث شــده که 
اســتفاده از تکنیک پیوندزنی در بسیاری از 

کشورها توسعه یابد.
 

اهداف پیوند زدن در سبزیجات
مقاومت به آفات و بیماری ها

از دالیل اولیه اســتفاده از پیونــد در تولید 
ســبزیجات، محافظــت از بوتــه در مقابل 
بیماری هــای خــاک زاد اســت. گســترش 
بیماری ها همیشه با کاهش عملکرد محصول 
همراه بوده و کنترل بیماری ها نیز مســتلزم 

استفاده از سموم شیمیایی بوده است.
بــا توجه بــه تاکیدی که امــروزه بر کاهش 
مصرف ســموم وجود دارد به نظر می رســد 
یکی از بهترین جایگزین ها استفاده از گیاهان 

پیوندی است. 
بــه این معنا کــه با کاربــرد پایه های مقاوم 

می توان مقاومت بــه بیماری ها یا آفات را در 
گیاه حساس به وجود آورد.

پایه مقاوم به آفات، اهمیت ویژه ای در تولید 
ســبزیجات خصوصا در شــرایط گلخانه ای، 

هیدروپونیک و سیستم های ارگانیک دارد.
 

به طور کلی در بعضی از ســبزیجات، ارقامی 
وجود دارد که به بیماری های خاک زاد مانند 
فوزاریوم، ورتیســیلیوم، فیتوفترا، نماتدها و 
بســیاری از آفات، تحمل بسیار خوبی دارند 
که می توان از این ارقام به عنوان پایه استفاده 
نمود و گیاهان دیگــری که محصول خوبی 
داشته اما به بیماری ها و آفات حساس هستند 

را روی آن ها پیوند زد. 
بنابراین نشــاهایی تولید می شــوند که هم 
محصول خوبی دارند و هــم به بیماری ها  یا 

آفات مقاوم هستند.
به عنوان مثال با استفاده از پیوند طالبی روی 
پایه هیبرید کدو خورشتی، می توان مقاومت 
به بیماری پیتیوم و همچنین نماتد ریشه را 

به دست آورد.

مقاومت به تنش ها
وقوع تنش هایی مانند خشکی، گرما، شوری 
و... باعث کاهش رشــد و عملکــرد گیاهان 
می گردد، اما انجام پیوند در بعضی محصوالت 
می توانــد در کاهش این اثــرات منفی مؤثر 

باشد. 
برای مثال پیوند خربزه روی پایه هیبرید کدو 
مسمایی موجب ایجاد مقاومت به تنش شوری 
شده است؛ زیرا کدو مقاومت خوبی به شوری 
و ســختی آب دارد و همچنین ریشه های آن 
قوی بوده و قــدرت پراکنش خوبی دارد، اما 
هندوانه، خربزه و خیار نسبت به شرایط آب و 

خاک حساس هستند. 
بنابراین با پیوند هندوانه، خربزه و خیار روی 
پایه کدو، می توان شــدت حساســیت این 
گیاهان به تنش را کاهش داد و حتی شرایط 

بهتری را برای رشد آن ها فراهم نمود.

افزایش عملکرد
اســتفاده از پایــه مناســب در پیوندزنی، به 
صورت مستقیم و غیرمســتقیم، روی رشد، 
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عملکرد و کیفیت محصول تأثیرگذار اســت. 
همین مقاومتی که گیاهان پیوندی در مقابل 
آفــات و بیماری ها دارند، خــود در افزایش 

عملکرد مؤثر است.
برخــی از پایه ها نیز به طور مشــخص باعث 
زودرسی محصول و یا باردهی بیشتر بوته ها 

می شوند.

در ســبزی هایی ماننــد گوجه فرنگی، فلفل، 
بادمجــان و ملون هــا، اســتفاده از تکنیک 
پیوندزنی به طور متوســط باعث افزایش 25 
تا 50 درصدی عملکرد این محصوالت شده 

است.
از دیگر مزایای پیوندزنی می توان به افزایش 
مقاومــت در مقابل دمای باال و پایین، جذب 
بهتر مواد غذایی، مقاومت به pH باالی خاک 

و... اشاره کرد.

علی رغــم مزایای فراوانی کــه پیوند زدن 
در ســبزیجات دارد، اما هزینه آن باال است 
که البته اســتفاده از دستگاه های پیوندزن 

به طور گسترده ای  را  پیوندزنی  که عملیات 
انجــام می دهد تا حدودی توانســته هزینه 

تولید را کاهش دهد.

زمان پیوند
زمان انجام پیوند در ســبزیجات بستگی به 
زمان کاشت آن ها دارد؛ زیرا زمان کشت بذر 
پایه و پیوندک با توجه به قدرت رشــد آن ها 
باید طوری تنظیم شــود که در همان اوایل 
رشــد، یعنی بعد از ایجاد برگ های حقیقی، 

پیوند انجام گیرد. 
از آن جایی که زمان کشت اغلب سبزی های 
پیوند پذیر در بهار است، بنابراین زمان مناسب 

پیوند نیز فصل بهار است. 
البته در شرایط گلخانه ای که هر زمانی امکان 
کشــت وجود دارد، با رعایــت دما و رطوبت 
مناسب، می توان در طول سال اقدام به تولید 

نشای پیوندی نمود.

 مهم ترین روش های پیوند در سبزیجات
برای انجام عملیات پیوند در سبزیجات باید 

ابتدا وسایل و شرایط مورد نیاز شامل چاقوی 
تیز یا تیغ ضدعفونی شده، گیره پیوند، اتاقک 
پیونــد یا محلی که دما و رطوبت در آن قابل 

کنترل باشد، فراهم گردد. 

در ادامه نحوه انجام روش های پیوند هندوانه 
روی پایه کدو )کدو مســمایی، کدو تنبل و 
کدو قلیانــی( و همچنین پیونــد گوه ای در 

گوجه فرنگی توضیح داده می شود.

پیوند نیمانیم 
1( در این نوع پیوند در سبزیجات نشایی که 
قرار اســت به عنوان پایه مورد استفاده قرار 
گیرد، باید حداقــل دارای یک برگ حقیقی 
و نشایی که پیوندک از آن تهیه می شود نیز 

باید دو برگ حقیقی داشته باشد.

2( با ایجاد یک برش در نقطه رشد پایه، باید 
یکــی از برگ های لپه ای حذف شــود. نکته 
مهم این اســت که با حذف یکی از برگ های 
لپه ای، پایه دیگر قادر به رشد شاخساره جدید 
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نخواهد بود و این یکی از مزایای اســتفاده از 
روش پیوند نیمانیم است. همچنین زمانی که 
برگ لپه ای حذف می گردد باید دقت شــود 
که همه بافت آن جدا نشود؛ زیرا برگ لپه ای 
باقی مانده باید به درســتی با ساقه پیوندک 

متصل شود.

3( ســاقه پیوندک را بایــد از زیر برگ های 
لپــه ای آن بــرش زد. بخش بــرش خورده 
پیوندک را روی بخش برش خورده پایه قرار 
داده و این دو بخش را به وسیله گیره پیوند، 

کنار هم محکم کرد.
 

پیوند جانبی
1( در این نوع پیوند نشــای پایه باید حداقل 
یک برگ حقیقی داشــته باشــد، ولی نشای 
پیونــدک می توانــد دارای یک یــا دو برگ 

حقیقی باشد.

2( به وسیله یک چاقوی تیز یا تیغ باید شکاف 
طولی در ساقه پایه، زیر برگ های لپه ای ایجاد 

کرد. این شکاف الزم نیست خیلی زیاد باشد 
و به اندازه ای که بتوان ساقه پیوندک را وارد 

کرد، کفایت می کند.

3( ســاقه پیوندک را باید جدا و در شــکاف 
ایجاد شده در ســاقه پایه قرار داد. سپس با 
گیــره پیوند محل اتصــال را محکم کرده تا 

جوش خوردن پیوند حاصل شود.

پیوند مجاورتی 
1( در ایــن روش از پیونــد، هــم پایه و هم 
پیوندک باید یک یا دو برگ حقیقی داشــته 

باشند.

2( به وســیله یک چاقوی تیز یک نیم شکاف 
زاویه دار و مورب در ساقه پایه ایجاد کرده و مشابه 
آن نیم شــکاف، اما در خالف جهت نیز باید در 
ساقه پیوندک ایجاد شــود. سپس ساقه پایه و 
پیوندک را با درهم بردن شکاف ها به هم متصل 

نمود.

3( با اســتفاده از فویــل آلومینیومی یا مواد 
خاصی که برای این منظور استفاده می  شوند 

محل اتصال را باید بست.

دقت شــود که در این نوع از پیوند، ریشــه 
پایه و پیوندک هر دو در خاک بوده و پس از 
جوش خوردن پیوند، ساقه و ریشه پیوندک و 

همین طور قسمت هوایی پایه جدا می شوند.

نکته: در پایان پیوندزنی، همه 
در  باید  را  پیوندی  نشــاهای 
مکانی بــا رطوبت باال و دمای 
حدود 25 درجه ســانتیگراد 
قرار داد. پس از جوش خوردن 
پیوند نیز گیره پیوند از نشای 

پیوندی حاصل جدا شود.
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پیوند گوه ای در گوجه
1( ابتدا باید بوته های مناسب پیوند و پیوندک را انتخاب کرد. برای انتخاب باید در نظر داشت که این دو باید از نظر ضخامت ساقه مشابه هم باشند.

2( سپس ساقه پایه را از باال قطع کرده و حذف  نمود. پیوندک را نیز باید از بوته مورد نظر دیگر جدا کرد.
3( برای پیوند گوه ای، نیاز است که یک شکاف عمودی در مرکز ساقه پایه به طول حدوداً یک سانتیمتر ایجاد شود.

4( پیوندک را باید در محل برش به شکل V درآورد )به اندازه برش عمودی پایه(.
5( پیوندک را در مرکز شکاف ایجاد شده قرار داده تا پیوند گوه ای کامل شود.

6( در انتها با گیره پیوند باید دو قسمت اتصال را به هم محکم کرد.
7( گیاه پیوندی را باید بالفاصله با یک کیسه پالستیکی پوشانده و دور از نور مستقیم آفتاب قرار داد.
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راهنمای عملی کشت گل کلم

گل کلم یکی از سبزیجات محبوبی است که 
کشــت و کار آن قدمت فراوانی دارد و کشت 
آن در سال های اخیر به دلیل مصارف زیادی 
کــه در صنایع غذایی داشــته، رواج یافته و 
دارای صرفه اقتصادی می باشــد. بنابراین در 
ادامه مطلب نحوه کشــت ایــن گیاه به طور 

مختصر شرح داده می شود.
دوره رشــد گیــاه گل کلم دو ســال طول 
می کشــد و اصطالحا به لحاظ گیاهشناسی 

به آن دوســاله می گویند؛ بــه این معنی که 
در ســال اول و پس از رشد رویشی، گل های 
خوراکی تولید می شوند و پس از آن در سال 
دوم با تأثیر سرما، به گل رفته و بذر تشکیل 

می شود.
قســمت خوراکی گل کلم همــان گل آذین 
تکامل نیافته سفید رنگ است که به اصطالح 
به آن هد گفته می شود. این جوانه های تکامل 

نیافته به ساقه گوشتی گیاه متصل هستند.

شرایط آب و هوایی
دما یکی از عوامل مهم در تولید گل کلم است؛ 
به طوری که به دمای زیر 4 درجه و بیشتر از 
38 درجه سانتیگراد حساس است. از طرفی 
افزایــش دما تا حدود 22 درجه ســانتیگراد 

افزایش رشد را در پی خواهد داشت. 
پــرورش گل کلــم، آب و هــوای معتدل را 
می طلبــد. این گیاه در شــرایط آب و هوای 
خنک و رطوبت زیاد رشد خوبی داشته و در 
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مقابل سرما نیز مقاوم است.
زمان کاشــت گل کلم بســته بــه رقم مورد 

استفاده، از مرداد تا آذر ماه می باشد. 
کشت این گیاه از طریق بذر انجام می گیرد و 
برای تهیه نشای آن، بذرپاشی در خزانه انجام 
می شــود. دمای بهینه برای جوانه زنی بذرها، 

25 درجه سانتیگراد است. 
مدت زمان الزم از کاشــت تا انتقال نشــا، 4 
هفته طول می کشــد. پس از انتقال نشــا به 
زمین اصلی، آن هــا را در فواصل 110×100 
ســانتیمتر می کارنــد. بــا ایــن احتســاب 
حدود28000 تا 35000 نشا برای کاشت هر 

هکتار مورد نیاز است.
از انتقال نشــا به زمین تا برداشت محصول 
نیز 12 هفته زمان می برد. در نتیجه می توان 
گفت کل فرآیند کاشت تا برداشت گل کلم در 

حدود 3 ماه به پایان می رسد. 
الزم به ذکر اســت که دمــای مطلوب برای 
تشکیل قسمت خوراکی این گیاه، 20 تا 25 

درجه سانتیگراد است.
انتخاب رقم و واریته مناســب برای موفقیت 
در کشــت محصول خیلی مهم است. واریته 
انتخابی باید متناســب با شرایط آب و هوایی 
منطقه، مقاوم به آفات و بیماری ها و متناسب 

با نیاز بازار باشد.

خاک و کود
گل کلم در خاک های متوسط تا نیمه سنگین 
که مواد آلی مناســبی داشته باشد، به خوبی 

رشد می کند. 
در صورت کاشت این گیاه در خاک شنی، باید 
مراقب تنش  رطوبتی بود؛ زیرا در شرایطی که 
رطوبت کافی به بوته ها نرسد و گیاه با تنش 
خشــکی مواجه گردد، قســمت خوراکی آن 
پیش از موعد تشکیل می شود و این امر باعث 
عدم جذب مواد غذایی کافی شده و در نتیجه 

گل کلم های کوچکی تولید می شوند.

به طــور کلی می توان گفت بــرای انواع ارقام 
زودرس این گیاه، خاک های ســبک که مواد 
آلی زیادی داشــته باشــد، مناسب است، اما 
ارقام تابســتانه و پاییزه کــه معموالً دیررس 
هستند در خاک های متوسط تا نیمه سنگین 
رشد بهتری دارند. pH مناسب رشد گل کلم 

نیز 6/5 تا 6/8 می باشد.

آبیــاری گل کلــم در هنــگام جوانه زنی و تا 
تشــکیل نشا و اســتقرار ریشــه می تواند به 
صورت بارانی انجام گیرد؛ ولی پس از آن بهتر 
است به صورت قطره ای یا شیاری انجام گردد.

گل کلم به لحاظ نیــاز کودی، گیاه پرتوقعی 
اســت که البته این نیاز غذایــی با توجه به 
متفــاوت بودن دوره رشــد در انواع مختلف 

گل کلم با هم فرق دارند.
برای رفع نیاز غذایــی گل کلم عالوه بر کود 
حیوانی پوســیده، با توجه به جنس خاک و 
رقم مورد استفاده، به 180 کیلوگرم نیتروژن 
به صورت ســرک در سه نوبت، 90 کیلوگرم 
P2O5 و 270 کیلوگرم K2O در هکتار نیاز 
اســت که باید براســاس نتایج آزمون خاک 
اعمال شــود )به طور مثال اگر نتیجه آزمون 
خاک نشان  دهد که خاک دارای 40 کیلوگرم 
نیتروژن می باشد، این مقدار باید از مقدار فوق 
کسر شده و 140 کیلوگرم در هکتار نیتروژن 

مصرف شود(.
از آن جــا که مصرف کنندگان، ارقام ســفید 
رنگ گل کلــم را ترجیح می دهند، در نتیجه 
کشت و کار نوع سفید رنگ آن رواج بیشتری 

داشته است. 
اما جالب اســت بدانید که انواع زیادی از این 
گیاه با رنگ های مختلف بنفش، زرد و ســبز 

نیز پرورش داده می شود. 
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با این حال کاشت و استفاده از رقم های دارای 
هد ســفید در سراسر جهان متداول تر است. 
در مجموع تولید گل کلمی که شــکل کروی 
منظم و هد محکمی داشته باشد، از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.
همان طور که گفته شــد حفظ ســفیدی در 
رقم های ســفید رنگ گل کلم اهمیت زیادی 
دارد. بنابراین باید آن را از تابش مســتقیم و 

نور شدید آفتاب حفظ کرد.

این بخش خوراکی، توسط برگ های درشت 
شیاردار سبز رنگ، احاطه شده و از این طریق 

در مقابل نور آفتاب محافظت می شود. 

بنابراین یکی از اقدامات مفیدی که در کشت 
ایــن گیاه باید صورت گیرد این اســت که با 
بســتن انتهای برگ ها قسمت خوراکی گیاه، 
بین برگ ها و به دور از تابش مستقیم آفتاب 
قرار می گیرد که باعث ســفید ماندن گل کلم 

می شود.
عملیات برداشــت این گیاه نیــز به صورت 
تدریجی و در چندین مرحله انجام می گیرد؛ 
به طــوری که معموالً بین 2 تا 3 بار در هفته 

قابل برداشت است.

آفات و بیماری ها
گل کلم از جمله سبزی هایی است که کیفیت 
آن بســیار تحت تأثیر عــوارض و اختالالت 
فیزیولوژکــی قــرار می گیــرد. از جمله این 

اختالالت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در اثــر ایجاد دمای باال در اواخر تابســتان 
بخش خوراکی از هم جدا شــده و همچنین 
تعدادی برگ بین گل ها ظاهر می شــود که 

موجب کاهش بازارپسندی آن می گردد.

• ممکن اســت در اثر ســله بســتن خاک، 
خشــکی، کمبود مواد غذایی و یا استفاده از 
بزرگ، گل های خوراکی کوچکی  نشــاهای 

ایجاد شود.

• قهوه ای شــدن گل کلم که در اثر نگهداری 
بدون پوشش، پس از برداشت در مزرعه اتفاق 

می افتد.

عالوه بر اختالالت فیزیولوژکی، گل کلم مورد 
حملــه آفاتی چــون کرم ، شــته و کک قرار 
می گیرد. خصوصا کرم ها در اواخر تابستان و 
اواســط پاییز خیلی فعال هستند و چنان چه 

کنترل نشــوند، در طول یــک روز می توانند 
خســارت جبران ناپذیری بــه محصول وارد 

کنند.
موش صحرایــی نیز به عنــوان یک جونده 

می تواند یکی از آفات مهم گل کلم باشد.
پوسیدگی سیاه از جمله بیماری های باکتریایی 
گل کلم است که باعث ایجاد حالت نکروزه در 
گیاه شــده و معموالً رگه های متورمی روی 

برگ ها ایجاد و آنها را سیاه می کند. 

نکته دیگر در مورد کشــت 
گل کلم این اســت که نباید 
چغندرقنــد  از  بعــد  را  آن 
کاشت؛ زیرا احتمال آلودگی 
و  نماتدها  بــه  چغندرقنــد 
امکان سرایت آن به گل کلم 
نیز وجود دارد. خود گل کلم 
را نیــز بیش از 3 بار متوالی 
در یک زمین در یک ســال 

کرد.  نبایدکشت 



فرسایش محیط زیســت یک تهدید جدی 
برای جهان می باشــد و استفاده از کودهای 
شیمیایی سهم زیادی در آن دارد. در حالی 
 که موجودات زیادی در طبیعت وجود دارند 
کــه توانایی تبدیــل بقایای آلی بــه منابع 
ارزشــمند حاوی مواد غذایی گیاهی و مواد 
آلی مورد نیاز برای حفظ حاصلخیزی خاک 

را دارا هستند.
کرم هــای خاکی با خــوردن زباله ها و مواد 
آلــی غیر قابل اســتفاده در خاک و هضم و 
تجزیــه این مواد در روده هایشــان، ماده ای 
غیرســمی، بــا ســاختاری مناســب تولید 
می کننــد که به صورت مدفــوع وارد خاک 
شده و سبب غنی شدن خاک می شود؛ این 

ماده ورمی کمپوست نام دارد. 
کرم های خاکی از بازمانده های آلی مختلفی 
تغذیه می کنند و حجم مواد را حدود 40 تا 

60 درصد کاهش می دهند. 
هــر کرم خاکــی وزنی حــدود 0/5 تا 0/6 

گــرم دارد و مــوادی معــادل 50 درصد از 
زباله هایــی که در یک روز مصرف می کند را 
به ورمی کمپوست که رطوبتی بین 32 تا 66 
درصد دارد و pH آن حدود 7 بوده و حدود 
2 برابر کمپوســت باغی، مواد مغذی دارد و 
جذب عناصر غذایی توســط گیاهان را نیز 

افزایش می دهد.

ورمی کمپوســت یک کود کامــاًلً طبیعی، 
بســیار نرم، سبک، تمیز و بدون بو می باشد 

که:
• قابلیت زیادی درحفظ رطوبت دارد.

• دسترســی گیاه به مــواد مغذی خاک را 
آسان می کند.

• کــودی صد در صد آلی اســت که به طور 
مستقیم جذب ریشه گیاه می شود.

• آنزیم هایــی دارد کــه در تجزیه مواد آلی 
خاک و در دســترس قرار دادن مواد مغذی 

مورد نیاز گیاه نقش مهمی دارد.

• کودی بسیار غنی حاوی نیتروژن، پتاسیم، 
کلسیم و منیزیم می باشد.

• باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصوالت 
می شود.

• دارای مــواد تحریک کننده رشــد مانند 
اکســین، ســیتوکینین، آهن، مس و اسید 
هیومیک می باشــد و رشــد گیاه را تسریع 

می کند.
• باعث کاهش عوامل بیماری زای گیاهی و 

میکروب های مضر خاک می شود.
• ارزان تر و سودآورتر از سایر کودهاست.

مراحل تولید ورمی کمپوست
1( انتخاب گونه های مناسب کرم

تولید  بــرای  کــرم  مناســب  گونه هــای 
ورمی کمپوســت شــامل آیزینــا فوئتیدا، 
آیزینــا آنــدری، لومبریکــوس روبلوس و 
پریونیکــس اکســکاواتوس می باشــد که 
می تــوان آن ها را از فروشــندگان کرم یا 

معجزه ای بیولوژیکی: راهنمای تولید ورمی کمپوست
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جهاد کشاورزی مربوطه خریداری نمود.

2( ساخت مخزن یا بستر
برای تولید ورمی کمپوســت از محفظه های 
مختلف شــنی، ماسه ای یا بتونی آماده شده 
با دیواره آجری، سنگ یا چوب و... استفاده 

می شود. 
به زهکشــی بســترها باید توجه نمود و اگر 
از جعبه ها یا ظروف اســتفاده می شود، باید 
برای زهکشــی آب و گردش هوا در دیواره و 
ته مخازن سوراخ هایی به قطر یک سانتی متر 
و آن  را بــر روی پایه هایی قرار داد تا بتوان 
عالوه بر جمع آوری مایعات تراوش شــده از 
کمپوست، از تولید بوی بد و آلودگی محیط 

جلوگیری کرد.
برای آماده سازی بستر باید در کف آن خرده 
آجر یا شــن ریخت تا زهکشــی را تسهیل 

سازد.
قطعات درشــت مواد زاید بایــد خرد و ریز 

شوند تا فرآیند تولید راحت تر شود.
زباله ها به مدت یک روز در مقابل نور آفتاب 
قرار داده شوند تا موجودات غیر مفید و بوی 

نامطبوع آن از بین برود.

ترکیــب زباله هــای گیاهی و جانــوری به 
دلیل میزان بــاالی نیتــروژن در کودهای 
جانــوری می توانــد نتایج خوبــی در تولید 
ورمی کمپوســت ارائه دهــد. می توان برای 
هــر 10 تا 20 کیلوگرم زبالــه گیاهی، 0/5 
کیلوگــرم کود دامی اســتفاده کرد تا تولید 

ورمی کمپوست تسریع شود. 

مرطوب کردن مواد بســتر قبــل از ریختن 
آن ها در محفظه یا گودال بسیار مهم است؛ 
به طوری کــه دارای 60 تا 70 درصد رطوبت 
باشــد و هنگامی که مواد در دست فشرده 

می شوند، چند قطره آب از آن بچکد.  
پس از مرطوب کردن بستر باید کرم خاکی 
را در آن رها ســاخت و آن را با کیســه های 
کنفــی یا گونی یا پالســتیکی ســیاه رنگ 

پوشاند.
بستر باید مرطوب نگه داشته شود و به طور 

مرتب مخلوط گردد.

3( وارد کردن کرم ها به درون بستر
بعد از آماده ســازی بستر، کرم های خاکی به 
آن اضافه می شــوند. تعداد کرم ها بستگی به 

مقدار مواد زائد و تعداد کرم در دسترس دارد. 
به طور کلــی تعداد 1500 عــدد کرم برای 
هــر مترمکعب مواد کافــی و حداقل تعداد 
1000 عدد کرم برای راه اندازی یک شــیوه 
کمپوست خانگی الزم است یا برای بستری 
با ابعــاد یک متر در یک متــر و ارتفاع نیم 
متر، به 30 تا 40 کیلوگرم خوراک و 1000 
تا 1500 عدد کرم نیاز اســت. کرم ها باید از 

قسمت فوقانی بستر وارد آن شوند.

4( وارد کردن مواد غذایی به بستر
مواد مناســب برای تولید ورمی کمپوســت 

عبارتند از:
• کود حیوانی شامل کود گاوی، کود اسب، 

گوسفند، بز یا فضوالت 
• مواد زاید گیاهی شامل برگ ها، علف های 
کوتاه شــده، شــاخ و برگ هــای کوچک، 
ساقه ها، سبوس ها، ضایعات سبزی ها، پوست 
میوه هــا، خرده های گیــاه، گل های پژمرده 

باغچه و بذر گیاهان
• ضایعات کاغذ و منســوجات نخی شــامل 
کاغذ باطله، جعبه مقوایی، روزنامه، مجله و... 
این مواد چون میزان نیتروژن پایینی دارند، 
ســرعت تجزیه کمی هم دارند و نباید وزن 
آن ها بیش از10 درصد کل وزن مواد موجود 

در مخزن باشد. 
ایــن مــواد باید قبــل از اســتفاده در آب 
خیســانده شوند تا نرم شــده و برای کرم ها 

قابل استفاده باشند.
• کاه و کلــش شــامل انــواع کاه و کلش 
گندمیان، علف های هرز و... که نقش مهمی 

در تشکیل ورمی کمپوست دارند.

• زباله های شــهری شــامل مواد ناشــی از 
شهرنشــینی که در مقیاس فــراوان تولید 

می شود.
• زباله های صنعتی شــامل ضایعات حاصل 
از فرآیند تهیه و تولید کنسرو و کمپوت و... 

نامناســب برای تولید ورمی کمپوست  مواد 
عبارتند از:

گوشــت، مــواد لبنــی، حبوبــات، چربی، 
استخوان، تخم مرغ، دانه های درشت هسته، 
ترکیبات شــیمیایی، پالســتیک، شیشــه، 
فلزات، رنگ ها، صابــون، فویل آلومینیومی، 

گیاهان سمی و گیاهان سمپاشی شده

5( پوشاندن بستر
پس از وارد کردن مواد غذایی به بستر کرم ها، 
آماده سازی بستر برای تولید ورمی کمپوست 

به پایان می رسد. 
در انتهــا باید ســطح خارجی بــه منظور 
جلوگیری از حمله پرندگان، تخریب الیه ها، 
جلوگیــری از تبخیر آب و ایجاد یک محیط 
تاریک برای کرم ها، با کیسه های کنفی و یا 

سایر مواد مشابه پوشانده شود.

تولید ورمی کمپوسمت در مقیاس کوچک 
در این روش به جعبه هایی با ابعاد 90 × 60 
یا 60 × 60 سانتیمتر با عمق 20 سانتیمتر 

نیاز است. 
در صورتی که جعبه ها در فضای باز نگهداری 
می شوند، بهتر است جعبه ها از جنس چوب 
باشــند؛ زیرا جعبه های چوبی در تابســتان 
کرم ها را خنک و در زمستان آن ها را گرم تر 
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نگه می دارند. 
در صورت اســتفاده از ظروف پالستیکی نیز 
حتماً بایــد این ظروف به خوبی شستشــو 
و تمیز گردنــد. برای هوادهی و زهکشــی 
بایســتی 4 ســوراخ 12 میلیمتری در کف 
جعبه هــای 60 × 60  و یا 12 ســوراخ در 
کف جعبه های 60 × 60  ســانتمتری تعبیه 
نمــود. این ســوراخ ها به عمــل هوادهی و 

اکسیژن رسانی کمک می کند. 
همچنین بایــد یک روکش مناســب روی 
جعبه هــا قرار داد؛ زیــرا کرم ها محیط های 
تاریــک را برای فعالیت می پســندند. جعبه 
کرم هــا باید در محیطی کــه دمای آن 13 
تا 25 درجه ســانتیگراد می باشد، نگهداری 

شوند.
در مراحل بعدی تنهــا کاري که باید انجام 

داد، افزودن مواد غذایي خواهد بود. 
بعــد از گذشــت 2/5 ماه بســتر اولیه قابل 
مشــاهده نبوده و تمامــي محتویات جعبه 

قهوه اي شبیه به خاک خواهد بود. 
از سوي دیگر حجم محتویات کاهش خواهد 
یافت. در این صورت بســیار مهم اســت که 
جداســازي کرم ها از کــود گیاهي حاصله 
به طــور کامل صــورت پذیــرد. در غیر این 

صورت کرم ها نابود خواهند شد.
براي ایجاد بســتر جدید، بهترین روش این 

است که به طور ساده کودهاي گیاهي تهیه 
شــده را به یک طرف جعبه منتقل کنید و 
سپس بســتر جدیدي را در فضاي خالي به 

وجود آورید. 
در این صورت کودهاي حاصله، جدا شــده 
و به مصرف مي رســند. در صورتي که زمان 
کافي وجود داشته و مصرف تمام کود تهیه 
شده نیاز باشد، مي توان تمام محتویات جعبه 
را روي یک صفحه بزرگ پالســتیکي خالي 
کرده و به صورت دستي کرم هاي مورد نظر 
را جداســازي کرد تا براي جعبه هاي جدید 

مورد استفاده قرار گیرند.

در هنگام جداســازي، تخمک هاي لیمویي 
شکلي مشــاهده مي شــوند که حاوي 2 تا 
20 عدد بچه کرم در درون خود هستند که 
مي تواند همراه با کرم هاي جداســازي شده 
در بسترهاي جدید مورد استفاده قرار گیرد. 
قابل توجه اســت که همیشه مقدار کمي از 
کودهاي حاصله با بستر جدید مخلوط شده 
و براي استفاده هاي بعدي نگهداري مي شود.

تولید ورمی کمپوست در مقیاس وسیع
تعدادی گودال به عرض یک متر، عمق 30 
سانتی متر و طول مورد نیاز  ایجاد شود و به 
طریقه ذکر شــده در باال با استفاده از مواد 

مناسب الیه الیه پر شــود. در الیه انتهایی 
در هــر متر مربع باید حداقــل 50 کرم در 
گودال رها گردد. بعد از 60 روز کمپوســت 

آماده می شود. 

تولید ورمی کمپوست به روش تپه ای
در این روش بســتری با ارتفاع 2، عرض 4 
و طول 20 متر ســاخته می شــود و پس از 
پر کردن آن، بعد از 45 تا 60 روز مواد آلی 
موجود در بســتر تجزیه شده و مواد غذایی 
برای تغذیه کرم ها فراهم می شود و می توان 
5000 عــدد کرم را در بســتر آزاد نمود  و 
پس از گذشــت 10 روز از رها کردن کرم ها 
ورمی کمپوست آماده است و دوباره می توان 

آن را با مواد آلی نیمه تجزیه شده پر کرد. 
در ایــن روش از هر 5000 عدد کرم خاکی، 
3 تن ورمی کمپوست در ماه تولید می شود.

تولید ورمی کمپوست در مخزن 
یک مخزن سیمانی با طول 2 متر، عرض 1 
متر و ارتفاع 1 متر را در داخل یا روی زمین 
آماده کنید و یــک الیه از خرده های آجر و 
سنگ ریزه به ضخامت 5 سانتی متر در کف 

آن بریزید تا به زهکشی آب کمک نماید. 
الیه دوم به ضخامت 15 سانتی متر از جنس 
خاک روی الیه اول ریخته و ســپس الیه ای 
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از کود گاوی روی آن پخش نمایید. 
حدود 100 کرم خاکی، روی بســتری که از 
قبل مرطوب شده رها نمایید و روی آن را با 
یک الیه به ضخامت 5 سانتی متر کاه و کلش 
و بقایای گیاهی، کــود گاو و یا مخلوطی از 
سایر مواد آلی به عنوان الیه چهارم بپوشانید 
و با پاشیدن آب آن را مرطوب نمایید و روی 
آن را با برگ های تجزیه نشده و بزرگ و پهن 

یا گونی بپوشانید. 
کل مخزن را همیشــه مرطــوب نگه دارید 
و مراقــب باشــد آب  اضافــی در آن جمع 
نشــود. بعد از یــک ماه گونی را برداشــته 
و الیــه ای از مواد آلی مجــدداً به آن اضافه 
نمایید؛ به طوری که ضخامت الیه ها بیش از 
6 ســانتی متر نباشد و هر الیه هم با ریختن 
آب، مرطوب نگه داشــته شود. چند روز بعد 

کمپوست آماده می شود.

تولید ورمی کمپوست به روش خانگی
پس از انتخاب یک محفظه مناسب، یک تکه 
روزنامه را از وسط تا کرده و به صورت نوارهایی 
با پهنای یک سانتی متر ببرید. نوارهای بریده 
شــده را در آب خیس نمایید و آن را بفشارید 
و در ته محفظه قرار دهید. حدود دو مشــت 
خاک روی بستر بپاشــید و هفته ای یک بار 
بســتر را هوادهی نمایید تــا کرم ها از هوا و 
آزادی حرکت برخوردار شــوند. پس از قرار 
دادن کرم ها روی بستر، تا مدتی در محفظه 
را برنداریــد تا کرم ها در تاریکی، داالن حفر 
نمایند و وارد بستر شوند. هفته ای یک بار به 

بستر زباله اضافه نمایید.

جمع آوری کمپوست و کرم های خاکی
از حــدود 42 روز بعــد، هنگامی که الیه ها 
حالت نرم اســفنجی و رنگ قهوه ای همراه 
با بوی نامطبوع داشــتند و فضای الزم برای 
زندگــی و تولید مثل کرم ها محدود شــد، 
آبیاری متوقف شــود تا کرم ها به تدریج به 
بخش هــای پایین  تر بســتر حرکت کنند و 
جمع آوری کمپوســت راحت تر شود. تقریباً 
کمپوســت از روز 45 به بعد آماده اســت و 
به روش های مختلف می توان کمپوســت را 

جمع آوری نمود.
یک روش این اســت که کودهای آلی بستر 
جمع آوری شــوند و روی زمین و در شرایط 
طبیعی زیــر نور آفتاب نگهداری شــوند تا 
کرم ها به الیه های زیرین بروند و کمپوست 

از الیه هــای باالیی جمع آوری شــود تا به 
کرم ها برســد و بعد از 20 دقیقه این عمل 
دوباره تکرار شــود و در نهایت هم کرم ها و 
پیله ها برای استفاده بعدی جمع آوری شوند.
روش دیگر این اســت که کمپوســت الک 
شــود تا کرم ها در الک نگه داشــته شوند و 

کمپوست جمع آوری گردد.
راه دیگر این اســت که کمپوســت به یک 
طرف مخزن هدایت شــود و در سمت خالی 
مخزن مواد جدید بستر و مواد غذایی ریخته 
شود تا کرم ها به طرف آن حرکت کنند و از 

توده کمپوست خارج شوند.
پس از 9 ماه اســتفاده از کرم ها برای تولید 
پیاپی کمپوست، ســرعت کمپوست سازی 
کم می شــود که باید در این زمان کرم های 

بالغ و پیر را از بستر جدا نمود. 
به این صورت که تــوده را زیر و رو کرده و 
به مدت 6 تا 12 ســاعت بــه حال خود رها 
می ســازیم تا کرم های بالغ به پایین بســتر 

حرکت کنند.
برای  از جمــع آوری ورمی کمپوســت  پس 
حفــظ رطوبت آن باید آن را در بســته های 

پالستیکی یا کنفی بسته بندی نمود.

تشــکیل  در  مؤثــر  عوامــل  مهم تریــن 
ورمی کمپوست عبارتند از:

هوا و تهویه
کرم ها به تنفس و محیط هایی نیاز دارند که 

به خوبی هوادهی شوند. 
هر دو یا سه هفته یک بار باید چند سانتی متر 
از الیه های باالیی خاک بســتر را به آرامی 
مخلوط نمود تا گازهای ایجاد شــده خارج 
گردند و از فشردگی بستر و کمبود اکسیژن 
و تأثیر نامطلوب بر تولید ورمی کمپوســت 

جلوگیری شود.
عمق بیش از 45 سانتی متر بستر باعث متراکم 
شــدن مواد غذایی، کاهش اکسیژن و مانع از 

فعالیت کرم ها می شود.

میزان رطوبت
بیشــترین فراوانــی کرم هــای خاکــی در 
رطوبــت  درصــد   55 دارای  خاک هــای 
می باشــد. به طور کلی اگر با فشــردن یک 
مشت ورمی کمپوســت به اندازه چند قطره 
از آن آب بچکد، میزان رطوبت آن مناســب 
می باشــد و  اگر هیچ آبی به بیرون تراوش 
ننماید، کمپوســت بســیار خشک می باشد 
و اگر آب از آن جاری شــود هم کمپوســت 

بسیار خیس است.

دما
دمــای مورد نیــاز برای رســیدن به نتیجه 
مطلوب در تولید ورمی کمپوســت، بین 20 
تا 30 درجه ســانتیگراد در بســتر می باشد 
که در صورت وجود رطوبت کافی، بین 5 تا 
10 درجه سانتی گراد از هوای محیط اطراف 

پایین تر خواهد بود.

اسیدیته
گونه های کرم های خاکی محدوده  بیشــتر 
تحمل نســبتاًً وسیعی در pH بین 4/5 تا 9 
باید  اما بستر ساخت ورمی کمپوست  دارند، 

pH نزدیک به 6/5 داشته باشد.

مقدار مصرف ورمی کمپوست
از ورمی کمپوست برای تمام محصوالت و در 

هر مرحله ای از رشد می توان استفاده نمود.
در زراعت هــای رایــج مقــدار 3 تــا 5 تن 

ورمی کمپوست در هکتار استفاده می شود. 
مقــدار مصرف آن در گیاهــان گلدانی 5 تا 
20 درصــد وزن خــاک گلدان یــا 750 تا 
1000 کیلوگرم در هکتار و در باغات 2 تا 5 

کیلوگرم به ازای هر درخت می باشد. 
در بســتر کشت ســبزیجات نیز می توان به 
میــزان 1 تن در هکتار از ورمی کمپوســت 

استفاده نمود.
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انــار درختچه ای با قدمت تاریخی بســیار 
اســت. به طوری که شــواهدی از آشنایی 
مردم مصر از 2500 ســال قبل از میالد با 

میوه انار کشف شده است.
مهم تریــن  از  ایــران  و  هنــد  اســپانیا، 
تولیدکنندگان انار دنیا هســتند، اما ایران 
مقــام اول را در تولید این میوه داشــته و 
قدمت کشت آن در استان یزد و شهرستان 

ساوه زیاد می باشد.
با وجــود انعطاف پذیری انــار به انواع آب 
و خــاک و شــرایط نامســاعد اقلیمــی، 
خســارت های ناشــی از ایــن عوامــل را 

نادیده گرفت.  نمی توان 
آفتاب سوختگی از عوارض رایج در مناطق 
کشــت انار اســت که در ســال های اولیه 
باردهی به ویــژه در بخش جنوبی درخت 
رخ می دهــد که در موارد شــدید ســبب 
از بیــن رفتــن بخش زیــادی از محصول 

می شود.

عوارض آفتاب سوختگی 
به طور کلی، قرار گرفتــن میوه ها در برابر 
نور شدید سبب آفتاب سوختگی و تشکیل 
لکه های ســیاه روی پوســت می شود. در 
بسیاری از موارد، پوســت میوه تیره رنگ 
شــده و این میوه هــا دارای حبه های کم 
آب و ســفید رنگ و فاقد طعم در قسمت 

آفتاب سوخته هستند.  زیرین بخش 
همچنیــن به دلیل خشــکی پوســت در 
میوه هــای آفتاب ســوخته، ترک خوردن 
پوســت نیز مشاهده می شود و این موضوع 
به شدت باعث کاهش بازارپسندی و ارزش 

آن ها حتی برای فرآوری می شود. 

جلوگیــری از پدیده آفتاب  ســوختگی در 
باغات انار، منجــر به تولید میوه با کیفیت 
شــده و به لحاظ عرضه آن با قیمت باالتر، 
میــزان هزینه هایی که  بر جبــران  عالوه 
برای ممانعت از آفتاب ســوختگی صورت 
می گیــرد، درآمــد حاصل از بــاغ را برای 

داد. افزایش خواهد  تولیدکننده 

این عارضه در زمان کاشــت در باغاتی که 
به صورت تنک کاشته شده اند و در معرض 
نور مســتقیم آفتــاب هســتند، می تواند 

شود.  تشدید 
با فواصل  کشت در سیستم مســتطیلی و 
زیاد در مقایســه با سیستم کشت مربعی، 
باعث شــدت ایــن عارضــه در مناطق با 
آفتاب شــدید می گردد )در سیستم کشت 
فاصله ردیف های کاشــت درختان  مربعی 
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بــا فاصله بین درختــان روی ردیف، برابر 
اســت. در این سیستم، حداکثر استفاده از 
منابع محیطی حاصل می شــود(. همچنین 
درختــان تک تنه در مقایســه با درختان 
چند تنه، بیشــتر دچار آفتاب ســوختگی 

می شوند. 
کــم آبی و فواصل طوالنــی بین آبیاری ها 
نیز باعث تشــدید آفتاب سوختگی میوه ها 

از جمله انار می شود. 

راه های کاهش آفتاب سوختگی
روش های مختلفی مانند اســتفاده از مواد 
ســایه دهنده و منعکــس کننده نور مانند 
 E کائولین، مواد شــیمیایی مانند ویتامین
و ضدآفتاب های تجاری و یا پوشاندن میوه 
با پوشــش هایی ماننــد پاکت های کاغذی 
می تواننــد بــر کاهش آفتاب ســوختگی 

باشند. مؤثر  میوه ها 
اســتفاده از ارقــام مقــاوم: همانند دیگر 
مــواردی کــه در آن ها پیشــگیری مقدم 
بر درمان اســت، اســتفاده از ارقام مقاوم 
در برابر آفتاب ســوختگی و یــا ارقامی با 
پوســت ضخیم می تواند بــه عنوان عامل 
پیش گیرنده در کاهش آفتاب ســوختگی 

باشد. مؤثر 
آبیاری منظم: از روش های ســنتی کاهش 
عارضه آفتاب سوختگی می توان به آبیاری 
منظم بــا اســتفاده از روش هایــی مانند 
آبیاری قطره ای اشاره کرد؛ چرا که تنظیم 
آبیاری در کنترل آفتاب ســوختگی بسیار 

مؤثر است. 
پرهیز از هرس شدید: کاهش لخت کردن 
درخت باعث می شــود میوه هــا کمتر در 

قرار گیرند. نور مستقیم خورشید  معرض 
از سیستم  آرایش کاشت مناسب: استفاده 
کاشــت مربعــی و یا مســتطیلی با جهت 
ردیف هــای شــرقی- غربــی می تواند در 

باشد. آفتاب سوختگی مؤثر  کاهش 
ایجاد سایبان: شــاید بهترین راهکار برای 
کاهش آفتاب ســوختگی، ایجاد ســایبان 
در باغ ها باشــد، اما به دلیل گســتردگی 
باغ های انار ساوه، اجرای این کار در عمل 
ناکارآمد اســت، هرچند در سطوح کوچک 

می باشد.  امکان پذیر 
از مواد  اســتفاده  از کائولیــن:  اســتفاده 
ســایه دهنده و منعکس کننده هایــی مانند 
کائولیــن اغلب مقدم بر ســایر روش های 

کاهــش آفتــاب ســوختگی اســت و در 
داده  ترجیــح  یافته  توســعه  کشــورهای 
می شــود؛ چرا که هم ارزان اســت و هم 

کاربرد آن به سهولت انجام می گیرد.

از ویژگی هــای کائولیــن رنگ ســفید و 
انعکاس نور آن اســت که عالوه بر کاهش 
عارضه آفتاب ســوختگی، خســارت آفت 
کرم گلوگاه انار را بــه مقدار قابل توجهی 
کاهش داده و به عنوان یک ماده بی خطر 

در کشاورزی ارگانیک مؤثر می باشد.
کائولیــن را باید به صورت محلول پاشــی 
اســتفاده کــرد. برگ هــای گیــاه پس از 
محلول پاشــی کائولین و خشک شدن آن 
ســفید رنگ می شوند. برای پوشش کامل، 
اجــرای دو نوبت محلول پاشــی به فاصله 

10 روز توصیه می شــود. زمانی که در اثر 
یا  برگ ها  بادهای شــدید، رشد  بارندگی، 
میوه و یا ســایر عوامل، گیاه رنگ ســفید 
حاصل از کائولین را از دست بدهد، تکرار 

گیرد. انجام  باید  کائولین  محلول پاشی 

اســتفاده از پاکت ها: یکی دیگر از راه های 
کنترل آفتاب ســوختگی در انار اســتفاده 
از پاکت  اســت که در رنگ هــای مختلف 
و تعــداد الیه های متفاوت وجــود دارند. 
پاکت گــذاری معموالً اواســط خرداد باید 

گیرد. انجام 
در پاکت های چند الیه، الیه بیرونی پاکت 
یک ماه قبل از برداشت جدا می شوند، اما 
از پاکت های تک الیه،  در صورت استفاده 
پاکت تا مرحله برداشت روی درخت باقی  

می ماند.
به طور کلی استفاده از پاکت برای انار سبب 
آفتاب سوختگی  و کاهش  افزایش کیفیت 
می شــود، اما هزینه اولیه زیاد تهیه پاکت 
و هم چنین هزینه نیروی کار برای بســتن 

آنهاست. از عوامل محدودکننده  پاکت ها 

در برخــی مناطــق بــاغ داران اقــدام به 
پیچاندن کاغذهای گالســه دور میوه های 
انــار کرده اند. بــا توجه به کیفیت بســیار 
بــاالی میوه هــای پاکت گذاری شــده و 
هم چنین کاهش آفتاب سوختگی خصوصا 
در بخش جنوبی درخت، این روش از نظر 

است.  توجیه پذیر  اقتصادی 

پاکت گذاری میوه



دوماهنامه علمی، آموزشی و ترویجی کشاورزی | تیر ماه 1396
www.dasmagazine.com

42

نقش کلســیم در تمام مراحل رشــد گیاه از 
دیواره ســلول ها گرفته تا حفظ اســتحکام 
بافت ها و رشد ریشه، حاکی از نقش مهم این 
عنصر در گیاه اســت، اما بارزترین زمانی که 
می توان اهمیت ایــن عنصر را حس کرد، به 
مرحله میوه دهی برمی گردد؛ چرا که کلسیم 
نقش ویــژه ای در تعیین کیفیت میوه دارد و 
کمبود آن در مراحل حساســی از رشد گیاه، 
باعث بروز اختالالتی در رشــد میوه می شود 
که از جمله آن ها می توان به پوسیدگی گلگاه 

اشاره نمود.
کمبود موضعی کلسیم در بافت انتهایی میوه 
عامل اصلی پوســیدگی گلگاه میوه می باشد. 
نوســانات آبیــاری نیــز بر تشــدید عارضه 

پوسیدگی گلگاه بسیار مؤثر است. 
این عارضه منجر به کاهش عملکرد میوه به 
خصوص در فصل های گرم و خشــک شده و 
بازارپسندی میوه را به شدت کاهش می دهد.

عالئم پوسیدگی گلگاه
عارضه پوســیدگی گلگاه در میوه های گوجه 
 فرنگی، فلفل دلمه ای و هندوانه شایع است و 
در نتیجه بروز آن، مرگ گروهی از ســلول ها 

در میوه جوان اتفاق می افتد.

از نخســتین عالئم پوســیدگي گلگاه بروز 
لکه هاي آب ســوخته روي گلــگاه میوه هاي 
رســیده )انتهای میــوه( یــا در نزدیکي آن 

می باشد. 
این لکه ها خیلی ســریع رشــد کــرده و به 
تدریج نواحي آسیب دیده وسیعي را به وجود 
می آورند. به علت خشــک و چروک شــدن 
بافت، ســطح زخم ها چرمي شده و به رنگ 

قهوه اي تیره تا سیاه دیده می شوند. 
بعدها ممکن اســت قسمت های آسیب دیده 
مورد حملــه پاتوژن هاي ثانویــه مانند قارچ 
بوتریتیــس و... قرار گیرند کــه باعث ایجاد 

پوسیدگي نرم و فساد میوه مي شوند. 
در برخــي مواقــع بدون آن کــه عالئم قابل 
مشاهده اي در سطح میوه وجود داشته باشد، 
بافت هاي داخلي بي رنگ شــده و متالشــي 

مي گردند. 
این عالئم گاهــی به جای انتهای میوه، روی 
بخش هایی از سطح میوه نیز نمایان می شوند 
و در مواردی ممکن است با آفتاب سوختگی 

اشتباه گرفته شود. 
غالبــاًً میوه هایی که تحــت تأثیر این عارضه 
هســتند، زودتر از معمول می رسند و اولین 
میوه هایی که تشــکیل می شــوند، با شدت 

بیشــتری تحــت تأثیر ایــن بیمــاری قرار 
می گیرند.

عوامل مؤثر بر ایجاد عارضه پوسیدگی گلگاه
جذب و انتقال کلســیم در گیاه وابســتگی 
زیادی به میزان تعــرق دارد. یعنی انتقال و 
غلظت کلسیم در اندام هایی مانند برگ ها که 
تعرق انجام می دهند، بیشتر است، اما میوه ها 
قادر به تعرق نیستند و این امر انتقال کلسیم 

به میوه ها را کاهش می دهد. 
دلیل دیگر کمبود کلســیم در میوه، انتقال 
کم این عنصر از بافت های بالغ به بافت جوان 
اســت )تحرک ُکند در گیاه( به همین دلیل 

مقدارکلسیم در میوه کاهش می یابد.
وقوع تنش هایی مانند شــوری زیاد، خشکی، 
دمای باال و شــدت نور زیاد نیز می توانند از 
عوامل بروز پوســیدگی گلگاه باشــند. این 
تنش ها به دیواره سلول صدمه زده و باعث از 

دست  رفتن کلسیم می شوند.
قطع شدن ریشه ها و یا رشد ریشه ا  ی ضعیف 
که غالبــاًً به دنبال کاشــت خیلی عمیق یا 
کاشــت نشــاها در اوایل فصل در خاک های 
ســرد ایجاد می شــود، وقوع ایــن عارضه را 

افزایش می دهد.

پوسیدگی گلگاه میوه و راه های کاهش آن
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غلظت هــای بــاالی پتاســیم و منیزیم در 
محلول خاک، بیماری ها، هرس های سنگین 
و صدمه به ریشه توسط نماتدها نیز از عوامل 

تشدیدکننده عارضه پوسیدگی گلگاه است.

راه های کاهش پوسیدگی گلگاه
به طور کلی عملیاتی که باعث نفوذ بهتر ریشه 
در خاک و یا حفظ رطوبت خاک شود، از بروز 
این عارضه جلوگیری می نماید. این راهکارها 

عبارتند از:

• افزایش ماده آلی خاک برای نفوذ بهتر ریشه 
و افزایــش قدرت نگهــداری آب در خاک با 
استفاده از کودهای آلی نظیر اسیدهیومیک، 
ورمی کمپوست، کودهای دامی پلت شده و...

• جلوگیری از وارد شــدن تنش خشکی به 
گیــاه )تنش های رطوبتی که حتي در نتیجه 
پژمردگی هاي جزئي گیــاه به وجود مي آید، 

براي ایجاد کمبود کلسیم کافي است(.

• آبیاری منظم بوته ها به مقدار مناســب نیز 
در کاهش این عارضه مؤثر اســت. جابجایی 
کلســیم در گیاه توســط جریان آب صورت 
می گیرد. در شــرایط اســترس رطوبتی که 
آب درون بافت هــای گیــاه کاهش می یابد، 
بخش هایی از گیاه که سریع تر تعرق می کنند، 
کلسیم بیشــتری را دریافت خواهند کرد و 
انتقال کلســیم به میوه ها کاهش می یابد که 

باعث بروز این عارضه شــده و بازار پسندی 
محصول را به شدت کاهش می دهد.

• استفاده از مالچ های کاه و کلش و پالستیک 
که هم باعث کنترل علف هاي هرز مي شــوند 
و هــم مزرعه نیازي بــه کلتیواتور زدن پیدا 
نمي کند که ریشه ها در اثر آن آسیب ببینند. 
همچنین ایــن مالچ ها باعــث کاهش دما و 
کاهش تبخیــر خاک شــده و بدین ترتیب 

نوسانات رطوبتی خاک را کاهش می دهند.

• بایــد از مصــرف بیــش از حــد کودهاي 
نیتروژنی برای سرعت بخشیدن به رشد گیاه 

خودداری کرد.

• اســتفاده از آزمایش خاک کــه به وضوح 
نسبت عناصر را نشان دهد. در صورت کمبود 
کلســیم در خاک، کاربرد خاکی کلسیم در 
کاهش عارضه پوسیدگی گلگاه مؤثر خواهد 

بود. 

• یکی از راه هایی که برای کاهش خســارت 
عارضه پوسیدگی انتهای گلگاه میوه پیشنهاد 
شده، محلول پاشــی ترکیبات حاوی کلسیم 

است. 
اما زمانی این روش کاراست که محلول پاشی 
کلسیم به طور منظم روی میوه های جوان، تا 
قبل از ظهور عالئم پوسیدگی انتهای گلگاه، 

صورت گیرد. 
برای محلول پاشی کلسیم، ترکیبات مختلفی 
از قبیل کالت کلسیم، کلرید کلسیم، نیترات 

کلسیم و نانو کالت کلسیم وجود دارد.

• محلول پاشی برگی کلسیم خیلی در کنترل 
این عارضه مؤثر نیست؛ چرا که انتقال کلسیم 

از برگ ها به میوه بسیار ضعیف است.

• استفاده از ارقام مقاوم به پوسیدگی گلگاه 
نیز این مشکل را به حداقل می رساند.
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فاکتورهای موثر 
بر کیفیت میوه در 

زمان برداشت
مطالعــات انجام شــده در طول 40 ســال 
گذشته نشــان می دهد که 40 تا 50 درصد 
از محصوالت باغبانی در کشــورهای در حال 
توســعه، قبل از این که به مصرف برسند، به 
علت له شــدگی، از دســت دادن آب و دیگر 
آسیب ها، قبل از برداشــت، موقع برداشت و 
پس از برداشت از بین می روند و یا مواد مغذی 

و بازارپسندی خود را از دست می دهند.
پس از برداشت محصول کیفیت آن افزایش 
نمی یابد و تنهــا می توان کیفیت محصول را 
حفــظ نمود؛ بنابراین برخی از این مراقبت ها 

مربوط به زمــان قبل از برداشــت و هنگام 
برداشت می باشد. به بیان دیگر نیاز است که 
به عوامل افزایش یــا کاهش دهنده  کیفیت 
محصوالت قبل از برداشت از جمله: آبیاری، 
برنامه غذایــی، کنترل آفــات و بیماری ها، 
تنظیم کننده های رشد، شرایط آب و هوایی 
و... توجه ویژه نمود تــا محصولی با حداکثر 
کیفیت برداشت شود. برخی از این مراقبت ها 
نیز مربوط به زمان پس از برداشت می باشند 

که در ادامه شرح داده می شوند.

به طور کلــی برخی از فاکتورهــای مؤثر در 
کیفیت محصول پس از برداشت عبارتند از:

میزان رسیدگی محصول
بلــوغ و میزان رســیدگی محصــول تعیین 
کننده زمان برداشــت است و می توان آن را 
بــا اندازه گیری خواصی ماننــد رنگ، بافت و 
اندازه که در طول تکامل میوه تغییر می کند، 

مشخص نمود.

معیارهای تعیین رســیدگی را به دو گروه 
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معیارهای فیزیکی و شــیمیایی تقسیم بندی 
می کنند: 

الف( معیارهای فیزیکی رسیدگی
خصوصیــات فیزیکی متعــددی مثل اندازه، 
رنــگ و بافت میــوه به منظــور تعیین بلوغ 
مورد اســتفاده قرار می گیرد که بسته به نوع 

محصول متغیر می باشند. 
برای مثال در خربزه و طالبی، ســهولت جدا 
شدن یا چیدن محصول از بوته نشانه خوبی 
برای رســیدگی اســت و در مورد اســفناج 
کنســروی زمان مناسب برداشت وقتی است 

که قسمت پایین دمبرگ توخالی می شود.
خــواص فیزیکــی را که در تعییــن و زمان 
برداشــت به کار می روند، می توان بر اساس 
اندازه گیــری نمود.  خصوصیــات ظاهــری 
مهم ترین شاخص های فیزیکی که در تعیین 
بلوغ محصوالت باغبانی مورد اســتفاده قرار 

می گیرند، عبارتند از:

اندازه و شکل
بــا نگاه به شــکل میوه، در بعضــی از موارد 
می تــوان به بلــوغ یا رســیدگی آن پی برد، 
مثــاًل برش عرضی بعضــی از ارقام موز قبل 
از رسیدن، به شکل چند ضلعی است که در 
اثر بلوغ و رســیدن به دایره نزدیک می شود 
و با توجه به شــکل این برش می توان میزان 

رسیدگی را تعیین نمود. 
انــدازه محصول در تعیین بلوغ میوه ها گاهی 
بی ارزش است، اما در بعضی محصوالت مثل 
کدو که در ابتدای تکامل برداشت می شوند، 

مهم است. 
بزرگی بیــش از اندازه اســتاندارد، نشــانه 
رسیدگی بیش از حد و کوچکی نشانه نابالغ 

بودن آن می باشد. 

رنگ
در بسیاری از میوه ها از بین رفتن رنگ سبز 
که به رنگ اصلی یا رنگ زمینه معروف است، 

نشانه خوبی برای تعیین رسیدگی است. 
در این میوه ها به مرور زمان، شدت رنگ سبز 
کاهش می یابد و رفته رفته از ســبز غلیظ به 
رنگ سبز روشــن درمی آید و در بسیاری از 

میوه ها از بین می رود. 
با از بیــن رفتن رنگ ســبز، معموالً رنگ 
زرد، قرمــز یــا نارنجــی ظاهر می شــود. 
تغییرات رنــگ اغلب با تجزیــه کلروفیل 

و ســنتز رنگدانه  هایی مثل آنتوســیانین، 
بتاکاروتن همراه است. لیکوپن و 

در بعضــی میوه ها تولید رنــگ ثانوی، یعنی 
رنگــی که هم زمان با بلوغ میوه روی درخت، 
روی رنگ زمینه ظاهر می شــود )مثاًل رنگ 
قرمز در بعضی ارقام ســیب و هلو(، نشــانه 
خوبی از بلوغ است. تولید رنگ ثانوی، به نور 

آفتاب نیاز دارد. 

در تعییــن بلوغ گوجه فرنگــی از بین رفتن 
رنگ ســبز و ظاهر شــدن رنگ صورتی، هر 
دو مورد توجه قرار می گیرند، اما در مرکبات 
گرمسیری که سبز باقی می مانند، رنگ سبز 

نشانه خوبی برای بلوغ نیست. 

در آناناس با این که گوشــت میوه می رســد، 
رنگ پوســت ممکن است ســبز باقی بماند. 
ایجاد عدسک در پوســت میوه سیب هم از 

نشانه های بلوغ و تکامل آن می باشد.
دســتگاه هایی که بــرای ســنجش رنگ و 
درجه بندی میوه ها و ســبزی ها وجود دارد، 
شامل انواع اسپکترومترها و رنگ سنج ها است 
کــه در پژوهش و تجارت محصوالت باغبانی 

به کار می روند.

چگالی
چگالی محصول معیار مهمی در تعیین بلوغ 
تجاری دانه های روغنی و آجیل ها می باشــد. 
هرچه محصول رســیده تر باشــد، از چگالی 

باالتری برخوردار است.

سفتی بافت
این ویژگی بیشــتر برای میوه ها کاربرد دارد. 
وقتی میوه بالغ و رســیده باشد، گوشت میوه 
نرم می شــود. این تغییر بافــت را می توان با 

فشار انگشت روی میوه تشخیص داد. 
از دستگاه هایی مثل سفتی سنج )فشار سنج( 
و پنترومتر )نفوذســنج( برای تشــخیص و 

تعیین میزان سفتی بافت استفاده می شود.

تردی محصول
ویژگی تردی محصول بیشتر در محصوالتی 
مانند نخود ســبز کــه میزان بلــوغ و زمان 
برداشــت مناســب آن، اهمیت زیــادی در 
کیفیت محصول دارد، مهم و کاربردی است. 
از دستگاه هایی مانند تردی سنج یا بلوغ سنج 
کــه بلوغ دانه را تعییــن می کنند، برای این 

منظور استفاده می شود. 
اساس استفاده از این دستگاه ها، تعیین نیرویی 

است که برای پاره کردن دانه به کار می رود.
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نیروی کندن میوه
نیروی الزم بــرای جدا کردن دمگل از میوه، 
شــاخص خوبی برای تعیین بلوغ بسیاری از 

میوه ها مثل بادام می باشد. 
شکاف خوردن پوست میوه هایی مثل پسته، 
گردو و بادام هم می تواند از عالئم رســیدگی 

آن ها باشد.

ب( معیارهای شیمیایی رسیدگی
در بســیاری از محصــوالت گیاهی تغییرات 
مشــخصی رخ می دهــد که با بلــوغ آن ها 

همبستگی دارد. 
پارامترهای شــیمیایی مختلــف مانند میزان 
نشاسته، قند یا مواد جامد محلول، اسیدیته قابل 
تیتراسیون، pH، تانن )محلول و غیرمحلول(، 
عطر و طعم محصول و همچنین محتوای آب 
محصول می توانند معیارهای خوبی برای تعیین 

بلوغ محصوالت مختلف باشند.

رفتار تنفسی، افزایش ناگهانی و شدید سرعت 
تنفس در هنگام رســیدن میوه های فرازگرا، 

نشانه خوبی برای رسیدگی آن هاست.
در میوه های فرازگرا مانند انبه، موز، ســیب، 
کیوی و هلو بلوغ کامل میوه قبل از رسیدن 
و بــزرگ شــدن آن، نشــان دهنده آمادگی 
میوه برای برداشــت می باشد در حالی که در 
میوه های نافرازگرا مانند انگور، مرکبات، انار و 
آناناس، میوه ها پس از رسیدن کامل برداشت 

می شوند. 
در پایــان طی گذر از تمــام این مراحل یک 
ســری تغییرات کمی و کیفی وجود دارد که 

باعث می شــود میوه به حداکثر کیفیت خود 
برسد، اما ســبزی ها در آن مرحله به تدریج 

کیفیت خود را از دست می دهند. 
در مرحلــه پیری کیفیت محصــول )میوه و 
ســبزی( به تدریج از دست رفته و در نهایت 

منجر به مرگ محصول می شود.

روش برداشت
برداشت به روش دستی، با استفاده از قیچی 
یا با استفاده از ماشین برداشت انجام می شود. 
در برداشت با قیچی باید توجه داشت که اگر 
انتهای میوه روی آن باقی بماند، باعث آسیب 

رساندن به دیگر میوه ها می شود.

برداشت با اســتفاده از ماشین آالت احتمال 
آسیب رسیدن به میوه ها را افزایش می دهد و 
در نتیجه استفاده از ماشین آالت در مواردی 

که میوه برای فرآوری باشد، توصیه می شود.
 

زمان برداشت
 میوه های برداشــت شــده قبل از ســاعت 
10 صبــح، کیفیــت بهتری دارنــد و مدت 

طوالنی تری می مانند. 

سرد کردن محصول قبل از انبارداری
کیفیت میوه  و سبزیجات به میزان زیادی به 
خنک کردن آن ها قبل از انبارداری بســتگی 
دارد؛ به ایــن دلیل که با کاهش دما، فرآیند 
تنفــس در محصول متوقف می شــود و در 
نتیجــه ارزش تغذیه ای، طعــم، بافت و وزن 

محصول حفظ می شود.

جداســازی محصول بر اساس کیفیت، 
سایز، رنگ و سالمت محصول

می توان محصوالت بیمار و آلوده را حذف کرد 
تا باعث کاهش کیفیت دیگر محصوالت نشود 
و عمر انبارداری محصوالت و بازار پســندی 

آن ها افزایش یابد. 

بســته بندی محصول و مواد مورد نیاز 
برای بسته بندی 

مرتــب قرار دادن محصــوالت در جعبه های 
دارای جنس مناسب،  باعث افزایش ماندگاری 

محصول و کاهش آسیب به آن ها می شود.
اســتفاده از مواد محافظ در بسته بندی باعث 
کاهش آســیب به محصوالت در زمان انتقال 

محصوالت و جا به جایی آن ها می شود.

انبارداری محصول
ســه فاکتور درجه حرارت، رطوبت نسبی و 
تهویــه در انبارداری محصوالت بســیار مهم 

هستند. 

بایدها و نبایدها در انبارداری محصوالت تازه
1( فقط محصوالت دارای کیفیت باال و بدون 

هر گونه آسیب انبار شوند.
2( درجــه حرارت، رطوبت نســبی و تهویه 

مناسب باید در انبارداری فراهم شود.
3( از انبــارداری محصوالت در درجه حرارت 
بســیار پایین خودداری شــود، چون باعث 

یخ زدگی و سرمازدگی می شود.
4( اتاق های انبار باید تا جایی پر شــوند که 

مانع از تهویه هوا و ایجاد جریان هوا نشوند.
5( جعبه ها باید به  گونــه ای در طبقات قرار 

گیرند که جریان هوا به خوبی ایجاد شود.
6( از ورود جوندگان به انبار جلوگیری شود و 

جمعیت آفات و بیماری ها کنترل شود.
7( درجــه حرارت به طور مداوم با دماســنج 

کنترل شود.
8( محصوالت به طور مداوم بررســی شوند تا 
هر گونه آثار تخریب و آســیب پیدا شــده و 
محصوالت آسیب دیده و بیمار جدا شوند تا 

از پراکندگی پاتوژن ها جلوگیری شود.
9( از انبارداری پیاز و سیر در رطوبت نسبی 

باال خودداری شود.
10( از انبارداری هویج با میوه هایی که اتیلن 
آزاد می کنند، خودداری شود، چون هویج به 

اتیلن بسیار حساس است.
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نورمن بورالگ بنیانگذار انقالب سبز، با هدف 
افزایش عملکرد کمی محصوالت کشاورزی، 
موضوع توسعه و بهره گیری از ماشین آالت 
جدید کشــاورزي را عنوان نمود. بر اساس 
انقالب سبز درکشاورزي و کاربرد شیوه هاي 
جدید و افزایــش مواد غذایــي، میلیون ها 
روســتایی از مزارع رانده شــده و به شهرها 

مهاجرت نمودند.
انقــالب ســبز میــزان تولیــد محصوالت 
کشــاورزی را باال برد، ولــي بنیاد اجتماعي 
روســتایي و عالقه افراد به زمین و خانواده 

و زندگي در روستا را بر هم زد.
بعد از پایــان جنگ جهانــی دوم، موضوع 
اســتفاده بی رویه از سموم شــیمیایی مورد 
بررسی و مطالعه بیشتر محققین قرار گرفت.
نورمــن بورالگ به دلیل آن که می دانســت 
افزایــش تولید در واحد ســطح جز اهداف 
اساسی تولید ارگانیک نیست؛ اعتقاد داشت 
کــه حتی اگر بتــوان از تمامــی نهاده های 
ارگانیــک موجود اســتفاده کــرد، باز هم 
نمی تــوان برای جمعیت روبه رشــد امروز، 
غــذا فراهم نمود و بر این اســاس اصوال به 

کشاورزی ارگانیک اعتقاد نداشت. 
مــا در حال حاضر شــاهد هســتیم که در 
کشــاورزی متداول امــروزی، بیش از 300 
ترکیب شیمیایی خطرناک و مصنوعی نظیر 
آفت کش ها، علف کش ها و کودهای شیمیایی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. که بقایای این 
مــواد پس از ورود به بدن، می تواند منجر به 
بروز مشــکالتی مانند نقص های مادرزادی، 

ضرورت کشاورزی ارگانیک در توسعه پایدار 
دکتر رازک مهدیزاده نراقی .کارشناس پهنه تولیدی جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد

تولد نــوزاد با وزن کم، اختالل در ســیکل 
ماهانه زنان، ســقط جنیــن، کاهش کارایی 
سیستم ایمنی بدن و سرطان گردد. بنابراین 
ضروری اســت کــه کشــاورزی ارگانیک و 
ضرورت اســتفاده از محصوالت غذایی سالم 
و مصرف کنندگان  تولیدکننــدگان  بین  در 

ترویج گردد. 
واژه ارگانیــک مانند بســیاری از واژ ه های 
انگلیســی، چندین معنــا دارد. معنایی که 
در کشــاورزی ارگانیک مدنظر است، برای 
مدیریــت تمام مزرعــه به کار مــی رود و 
براســاس آن، مزرعه به عنوان موجود زنده 

درنظر گرفته می شود.
مواد شــیمیایی صنعتــی )مصنوعی( مانند 
علف کش هــا، حشــره کش ها، قارچ کش ها و 
ارگانیک  کودهای شیمیایی در کشــاورزی 
به کار نمی روند. باید دانســت که اولین گام 
در کنترل آفــات و بیماری ها در واحدهای 
تولیدکننده محصوالت ارگانیک زراعی، باغی 

و دامی، پیشگیری است. 
اساســی ترین هــدف در کشــت ارگانیک، 
حفاظــت خاک اســت و بر این اســاس از 
نهاده های طبیعی همچون کودهای زیستی، 
تنــاوب زراعی، کشــت مخلــوط، گیاهان 

پوششی و کود سبز استفاده می شود.
در کشــاورزی ارگانیــک تنــوع زیســتی 
بیشــتر بــوده و منابــع آبی کمتــر آلوده 
می شــوند و محصوالت سالم تری در اختیار 
مصرف کننــدگان قــرار می گیــرد. این در 
حالی اســت که امروزه استفاده از کودهای 

شــیمیایی و آفت کش ها سبب آلودگی آب، 
خاک و هوا شده است.

باید بدانیم که امروزه کشاورزی ارگانیک در 
سراسر جهان به عنوان یک بینش و سامانه 
تولید محصوالت کشاورزی که تاکید آن بر 
تولید محصوالت سالم است شناخته شده و 

در حال گسترش است.
در حال حاضر بیش از یک سوم از زمین های 
کشــاورزی ارگانیک جهان که شامل 13/4 
میلیون هکتار می باشد، در کشورهای در حال 
توسعه قرار گرفته است، اما مصرف کنندگان 
عمده این محصوالت ارگانیک، کشــورهای 
پیشرفته هستند؛ زیرا این محصوالت دارای 
استانداردهای بیشتری نسبت به محصوالت 

رایج می باشند و سالم ترند.
هر چند در تولید ارگانیک، عملکرد محصول 
کمتر از تولید متعارف و کنونی است؛ اما باید 
در نظر داشت که تولیدات ارگانیک حداقل 30 
درصد گران تر از محصــوالت غیر ارگانیک و 
رایج می باشند که این موضوع می تواند کاهش 

عملکرد را جبران نماید. 
محصوالت ارگانیــک معتبر که دارای تاییدیه، 
گواهی و بازرسی هســتند در معنای دقیق تر 
همان فرآورده های کشــاورزی زیستی با ارزش 
غذایی باال و حاوی ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها  

می باشند. 
باید در نظر داشــت که کشاورزی ارگانیک 
فقط به معنــای جایگزینی مواد آلی با مواد 
شــیمیایی نیســت؛ بلکه اصولــی همچون 
ســالمت، مراقبت، اکولوژی و شرایط محلی 

و فرهنگ و... را پوشش می دهد.
بــا توجه به اهمیت کشــاورزی ارگانیک در 
ســالمت و امنیــت غذایی پایــدار جامعه، 
لحاظ کردن جایگاه مناسب برای کشاورزی 
ارگانیک در برنامه های کالن کشــور حتی با 
هدف صادرات و حفظ محیط زیست و منابع 

طبیعی موجود بسیار مهم است.
در ایران اولیــن ترکیب ارگانیک محصوالت 
گرفته شــده از گل محمدی بوده است و در 
حال حاضر نیــز در تولید ارگانیک برخی از 
محصوالت زراعی و باغــی گام های مؤثری 
لحاظ شــده اســت؛ اما با توجه به شــرایط 
موجــود و برای فراهم ســازی انگیزه و بازار 
مناســب و آگاه ســازی تولیدکننــدگان و 
نیاز  ارگانیک،  مصرف کنندگان محصــوالت 
است که مردم و دولت مشارکت بیشتری با 

یکدیگر داشته باشند.
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عوامل خسارت  زا 
عوامل خســارت زا شــامل عوامل مدیریتي 
و عوامل غیرقابل پیش بیني مي باشــند که 
ممکن اســت در تمام مراحل رشد به گیاه 

صدمه و خسارت وارد نماید. 

عوامل مدیریتي
عوامل مربوط به مدیریت هاي زراعي اســت 
که یک کشاورز مي بایست در زمان مناسب، 
به منظور تولید حداکثر عملکرد انجام دهد 
کــه عدم رعایــت این عوامــل موجب افت 

عملکرد مي شود. 

عوامل غیر قابل پیش بینی
عوامل غیرقابل پیش بیني، خارج از دخالت و 
اراده مستقیم انسان بوده و بیشتر به شرایط 

نامناسب جوي مرتبط است.

بخش  در  ریســک  با  مقابله  انواع روش هاي 
کشاورزي

1( روش مدیریتــي: به معنای کاهش خطر 
با اعمال روش هاي زراعي مناسب می باشد. 
بــراي مثال: رعایت تنــاوب زراعي، انتخاب 

تاریخ کاشت مناسب و...
 

2( روش استفاده از بیمه: برای مثال استفاده 
از خدمات بیمه هاي خصوصي یا دولتي

3( روش ایجاد درآمد ثابــت و پایدار: براي 
مثال اســتفاده از روش هاي تلفیقي، فراهم 
نمــودن درآمدهاي جانبي و کارهایي غیر از 
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سمت چپ تصویر تاریخ کشت دیر هنگام، سمت راست یک ماه زودتر 

فعالیت کشاورزي در مناطق آسیب پذیر 

خسارات عمومي 
خسارت های عمومي مانند، سرماي زودرس 
پاییــزه، ســرماي دیــررس بهاره، ســرما و 
یخبندان، دماهاي نامناســب و بیش از حد 
تحمــل گیاه در هــر یک از مراحل رشــد، 
خشکسالي و تنش خشکي همچنین بادزدگي 

در مراحل پر شدن و حتي تلقیح و...

در این حالت تمامي کشاورزان در منطقه اي 
روبرو  با خســارت هاي ســنگیني  وســیع 

مي گردند. 
براساس روش هاي اجرایي جاري در صندوق 
بیمه معمــوالًً در این حالــت ارزیابي ها به 
صورت گروهي و بر اســاس مناطق همگن 
از نظر ســوابق و آمار بلند مدت و چند ساله 
تولید و مقایســه آن با عملکرد ســال مورد 
نظر )سالي که در آن ســال خسارت اتفاق 
افتاده است( محاسبه و پس از تعیین درصد 
خســارت وارده، متناسب با پوشش بیمه اي، 
غرامــت به صورت گروهــي و منطقه اي در 
وجه کلیه کشاورزان طرف قرارداد پرداخت 

مي گردد.

برخي از خســارت ها مانند سیل و باران هاي 
سیل آســا، طوفــان، تگــرگ و حتي برخي 
از عوامــل خطري که در قســمت قبلي به 
آن اشــاره شــد، مي توانند تنها به بخش یا 
تعــدادي از مزارع خســارت وارد نمایند که 
در این حالت مي بایست ارزیابي ها به صورت 

انفرادي انجام شود. 

در چنین شــرایطي میزان خسارت وارده به 
هر یک از مزارع، بســتگي به مرحله رشــد 
گیاه در زمان وقوع خســارت، تاریخ کشت 
و شــدت خســارت حادث شــده دارد که 
خطاهاي هر چند اندک در برآورد پتانسیل 
و خســارت های وارده به زراعت، مشــکالت 
زیادي را براي صندوق بیمه به همراه خواهد 

داشت. 

علل عمده کاهش عملکرد در مناطق سرد   
• عدم رعایت تاریخ کاشت مناسب

• استفاده از ارقام بومي یا واریته هاي اصالح 
شده قدیمي

• متغیر بودن میزان بذر مصرفي 

• عملیات خاک ورزي نادرست در طول دوره آیش

• نامناســب بودن بســتر بــذر )کلوخ هاي 
بزرگ(

• بذرپاشــي با دســت و متعاقباً استفاده از 
گاوآهن و دیسک براي پوشاندن بذر

• در دســترس نبودن کــود کافي در زمان 
مــورد نیاز علي رغم واقف بــودن زارعین به 

اهمیت مصرف کود

• عدم مبارزه بــا علف هاي هرز )75 درصد 
کاهش در عملکرد نهایی( 

• عدم رعایت تاریخ کاشت، عدم استفاده از 
کود کافي، عدم کاربرد ماشین آالت مناسب 
و عملیات خاک ورزي اشتباه، به ترتیب چهار 
عامل بسیار مهم کاهش عملکرد محصول در 

منطقه هستند.

• رابطه بســیار ضعیــف تحقیق-ترویج که 
علت اصلي عدم انتقال یافته هاي تحقیقاتي 

به زارعین می باشد.

راه حل
• ایجــاد مزارع نمایشــي گندم بــا مقادیر 
متفاوت بــذر و تاریخ کاشــت  های متفاوت 

جهت بازدید کشاورزان

• استفاده از کود مناسب در مزارع نمایشی 
براي نشان دادن اهمیت آن 

• استفاده از مقادیر متفاوت کود در مناطق 
مختلف با نمونه برداري و تجزیه خاک براي 
نشــان دادن واکنش  گیاه به میزان کود در      

مکان هاي متفاوت 

• نــوع، زمان مناســب و تعــداد عملیات 
خاک ورزي

• روش هاي کاشــت براي مقایسه عملیات 
توصیه شده با شرایط زارعین

• مقایســه عملکرد مزارعي که با علف هاي 
هرز مبارزه شیمیایي کرده با مزارع شاهد

• ارتباط مســتمر با زارعین بــراي افزایش 
آگاهــي و ایجــاد انگیزه براي اســتفاده از 

یافته هاي تحقیقاتي

عوامل مؤثر در مدیریت سرما
• استفاده از ارقام مقاوم به سرما

• رعایت تاریخ کاشت مناسب جهت استقرار گیاه

• رعایت عمق کاشت مناسب

• تغذیه مناسب و رعایت تعادل عناصر غذایي

• کشــت مســتقیم در بقایاي گیاه قبلي و 
رعایت اصول کشاورزي حفاظتي
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گلخانه
گلخانه ای  با مدیریت کشت های  آشنایی 

در جهت افزایش بهره وری



دمای  می تواند  گرمــای خورشــید،  جذب 
گلخانه را تــا حد زیان بــاری افزایش داده 
و حتی باعــث از بین رفتن گیاهان شــود. 
همچنیــن دما و رطوبت بــاال و عدم تهویه 
مناســب، محیط بسیار مســاعدی را جهت 
رشــد و نمو قارچ هــای بیمــاری زا فراهم 

می آورد. 
بنابراین هر گلخانه ای برای تولید مناسب، نیاز 
به تهویه و دمای مطلــوب دارد؛ زیرا یکی از 
مهم ترین عوامل محدودکننده رشد گیاهان 

در گلخانه ها، دمای باال می باشد.
عمل تهویــه در گلخانه ها برای تأمین ســه 
هدف اصلــی یعنی کاهش درجــه حرارت، 
تأمین دی اکســید کربن مورد نیاز رشــد و 

تأمین رطوبت نسبی هوا انجام می شود. 
تهویه مناســب در گلخانه هــا باعث افزایش 
عملکــرد و افزایش طــول دوره بهره برداری 

می شود. 
به این منظور از روش های مختلفی استفاده 
می گــردد کــه برخی از روش هــای معمول 

نحوه تهویه و 
خنک کردن گلخانه

عبارتند از:
1( آب پاشی روی قسمت های خارجی سقف 
گلخانــه )برای خنک کردن گلخانه(: در این 
روش توسط لوله هایی که به آب پاش مجهز 
هســتند، قشــر نازکی از آب روی قسمت 
خارجی سقف گلخانه پاشیده می شود. البته 
ایــن روش نمی تواند شــرایط یکنواختی از 
لحاظ خنکی در گلخانــه به وجود آورد. در 
ضمن در سطوح وسیع نمی توان از این روش 

استفاده کرد.

2( اســتفاده از دریچه های سقفی و جانبی 
)برای تهویه و خنک کردن گلخانه(: امروزه 
در بیشتر گلخانه ها از جریان طبیعی هوا )از 
طریــق پنجره های جانبی و ســقفی(، برای 
تهویه و خنک کردن اســتفاده می شود که 
این امر به منظور کاهش هزینه ها می باشد. 
تعداد و اندازه پنجره های ســقفی و جانبی 
باید متناســب با حجم گلخانــه بوده و در 
جهــات مناســب روی دیواره هــای گلخانه 

تعبیه شوند. 
برای تأمین تهویه کافی باید نسبت مساحت 
کل دریچه هــای تهویــه به مســاحت کف 

گلخانه 15 تا 25 درصد باشد. 
عمل تهویه از طریق پنجره های ســقفی به 
مراتب بهتــر از پنجره هــای جانبی صورت 
می گیــرد؛ زیرا هوای گرم، ســبک تر بوده و 
باال می رود و به سرعت از دریچه های سقفی 

خارج می گردد.

3( ایجاد سایه با سایه بان: سایه بان یک نوع 
تور پالستیکی است که روی سطح خارجی و 
یا زیر سقف گلخانه قرار می گیرد. این پارچه 

سبک بوده و به سهولت نصب می شود. 
این نوع تور ها در رنگ های ســیاه و ســبز 
موجود می باشــد، امــا نوع ســیاه حرارت 
بیشــتری را جذب کرده و مناســب نیست. 
روش ســایه بان مقــرون به صرفه اســت و 
می توانــد تــا 10 درجه ســانتیگراد دما را 

کاهش دهد.
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4( ایجــاد ســایه با اســتفاده از رنگ: برای 
رنگ آمیــزی ســقف گلخانــه، از رنگ های 
پالستیکی به نسبت یک قسمت رنگ و پنج 
قســمت آب و یا رنگ نیمه پالستیک همراه 
با پودر مل و آب به نســبت مساوی استفاده 

می شود. 
به ازای هر مترمربع مساحت گلخانه، 1000 
گرم رنگ نیمه پالســتیک و 100 گرم پود 
مل مورد نیاز اســت. علت افزودن پودر مل 

ایجاد پوشش بیشتر است. 

5( اســتفاده از فن هــای مکنــده )هواکش 
برقــی(: یکی دیگر از راه های تهویه ســریع 
در گلخانه، استفاده از فن های مکنده است. 
به طــور کلی هر فن باید بتواند در هر دقیقه 
تمام هوای گلخانــه را خارج نماید. ظرفیت 
فن های مکنده با فضای گلخانه باید متناسب 

باشد. 
به طور مثال در یک گلخانه 500 متر مربعی 
به ارتفــاع 3/20 متر که حجــم هوا حدود 
1300 مترمکعب اســت، برای تهویه نیاز به 
یک یا چند فن بــا ظرفیت مجموع 1300 
مترمکعب هوا در دقیقه می باشد. در تابستان 
باید 1 تا 1/5 برابر حجم هوای گلخانه در هر 

دقیقه تعویض شود. 
البته گلخانه های کوچک تر به مقدار بیشتری 
تعویض هوا احتیــاج دارند. در تهویه با فن، 
هوای خنک تر بیرون توسط فن های مکنده 
ورودی یا دریچه هــای ورودی از یک طرف 
گلخانه وارد شده و توسط فن های خروجی، 

از طرف دیگر گلخانه خارج می شود. 
این عمل عالوه بر تهویه باعث خنک شــدن 

گلخانه نیــز می گردد. گاهــی اوقات برای 
کاهش دما در تابســتان به دلیل دمای باال 
عالوه بر تهویه نیاز به یک سیستم سرمایشی 

نیز می باشد. 
همچنین ممکن است شدت تابش خورشید 
در این فصل زیاد باشــد که باید برای ایجاد 

سایه، روی سقف گلخانه رنگ پاشید. 

6( استفاده از کولر آبی )برای تهویه و خنک 
کردن گلخانه(: این روش به تهویه گلخانه و 

تنظیم رطوبت کمک می کند. 
در مناطــق گرم، کشــت محصوالتی نظیر 
خیــار در تابســتان و درون گلخانه  بدون 
انجام تهویه شــدید و بدون استفاده از کولر 

برای خنک کردن گلخانه امکان پذیر نیست؛ 
زیرا درجه حرارت محیط به ســرعت از حد 
تحمل گیاه تجاوز می کند. البته اســتفاده از 
کولر های خانگی در سطوح محدود و نیز در 
شرایطی که رطوبت نســبی محیط گلخانه 

پایین باشد، امکان پذیر است.

7( استفاده از سیستم فن و پد: این سیستم 
از فن مکنده، پوشال و الیاف خیس که در دو 
دیواره گلخانه در مقابل هم نصب می شوند، 

تشکیل شده است. 
آب توســط یک ناودان مشبک که در باالی 
پوشــال ها قرار گرفته، روی پوشال و الیاف 
ریخته می شــود و آن هــا را خیس و خنک 
می کند و فن، جریان هوای مرطوب و خنک 
را از سمت پوشــال به طرف خود می کشد 
و این جریان هــوا در گلخانه به حرکت در 
می آید و جانشــین هوای گرم داخل گلخانه 

می شود. 
آب پــس از عبور از روی پوشــال ها مجدداًً 
توسط ناودان واقع در زیر پوشال، جمع شده 
و به درون بشکه ای )مخزنی( منتقل می شود 
و از درون مخزن توســط یک پمپ کوچک، 
پمپاژ آب به ســمت ناودان مشــبک باالی 
پوشــال صورت می گیرد و این چرخه تکرار 

می شود و پوشال ها دائما خیس می مانند.

8( اســتفاده از سیســتم لولــه و فن: این 
سیســتم از یک دســتگاه فن مکنده، یک 
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ورودی کرکره ای شــکل، یک دســتگاه فن 
ایجاد کننده فشار، ترموستات کنترل کننده 
و در نهایت پالســتیک پلــی اتیلنی که به 
صورت رول در طول گلخانه امتداد می یابد، 

تشکیل شده است.
روش کار به این صورت است که ترموستات، 
فن مکنده را به کار انداخته و هم زمان کرکره 
ورودی در طرف دیگر گلخانه باز شــده و با 
ورود هوای بیــرون به داخل لوله پلی اتیلن 
و فعال شــدن فن ایجاد کننده فشار، هوای 
خنــک در داخل لوله به شــدت در جریان 
درآمده و از ســوراخ های ایجاد شده در لوله، 
بــه داخل محیط گلخانه دمیده می شــود و 

محیط گلخانه را خنک می نماید.

9( استفاده از سیســتم سرمایش تبخیری: 
این سیســتم شــامل یک فن و یک تبخیر 
کننده بــرای تبخیر آب می باشــد؛ به این 
صورت که با گرمای هــوا صرف تبخیر آب 
شــده و هــوای خنک و مرطــوب به داخل 

گلخانه وارد می شود.
همزمــان با این عمل، هــوای گرم داخل از 
طریق دریچه های ســقفی و دیگر منافذ به 
خارج رانده می شــود. این سیســتم زمانی 
که رطوبت هوای خارج پایین  باشــد بهتر و 
مناسب تر عمل می کند. ظرفیت این سیستم 

باید 1 تا 1/5 برابر حجم گلخانه باشد.

10( اســتفاده از سیســتم مه پاش: در این 
سیستم، قطرات آب به ذرات بسیار کوچکی 
تبدیل می شود. این عمل درون لوله هایی در 
سراســر گلخانه انجام شده و آب پودر شده 
)مــه(، از طریق نازل هایی کــه روی لوله ها 
تعبیه شــده اند، وارد فضای گلخانه می شود. 
در این سیستم به دلیل تبخیر سریع الیه ای 

از مه در گلخانه ایجاد می شود و بدون این که 
آب روی سطح گیاه بنشیند، هوا را خنک و 

مرطوب می کند. 
روش کار به این صورت است که آب توسط 
پمپ به درون لوله ها و نازل ها پمپاژ می شود 
و کنترل رطوبت توســط دســتگاه رطوبت 
سنج انجام می شــود. با تغییر اندازه نازل ها 
می توان از این سیســتم جهت محلول پاشی 
عناصر غذایی بر ســطح گیاهان نیز استفاده 

نمود. 
یکی از مزایای سیستم مه پاش، عدم خیس 
شــدن برگ ها می باشد که این امر گسترش 
بیماری ها به خصوص بیماری های قارچی را 

کاهش می دهد.

نکات:
• برای جلوگیــری از ورود آفات به گلخانه، 
ضروری اســت که روی دریچه های سقفی و 

جانبی توری مناسبی نصب شده باشد.
• در روش ایجاد سایه با سایه بان باید دقت 
داشــت بین میزان ســایه اندازی سایه بان، 
کاهش دمــا و کاهش تولیــد در اثر میزان 

نــوری که توســط ســایه بان بــه محصول 
نمی رسد، تعادل برقرار نمود.

• دمــا ی باالتــر از 27 درجه ســانتیگراد 
می تواند به گیاهان آســیب برساند. بنابراین 
باید یک دماســنج ماکزیمم- مینیمم برای 

کنترل موقعیت داشت.
• درشــرایط مناسب استفاده از سیستم فن 
و پد، اختالف دمــای داخل گلخانه با هوای 

بیرون حتی به 10 درجه هم می رسد.
• در سیســتم فن و پد باید از هواکش های 
قوی تری استفاده کرد؛ زیرا هوا در این گونه 

مکان ها نسبتاًًً رقیق و سبک است.
• در سیستم مه پاش کیفیت آب فوق العاده 
اهمیــت دارد. در صــورت وجود رســوبات 
کربنــات و بی کربنــات و نیز شــن و رس، 
اســتفاده از فیلتــر در مســیر ورودی آب، 

ضروری است.
برای تهویه گلخانه توصیه می شود که هم از 
سیستم تهویه طبیعی )پنجره های سقفی و 
جانبی( و هم سیستم فن و پد که روش های 
اقتصادی تری می باشند، باهم استفاده شوند.
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کنه هــــاي تارتن از جمله مهم ترین آفات 
گلخانه ای هستند. این آفت با داشــتن دوره 
زندگي کوتــــاه، توانایي زاد و ولــد بــاال 
و تشــکیل نســــل هاي متعدد، مي توانــد 
باعث توقف رشــد گیــاه و کاهش شــدید 

کمــي و کیفي محصول شــود. 
 Tetranychus( کنــه تارتــن دو لکــه ای
urticae( می توانــد به حــدود 1000 گونه 

کنترل بیولوژیکی کنه تارتن 
با استفاده از کنه شکارگر

گیاهــی از جملــه ســبزی و صیفی جات و 
گیاهــان گلخانه ای حمله کرده و خســارت 

شدیدی به آن ها وارد نماید. 
کنه تارتن دو فرم رنگی دارد. در محیط  های 
بســته مثــل گلخانه ها به رنــگ قرمز و در 
فضای باز به رنگ سبز دیده می شود. در اثر 
تغذیه این کنه، ابتدا لکه های زرد و ســپس 
قهوه ای در زیر و روی برگ دیده می شــود.

ســپس با تنیدن تار و نشستن گرد و خاک 
روی برگ، فتوســنتز گیاه مختل شده و در 

نهایت برگ می ریزد. 
این کنه در دمای 30 تا 35 درجه سانتی گراد 
فعالیت باالیی دارد و در این دما طول دوره 
تکامل این آفت، ســریع است و همزمان به 
فــرم تخم، پوره و کنه بالغ، در پشــت برگ 

گیاهان دیده مي شود. 
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اقلیمی،  توان تطبیق پذیری باال با شــرایط 
فراوانی میزبان و پراکنش وســیع توســط 
باد،  باعث شــده است که این کنه در مدت 
زمان کوتاهی به اغلب ســموم، مقاوم گردد؛ 
به طوری که کنه تارتن به عنوان اولین آفت 
گلخانه ای مقاوم شــده به ســموم در جهان 

معرفی گردید. 
امــروزه کاربــرد آفت کش های شــیمیایی، 

مؤثرترین راه کنترل این آفت در گلخانه های 
گیاهان زینتی اســت، اما استفاده بی رویه و 
غیراصولــی از روش های شــیمیایی، عالوه 
بر اثرات مخرب بر پوشــش گلخانه و اثرات 
منفــی که بــر ســالمت محیط،کارگران و 
زیبایــی محصول )گیاه ســوزی در گل های 
زینتی( دارد، ســبب مقاومــت این آفت به 

آفت کش ها شده است. 

به همین دلیل امروزه تالش های بســیاری 
برای استفاده از روش های سالم کنترل این 
آفت در جریان اســت و کنتــرل بیولوژیک 

یکی از بهترین روش ها می باشد.
تاکنون بیشــترین مــوارد موفقیت کنترل 
کنه هــای آفات گیاهی مربوط به دشــمنان 
طبیعی بوده اســت که اثر بهتری نسبت به 

سایر روش های کنترلی داشته اند. 
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در بین دشــمنان طبیعــی کنه های تارتن، 
کنه های شکارگر خانواده Phytoseiidae از 

اهمیت زیادی برخوردارند. 
برخــی گونه های خانــواده فیتوزوئیده قادر 
هســتند خســارت کنه ها را بــه طورکامل 

متوقف سازند.  
اســتفاده از کنه های شکارگر این خانواده به 
منظور کنتــرل بیولوژیک کنه های تارتن از 

دهه 1960 آغاز شده است. 
امروزه از میان 9 گونه کنه شکارگر که دارای 
ارزش اقتصادی بوده و به صورت انبوه تولید 
می شوند، تعداد 7 گونه آن متعلق به خانواده 

فیتوزئیده می باشد.
 کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis با 
داشتن قدرت زاد و ولد زیاد، دوره رشد کوتاه 
و توانایــی تغذیه از تمامی مراحل زندگی کنه 
تارتــن، از توجه و اهمیت ویــژه ای برخوردار 
است و امروزه علیه کنه های خسارت زا به ویژه 
کنه های تارتن در بیش از 85 کشــور جهان 

مورد استفاده قرار می گیرد.
به طــوری کــه 60 الی 90 درصــد آلودگی 
محیط های گلخانه ای به کنه های تارتن توسط 

کنه شکارگر کنترل می شود. 
این کنه شکارگر در سال 1367 توسط دکتر 

دانشور از کشور هلند به ایران وارد شد. 
یکی از معایب مهم این کنه شکارگر، ناموفق 
بودن آن در کنتــرل جمعیت کنه های تارتن 
در دمــای زیاد و رطوبت کم اســت، به طوری 
که فعالیت کنه شکارگر در دمای باالتر از 38 

درجه سانتی گراد مختل می شود. 
بنابراین کنترل دمــای گلخانه بر کارایی این 
روش بســیار مؤثر است، به طوری که در حال 
حاضــر در گلخانه های مکانیزه با اســتفاده از 
سیستم های مدرن این مشکل حل شده است.

میزان و شرایط رهاسازی
برای پیشگیری از آلوده شدن محصول تعداد 
2 عدد کنه شکارگر در هر مترمربع با فاصله 
21 روز رهاســازی می شــود. اما در صورت 
آلودگی سبک تعداد 6 عدد در هر مترمربع 
با فاصله 7 روز رهاسازی می شود که باید 1 

تا 2 بار رهاسازی انجام گیرد. 
هنگامی که شــدت آلودگی بسیار باال باشد 
نیــز تعداد 20 تا 50 عــدد در هر مترمربع 
با فاصله 7 روز رهاســازی می شود و این کار 

باید 2 بار تکرار گردد. 

کنه های شــکارگر اسپایدکس در ظرف های 
1000 میلی لیتری بــا درپوش قابل تنظیم 
که حاوی 2000 کنه بالغ همراه با خاک اره 
است، وجود دارند. قبل از مصرف باید بطری 

را به آرامی تکان داده و بچرخانیم. 
ســپس محتویــات بطــری را روی برگ ها 
بپاشیم. در هنگام رهاسازی، رطوبت نسبی 
باید باالتر از 75 درصد باشــد و در ساعاتی 
از روز نیــز دما باید به باالتــر از 20 درجه 

سانتی گراد برسد.

مشخصات ظاهری و نحوه عمل کنه شکارگر
کنه های بالغ به رنگ قرمز درخشان، بسیار 

فعال و کروی شــکل هستند. تخم ها دوکی 
شــکل، در ابتدا صورتی و شــفاف، ســپس 

تیره تر می شود. 
همچنیــن تخم ها دو برابــر بزرگ تر از تخم 
کنــه دونقطه ای بوده و در مراحل پورگی به 

رنگ قرمز کم رنگ هستند. 
کنه شکارگر بالغ و نمف ها فعاالنه شکار خود 
را جستجو می کنند و محتویات بدن طعمه 
را مکیده و باعث خشــک شدن بدن آن ها و 

در نهایت مرگ می شوند. 
پس از تغذیه کنه های شــکارگر از کنه های 
دو نقطه ای، رنگ بــدن طعمه ها به قهوه ای 
تا ســیاه تغییر رنگ می دهند؛ به طوری که 
به شــکل نقاط ســیاه رنگ روی برگ قابل 
تشــخیص هستند. بنابراین نباید با کنه های 
دو نقطه ای زنده که به رنگ قهوه ای روشن تا 

قرمز تیره هستند، اشتباه گرفته شوند.

نکات
عوامل بیولوژیک به علــت این که به صورت 
زنده بســته بندی و حمل می شــوند، دوره 
نگهداری و انبارداری کوتاهی دارند؛ بنابراین 
بالفاصله بعــد از دریافت باید روی محصول 

رهاسازی شوند. 
نگهداری بیش از زمان توصیه شده تأثیرات 
منفی روی کیفیت این عوامل خواهد داشت. 
برای رســیدن به نتیجه مطلــوب توجه به 

نکات زیر ضروری است.
• بعــد از دریافــت محصــول بیولوژیک از 
شــرکت مربوطه، حداکثر 1 تــا 2 روز قابل 

نگهداری است.
• در دمای بین 8 تا 10 درجه ســانتیگراد 

نگهداری شوند.
• بطری هــا بــه صورت افقــی و در تاریکی 

نگهداری شوند.
• میزان رهاســازی این عامل بســته به نوع 
فعالیت، شرایط محیطی و نوع گیاه، می تواند 

متغیر باشد.
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تغذیه کنه شکارگر از حشره کامل 
کنه تارتن دو لکه ای

تغذیه کنه شکارگر از تخم های کنه 
تارتن دو لکه ای
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امروزه در سراســر دنیا بســته به موقعیت 
جغرافیایی، شــرایط آب و هوایی و نیازهای 
منطقــه، محصوالت مختلــف و متنوعی در 
گلخانه ها کشــت و کار می شــوند که یا به 
مصرف داخلی می رسند و یا راهی بازار سایر 

کشورها می گردند.
با این که امــکان تولید محصــوالت زیادی 
در شــرایط گلخانــه ای وجــود دارد، اما در 
کشــور ما اکثر گلخانه داران، کشــت خود 
را بــه محصوالت مرســوم و متداولی مانند 

گوجه فرنگی و خیــار محدود کرده و همین 
امر باعث شــده بین میزان عرضه و تقاضای 
این محصوالت همخوانی وجود نداشته باشد 
تولیدکنندگان  برای  و سودآوری مناســبی 

حاصل نگردد. 
این در صورتی اســت که با اطالع از شرایط 
کشت سایر محصوالت، می توان دامنه تنوع 
محصوالت قابل کشت در گلخانه را افزایش 

داده و درآمد بیشتری کسب کرد. 
در ایــن بخش گیــاه خوراکــی، صنعتی و 

دارویــی لوفــا به عنــوان کشــت جدید و 
جایگزین گلخانه ای معرفی می گردد.

 
گیاه شناسی

 )Luffa cylindrical( لوفا یا کدوی اســفنجی
گیاهی از خانواده کدوئیان اســت که درون 
میوه آن در نهایت یک اسفنج بزرگ تشکیل 

می شود. 
این گیاه با نام گیاه لیف نیز مشــهور است 
که در گذشــته به صورت ســنتی از اسفنج 
آن برای کارهایی نظیر شســتن ظروف و... 

استفاده می شده است. 
میوه لوفا اکنــون در جهان موقعیت ویژه ای 
دارد و در صنایع مختلفی اســتفاده می شود 

که در ادامه توضیح داده خواهد شد. 
لوفا در بسیاری از کشورها مثل برزیل، هند، 
چین، ژاپن، کره و آمریکای مرکزی کشــت 
می شــود و به طور کلی سابقه کشت طوالنی 
در کشــورهای گرمسیری قاره آسیا و آفریقا 
دارد و همچنــان اهمیت اقتصادی آن رو به 

افزایش است.
ایــن گیاه، یک ســاله و باال رونده اســت و 
میوه هایــی حــاوی شــبکه فیبــری تولید 
می کند. الیاف داخل میوه لوفا از 60 درصد 
ســلولز، 30 درصد همی سلولز و 10 درصد 

لیگنین تشکیل شده است. 
لوفــا 5 تا 7 گونه مختلــف دارد که تنها دو 

گونه آن اهلی هستند.
میوه لوفا صاف، استوانه ای شکل و سبز رنگ 
است. بر ســطح میوه خطوط عمودی وجود 
دارد و داخل آن گوشــتی اســت. یک میوه 
اسفنجی لوفا حداقل 30 عدد و گاهی خیلی 

بیشتر بذر تولید می کند. 
لوفا گیاهی اســت تک پایــه که گل های نر 
و ماده به صورت مجــزا روی یک بوته قرار 
دارند؛ به صورتی که یک گل نر توسط چند 

گل ماده احاطه شده است. 
میــوه لوفا اغلب تا 12 ســانتیمتر توســعه 
می یابد، اما در کل اندازه رشد میوه بستگی 
به رقم آن دارد. اســفنج لوفا مانند اســفنج 
تولید شــده از ســلولز درختان نیســت و 

متفاوت از آن ها می باشد.

نحوه و زمان کشت
لوفا از جمله گیاهان گرمســیری است و به 
دمــای باال و دوره بــدون یخبندان طوالنی 
برای رشد نیاز دارد. از این رو برای تولید این 

آشنایی با لوفا و راهنمای کشت آن
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محصول در مناطق نیمه سردسیر و سردسیر 
کشت گلخانه ای آن توصیه می گردد.

تکثیر لوفــا از طریق بذر انجام می گردد؛ در 
نتیجه اولین قدم در کشــت لوفا، کشت بذر 
در خزانه است. آماده سازی زمین اصلی نیز 
در حین جوانه زنی بوته ها در خزانه، می تواند 

انجام شود.
از آن جایی که تاکنون بذرهای متنوعی برای 
لوفا شناسایی شده،؛ بنابراین باید متناسب با 
آب و هوا و نوع کاربردی که از کاشــت لوفا 
در نظر اســت )خوراکی، دارویی و صنعتی(، 

انتخاب بذر صورت گیرد.
لوفا در اکثر مناطق گرمسیر ایران در فضای 
آزاد قابل کشت است و کشت گلخانه ای آن 
راهکاری برای کشــت ایــن گیاه در مناطق  

نیمه سردسیر و سردسیر می باشد.
زمان کاشت آن در اولین فرصت بعد از رفع 
ســرما در بهار است که این زمان در مناطق 
گرمســیری معموالً مقارن با اواخر زمستان 

است. 
بذرها برای جوانه زنــی به دمایی حدود 25 
درجه ســانتیگراد نیاز دارند و کاشت آن ها 
باید زمانی انجام شــود کــه دمای خاک به 

حدود 18 درجه سانتیگراد رسیده باشد.
اگر دمای شب در طول دوره رشد به زیر 10 
درجه ســانتیگراد برسد، کیفیت میوه پائین 
آمده و عملکرد ضعیفی خواهد داشت. برای 
تســریع در زمان جوانه زنی باید نشای آن را 
در خزانه تهیه نموده و سپس به زمین اصلی 

انتقال داد.
طول دوره رشــد این گیاه از کاشــت بذر تا 
برداشت محصول حدود 8 ماه طول می کشد.
در فضای باز فاصله بین  ردیف های کاشــت 

حدود 1/5 تا 2 متر و فاصله بین بوته ها 50 
سانتیمتر می باشد. 

البته این فواصل در کشت گلخانه ای می تواند 
کمتر شــده و در نتیجه تعداد بوته بیشتری 

در واحد سطح داشت. 
در هر صورت امکان کشت مستقیم و کشت 
نشایی لوفا وجود دارد، اما کشت نشایی آن 

توصیه می گردد.
لوفــا نیاز به آفتاب کامل داشــته و بهترین 
عملکــرد را زمانی خواهد داشــت که برای 
پــرورش آن یــک ســاختار حمایتی مثل 

داربست استفاده شود. 
بنابراین برای کشت این گیاه چه در  فضای 
باز و چه در گلخانه، یک سیســتم داربستی 
نیــاز اســت و بوته ها باید روی ســقف این 

داربســت هدایت شــوند. با توجه به این که 
گیاه لوفا به صورت ردیفی کشــت می شود، 
داربســت نیز باید به صورت ردیفی احداث 

شود. 
اگر این سیستم داربستی نباشد و بوته روی 
زمین رها گردد، احتمال پوسیدگی میوه ها 
باال می رود. در کشت گلخانه ای به جهت نوع 
سازه، هدایت بوته به سمت باال و هرس آن 
راحت تر اســت و در نتیجه میزان بهره وری 

نیز باال می رود. 
برای تلقیح بهتر و تشــکیل میوه می توان از 
حشرات اســتفاده کرد. معموالً زنبور عسل 

بهترین حشره گرده افشان می باشد.

خاک و کود
این گیاه قابلیت رشــد در هر نوع خاکی را 
دارد، اما خاک لومی شــنی برای رشد بهتر 
آن پیشــنهاد می گردد؛ ضمن این که زمین 
مورد نظر باید زهکشی مناسبی داشته باشد.
pH پیشــنهادی برای کشت لوفا حدود 6 تا 
6/8 اســت و سطح باالیی از پتاسیم و فسفر 

برای رشد الزم است. 
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در صورت استفاده از کود حیوانی بهتر است 
آن را یک ماه قبل از کشــت به خاک اضافه 
کرد و شــخم زد تا هنگام کاشت بذر یا نشا، 
مواد غذایی آن در اختیار بوته ها قرار گیرد. 

آبیاری
آبیاری در طی دوره خشکی برای رشد الزم 
است، اما آبیاری بیش از حد باعث به وجود 
آمدن میوه های ضعیف و ایجاد بیماری های 
ریشه می شود. در ابتدای رشد الزم است که 
آبیاری به شکل منظم انجام گیرد و هم گام 
با رشــد بوته، می توان تعداد دفعات آبیاری 
را کم کرد. آبیــاری منظم فاکتور مهمی در 
مراحل گلدهی و رشد میوه می باشد. بهترین 
سیســتم آبیاری قابل اجرا برای کشت لوفا، 

آبیاری قطره ای است.

هرس
لوفا گیاهــی رونده اســت و در صورتی که 
هرس انتهایی نشود رشد نامحدودی داشته 
و حتی تــا ارتفــاع 10 متر هــم می تواند 

گسترش داشته باشد. 
برای ســهولت در رفت و آمد و برداشــت و 
همچنیــن افزایــش کیفیت میوه هــا بهتر 
است که هرس انجام گیرد. نگهداری تعداد 
مناســب میوه روی هر بوتــه مانع کاهش 
فتوسنتز شــده و از وارد شدن فشار بر گیاه 
جلوگیری می کند؛ چرا که هرگونه فشــار به 
میوه موجب بد شکل شدن آن می شود. در 
پرورش این گیاه الزم اســت که شاخه های 
فرعی تــا ارتفاع حــدود 1/5 متــر، یعنی 
رسیدن بوته به سقف داربست، هرس شوند. 

آفات و بیماری
زمانی که گیاه در شــرایط مرطوب و ســرد 
قرار داشــته باشــد، بوته میری در بوته های 

جوان و نشــاهای لوفا می تواند مشکل ســاز 
باشــد. در صورتی که بوته روی زمین رشد 
کند، پوســیدگی میوه  باعــث ایجاد تلفات 

می شود. 
آفت شــته و پس از آن ویروس ها نیز گاهی 

برای این گیاه مشکل ساز بوده اند.
دمای هوا فاکتور مهمی در رشد این محصول 
است و سرمازدگی می تواند این گیاه را نابود 

کند. 
لوفــا نیاز به 4 تا 5 ماه زمــان برای تولید و 
رشد اســفنج ها دارد و در این دوره باید هوا 
گرم باشــد، به همین جهت در مناطقی که 
دوره گرمای کوتاهی دارند کشت گلخانه ای 

لوفا توصیه می گردد.

خواص و کاربرد
بــه طور متوســط در یک مزرعــه با خاک 
حاصلخیــز و در منطقه ای بــا آب و هوای 
مناســب، در وسعت 2000 مترمربع )کشت 
فضای باز( حــدود 2500 عدد بوته مرغوب 
گیاه لوفا خواهیم داشت که با یک رسیدگی 
مناسب به راحتی می توان از هر بوته، حدود 

5 عدد و حتی بیشتر اســفنج لوفا برداشت 
نمود. در واقــع از این مزرعه می توان حدود 
12 هزار و پونصد اسفنج لوفا برداشت نمود. 

همان طور که ذکر شد لوفا کاربرد خوراکی، 
دارویی و صنعتی دارد و همه این موارد لوفا 
را تبدیــل به یک گیاه حیــرت انگیز کرده 

است. 
کاربــرد خوراکی آن از میوه هــای جوان و 
قبل از فیبری شــدن گوشت میوه است که 
در طبخ بعضی غذاهای شــرقی کاربرد دارد 
ضمن آن که می توان از مواد معدنی و امالح 

آن بهره برد. 
در صنعت، از حالت اسفنجی و فیبری مانند 
آن بهــره گرفتــه و از آن به عنــوان الیاف 
طبیعی در ساخت انواع اسفنج های شستشو، 
کفــش، کاله، پــادری، گلــدان و  رومیزی 
استفاده می شــود و همچنین به عنوان ضد 
ضربه و صــدا، تصفیه گر آب، جــدا کننده 
فلزات ســنگین و فیلتر تصفیه هوا شناخته 

شده است. 
تهیه صابون لوفا و تجهیزات ارتوپدی و حتی 
نمای ساختمان از دیگر کاربردهای صنعتی 

لوفا می باشد.
لیف حمام گیاه لوفا در سراسر دنیا محبوبیت 
باالیی دارد؛ زیرا الیاف آن کاماًلً طبیعی بوده 
و تأثیرات شــگفت انگیزی بر ارتقای سالمت 

پوست دارد.
کاربرد دارویی لوفا شامل خواص ضد التهابی، 
ضد قارچی، ضد حساسیت و ضد درد است. 
به طور مشخص بر درمان بیماری های کبد 
مؤثــر بوده و عصاره آن به عنوان یک درمان 

طبیعی برای زردی استفاده می شود. 
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کنترل تریپس گل رز در گلخانه ها
یکــی از آفــات مهــم گل رز در گلخانــه، 
تریپــس  می باشــد. تریپس ها حشــراتی با 
جثه کوچک هســتند که در مناطق مختلف 
جهان حضــور دارند و در ســال های اخیر 
به یکــی از خطرناک ترین آفــات گلخانه ها 
تبدیل شــده اند؛ زیرا این حشرات عالوه بر 
خســارت های فراوانی که بــر گیاهان وارد 
می کنند، ناقل بیماری های ویروســی بوده و 
خطر ابتالی گیاه به بیماری های ویروسی را 

افزایش می دهند.
تریپس هــا دارای گونه های زیادی هســتند 
کــه چنــد گونــه از آن ها شــامل تریپس 
تریپــس   ،)Frankliniella intonsa( گل 
پیــاز )Thrips tabaci( و تریپــس گونــه 
Haplothrips reuteri به عنوان آفات فعال 

در گل رز شناخته شده اند. 
گونــه تریپس پیــاز در اوایــل فصل، روی 
گل هــای رز ســفید از جمعیت بیشــتری 
برخوردار بوده اما در تابســتان گونه تریپس 
گل از جمعیــت غالبــی روی گل های قرمز 

برخوردار است. 
سیکل زندگی تریپس ها به 6 مرحله تقسیم 

می شــود: 1- تخم 2- اولین مرحله الروی 
3- دومیــن مرحلــه الروی 4- قبل از نمف 

5- نمف 6- بالغ

گیاهان میزبان
این حشــرات بســیار پلی فاژ هستند؛ یعنی 
از گیاهان بســیار زیادی از جمله مرکبات،  
بادمجان،  فلفل زمینی، طالبی،  فرنگی،  توت 
خیار، کدو، گوجه فرنگــی، انواع لوبیا، ذرت 
شیرین، انواع گیاهان زینتی و... تغذیه کرده 

و خسارت می زنند.

نحوه زندگی و چگونگی خسارت به گیاه
این حشــرات کل زمســتان را در عمق کم 
خاک )چند ســانتیمتری سطح خاک( روی 

باقی مانده  گیاهان سپری می کنند. 
وقتی گلخانه به خوبی گرم  شود، یک حشره 
می تواند در هر ســال 12 تا 14 نسل تولید 
کند. عمر نوع بالغ آن ها به طور متوسط 30 
تا 40 روز اســت و نسبت ماده به نر به طور 

معمول 3:1 یا 4:1 است. 
این حشرات به دلیل کوچکی جثه می توانند 

به وســیله بــاد پراکنده شــوند. طول بدن 
تریپس هــا در جنــس ماده بیــن 0/9 تا 1 
میلیمتــر و در جنس نر حدود 1/2 میلیمتر 

می باشد. 
این حشرات با اســتفاده از قسمت انتهایی 
بدن، تخم های خود را داخل بافت های گیاه 

)گل ها و برگ ها( می گذارند. 
در این مرحلــه تعدادی از تخم ها به صورت 
طبیعی از بین می روند؛ اما بقیه آن ها بعد از 
چند روز تبدیل به الرو می شــوند )از تخم 
بیــرون می آیند(. این الروها فوراً شــروع به 
تغذیه از ســلول های گیاه و دانه های گرده  

می کنند. 
بیشترین آســیب این حشــرات مربوط به 
الروهــای آن می باشــد. حشــرات بالغ نیز 
به طــور اختصاصی به گلبرگ هــای گل رز 
خســارت زده و باعث بد شکل شدن گل ها 

می شوند.
همچنین این حشــرات با بخش های مکنده 
دهان خود، سطح برگ ها و گلبرگ های گل 
رز را تحریک می کنند که باعث خارج شدن 
شیره از آن ها می شوند و از این شیره تغذیه 
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می کنند. 
این آســیب ها به بافت گیــاه، باعث ایجاد 
رگه هــای قهــوه ای روی گلبرگ های رنگ 
پریده رز می شود. همچنین رگه های متمایل 
به سفید یا نقره ای روی بخش های رویشی و 
گلبرگ های تیره شده ی گل ظاهر می شوند. 
در کنار این آسیب ها، خسارت نیش قسمت 
تحتانی تریپس را نیز باید در نظر گرفت که 
باعث آسیب جدی به جوانه های کوچک گل 
رز می شود. در ادامه برگ های جوان بدشکل 

و رنگ آن ها نقره ای می گردد. 

ظاهر شــدن رنگ نقره ای در اثر خالی شدن 
ســلول های اپیــدرم د ر اثر عمــل مکیدن 

تریپس است.

روش های کنترل
مبارزه با تریپس به دالیل زیر مشکل است:

1( چرخه بیولوژیکی تریپس ها در گلخانه ها 
در طول ســال فعال اســت و این حشرات 
می توانند در تمام طول ســال نسل های پی 

در پی تولید کنند.

2( ایــن آفت بســیار پلی فاژ اســت )دامنه 
میزبانــی وســیعی دارد(؛ بــه طوری کــه 
کشت های نزدیک به گلخانه می تواند عامل 
پخش آن باشــد )تریپس بــه بیش از 200 

گونه گیاهی حمله می کند(.

3( کنترل شــیمیایی این آفت سخت است؛ 
زیرا داخل جوانه ها و گل ها زندگی می کند. 
تخم هــا نیز داخل بافت های گیاه گذاشــته 
می  شوند و مراحل نمف و قبل از نمف نیز در 
بقایای گیاهی یا زیر زمین سپری می شوند، 
بنابراین سموم شیمیایی نمی توانند به خوبی 

به این بخش ها نفوذ کنند.  

نکته: بعضی مواقع در گلخانه ها، برای افزایش 
بهره بــرداری از پایه هــای گل رز، بوته های 
مسن را نیز نگه می دارند و از گلخانه حذف 
نمی کنند. این پایه ها می توانند یکی از منابع 

مهم آلودگی به تریپس باشند. 

بنابراین جهت پیشــگیری از آلودگی به این 
آفت باید توجه داشــت که بــه هیچ عنوان 
گل هــای خیلــی بالغ )با ســن بــاال( را به 

خصوص در فصل تابستان نباید نگه داشت.

کنترل شیمیایی
جهت کنترل این آفــت در گل رز می توان 
از سمومی مانند اســپیروتترامات )موونتو( 
بــا نســبت نیــم در هــزار، دلتامتریــن + 
تیاکلوپرایــد )پروتئوس( با نســبت یک در 
هــزار یا دی کلروس با نســبت 1/5 تا 2 در 

هزاراستفاده نمود. 
نکتــه: در زمان شــیوع گســترده این آفت 
استفاده از مواد شیمیایی به صورت متناوب 

نتیجه بهتری خواهد داشت.

کنترل غیرشیمیایی
1( اســتفاده از کارت آبی برای کنترل و به 
دام انداختن این آفت مفید اســت. برای هر 
10 متر مربع یک کارت اســتفاده می شود. 
باید توجه داشــت که کارت آبــی دقیقاً در 
باالی گیاهان نصب شــود؛ زیــرا تریپس ها 
حرکت جهشی دارند و نمی توانند در سطح 

باالیی پرواز کنند. 
به همیــن دلیل توصیه می شــود که برای 
کنترل تریپس، این کارت ها به صورت افقی 

و نزدیک گیاه نصب شوند.
2( حــذف گل های آلــوده نیــز از راه های 

جلوگیری از شیوع این آفت است.

خسارت تریپس
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هیدروپونیک )آب کشــت( علم و فن کاشت 
گیاهــان بدون خاک اســت. از نظر تاریخی 
کشــت هیدروپونیک به گذشــته های دور 

برمی گردد. 

طبق گزارشــی، قوم آزتــک در باتالق های 
نزدیک شــهر مکزیکــو روی نوعی تیر های 
چوبی به هم بسته و شناور که با نوعی نی و 
گیاهان مردابی پوشیده بود و یک الیه کود 
پوسیده روی آن قرار داشت، اقدام به کشت 

می کردند. 
بدین صورت ریشــه گیاه داخل آب، شناور 
شــده و گیــاه را تغذیــه می کــرد. یعنی 
آن هــا به طور اتفاقی اقدام به نوعی کشــت 

هیدروپونیک می کردند. 
براساس یک رســم 2500 ساله ایرانیان نیز 
در عید نوروز، گندم یا گیاهان دیگری را در 
مقداری آب می کاشــتند و با آن سبزه برای 

سفره هفت سین تهیه می کردند.
در سال 1936 واژه هیدروپونیک برای اولین 
بار توســط دکتر گریک به منظور تشــریح 
کشــت گیاهان خوراکی و زینتی در محلول 
غذایی ابداع شد. این لغت از دو کلمه یونانی 
هیدرو )آب( و پونوس )کشت و کار( تشکیل 

شده  است.
در ایــن روش گیاهان را بــا عناصر غذایی 
مورد نیازشان که در آب حل شده اند، تغذیه 

می کنند. 

در کشــت هیدروپونیــک بــه روش ثقلی، 
طبــق قانون جاذبه زمیــن )روش عادی( و 
یا با کمک یک پمپ الکترومکانیکی )روش 
مصنوعــی- اجباری(؛ محلــول غذایی را در 

اختیار گیاهان قرار می دهند.

در بعضی از روش ها، ریشه های گیاهان درون 
محلول غذایی غوطــه ور بوده و در کف ظرف 
کشــت از یک پمپ هوا برای اکسیژن دهی به 
محلول استفاده می شود که این امر مانع رکود 
و ایستایی محلول غذایی شده و اکسیژن مورد 

نیاز ریشه ها را نیز تأمین می نماید.
اساس سیستم هیدروپونیک آب است، پس 
این سیســتم می تواند کاماًلً اتوماتیک باشد. 
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مزیت اتوماتیک بودن سیستم این است که 
اگر فرد برای مدت زیادی در گلخانه حاضر 
نباشد، گیاه از کمبود آب و مواد غذایی، تلف 

نخواهد شد. 

مزایا و معایب کشت هیدروپونیک
در سال هاي اخیر، اسـتفاده از سیسستم هاي 
کشت بـــدون خـاک )هیـــدروپونیک( در 
دنیـــا و همچنین ایران در حال توســـعه 
اســـت. کشــت گلخانه ای به علت داشتن 
مزایای مهمی نظیر امــکان تولید محصول 
در تمامــی طول ســال، صرفــه جویی در 
مصرف آب و کــود و باال بودن بهره وری و... 
در ســال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و 

گسترش زیادی یافته است.

کشت گلخانه ای به دو صورت کشت خاکی 
و کشــت بدون خــاک صــورت می گیرد. 
بستر های خاکی مدت زیادی است که مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و هنوز هم بیشترین 
سطح زیر کشت گلخانه ای را شامل می شود؛ 
اما وجود مشــکالت کشت در خاک از قبیل 
انواع بیماری ها و آفات خاک زی، پایین آمدن 
کیفیــت محصول به علت تمــاس با خاک، 
عدم قابلیت جذب عناصر به دلیل نامناسب 
بودن pH و یا ایجاد کمپلکس با دیگر عناصر 
و همین طور تثبیــت برخی عناصر ضروری 
مورد نیاز گیاه توســط خاکدانه ها و... سبب 

شده است که استفاده از سیستم های کشت 
هیدروپونیک رونق گیرد. البته این سیستم 
دارای مزایا و معایبی می باشد که در ادامه به 

آن اشاره می شود.

از مزایای هیدروپونیک می توان به موارد زیر 
اشاره نمود:

1( حــذف خاک و در پــی آن حذف آفات، 
امــراض و قارچ های بیمــاری زای موجود در 

خاک 

2( حــذف مزاحمــت علف هــای هــرز و 
گیاهچه های ضعیف که به این ترتیب دیگر 
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نیازی به وجین و تنک کردن نیست. 

3( حذف عملیات آماده ســازی خاک قبل از 
کاشت و در نتیجه صرفه جویی در هزینه های 

ثابت اولیه

4( افزایش عملکرد و ســرعت رشد باال و در 
نتیجه امکان چندین نوبت کاشت در سال

5( کاهش فضای رشــد )حداکثر استفاده از 
حداقل فضای ممکن(

6( جلوگیری از اتالف آب و عناصر غذایی با 
بازچرخش آن ها در سیستم

7( گیاهانــی که بــه روش هیدروپونیک به 
عمل می آیند، عموماً ســالم ترند؛ زیرا برای 
تغذیــه این گیاهــان از یک رژیــم غذایی 
نسبتاًً کاملی استفاده شده و آلودگی آفات و 
بیماری ها در این سیستم بسیار کم می باشد. 
مصرف سموم علف کش نیز در این سیستم 

ضرورتی ندارد.

8( در نواحی خشک که با بحران آب دست 
به گریبان انــد، می توان با اســتفاده از این 
روش، گیاهــان با عملکرد کمی و کیفی باال 

تولید کرد.

9( با توجه به توزیع یکنواخت محلول غذایی 
در سیستم هیدروپونیک، رقابت بین گیاهان 
کاهش یافته و با توجه به افزایش ســالمت 
آن ها، عملکرد محصول نیز افزایش می یابد. 

10( گیاهان در شــرایط عــادی و در خاک 
زراعی، بــرای جــذب آب و مــواد غذایی 
انرژی زیادی صرف ریشــه دوانی می کنند. 
درحالی که در سیســتم هیدروپونیک، آب و 
مواد غذایی به طور مستقیم در اختیار ریشه 
قرار گرفتــه و انرژی گیاه بــه جای این که 
صرف ریشــه دوانی گردد، مســتقیماً صرف 
تولید شاخه، برگ، گل و میوه می گردد و از 

این رو از بنیه قوی تری نیز برخوردارند.

از معایب هیدروپونیک می توان به موارد زیر 
اشاره نمود:

1( باالبودن هزینه اولیه جهت راه اندازی

2( زیاد بودن هزینه های جاری

3( واکنــش ســریع گیاه به تغییر شــرایط 
تغذیه ای

4( نیاز به افراد متخصص جهت آماده سازی 
EC و pH محلول، کنترل

5( مشکالت زیست محیطی در صورتی که 
محلول استفاده شــده وارد روان آب ها شود 
و مواد اســتفاده شــده مانند پشم سنگ به 

درستی از محیط حذف نشوند. 

در سیســتم هیدروپونیک خصوصیات مواد 
مختلف مورد استفاده به عنوان بستر کشت، 
بـه طـور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد گیـاه 

و تولیـد محـصول اثـر دارد. 

بنـابراین یکـــي از مهم تـــرین عوامـل در 
بــدون  ایجـــاد یـک سیـــستم کـــشت 
خــاک،  انتخــاب بــستر کــشت مناســب 
مــي باشــد که در ادامه انواع بسترهای کشت 
هیدروپونیک به طور کامل شرح داده می شود.

انواع بستر های کشت 
از روش هـاي کشـــت هیدروپونیک،  یکـي 
کشــت در بسترهاي جامد اســـت. ایـــن 
بسـترهـــاي متخلخل مي توانند شامل مواد 
جامد معدني یـا مصـــنوعي، مـواد آلي و یا 

ترکیبي از این ها باشند.
در حــال حاضــر، مـــواد گونـــاگوني در 
سراسر دنیا بـــه عنـــوان بســـتر سیسـتم 
هیـدروپونیک اسـتفاده مي شوند؛ که از جمله 
آن ها مـي تـوان بـه پشـم سـنگ، پرالیـت، 
ورمیکوالیت، اســتایروفوم، شــن، سنگریزه، 
زئوالیـت،  قالب های کمپوستی،  لیکـا،  پوکه 
خـاک اره، کوکوپیت، پیت ماس اسفاگنوم و 

پوسته شلتوک برنج اشاره نمود.
وظایف بستر کاشت شــامل نگه داري گیاه، 
نگه داري آب و مواد غذایي و هوا رســاني به 
ریشه است. یک بستر کشـــت مناسب باید 
نیازهــاي فیزیکي، شــیمیایي و بیولوژیکی 
گیـاه مـورد نظر را فراهم کرده، در دسترس 

بوده و کار بـا آن نیز آسـان باشـد. 

کوکوپیت
کوکوپیــت یک ترکیب حاصل از پوســـته 
میـوه نارگیـــل مي باشد که از نظر فیزیکي 
ماده اي اسفنجي و شبیه پیت ماس بـــوده 
و از نســبت هاي مســاوي لیگنین و سلولز 

تشکیل شده است. 

)LECA( لیکا
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استایروفوم

کوکوپیت در سال هاي اخیر به مقدار زیادي 
در صنعت باغباني در اروپا، استرالیا، آمریکا و 

کانادا مورد استفاده قرارگرفته است.
این بســتر با نام هــای تجــاری اولتراپیت، 
کوکوپیت و کوکوتک نیز متداول می باشد. 

کوکوپیــت قدرت جــذب آب باالیی دارد و 
ماده آلی محسوب می شــود. از این محیط 

می توان دو یا چند مرحله استفاده نمود.

رایج ترین شکل قابل اســتفاده این ماده در 
بازار به صورت قالب های فشرده می باشد که 
قبل از اســتفاده باید آن را در ظرفی از آب 

خیس نمود. 
با خیســاندن قالب های فشرده و جذب آب، 
حجــم قالب تا 6 برابر حالت فشــرده اولیه، 
افزایــش یافته و رنگ آن شــباهت بســیار 

زیادی به پودر قهوه دارد.

از مزایای کوکوپیت می تــوان به موارد زیر 
اشاره نمود:

1( حجم باالی نگهداری اکســیژن آن حتی 
بیشتر از پشم سنگ است.

2( بقایــای آن بــرای محیط زیســت مضر 
نمی باشد.

3( دارای ترکیبــات آلی اســت و همچنین 
الیــاف آن دارای هورمون های ریشــه زایی 

طبیعی می باشند.

کوکوچیپس نیز شکل دیگری از کوکوپیت 
است که درواقع پوسته نارگیل با دانه بندی 
خیلــی درشــت 1 تا 3 ســانتیمتر اســت. 

کوکوچیپس مناسب برای کشت هایی است 
که نیاز به بســتر هایی با سایز درشت مانند 
گل های شاخه بریده )لیلیوم، رز و...( دارند. 
کوکوچیپس دوام باالیی دارد و تا 5 ســال 

قابلیت استفاده مداوم را دارد.

پرلیت
پرلیت ماده ای  بـا منـشاء آتشفـشاني بـوده 
و باعث افزایش زهکشي بستر کشت و بهبود 

تهویه آن مي شود. 
این ماده از دانه های سفید بادکرده و سبک 
ساخته شــده و ظرفیت نگهداری هوای آن 
بسیار باال اســت. قابلیت نگهداری اکسیژن 
این ماده، مهم ترین عاملی است که استفاده 
از آن را در کشــت های خاکی و بدون خاک 

امکان پذیر کرده است.
مهم تریــن عیب پرلیت وزن کم آن اســت 
که موجب از بین رفتن آن بر اثر شستشــو 

می گردد. 
این مشــکل مانــع اســتفاده از پرلیت در 
سیســتم های هیدروپونیــک غرقابــی یــا 
سیســتم هایی می گردد کــه در محیط باز 
طبیعی در معرض باد و باران های شدید قرار 

می گیرند. 
بــرای  مناســب  درشــت  دانــه  پرلیــت 
هیدروپونیک، تحت عنوان آئرولیت در بازار 

به فروش می رسد.

)LECA( لیکا
این ماده محیط کشت خیلی زبری را ایجاد 
می کند و تحــت نام های تجاری مختلفی از 
جمله زئولیت، گروروکــس و هیدروتون به 

بازار عرضه می گردد. 
همان طور که ذکر شــد این ماده از دانه های 
رســی انبســاط یافته ای تشــکیل شده که 
تحــت دمــای 1200 درجه ســانتیگراد به 
مدت 3 ساعت به این شــکل در می آیند و 
محیط رشد متخلخلی را ایجاد می کنند که 

می توانند آب را نگهداری کنند.
این ماده از نظر شیمیایی خنثی بوده و قابل 
بازیافت می باشــد و می تــوان دوباره از آن 

استفاده نمود.

از جملــه مزایای این مــاده برقراری تعادل 
مناســب رطوبت، غذا و هوا برای ریشــه ها 
می باشــد. همچنین به دلیــل نفوذ هوا بین 
دانه هــای رس و وجــود تهویه و اکســیژن 
کافی در محدوده ریشــه از پوسیدگی ریشه 

جلوگیری می شود.
پرورش دهنــدگان گیــاه در هلند با ترکیب 
مســاوی این ماده با الیاف نارگیل، به بستر 
دســت  هیدروپونیک  آلــی  کامل  کشــت 

یافته اند.

استایروفوم
ایــن مــاده عمومــاً به نــام اســتایروفوم، 
استایروپور و استایرومال شناخته شده است 
و مانند پرلیت جانشین سبک و خوبی برای 
شن اســت و باعث بهبود تهویه محیط رشد 

پرلیت
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ریشه می گردد.
اســتایروفوم سبک ترین ماده ای است که در 
بسترهای کشت مورد استفاده قرار می گیرد 
و ذرات کوچک آن در سطح بستر با آبیاری 

بیش از حد شناور می شوند.
فوم پلی استرن یک محصول پالستیکی است 
که در اثر گرما و فشــار به دست می آید و در 

ترکیب با پیت به کار می رود. 
ذرات پلی استرن به دلیل مناسب بودن برای 
ترکیب با پیت، ورمیکوالیت و ســایر مواد، 
باید توســط ماشین هایی به ذرات کوچک تر 

تبدیل شوند. 
این ماده فرآورده ســنتزی و ســفید است، 
که دارای حجره های بســته بسیاری است و 
از هوا پر شــده اند. در نتیجه بیش از اندازه 

سبک است.

این ماده مانند شن، آب را جذب نمی کند و 
ظرفیت تبادلــی کاتیون قابل توجهی ندارد. 
همچنین خنثی بوده و تأثیری بر pH محیط 

ریشه ندارد. 
به ســایر محیط های  نسبت  پلی اســتایرن 

کشت هیدروپونیک کاربرد کمتری دارد.

قالب های کمپوستی
این قالب ها نرم و اسفنجی بوده و از کمپوست 
طبیعی به عالوه یک ماده سیمانی پلیمری 
نرم و تجزیه پذیر تشکیل می گردد. از جمله 
خصوصیات این قالب ها، عدم خرد شدن یا از 
هم پاشیدن آن در ضمن نشاکاری یا انتقال 
نشــاها به محیط اصلی است که این ویژگی 

درباره ریشــه های ظریف و شــکننده بسیار 
حائز اهمیت است.

از دیگر خصوصیات این ماده نســبت عالی 
هوا به آب اســت که در صورت اســتفاده با 
سینی های پالســتیکی، باعث رشد عمودی 
ریشــه ها به جای رشــد مارپیچــی آن ها 

می گردد.
بــا توجــه به عدم خــرد شــدن قالب های 
کمپوســتی و عدم جدا شدن و چسبندگی 
نازل های حســاس، از این قالب ها به خوبی 
در تمامی سیستم های هیدروپونیک استفاده 

می شود.

پشم سنگ یا راک وول
پشم سنگ فرآورده ای است که از ریسیدن 
نوعی ســنگ گدازه به صورت الیاف شفاف 
طویل و پنبه ای شکل شبیه پشمک تشکیل 

می گردد. 
بعد از تنیدن و ایجــاد الیاف، آن ها را تحت 
فشار به صورت تکه یا قطعات مکعبی شکل 
برای مصــرف هیدروپونیک آماده کرده و یا 

به صورت گلوله پشم به فروش می رسانند.
در این نوع بستر کشت، گیاه درون کیسه های 
مخصوص حاوی پشم سنگ کشت می گردد. 
کیســه ها با توجه به نوع گیاه در ارتفاع های 
اســتاندارد خاص، یا روی زمیــن و یا روی 
پایه هــا قرار گرفته و کــود و محلول غذایی 
توســط قطره چکان های مجــزا در پای هر 

گیاه قرار می گیرد.
این فرآورده به راحتی آب را جذب کرده و از 

زهکشی خوبی نیز برخوردار است. 

به همیــن دلیل بــرای جوانه زنــی بذور و 
ریشه زایی مناســب است. مزیت عمده پشم 
ســنگ عاری بودن آن از عوامل بیماری زا و 
هر نوع آالینده دیگر سیســتم هیدروپونیک 

است.
بعضی از بزرگ ترین گلخانه های هیدروپونیک 
جهــان، برای کاهش زمان رســیدگی و در 
نتیجه افزایش عملکرد ســالیانه محصوالت 
خود از این ماده اســتفاده کرده و با استریل 
کردن این مواد با بخار، چندین مرتبه از آن 
در طول یک سال، استفاده مجدد می نمایند.

به دالیل زیادی از این ماده استقبال چندانی 
نشده است، از جمله:

خطرات آن برای محیط زیســت و انســان، 
قابل بازیافت نبودن آن در طبیعت، سختی 
کار بــا آن به دلیل رعایت نکات بهداشــتی 

جهت جلوگیری از آسیب به بدن.

از دیگر بســتر های کشــت رایج می توان به 
ورمی کوالیت و انواع مختلف شــن اشــاره 
نمود که بــه ندرت pH محلــول غذایی را 

تغییر می دهند. 
این دو محیط کشت، بسیار ارزان می باشند 
و تمایل به نگهداری رطوبت دارند، بنابراین 
برای گیاهانی مناســب می باشند که بتوانند 

این گونه شرایط را تحمل  کنند.

پشم سنگ
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کمبــود آب و تنش خشــکی از مهم ترین 
مشــکالت تولید گیاهان زراعی در کشور ما 
اســت و می توان گفت که تداوم تولید مواد 
غذایــی به اســتفاده صحیــح از منابع آبی 

موجود وابسته است. 
در کشــور مــا از میــزان کل آب مصرفی، 
بیش از 90 درصد آن در بخش کشــاورزی 
مصرف می شــود که حدود 65 درصد آن به 
علت شیوه های غلط آبیاری و عدم مدیریت 

مناسب کشت، به هدر می رود.
اغلب گیاهان و درختــان در صورت مواجه 
شدن با خشــکی و کم آبی، عملکردشان به 

شدت کاهش می یابد. 

کاربرد سوپر جاذب ها در کشاورزی 
و کاهش مصرف آب

امــروزه در اکثــر نقــاط ایران بــاغ داران 
وکشاورزان با کمبود آب آبیاری و هزینه های 
باالی ناشــی از آن مواجه هســتند که در 
نهایت موجب افزایش قیمت و کاهش تولید 

و عرضه محصوالت کشاورزی شده است.
دانشــمندان علوم کشــاورزی، تکنیک ها و 
مــواد مختلفی را بــرای کاهش اثرات تنش 
خشــکی در گیاهان پیشنهاد کرده اند. یکی 
از این مواد، نوعی پلیمر به نام ســوپرجاذب 
یا هیدروژل اســت که با اضافه کردن آن به 
خاک، قدرت نگهداری آب در خاک بســیار 
افزایــش یافته و باعث کاهــش مصرف آب 

می شود. 

کاربرد این مواد در کشورهای آمریکا، آلمان، 
استرالیا و ژاپن دارای قدمت زیادی است اما 
شروع تحقیقات علمی روی این مواد به دهه 

1980 میالدی بر می گردد.
در این کشــورها پــس از شــناخت تأثیر 
ســوپر جاذب ها بر خصوصیات خاک و رشد 
گیاهان، تولید انبوه آن از اوایل دهه 1990 
آغاز گردید و حدود ســال 2000 میالدی، 
اکثر کشورهای مناطق خشک نظیر آفریقا، 
آمریکای جنوبی و خاورمیانه نســبت به آن 

شناخت بیشتری پیدا نمودند.
در کشــور ما استفاده از سوپر جاذب به ویژه 
در مصارف کشــاورزی، بیشــتر در ســطح 
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تحقیقاتی بوده، در نتیجه استفاده از آن در 
بین کشاورزان چندان شناخته شده نیست 

و نیاز به معرفی و ترویج دارد. 
ســوپر جاذب ها یــا هیدروژل هــا، ژل های 
پلیمری آب دوســتی هســتند که به خاک 
اضافه می شود و پس از آبیاری، آب را جذب 
کرده و متورم می شوند و در زمان نیاز گیاه، 
منقبض شده و آب و امالح کودی خود را در 

اختیار ریشه قرار می هند.
در واقع هیدروژل ها ایــن خاصیت را دارند 
که مانند آب انبارهای کوچک در خاک عمل 
کرده تا به حفظ رطوبت در خاک و استفاده 

مناسب از منابع آبی کمک  کنند. 
البته این مواد در صنایع دیگر نیز اســتفاده 
می شــوند. به طــور مثال در پزشــکی و در 
ترکیب برخــی داروها مورد اســتفاده قرار 

می گیرند.

ایــن پلیمرهــای آلی به صــورت مصنوعی 
از مــوادی ماننــد پلی آکریالت پتاســیم و 
می شوند  تولید  پلی اکریل آمید  کوپلیمرهای 
و می توانند به سرعت آب را تا چندین برابر 
حجم خــود جذب و نگهداری کنند و عالوه 
بر کاهش مصرف آب و کاهش اثرات زیان بار 
تنش خشــکی، عملکرد گیاهان را افزایش 

دهنــد. این مــواد بی بو، بــی رنگ و بدون 
خاصیت آالیندگی با pH خنثی هســتند و 
توانایــی جذب آب به میــزان 300 تا 400 

برابر وزن خود را دارند. 
اســتفاده از هیدروژل ها، میزان رطوبت در 
دسترس گیاه در ناحیه ریشه را افزایش داده 
و در نتیجه فواصل آبیاری افزایش می یابد. 

به عبارت دیگر، استفاده از هیدروژل ها باعث 
افزایش جذب آبی می شود که در عدم حضور 

آن،  از ناحیه ریشه گیاه خارج می شود.
در شــرایط کمبــود آب و در طول روزهای 
گرم، سیستم ریشه ای گیاه در جذب آب از 
خاک با مشــکل مواجه شده و به گیاه تنش 
خشکی وارد می شود. مصرف هیدروژل، این 
اســترس را کاهش داده و از کاهش رشد و 

عملکرد گیاه جلوگیری می کند.

نکته قابل توجه این اســت که این پلی مرها 
میزان آب اســتفاده شده توســط گیاهان را 
کاهــش نمی دهند، بلکــه ظرفیت نگهداری 
آب در خاک را افزایش می دهند که به میزان 
زیادی به نوع هیدروژل، انــدازه آن )پودر یا 
گرانول(، شوری خاک و وجود یون ها بستگی 

دارد.
پلی آکریل آمیدهــای دارای پیوند عرضی، تا 

400 برابر وزن خود، آب نگه می دارند و 95 
درصد آب درون این گرانول ها برای گیاهان 

در حال رشد قابل استفاده است.
این پلیمرها در نهایت بســته به نوع آن، در 
خاک توســط میکروارگانیسم ها تجزیه و به 
ترکیبات سازنده شامل آمونیاک، دی اکسید 
کربن و آب بدون ضایعات ســمی شکســته 

می شود. 
تأثیر مثبت استفاده از این مواد در درختان 
میوه )پســته، بادام، مو و...(، گیاهان زراعی 
مختلف )گنــدم، آفتابگــردان، ارزن، لوبیا، 
ذرت، سیب زمینی، کلزا و...(، گیاهان دارویی 
مختلف، گل های زینتی از جمله گل رز و در 

نشاکاری به اثبات رسیده است. 

اضافه نمودن سوپر جاذب ها به خاک مزایای 
فراوانی دارد؛ از جمله:

• این پلیمرها قدرت جذب باالیی دارند و با 
حفظ رطوبت در خاک، رشد گیاه را افزایش 

می دهد. 
• کاربرد ســوپر جاذب هــا، میزان کارآیی و 

تأثیر آب را افزایش می دهند.
• گرانول های ســوپرجاذب بــا جذب آب، 
افزایش ســایز پیدا می کنند و باعث افزایش 
تخلخــل خاک و در نتیجــه تهویه بهتر در 

1 2 3 4

سوپر جاذب
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ناحیه ریشه می شوند.
• مصرف ســوپر جاذب ها با افزایش تخلخل 
خــاک، میزان نفوذپذیــری آب را در خاک 

افزایش می دهند.
• اســتفاده از این پلیمرهــا، میزان دفعات 

آبیاری را کاهش می دهند.
• کاربرد ســوپر جاذب ها باعث می شود که 
همیشــه در ناحیه ریشــه مقداری رطوبت 
حفظ شــود که این امر به رشد بهتر ریشه 

و جذب عناصر غذایی کمک خواهد کرد.
• میــزان فشــردگی خاک با مصــرف این 

ترکیبات آلی کاهش می یابد.
• این مواد از جاری شــدن آب روی خاک و 

فرسایش خاک جلوگیری می کنند.
• این پلیمرها با جذب آب در ناحیه کاشت 
بــذر، جوانه زنی و ســبز شــدن گیاهان را 

تسهیل می کند.
• اســتفاده از این مواد در زمان انتقال نهال 

درختان و کاشت آن ها، در رشد بهتر گیاه و 
کاهش مصرف آب بسیار مؤثر است.

• در نهایــت اســتفاده از این مواد ســوپر 
جاذب، رشد و عملکرد محصوالت کشاورزی 

را افزایش می دهند.

نحوه کاربرد سوپر جاذب
همان طوری که در بخش قبلی توضیح داده 
شد، خاک های شنی و سبک قدرت کمی در 
نگهداری آب دارند؛ بنابراین مصرف این مواد 

در این نوع خاک ها نتیجه بهتری دارد.
زمــان اســتفاده از این مواد بــرای گیاهان 
زراعی، قبل از کشــت محصول می باشــد؛ 
به طوری که در زمان شخم اولیه با استفاده 
از دســتگاه های کودپاش در ســطح مزرعه 
پخش و با عملیات دیسک زنی در عمق 10 
تا 15 سانتی متری با خاک مخلوط می شوند.

کاربــرد این مواد در ســطح خــاک توصیه 

نمی شــود؛ زیــرا در اثر عوامــل محیطی از 
جمله نور خورشید، خاصیت خود را از دست 

می دهد. 
در باغ های میوه نیز در زمان کاشت نهال از 
مواد هیدروژل اســتفاده می شود و مقداری 
از این مواد را به صورت پودر خشــک داخل 
گودال و زیر ریشــه درخت می ریزند. البته 
در باغ های احداث شــده، سوپر جاذب ها را 
همــراه با کودها در زیر ســایه انداز درختان 
)چالکود( اســتفاده می کنند کــه با حفظ 
رطوبت در گودال هــا، به جذب بهتر عناصر 

غذایی کمک می کند.
اســتفاده از ســوپر جاذب ها در خزانه های 
نشــاکاری نیز توصیه می شود؛ زیرا نشاها به 
شدت به کمبود آب حساس هستند و وجود 
این مواد در حفظ رطوبت در خاک بســیار 

مؤثر است. 

استفاده از سوپرجاذب ها در تولید کود
برخــی از کودها به دلیل حاللیت باالیی که 
در آب دارنــد در هنگام مصرف، ســریع در 
آب حل شــده و همراه با آب، به عمق خاک 
نفوذ می کند. این پدیده باعث می شــود که 
عناصر غذایی از دســترس ریشه خارج شده 
و به هدر بروند و عــالوه بر کاهش راندمان 
کود، آب های زیرزمینی و محیط زیست نیز 

آلوده می گردد.
ژل هــای  بــا   NPK کودهــای  تولیــد 
پلی آکریل آمیــد، باعــث کاهش آبشــویی 
کود می شــود؛ بنابراین کود در مدت زمان 
طوالنی تری در دسترس گیاه قرار می گیرد. 
این نوع کودها به دلیل وجود ســوپر جاذب 
در ساختار خود، با جذب آب به نحو بهتری 
عناصر غذایی را در ناحیه ریشه آزاد می کنند. 
در واقع این نوع کودها جذب بهتری داشته 
و هدرروی آن ها در خاک کمتر از کودهای 

معمولی است.
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حضور گلخانه ها در مریخ 
سکونت طوالنی مدت انسان در ماه و مریخ 
مدت هاست که به یکی از موضوعات حساس 
و مهم تبدیل شــده اســت و همین اقامت 
طوالنی مدت در فضا، دانشــمندان را بر آن 
داشــته تا به وسیله یک رژیم غذایی پایدار، 
افزایش مدت زمان حضور فضانوردان در فضا 

را مهیا کنند.
به همین جهت اســت که زمزمه های پروژه 
ساخت گلخانه  های قابل ارتجاع برای پرورش 
سبزیجات و ســایر گیاهان خوراکی، توسط 
دانشــمندان ناسا با همکاری محققان بخش 

کشاورزی به گوش می رسد. 
این طرح از فرآیند تولید گیاهان بر روی کره 
زمین الهام گرفته و ناســا از این طرح برای 
حمایت از زندگی در فضا اســتفاده خواهد 

نمود.
در این گلخانه ها، دی اکسید کربن حاصل از 
بازدم فضانوردان به گلخانه هدایت شــده تا 
گیاهان از آن برای عمل فتوســنتز استفاده 

کرده و اکسیژن تولید نمایند. 
طراحــی این گلخانــه به جهــت ارائه یک 

رویکرد مستقل برای اکتشاف طوالنی مدت 
بر روی ماه، مریخ و فراتر از آن انجام گرفته 

است. 
با عملی شــدن ایــن طرح گلخانــه ای، به 
فضانــوردان این امکان داده می شــود تا در 
ماموریت های فضایــی خود و در تمام طول 
سال به مواد غذایی ســالم و تازه دسترسی 

داشته باشند. 
شکل این گلخانه شــبیه یک استوانه کاماًلً 
بســته اســت و در ســاخت آن از موادی با 

قابلیت باد کردن، استفاده خواهد شد. 
آب مورد نیاز برای رشــد گیاهان یا باید به 
محل راه اندازی شــده برای گلخانه در فضا 
برده شود و یا از همان مکان استقرار گلخانه 

فراهم شود. 
آب مورد استفاده این سیستم گلخانه ای باید 
اکســیژن دار بوده و عناصر غذایی نیز به آن 
تزریق شده و به طور مستمر در اختیار ریشه 

گیاهان قرار گیرد.
در واقع این سیســتم تولیدی، نوعی کشت 
هیدروپونیک خواهد بود. پیش بینی شــده 
اســت که برای محافظت گیاهــان در برابر 

تشعشعات مخرب فضایی در سیاره های دیگر 
که فاقد اتمسفر محافظ هستند، احتماال این 
گلخانه در زیر خاک یا پوشــش های خاصی 
قرار گیــرد و نور مورد نیاز برای فتوســنتز 
گیاهان نیز به صورت مصنوعی و با استفاده 
از متمرکز کننده های نوری با کمک گرفتن 

از فیبر نوری، تأمین می گردد.
 هرچنــد نتایج بعضــی تحقیقات نشــان 
داده که ســیب زمینی یکی از مناسب ترین 
محصــوالت برای پــرورش در فضاســت و 
محققان توانسته اند یک گیاه سیب زمینی را 
با موفقیت در شرایط شبیه سازی شده مریخ 
بکارند؛ اما تحقیقات در این زمینه همچنان 
ادامــه دارد و محققــان در حال بررســی و 
انتخــاب گیاهــان و دانه هایی هســتند که 
بیشترین سازگاری را با سیستم این گلخانه 

در سطح مریخ و یا ماه داشته باشند.
به این ترتیب فضانوردانی که موفق شــوند 
پس از تالش های فراوان روی ســیاره مریخ 
قدم بگذارند و در این ســیاره زندگی کنند 
می توانند بخشــی از مواد غذایی مورد نیاز 

خود را از طریق این گلخانه تأمین کنند. 
با تمام این شــرایط، ناســا تکمیــل پروژه 
ســاخت گلخانه طبیعی را تا مارس 2021 

میالدی وعده داده است.
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سمپاشــی در مزارع و باغ های وســیع یکی 
از اقدامات دشــواری اســت که هزینه های 
زیادی را نیز بر کشــاورزان تحمیل می کند. 
از طرفــی در مزارع گیاهانــی که به صورت 
متراکم کشــت می شــوند )مــزارع غالت، 
گیاهان علوفــه ای و...( از مرحله ای که گیاه 
به ســاقه رفته و ارتفــاع آن افزایش یافته، 
امکان تردد تراکتور جهت انجام سمپاشــی 
و یا محلول پاشــی کاهــش می یابد. یکی از 
تکنولوژی هایی که برای حل این مشــکالت 
به کمک کشــاورزان آمده است، استفاده از 

پهبادها برای سمپاشــی است. ربات هرکول 
20، یکی از این سمپاش های پرنده است که 
با هدف انجام سمپاشی یکنواخت در مزارع 

و باغ ها طراحی و ساخته شده است.
این ربات ساخت شــرکت هواپیمایی بدون 
سرنشین ُولت )VOLT( در فرانسه می باشد. 
حجم مخزن این ســمپاش 20 لیتر و عرض 
نازل آن 3 متر اســت و برای سمپاشــی در 

مزارع و باغ های وسیع طراحی شده است. 
 این سمپاش دارای 4 بازوی جمع شونده و 
8 موتور می باشد. هرکدام از موتورهای این 

دستگاه، توانایی بلند کردن وزنی معادل 1/5 
کیلوگرم را دارند. 

این سمپاش ســاختار کربنی و آلومینیومی 
دارد و بسیار مقاوم است. موتورهای موجود 
در این ســمپاش نیز  نســبت به آب و گرد 
و غبــار نفوذناپذیر هســتند. وزن کل این 

سمپاش 8/5 کیلوگرم می باشد.
نازل ها در این ســمپاش، مسطح هستند و 
توانایی سمپاشی 3 لیتر سم را در هر دقیقه 

دارا می باشند.

سمپاش پرنده 
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مدیریت تغذیه گیاه، ارتباط بســیار نزدیکی 
بــا نوع کود مصرفی، میــزان، زمان و مکان 

مصرف آن دارد. 
اغلــب کودهای تجــاری مصرفی، کودهایی 
هســتند که به سرعت در آب حل می شوند 
)Quick Release Fertilizer( و در صورت 
قرار گرفتن در محل مناســب به  ســرعت 

توسط گیاه جذب می شوند. 
منحنی رهاســازی این کودها بسیار سریع 
می باشد و غالباًً با احتیاجات گیاه در مراحل 
مختلف رشــدی تطابق نــدارد و به همین 
دلیل مصرف آن ها باید در زمان های مختلف 
رشــد گیاه انجام شــود، زیرا مصرف یکباره 
این کودها ســبب آبشویی و هدررفت آن ها 

می شود.
در بین کودهای مصرفی، کودهای نیتروژنی 
به طوری  دارنــد؛  را  هدررفــت  بیشــترین 
کــه میانگین درصــد بازیافت ایــن کودها 
حدود 33 درصد بــوده و 67 درصد بقیه از 
دنیتریفیکاسیون  تصعید،  آبشــویی،  طریق 

و... از دســترس گیاه خارج شــده و به هدر 
مــی رود. این امر اوالً باعث آلودگی شــدید 
آب ها و محیط زیســت شــده و ثانیاً باعث 
تحمیــل هزینه های اضافی بر کشــاورزان و 

تولیدکنندگان می گردد.
بــه همین علت در ســال های اخیر، صنعت 
جهانــی کــود، کودهــای جدیدی بــه   نام 
 Slow Release( کودهای آهســته رهش
Fertilizer( یــا کودهــای کنتــرل رهش 
)Controlled Release Fertilizer( تولید 
کرده که در بسیاری از کشورها از محبوبیت 

زیادی برخوردار شده اند.

کودهای کنترل رهش
ماده غذایی موجود در این کودها به سرعت 
آزاد نشــده و در نتیجه به مدت طوالنی تری 
در دســترس گیاه قرار می گیرد. این کودها 
دارای پوشــش )Coat( می باشــند یــا در 
کپسولی از مواد آلی یا غیرآلی قرار می گیرند 
تا میزان، الگو و مدت زمان رهاســازی مواد 

غذایی را کنترل نمایند.
کــود اوره با پوشــش پلی مــری نوعی کود 
کنترل رهش می باشــد که دارای پوششی 
نفوذپذیر، مواد پروتئینــی یا دیگر  نســبتاًً 
فرم های شــیمیایی می باشــد که هیدرولیز 
آهســته ای دارند و رهاســازی ماده غذایی 
به صورت کنترل شــده ای مطابق با نیازهای 

متغیر تغذیه ای گیاه  انجام می شود.
طبق قانون فلوریدا کودهای کنترل رهش در 
درجه حرارت کم تر از 25 درجه سانتی گراد 

باید سه ویژگی زیر را داشته باشند:
• کم تر از 15 درصــد مواد غذایی باید طی 

24 ساعت رها شوند.
• کم تر از 75 درصــد آن باید طی 28 روز 

رها شود.
• حداقــل 75 درصــد آن بایــد در زمان 
رهاسازی مقرر بین 40 تا 360 روز رها شود.

به طور کلی ســه دســته کود کنترل رهش 
وجود دارد:

آشنایی با تکنولوژی 
کودهای آهسته رهش

پوشش گوگردی

پوشش پلی مری

عنصر غذایی
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اولین دسته، محصوالتی می باشد که کنترل 
آن ها به صورت شــیمیایی صورت می پذیرد، 

مانند اوره، فرمالدهید و پلی فسفات. 
رهاســازی این نوع کودها که گاهاً کودهای 
آهســته رهش هم نامیده می شوند با میزان 
تجزیــه کنترل می شــود که تحــت تأثیر 
فاکتورهــای مختلفی ماننــد وزن مولکولی 
پلی مــر، pH، درجــه حــرارت، یون هــا و 
خــاک  در  موجــود  میکروارگانیســم های 

می باشد.

در دســته دیگر، کنترل رهاســازی کود از 
طریق پوشــانیدن کود با مواد خنثی صورت 
می پذیرد، در واقع رهاسازی کود با انتشار از 

طریق پوسته کنترل می شود. 
این مواد پوششــی باید ارزان بوده و ویژگی 
پوششی خوبی داشته باشند. در حال حاضر 
برای ساخت کودهای دارای پوشش از مواد 
ســولفوری یا پلی مری یــا ترکیبی از آن ها 

استفاده می شود. 
کودهای دارای پوشــش پلی مری، رهاسازی 
مــواد غذایی را به خوبــی کنترل می کنند و 

مدت ماندگاری کود را باال می برند.

استفاده از ســاختار فرموالسیون ماتریکس، 
نوعی دیگری از این کودها می باشد که مواد 
فعــال در ماتریکس پراکنده می شــوند و از 
طریق منافذ یا کانال هایی منتشر می گردند. 
در ساخت این نوع کودها از رزین های طبیعی 
یا سنتز شده )موم های مختلف( و پلی مرهای 
طبیعی یا سنتز شده ) نشاسته، پلیولفین های 
گرفتــه شــده از ســلولز و پلی دیولفین ها و 

کوپولیمرها( استفاده می شود.

انواع طبیعی این کودها شــامل کود ســبز، 
بقایای گیاهی و کودهای دامی هســتند که 
به زمان زیــادی برای رهاســازی مواد نیاز 
دارند و دوره رهاسازی مواد غذایی در آن به 
فعالیت میکروبی خاک وابسته بوده و تحت 
تأثیر درجــه حرارت و رطوبــت خاک قرار 
می گیرد. کودهای آهســته رهش ارگانیک، 
حــاوی برخــی از عناصر غذایــی ماکرو و 
میکرو هستند و درصد مواد مغذی آن ها به 
نسبت کودهای سنتز شده مصنوعی، کم تر 

می باشد. 
نکته: در برخی منابع کودهای کنترل رهش 
و آهسته رهش را از یکدیگر مجزا می کنند؛ 

زیرا در کودهــای کنترل رهش، فاکتورهای 
مشخص کننده میزان، الگو و مدت رهاسازی 
به خوبی شــناخته شــده و کنترل شده اند؛ 
در حالی کــه در کودهــای آهســته رهش 
میزان، الگو و مدت رهاســازی، کنترل شده 
نمی باشــد؛ چون به ارگانیسم های میکروبی 
وابســته هســتند و میزان کارآیی آن ها به 

شرایط رطوبتی و حرارتی بستگی دارد.

منافع اســتفاده از کودهای آهسته رهش و 
کنترل رهش

• هدررفــت کم  تــر مواد غذایــی و کارآیی 
بیشتر استفاده از مواد غذایی و کاهش 20 تا 

30 درصدی میزان مصرف کود

• به حداقل رســاندن ریســک های مرتبط با 
مصرف کود مانند: سوختگی برگ و آلودگی آب

• با مصرف ایــن کودها، میزان غلظت مواد 
مغــذی در محلول خاک در ســطح پایینی 
نگه داشته می شود و میزان آبشویی کاهش 

می یابد.

• زمان و میزان صحیــح مصرف کود باعث 
کاهــش هزینه ها و ریســک های مرتبط با 

مصرف کود می شود.

• باعــث کاهــش pH خــاک می شــوند و 
دسترســی برخی مواد غذایی  مانند فسفر و 

آهن را برای گیاهان تسهیل می کنند.

معایب اســتفاده از کودهای آهسته رهش و 
کنترل رهش

• هزینــه تولیــد این نوع کودها بیشــتر از 
کودهای مرسوم می باشد.

• در درجه حرارت پایین، رطوبت نامناسب 
pH باال یا پاییــن، فعالیت کم میکروب های 
خاک و... ممکن است مواد غذایی به صورت 

پیش بینی نشده رهاسازی شوند.

انواع کودهای آهسته رهش و پیوسته رهش

 Ureaform
این کــود از واکنش اوره بــا فرمالدهید در 
حضور کاتالیزورها ســنتز می شود و شامل 
پلی مرهــای اوره متیلن می باشــد که طول 

زنجیره متفاوتی دارند. 
پلی مرهای دارای زنجیره های کوتاه، قابل حل 
در آب هســتند و به سرعت تجزیه می شوند، 
در حالی کــه انواع دارای زنجیره های بلندتر، 

به زمان بیشتری برای تجزیه نیاز دارند. 

یکــی از انواع ایــن محصــوالت، نیتروفرم 
ساخته شده با تکنولوژی Nu-Gro می باشد. 
71 درصد نیتروفرم، نیتروژن غیر قابل حل 

در آب می باشد.

 )Sulfur Coated Urea( اوره با پوشش گوگردی
این کود که به اختصار SCU نامیده می شود، 
یکی از انواع این کودها است که گرانول های 
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اوره با یک الیه گوگرد پوشــانیده شــده اند. 
اوره با پوشــش گوگردی به وسیله پوشش 
دادن اوره داغ با گوگرد مذاب و پوشــاندن 
ســطح گوگرد با یک الیه پلــی اتیلنی و یا 
واکس های میکروکریســتال، تهیه می گردد. 
اوره با پوشــش گوگردی معموالً حاوی 36 
تــا 40 درصد نیتــروژن و 10 تا 20 درصد 

گوگرد می باشد. 

وجــود این الیه ها باعث کاهش آبشــویی و 
تصعید کود شــده و بســته به نوع الیه های 
بــه کار رفته، میزان رهاســازی کود کنترل 
شده و در شرایط مختلف محیطی، متفاوت 

خواهد بود. 

Osmocote
نام ایــن محصول برگرفته از مفهوم اســمز 
از طریق پوشش می باشــد که دقیقاً مشابه 
همان فرآیندی می باشد که کودهای آهسته 

رهش با پوشش پلی مری انجام می دهند. 

در پوشــش دادن این کودهــا از تکنولوژی 
پوشــش رزین آلکید اســتفاده می شود که 
درون این پوشش، یک هســته کودی قرار 

می گیرد. 

هرچه این پوشــش ضخیم تر باشد، به مدت 
زمان بیشــتری برای رهاســازی کــود نیاز 

خواهد بود. 
آزادســازی عناصر غذایی در این کودها به 

این صورت اســت که پس از مرطوب شدن، 
گرانول های کود شــروع به بزرگ شــدن و 
منبسط شدن می کنند. همین طور که منافذ 
پوشش ها باز می شــوند، محلول اشباع شده 
درون آن، شــروع به خارج شــدن از اجزای 
کــود می کند و بــه درون محیط یا محلول 

خاک وارد می شود. 
برخی از این فرموالســیون ها و پوشــش ها 

توانایی رهاسازی به مدت 18 ماه را دارند.

Apex
در این کــود از پوشــش های پلی اورتان با 
نام تجاری پلیون اســتفاده می شــود. نحوه 
رهاسازی در این کودها توسط پدیده انتشار 

اسمزی انجام می شود. 
رهاســازی عناصر غذایــی در این کودها به 
دلیل پوشش پلیون، کم تر تحت تأثیر درجه 

حرارت محیط قرار می گیرد.

Nutricote
ایــن محصول از تکنولوژی شــرکت کودی 
ژاپنیChisso- Asashi  اســتفاده می کند 
که پوشش آن رزین ترموپالستیک از جمله 

پلیولفین و کوپولیمر می باشد.

اوره

جذب آب

IBDU
ایــن محصــول از متراکــم کــردن اوره و 
ایزوبوترآلدهید به دست می آید که کم تر از 
1 درصد در آب محلول می باشــد. محصول 
تجــاری آن حــاوی 31 درصــد نیتروژن 

می باشد.

نکاتی که باید در نگهــداری این کودها مد 
نظر قرار داد:

• اگــر در زمان انبــارداری کود روی زمین 
ریخته  شــود، پوشــش آن آســیب دیده و 
خاصیت رهاســازی کنترل شده آن کاهش 

می یابد.
• در صورتی که کــود، رطوبت جذب نماید، 
مواد شــروع به هیدرات شــدن می کنند و 

زودتر رها می شوند.
هرچه مدت زمان نگهداری کود بیشتر شود، 
بیشــتر تحت تأثیر رطوبت، درجه حرارت و 

جابه جایی قرار می گیرد.
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در ســال های اخیر استفاده از ربات هایی که 
بتوانند از گیاهــان مراقبت نموده و وظایف 
علف های  حساســی همچــون شناســایی 
هرز، مبارزه با آفــات و بیماری ها، آبیاری و 
برداشــت محصوالت مختلف را انجام دهند، 
افزایش یافته است. یکی از این ربات ها، ربات 
 )Oz( وجین کننده علف هــای هرز با نام اُز

می باشد.
این ربات بــرای از بین بــردن علف هرز و 
همچنین کارهایی مانند سله شکنی خاک و 
در نهایت کاهش حجم کار روزانه در مزارع 
و گلخانه ها طراحی شده و دوست دار محیط 

زیست است.
اُز رباتــی کامــاًلً خــودکار اســت که بین 
ردیف های کشــت حرکت نموده و هر جایی 
که نیــاز به وجین علف های هرز و یا ســله 
شــکنی خاک باشــد، به صورت اتوماتیک 
تشــخیص داده و کارهــای الزم را انجــام 
می دهد. البته این ربات مجهز به سیســتم 
تعیین مسیر نیز هســت که می توان مسیر 
خاصی را برای آن مشــخص کرد تا فقط در 
آن مســیر حرکت نموده و وجین علف های 

هرز را انجام دهد. 
همچنین می تــوان برای این ربــات تعداد 
ردیف های کشــت که نیاز به وجین دارند، 

مدت زمــان و مســافت مورد نظــر را نیز 
مشخص نمود.

ربات اُز وجین علف های هرز را به ســادگی 
انجــام می دهد و بــا ریموت کنتــرل قابل 
راهنمایی اســت. هر زمان که کار ربات در 
مــکان مورد نظر به اتمام رســید، پیامی به 
موبایل کشــاورز یا باغ دار ارســال می شود 
و اتمام کار وجین و ســله شــکنی را اطالع 

می دهد. 

بــه طور کلی این ربات ویژگی هایی دارد که 
در زیر به آن ها اشاره می شود.

• ربــات وجین علف هــرز از طریق کاهش 
مصرف پالســتیک )مالچ( و کاهش مصرف 
ســوخت تراکتور و کولتیواتــور، هزینه های 

کشت و کار را کاهش می دهد.
• ایــن ربات بــا دقت باالیــی کار می کند؛ 
به طوری که حتی بــذر علف های هرزی که 
درون خــاک بــوده و در طول فصل رشــد 
شروع به جوانه  زنی می کنند را به سرعت از 

بین می برد. 
• از طریق حسگر های خود و برنامه هایی که 
به آن داده شــده علف های هرز را تشخیص 

می دهد و آن ها را وجین می کند.
• ایــن ربــات از انرژی الکتریکی اســتفاده 

می نمایــد که آلودگی ایجــاد نمی کند. این 
ویژگی سبب ترویج استفاده آن در گلخانه ها 

شده است.
• با اســتفاده از این ربات، زمانی را که باید 
صــرف از بین بردن مکانیکی و شــیمیایی 
علف های هرز شــود، صــرف انجام کار های 
دیگری از جمله بررســی ســالمت گیاهان، 
انجام بهتر آبیاری و برنامه ریزی سایر کار ها 

می شود. 
• ربات اُز وزن سبکی دارد و خاک را فشرده 
نمی کند. این ویژگی باعث شــده که آسیبی 
به خاک و محل کشــت نزند، بنابراین سبب 

حفظ ساختار خاک می شود.
• فعالیــت این ربــات نه تنها بــه هوادهی 
خــاک و تحریــک فعالیــت بیولوژیکی آن 
کمک می کند، بلکه سبب می شود زمین در 

زمستان با سرعت بیشتری گرم شود. 

• این ربات با دقت در بین ردیف های کشت 
حرکت می کند و کار خود را انجام می دهد.

• هنگامی که از این ربات اســتفاده می شود 
تا مدت زیادی نیاز به اســتفاده از علف کش 
یا دیگر روش های کنترل علف هرز نیست و 
این موضوع سبب می شود تا مدت زیادی از 

خطر آلودگی آب و خاک به دور باشیم.

ربات وجین کننده علف های هرز 
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برداشــت زیتون یکی از مراحل ســخت، پر 
هزینه و زمان بر اســت و انجام نادرست آن 
موجب بروز خســارت جبران ناپذیر به این 

محصول می شود.

کمباین برداشت زیتون یکی از ادوات حاصل 
از تکنولوژی در کشاورزی است که می تواند 
راه حلی برای کاهش هزینه های برداشت و 
همچنین کاهش خسارت حاصل از آن باشد. 
این ماشــین به راحتی درخت را در برگرفته 

و عملیات برداشت زیتون را انجام می دهد.

این دستگاه شــامل یک پالتفرم خودگردان 
بــا چند هد دورانی مجهز بــه دندانه  و یک 
سیســتم نقاله که بــرای انتقــال زیتون ها 

استفاده می شود، می باشد. 
از آن جایی که حجم برداشــت در این روش 
مکانیزه باال اســت، در نتیجه الزم است در 
ردیــف جانبی همگام با کمباین، ماشــینی 
بــرای انتقال و تخلیه زیتون های برداشــت 
شده منطبق با نقاله انتقال، در حرکت باشد.
الزم بــه ذکر اســت که این ماشــین برای 
برداشــت واریته هایی که با فاصله و شــیوه 

خاصی کاشته شده اند، استفاده می شود. 
البته کمباین برداشــت زیتون با دارا بودن 
سیســتم تغییر ارتفاع جهت برداشت انواع 

واریته های زیتون مناسب است.
با این تفســیر بایــد خاطر نشــان کرد که 
کمباین برداشت زیتون در هر روش کاشت 
زیتون کاربرد ندارد و کارایی آن بیشــتر در 
سیستم کاشــت بسیار متراکم باغات زیتون 

می باشد. 

در این روش زمان برداشــت بسیار کوتاه و 
در هزینه کارگری برای برداشت صرفه جویی 
می شــود و از ریزش زیتون روی زمین نیز 
جلوگیری می شــود، ضمن این که این موارد 
خود باعث افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت 

میوه های برداشت شده می باشند.

یکی از روش های کشــت زیتون سیســتم 
کاشــت با تراکم فوق العاده باال یا فشــرده 
است. در این روش با استفاده از ارقام خاص، 
اعمال تکنیک های خــاص و کاهش فاصله 
بین ردیــف  و روی ردیف ها، تراکم درختان 
افزایش داده شــده و کلیه عملیات باغی از 
جمله هــرس و برداشــت در آن به صورت 

مکانیزه انجام می گیرد.

از آن جایــی که بــاغ داران زیتــون، همواره 
در پــی روشــی کارآمد و اقتصــادی برای 
برداشــت محصول بوده اند؛ در باغات زیتون 

برداشت مکانیزه زیتون
بسیار متراکم امکان برداشت سریع، مؤثر و 
اقتصادی محصول با استفاده از ماشین آالت 
مخصوص وجود دارد که هزینه باالی نیروی 

کارگری را کاهش می دهد. 
به دلیل استفاده از ادوات مکانیزه در این نوع 
باغات بهتر است در زمین های مسطح اقدام 

به احداث باغ نمود. 

ارقام آبکین، کرومایکی و آربوســانا، ارقامی 
خاص با کیفیت روغن باال هســتند که برای 
می باشند.  مناســب  زیتون  فشــرده  کشت 
ارقام مورد اســتفاده در این سیستم کشت، 
می بایســت به شــیوه محور مرکزی تربیت 
شــوند و نهال ها هنگام کاشــت سربرداری 

شوند.
تاج درختان باید طوری تربیت شوند که در 
پایین 60 سانتیمتر با زمین فاصله داشته و 

ارتفاع آن از 2/1 متر بیشتر نباشد. 
همچنین نباید اجازه رشد زیاد به شاخه های 
جانبی داده شود. سیستم کاشت درختان در 
این روش مستطیلی بوده و در ابعاد 4×1/5 

یا 3/6×1/2 متر کاشته می شود. 
در این شــرایط اســت که امکان برداشــت 
مکانیزه از طریق کمباین مخصوص برداشت 
زیتون وجود داشته و مثمر ثمر خواهد بود.
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سبد غذایی سالم

بر اســاس سازمان بهداشــت جهانی، غذای 
ســالم، غذایی است که از مواد اولیه سالم و 
مطمئن تهیه شــده و در واقع عاری از مواد 

زیان بار و مضر باشد. 
در این راســتا هر کــس می تواند با انتخاب 

تغذیه سالم، سالمت خود را حفظ کند. 
هندوانه و طالبــی از جمله میوه های آب دار 
و شــیرینی هســتند که می توانند از شدت 
عطش در روزهای گرم تابســتان کاســته و 

لذت تابستان را دو چندان کنند.
این دو میوه که بسیار پر طرفدار هم هستند، 
زمانــی می توانند رضایت بخش باشــند که 

سالم، شیرین و با کیفیت باشند. 
بــرای انتخاب مناســب آن ها یک ســری 
راهکارهــا وجود دارد که در ادامه به توضیح 

آن می پردازیم.

انتخاب هندوانه
هندوانه سرشار از لیکوپن است. لیکوپن در 
واقع همان علت وجود رنگ قرمز در هندوانه 
بوده و به طور مســتقیم با سالمت انسان در 

ارتباط است. 
برای آن که مقدار لیکوپــن یک هندوانه به 
حداکثر میزان ممکن برســد، این میوه باید 
کاماًلً رســیده باشد و هرچه هندوانه قرمزتر 
باشــد، میزان لیکوپن موجود در آن بیشتر 

است. 
بنابراین انتخاب هندوانه رسیده، در سالمت 

دارد که نشــان دهنده دریافت نور خورشید 
در مزرعه و ســر زمین می باشد. هرچه این 

لکه پر رنگ تر باشد بهتر است. 
اگــر این لکه ســفید بوده و یــا اصال وجود 
نداشته باشــد، باید به رسیده بودن هندوانه 

شک کرد.
4( رنگ پوست را بررسی کنید. یک هندوانه 
رســیده و کامل  باید رنگ سبز تیره داشته 
و در ظاهر مات باشد. هندوانه ای که پوست 

براق دارد، معموالً نارس است.

5( از تکنیک ضربه زدن استفاده کنید. این 
تکنیک مهارت خاصی نیاز دارد. 

با انگشــت به هندوانه ضربات ریز زده و به 
صدای آن گوش کنید؛ اگر صدای کامل و در 
اصطالح بمی داشته باشد، از عالئم رسیدگی 
هندوانه است و صدای عمیق و گرفته نشانه 

هندوانه نارس است.

6( از عدم وجود رگه های سفید رنگ داخل 
هندوانه مطمئن شوید. بهتر است هندوانه ای 
را انتخاب کنید که گوشت درخشان و قرمز 
با بذرهای قهوه ای تیره یا مشــکی داشــته 

باشد. 
از خــوردن هندوانه ای کــه دارای رگه های 

سفید رنگ می باشد، اجتناب کنید.
دقت داشته باشید که وجود رگه های سفید 
رنــگ در هندوانه، می تواند ناشــی از وجود 

آن مؤثــر اســت. در ادامه عواملــی که در 
تشخیص رســیدگی هندوانه مؤثر هستند، 

عنوان می شوند.
1( در انتخــاب هندوانــه بایــد بــه دنبال 
هندوانه ای بــود که متقارن بوده و شــکل 
یکسانی داشته باشــد. یک هندوانه رسیده 
و کامــل باید بافت بیرونی خوب، ســفت و 
محکمی داشته باشد و عاری از وجود زخم، 

خراش و فرورفتگی باشد. 
اگر روی ســطح هندوانه هر گونه برآمدگی 
وجود داشــته باشد به این معنا است که در 
طول رشــد به طور نامنظمی نور خورشــید 
و آبیاری دریافت کــرده و یا عناصر غذایی 
به ویژه کلســیم کافی در اختیــار گیاه قرار 

نگرفته است.

2( آن را با دســت نگه داشــته و بسنجید. 
هندوانه باید نســبت به انــدازه ای که دارد 

سنگین باشد. 
این نشــان دهنده این است که هندوانه پر 

آب بوده و بنابراین رسیده است. 
ســعی کنید وزن هندوانه انتخابی را با وزن 
هندوانه دیگر با همان اندازه مقایســه کنید، 

هندوانه هرچه سنگین تر باشد، بهتر است. 

3( لکــه زرد موجــود بر ســطح هندوانه را 
بررسی کنید. در بخش زیرین هندوانه ای که 
کامل رســیده، لکه زرد کرمی رنگی وجود 
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مواد شــیمیایی مضر )نیترات( در هندوانه 
باشــد که تجمع آن در میوه ها و سبزیجات 

برای سالمتی انسان بسیار خطرناک است.

انتخاب طالبی
طالبــی مملو از ویتامینA ،C و ســایر مواد 
مغذی است. کیفیت این میوه نیز به میزان 

رسیدگی آن بستگی دارد. 

1( برای انتخــاب یک طالبی با کیفیت باید 
به صورت دقیق ســطح پوست آن را بررسی 
کرد. به طور کلی باید از انتخاب طالبی هایی 
که بر سطح آن ها عالئم خراش، پوسیدگی، 
فرورفتگی و لکه وجــود دارد، اجتناب کرد؛ 
چرا کــه می توانند حامــل عوامل بیماری زا 

باشند.

2( به رنگ پوســت و برجستگی های توری 

شــکل روی آن نیز باید دقت شــود. رنگ 
پوســت طالبی معموالً زرد، قهوه ای مایل به 

زرد و یا کرم رنگ است. 
پوست طالبی معموالً به وسیله یک پوشش 
برجســته توری یا مشبک شکل در برگرفته 
شــده که هرچه برجسته تر باشــد، درصد 

رسیدگی طالبی بیشتر است. 
در صورتی که رنگ پوست طالبی سبز مایل 
به خاکســتری و پوشیده از صفحات مشبک 
صاف باشــد به این معناســت کــه طالبی 

نرسیده است. 
البته بعضی از گونه های جدید هســتند که 
پوست آن ها در هنگام رسیدن میوه نیز سبز 

باقی  می مانند.

3( به محل اتصال میــوه به بوته )دم میوه( 
نیز باید توجه کرد. اگر در محل اتصال میوه 
به بوته، دچار پارگی شــده و یا خیلی خشن 

دسر هندوانه و طالبی

اگر به دنبال یک دســر سالم و خوشمزه در 
تابســتان هستید، ســاالد هندوانه و طالبی 

می تواند بهترین انتخاب باشد.

طرز تهیه
در ابتدا الزم اســت با اســتفاده از قاشــق 

مخصوص، گوشــت طالبــی و هندوانه را به 
صورت اســکوپی درآورد. البتــه می توان به 
وســیله چاقو به صورت تکه های مکعبی نیز 

خرد کرد. 
سپس این تکه ها را مخلوط با هم باید درون 
ظرفی بزرگ ریخت )از پوســت هندوانه هم 

می توان جایگزین ظرف استفاده کرد(.
پس از آن یک فنجان بلوبری یا انگور ســیاه 

به محتویات اضافه می شود.
در یک ظرف کوچک عسل و آبلیمو را با هم 
مخلوط کرده و هم زده شود تا مخلوطی یک 

دست تشکیل شود.
نعناع خرد شــده و مخلوط آبلیمو و عسل را 
هم به تکه های هندوانه و طالبی اضافه کرده 
و همــه مواد را به آرامی با هم مخلوط کرده 
و درون یخچــال قرار داده تا خنک شــود. 
درست کردن این ســاالد حدود 15 دقیقه 

زمان می برد.

مواد الزم برای پنج نفر
اسکوپ یا تکه های هندوانه.......دو فنجان بزرگ
اسکوپ یا تکه های طالبی............دو فنجان بزرگ
بلوبری یا انگورسیاه.........................یک فنجان
آبلیمو....................................یک چهارم فنجان
عسل....................................یک چهارم فنجان
نعناع خرد شده............................نصف فنجان

و سفت اســت، نباید انتخاب شود؛ چرا که 
این میوه ها خیلی زود برداشت شده و بی مزه 

خواهند بود.

4( برای انتخاب طالبی باید آن را با دســت 
نگه داشته و وزن آن را سنجید. وزن طالبی 
باید نســبت به اندازه ای که دارد، ســنگین 

باشد. 
همچنین با دست به آن ضربه زده و صدای 
آن را گــوش کنید، باید صــدای کم و توپر 
داشــته باشــد. صدای بلند و توخالی برای 

طالبی نشانه خوبی نیست.

5( انتهای میوه )گلگاه( را بو کنید. پس از بو 
کردن انتهای میوه باید بویی دلپذیر، شیرین 
و شــبیه به گل احســاس شــود. استشمام 
بوی الکل یا اســتون از این میوه به معنای 

ترشیدگی و رسیدگی بیش از حد است.
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جوانه گندم، معجزه گر طبیعی
امــروزه بیش از 40 درصــد جمعیت جهان 
دارای سوء تغذیه ناشی از کمبود ویتامین ها 
و ریزمغذی هــا در بــدن هســتند کــه به 
گرســنگی پنهان مشهور اســت. متاسفانه 
این روند در ســال های اخیــر رو به افزایش 
است. ســوء تغذیه آثار منفی چون افزایش 
نرخ مرگ و میر، کاهش توانایی های ذهنی و 
پیشرفت تحصیلی کودکان را در پی داشته 
که کیفیت زندگی تمام افراد جامعه را تحت 

تأثیر قرار می دهد. 
در مطالعات علمی ثابت شده است که جوانه 
گندم با داشــتن ویتامین هــا، مواد معدنی، 
فیبرهــای رژیمــی، پروتئین هــا و عناصر 
کمیاب ضــروری، یک منبع بســیار مغذی 
اســت و می تواند پــس از فرآیندهای اولیه 
آماده سازی، به منظور افزایش ارزش غذایی 

بسیاری از غذاها به کار رود.

جوانه گندم غنی از اسید آمینه های ضروری 
همچون لیزین، متیونین و ترئونین می باشد 
که در بســیاری از غالت، کمبود آن ها دیده 
می شود و در بین اسید آمینه ها، لیزین غیر 
قابل دسترس ترین آمینواسید برای قشر کم 

درآمد جامعه به حساب می آید.
عالوه بر این، جوانه گندم حاوی ویتامین های 
مهم گروه B مثل فولیت، B1 و B6 می باشد 
که این گروه از ویتامین ها برای سالمت قلب 
و مهیا کردن شــرایط مناسب برای فعالیت 

مغز، ضروری است. 

چرا دانه جوانه زده غنی تر است؟
در فرآینــد جوانه زدن، نشاســته، پروتئین 
و چربی هــای موجود در دانــه به واحدهای 
کوچک تری تجزیه می شوند و قابلیت هضم 
و جذب بهتری خواهند داشت. در طی جوانه 
زدن، میــزان ویتامین و امــالح معدنی دانه 
مانند کلسیم، فسفر، منیزیم و پروتئین ها دو 
تا ســه برابر و حتی بیشتر افزایش می یابند، 
امــا از کالــری و کربوهیــدرات آن دو برابر 

کاسته می شود. 
البته ایــن کاهش کالری بــه معنی حذف 
کالری نیســت؛ مثاًل اگر در 100 گرم گندم 
400 کالری انرژی نهفته باشــد، در همین 
میزان جوانه 200 کالری انرژی وجود دارد.

ارزش غذایی چهار قاشــق غذاخوری جوانه 
گنــدم معادل یک کف دســت نان اســت. 
جوانه گندم نسبت به دانه آن 3 تا 12 برابر 
ویتامیــن B و 3 برابر ویتامین E بیشــتری 
دارد و به واسطه دارا بودن سلنیوم، منیزیم 
و ویتامیــنE، رادیکال هــای آزاد مضر بدن 
را حذف می کند و موجب تقویت سیســتم 
ایمنی بــدن و افزایــش فعالیت های مغزی 

می شود. 
سمنو، سوهان و حلیم به شرطی که با جوانه 
گنــدم تهیه شــوند، می تواننــد تا حدودی 

خواص جوانه را داشته باشند.

طرز تهیه جوانه گندم
• بــرای تهیه جوانه گندم در ابتدا باید مقدار 

گندم مورد نظر را به دقت پاک کرده و شست. 
• پس از آن باید گندم را در ظرف مناســب 
قــرار داده و روی آن آب ریخته و در جایی 
خنــک و دارای نور نگهــداری کرد. معموالً 

نزدیک به پنجره جای مناسبی است. 
• بعد از گذشت یک تا دو روز دانه ها شروع 
بــه جوانه زنی می کنند، بــه این صورت که 
پوســت دانه شکافته و ســر جوانه از پوسته 

بیرون می زند. 
• پــس از آن، در این مرحله باید آب اضافی 
را دور ریختــه و گندم های جوانه زده را در 
دستمالی تمیز ریخته و درون ظرفی مسطح 

اما لبه دارقرار داد. 
• در ایــن مرحله جوانه ها باید مرطوب باقی 
بمانند. به همین جهت الزم اســت تا برای 
جلوگیری از خشــک شدن جوانه ها حداقل 
روزی یک بار سرکشی انجام گیرد تا رطوبت 
دانه ها چک شود و در صورت نیاز روی آن ها 

آب اسپری شود. 
الزم به ذکر است که مقدار آب نباید طوری 
باشــد که زیر جوانه ها جمع شــود؛ چرا که 
موجب فساد و خراب شدن دانه ها می شود و 

دانه ها کپک خواهد زد.
• بــه این روش  جوانه گندم به مدت 3 تا 5 
روز بسته به دما و نور محل نگهداری آماده 

استفاده است. 
• بعد از تکمیــل جوانه زنی، جوانه گندم را 
باید در یک ظرف در بسته درون یخچال قرار 
داد و در هر زمان برای تهیه انواع ساالدها به 
کار برد. جوانه گندم را می توان خشک کرده 
و پودر آن را در تهیه سوپ ها استفاده نمود 

و از خواص سرشار آن بهره برد.
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بنفشــه آفریقایی یکی از گیاهان آپارتمانی 
بسیار زیباست که طرفداران زیادی دارد؛ اما 

نگهداری آن کمی مشکل است. 
 Saintpaulia ionantha نام علمی این گیاه
می باشــد و دارای گل هایی با رنگ ســفید، 

آبی، بنفش، صورتی و قرمز است. 
حاشــیه  برگ هــای آن می تواند به صورت 
مواج یا صــاف بوده و حتی به رنگ  ابلق نیز 

باشد.
بنفشه آفریقایی نسبت به طول روز بی تفاوت 
است و در کل طول سال در صورت نگهداری 
مناسب، می تواند گل داشته باشد؛ اما اغلب 
در فصل بهار و تابستان تولید گل می نماید.

دما
دمای مناســب برای پــرورش و نگهداری 
بنفشه آفریقایی 21 تا 23 درجه سانتیگراد 
اســت. این دما در طول شــب کمتر است؛ 
ضمن این که باید توجه داشــت که بنفشــه 
آفریقایــی، تحمل دمای پایین را نداشــته 
و در صــورت مواجهه با دمــای پایین دچار 

سرمازدگی و آسیب می شود.

رطوبت
از آن جایــی کــه زادگاه بنفشــه آفریقایی 
مناطق گرم قاره آفریقا و در نزدیکی آبشارها 
و رودخانه ها بوده اســت؛ رطوبت در حفظ 

ســالمت و زیبایی آن نقش بســیار مهمی 
دارد. رطوبت نسبی بین 50 تا 70 درصد در 
اطراف بوته بنفشه آفریقایی، باعث رشد بهتر 

و گل دهی بیشتر می گردد.

گیاهان آپارتمانی
بنفشه آفریقایی
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این مقدار رطوبت را می تــوان با قرار دادن 
چنــد لیوان پر آب بین گلدان ها و همچنین 

تجمع گیاهان در کنار هم فراهم نمود. 
روش دیگــر افزایش رطوبت برای بنفشــه 
آفریقایی، قرار دادن گلدان بنفشه آفریقایی 
در داخل ســینی پر از ســنگ و خزه است. 
این خزه ها باید به صــورت مرتب، مرطوب 
شوند تا با تبخیر آب، رطوبت الزم برای گیاه 

تأمین شود.

نور
میزان نور در محل قرارگیری گلدان بنفشه 
آفریقایــی در حفظ طراوت و شــادابی آن 

بسیار مؤثر است. 
در صــورت نگهــداری این گیــاه در کنار 
پنجره های جنوبی بایــد از یک پرده توری 
نازک استفاده شود تا شدت زیاد نور، موجب 

آسیب به گیاه نگردد. 
و  یکنواخــت  نــور  شــمالی  پنجره هــای 
متعادل تــری دارنــد و در کل پنجره هــای 
شــرقی و غربــی بــرای نگهداری بنفشــه 

آفریقایی مناسب تر هستند. 
باید توجه داشت که جریان هوا رشد بهتر را 

برای گیاه فراهم می کند.

آبیاری
یکی از مراقبت های مهم بنفشــه آفریقایی، 
رعایــت نکات آبیاری آن اســت. در صورت 
آبیاری از بــاالی گلدان باید مواظب بود که 
آب روی تاج گیاه نریزد و به محض مشاهده 

خروج آب از زیر گلدان، آبیاری را متوقف کرد. 
در حال حاضر گلدان های مخصوص بنفشه 
آفریقایی وجود دارند کــه امکان آبیاری از 

کف گلدان را فراهم ساخته است. 

از فتیله هــم می توان بــرای جذب آب در 
گلدان استفاده کرد که در این صورت فتیله، 
آب را کم کم جذب کرده و در اختیار ریشه 

قرار می دهد.

خاک
خاک مناســب پرورش این گیاه آپارتمانی، 

ترکیــب ماســه، خاک حاصلخیز و ســبک 
باغچه و تورب )توده قهوه ای تا ســیاه رنگ 
از خزه ها و گیاهانی که به طور ناقص تجزیه 
شــده اند و از گل فروشی ها قابل تهیه است( 

می باشد. 
بهتریــن ترکیــب بــرای پرورش بنفشــه 
آفریقایــی، ترکیب یک بخــش پیت ماس، 
هومــوس یا خاک برگ، یــک بخش خاک 
باغچه و یک بخش پرالیت، ورمی کوالیت یا 

ماسه می باشد. 
بهتر است هر ساله خاک و گلدان آن تعویض 
گردد. خاک مخصوص این گیاه در بازار قابل 

تهیه است.

تکثیر
برای تکثیر بنفشــه آفریقایی از قلمه برگ، 
دمبرگ و تقسیم بوته استفاده می شود. البته 
برای داشــتن رقم جدید باید بذر رقم مورد 
نظر را در اسفند یا فروردین ماه کشت نمود.

برای تهیه قلمه برگ، کافی است از برگ های 
سالم  بوته بنفشه آفریقایی همراه با دمبرگ 
جدا کرده و به صورت مورب در خاک سبک 
و مرطوب قرار داد تا ریشــه دار شده و گیاه 

جدید از آن حاصل شود. 

برای تقســیم بوته هم می توان پاجوش های 
کوچکی که کنار بوته اصلی رشــد کرده را 

جدا نموده و در گلدان دیگری کاشت.

تکثیر از طریق تقسیم بوته

گ
تکثیر از طریق قلمه بر
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علی  اصغر خردمند
از سیب زمینی کاران موفق استان اردبیل

تجربه های شخصی کشاورزان
اســتفاده از کــود ســبز در 
کشــاورزی ارگانیــک جهت 
و  خاک  حاصلخیزی  افزایش 
تأمین برخی از عناصر غذایی 
گیاه، در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته کاربرد زیادی دارد؛ 
زیرا امروزه به دلیل اســتفاده 
بی رویه از کودهای شیمیایی، 
صحیح  تنــاوب  رعایت  عدم 
زراعی و کشت مداوم گیاهان 
اغلــب مــزارع،  در زمیــن، 
از دست  را  حاصلخیزی خود 

داده اند.
کود سبز گیاهانی هستند که 
قبل از گیاه اصلی کاشته شده 
و اغلــب در مرحلــه گلدهی 
بــه درون خاک شــخم زده 
این گیاهان عناصر  می شوند. 
غذایی خــاک را جذب کرده 
و بــرای گیاه اصلــی ذخیره 
می کنند؛ بنابراین شخم آن ها 
بــه درون خاک، ایــن مواد 
غذایی را به خاک اضافه کرده 
و مــواد آلی را نیــز افزایش 
می دهــد. در این قســمت با 
ازســیب زمینی کاران  یکــی 
نمونه کشــور همراه خواهیم 
بود تا با تجربه ایشان در این 

زمینه آشنا شویم:

  در سال های گذشــته در قطعه زمینی 
که زیر کشــت یونجه بود، پس از برداشــت 
علوفه، گیاه ســیب زمینی کشــت نمودم. با 
مقایســه مزرعه فوق با سایر مزارع خویش، 
متوجه شــدم که عملکرد ســیب زمینی در 
این قطعه زمین بیشــتر است در حالی که 
نوع رقــم، کود و آبیاری یکســانی بر آن ها 
اعمال شده بود. با مطالعه کتب تحقیقاتی و 
مشورت با کارشناسان منطقه، متوجه شدم 
که یک ســری از گیاهــان خاصیت افزایش 
حاصلخیزی خــاک را دارند که به اصطالح 
به آن ها گیاهان لگوم گفته می شــود. بعضی 
از این گیاهان را می تــوان قبل از محصول 
اصلی در زمین کاشــت و با شــخم آن  ها به 
درون خــاک، قدرت تولید خــاک مزرعه را 

افزایش داد. 
بنابراین در ســال های بعد در صورت وجود 
منابع کافی آب، قبل از کشت سیب زمینی، 
گیاه شــبدر که از گروه لگوم ها می باشد را 
در زمین کشــت می کردم. البته در برخی از 
ســال ها از علوفه این گیاه استفاده می نمایم 
و گاهــی نیز این گیــاه را قبل از کاشــت 
ســیب زمینی به درون خاک مزرعه شــخم 
می زنم که در هر دو حالت شــاهد افزایش 

عملکرد محصول سیب زمینی هستم.  
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پاسخ به سواالت کشاورزان

پرسش و پاسخ

در ســال آینده قصد دارم کــه گلخانه خود 
را به کشــت گیاه به لیمــو اختصاص دهم. 
می خواســتم بدانم که با کشــت این گیاه، 
تا چند ســال می توان از بوته های آن، برگ 

به لیمو برداشت کرد؟

به لیمــو از جمله گیاهان دارویی اســت که 
بــه دلیل مصارف فــراوان در صنایع غذایی 
و دارویــی، کشــت آن در گلخانــه صرفه 
اقتصادی مناســبی دارد. گیاه به لیمو ســه 
بار در ســال برداشت می شود و بعد از یکبار 
کشت می توان تا 5 سال از این گیاه برداشت 

داشت. 
زمان جمــع آوري و چیدن برگ هــا اواخر 
تابستان است و بســته به شرایط اقلیمي و 
وضعیت رشــدي گیاه به طور معمول 2 تا 3 
نوبت در سال برداشــت انجام می گیرد. کار 
چیدن برگ ها هم زمان بــا ماه هاي خرداد، 
مرداد و مهر است. برداشت به صورت هرس 
شاخه هاي گیاه صورت مي پذیرد. باید تا حد 

امکان از شکسته شدن برگ ها طي عملیات 
برداشــت و خشــک کردن جلوگیري شود. 
به طور کلــی میانگین عملکــرد آن 1200 
کیلوگــرم در هکتار برگ خشــک )میزان 
اســانس در برگ خشک 0/81تا1/2 درصد( 

است ولی از ســال دوم در هر هکتار 1200 
تا 1800 کیلوگرم می توان به لیمو برداشت 
کرد. الزم به ذکر اســت که تکثیر این گیاه 
نیز از طریق قلمه شاخه ها، خوابـانیدن آن ها 

یا به وسیله پاجوش صورت مي گیرد.
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مویان ها چگونه باعث افزایش جذب ســموم 
می شوند؟ 

یکی از مواد افزودنی در سمپاشی، مویان ها 
هستند. مویان ها از طریق تغییر ویژگی های 
ســطحی باعث بهبود خواص امولیســیون 
شــوندگی، پخش شدگی و خیس خوردگی 

مایعات می شوند. 
زمانی که فرموالســیون ســم دارای مقدار 
کمــی از مویان یــا فاقد آن باشــد، باید به 
محلوِل ســم، مویان اضافه شود. استفاده از 
مویان در سموم )به ویژه علف کش ها( امری 
رایج اســت؛ زیرا این مواد افزودنی، از طریق 
کاهش کشش ســطحی آب، افزایش خیس 
افزایش سطح تماس سموم  شوندگی برگ، 
با ســطح گیاه، تغییر حالت مومی و چربی 
دوستی ســطح برگ و تغییر ویژگی غشای 
سلولی باعث افزایش جذب علف کش توسط 
علف هرز می شود. این مواد عالوه بر افزایش 

کارایی ســموم، باعث کاهش کف در هنگام 
تهیه و مصرف، کاهــش تبخیر و در نتیجه 
کاهش هدر روی ســموم می شود. همچنین 
این مــواد، مشــکالتی از قبیــل تغییر در 
مشــخصات فیزیکی و شیمیایی محلول سم 
که در اثر وجود امــالح و ناخالصی های آب 

به وجود می آید را برطــرف می کند. به طور 
کلی استفاده از مویان ها همراه با علف کش ها 
نســبت به ســایر ســموم دفع آفات نباتی، 
ضرورت بیشــتری دارد زیــرا باعث افزایش 
جذب و دوام بیشــتر علف کــش، روی اندام 

هوایی علف های هرز می گردد.

رگبرگ های فرعی هم کشــیده می شــوند. 
رنــگ آن ها در ابتدا زرد و بــا گذر زمان به 
رنــگ قرمز یا قهــوه ای درمی آینــد. تقریباً 
می توان گفت این کنه در تمام مناطق غربی 

کشور وجود دارد. 
شــدت آلودگی در درختان جوان به مراتب 
بیشــتر از درختان پیر اســت و شــدت آن 
در قســمت های مختلف تاج درخت یکسان 

نیســت؛ به طوری کــه آلودگــی ابتدا در 
شــاخه های پایینی وجود داشته و سپس به 
تدریج قســمت های باالیی تاج درخت را در 

برمی گیرد. 
این کنه بین فلس جوانه های برگی، شاتون ها 
)گل نر گردو( و شــکاف های ریز بین تنه و 
شاخه ها زمســتان گذرانی می کنند. پس از 
زمستان گذرانی، در بهار کنه ها روی برگ ها 
مستقر شــده و تغذیه و تخم گذاری را آغاز 

می کنند. 
دمای محیط و شــرایط گیاه میزبان، تعیین 
کننده آغاز رشــد یا توقف رشد این کنه ها 

هستند. 
مثاًل اگر هوا گرم بــوده و برگ های درخت 
میزبان زودتر باز شوند، شروع فعالیت کنه ها 
هم زودتر خواهــد بود. بــرای کنترل کنه 
گال زای گردو باید در ابتدا برآورد درســتی 
از جمعیت زمســتان گذران کنه ها داشــت؛ 
چــرا که همیــن جمعیت زمســتان گذران 

شروع کننده آلودگی اولیه هستند. 
در مناطــق با آلودگی شــدید برای کنترل 
آلودگی باید ابتدای بهار و هنگام باز شــدن 
جوانه های برگی از سموم نیسرون یا اورتوس 

با نسبت 0/5 در هزار استفاده کرد. 
همچنین می توان از ســمومی نظیر ابرون و 

انویدور استفاده نمود.

علت وجود نقاط زگیل مانند )عکس ارسال 
شــده( روی بعضی برگ هــای درخت گردو 
چیست؟ و چطور می توان آن را کنترل کرد؟

طبق عکس ارســال شــده، این نقاط زگیل 
مانند، گال بوده و توسط کنه گال زای گردو 
ایجاد می شوند.گال ها ابتدا در کنار رگبرگ 
اصلــی ظاهر شــده و بعــد از آن به اطراف 

عدم مصرف مویان مصرف مویان



دوماهنامه علمی، آموزشی و ترویجی کشاورزی | تیر ماه 1396
www.dasmagazine.com

92

چند سالی است که در مزرعه ما، نوعی علف 
هرز رشد می کند )عکس ارسالی(. این علف 
هرز در هنگام شــخم کاماًلً از بین می رود، 
اما در طول فصل رشد مجدداًً رشد نموده و 
هر ســاله تعداد آن در زمین زراعی ما رو به 

افزایش است. 
چه راهی برای کنترل این علف هرز پیشنهاد 

می کنید؟ 

 Cynodon( علف هرز فوق با نام پنجه مرغی
dactylon( جــزو علف هــای هرز ســمج 
محسوب می شود؛ زیرا این علف هرز، گیاهی 
چندساله است و دارای اندام های  زیرزمینی 

به نام ریزوم می باشد. 

ایــن ریزوم هــا در اثر قطعه قطعه شــدن، 
می تواننــد گیــاه جدیدی را تولیــد کنند؛ 
به طــوری که پس از مدتــی زمین را مانند 

چمن می پوشانند. 

بنابراین باید هرچه ســریع تر کنترل گردند. 
نکته قابل توجه این اســت کــه در صورت 
تولیــد ریزوم، نباید بــرای کنترل این علف 
هرز از روش های مکانیکی )استفاده از بیل، 
عملیات شــخم، خاک ورزی، کولتیواتور و...( 

استفاده نمود. 

با انجام عملیات شــخم قبل از کشــت که 
منجر به قطع اندام هوایی و مدفون شــدن 
علف های هرز می شــود؛ معمــوالً علف های 
هرز یکســاله ای که در مزرعــه روییده اند از 
بیــن می روند، اما کنترل مکانیکی علف های 
هرز چندســاله با این روش مناسب نیست؛ 
زیرا انجام عملیات شخم و قطعه قطعه شدن 
اندام های زیرزمینی آن ها، منجر به گسترش 

این گیاهان در سطح مزرعه می گردد. 

به بیان دیگر کنترل مکانیکی علف های هرز 
چندســاله دشــوار بوده و در سطوح وسیع 

چندان عملی نیست. 
بنابراین اگر درصــد باالیی از علف های هرز 
مزرعه از نــوع گیاهان چندســاله از جمله 
پنجه مرغی باشد، کنترل شیمیایی آن ها با 
اســتفاده از علف کش های مناسب ارجحیت 
دارد؛ در واقــع بهتر اســت علف های هرزی 
که دارای اندام هــای زیرزمینی قابل تکثیر 
هستند، قبل از کشت گیاه زراعی با استفاده 
از ســمومی که خاصیت سیستمیک دارند، 

کنترل شوند. 

باید دقت نمود که استفاده از سموم تماسی 
نیــز در کنتــرل این نــوع از علف های هرز 
کارایــی چندانی ندارند؛ زیرا قابلیت نفوذ در 
اندام های زیرزمینی )ریزوم( این گیاهان که 
در زیر خاک تشــکیل می شوند را نداشته و 
این علف های هرز مجدداًً در ســطح مزرعه 

رشد می کنند.
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میوه های   ناشناخته
کیوکاملون

 Melotheria کیوکاملــون با نــام علمــی
scabra میــوه ای ناشــناخته از خانــواده 
کدوئیان اســت. این گیــاه بومی مکزیک و 
آمریکای مرکزی اســت و سال هاســت که 
جزئــی از رژیــم غذایی مــردم این مناطق 
محسوب می شود. کیوکاملون که به آن خیار 
ترش مکزیکی هم می گویند، ظاهری شبیه 
هندوانه دارد با پوســتی سفید و راه راه های 
سبز و طعم آن مشــابه خیار ترش و اندازه 
حبه انگور می باشــد. این میوه در ترشــی، 
انواع ساالدها و همچنین در برخی از غذاها 

کاربرد دارد.
کیوکاملــون جزو میوه های کم کالری اســت 
و منبعی از قندهای ســاده و فیبر می باشــد. 
این میوه غنــی از ویتامین ها، مواد معدنی، ریز 
مغذی ها و آنتی اکســیدان ها است که به بدن 
در مقابل تغییرات طبیعی پیری کمک کرده و 
موجب جلوگیری و یا تاخیر در فرآیند پیری به 
وسیله محافظت و جوان سازی سلول ها، بافت ها 

و اندام ها می شود.
گنجانــدن کیوکاملون در رژیم غذایی ســالم 
می تواند خطر بیماری هایی مانند حمالت قلبی 
و سکته مغزی را کاهش داده و همین طور بدن 
را در برابر انواع خاصی از سرطان محافظت کند.

کشت این گیاه به صورت گسترده در ایران 
وجود ندارد؛ اما می تــوان بذر آن را تهیه و 
اقدام به کشت کرد. برای تهیه نشا باید یک 
ماه قبل از انتقال به محیط اصلی دســت به 

کار شد. 
دمای مناســب برای جوانه زنی این گیاه 18 
تا 22 درجه ســانتیگراد اســت و حدوداً 3 
تــا 7 روز جوانه زنی آن طول می کشــد و از 
کاشت تا برداشــت میوه  نیز 75 تا 90 روز 

زمان می برد.  

بذرهــای کیوکاملون را باید با فواصل 40 تا 
60 ســانتیمتر بین بوته هــا و 1/2 تا 2 متر 
بین ردیف ها در خاکی با زهکشی مناسب و 
بعد از آخرین یخبندان کشت کرد. بوته های 
این گیاه دارای گل های زرد کوچکی هستند 
و میوه ها از گل های ماده حاصل می شــوند. 
این گیاه از جمله گیاهان باالرونده است که 
حدوداً تا 3 متر ارتفاع دارد و برای رشد بهتر 
و ســهولت در برداشــت، به داربست یا قیم 

نیاز است. 
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1( ابتــدا خــود را معرفــی نموده و 
از زمان  را  دســتاوردهای مجموعــه 

تاسیس گلخانه بیان کنید.
اینجانب مهرداد زمانی فر، گلخانه دار شهرک 
گلخانه ای امزاجرد و دانشــجوی کارشناسی 
ارشد رشته حشره شناســی دانشگاه بوعلی 
سینای همدان می باشم. بنده از سال 84 در 
این شهرک اقدام به احداث گلخانه نموده و 
در سال 88 یک واحد گلخانه دیگر در جنب 

شهرک گلخانه ای تاسیس کردم.
یکــی از دســتاوردهای مجموعــه ما تولید 
نشای مکانیزه در این واحد گلخانه ای است 
که برای اولین بار در اســتان همدان انجام 

می شود.
دســتاورد بعــدی، تولید محصول ســالم، 
بــا تاییدیه ســازمان حفظ نباتــات جهاد 
کشــاورزی اســتان همدان می باشــد. این 
محصول برای اولین بار در استان و به روش 
کنترل بیولوژیک آفــات و بیماری ها تولید 

می گردد.
2( تنوع گونه و ارقام تولیدی در گلخانه 
به چه صورت بوده و مقدار تولید سالیانه 

در این مجموعه حدوداًً چقدر است؟
 محصوالت تولیدی گلخانــه ما عبارتند از: 
خیــار، گوجه فرنگی، فلفــل و بادمجان که 
همگی آن ها به روش کنترل بیولوژیک آفات 
و بیماری ها تولید می شــوند. تولید ســاالنه 
گلخانه ما 300 تن انواع محصوالت می باشد 

که از سطح یک هکتار برداشت می شود. 

3( تولیــدات این گلخانــه، وارد بازار 
دیگر  به  صادرات  یا  می شــود  داخلی 

کشورها را هم در بردارد؟
 اکثــر تولیدات ما در داخل اســتان همدان 
عرضه و به فروش می رســد و قسمتی نیز به 

استان های دیگر صادر می شود.
4( به نظر شما تحصیالت آکادمیک در 
یا داشتن  دارد  احداث گلخانه ضرورت 

تجربه کفایت می کند؟
به نظــر من فردی که جهت احداث و تولید 
محصــول در گلخانه اقدام می نماید هم باید 
تحصیــالت آکادمیک داشــته و هم تجربه 
تولید محصول گلخانه ای را نیز کسب کرده 
باشــد؛ تا بتواند علم و تجربه را به هم وصل 
نموده و تولید خوب و مطلوبی داشته باشد. 
بنابراین صرفا بــا تجربه بدون علم و یا علم 

بدون تجربــه نمی توان نتیجــه مطلوبی را 
کسب نمود. 

بنــده نیز جهت پیشــبرد این هــدف، بعد 
از گذشــت 16 ســال از آخریــن مــدرک 
تحصیلی خود، اقدام به تحصیل در رشــته 
حشره شناسی نمودم تا بتوانم اهداف خود را 
به صورت علمی نیز دنبال کنم و با راهنمایی 
اســاتید دانشگاه، علم و عمل را به هم پیوند 

بزنم.

بیماری های  و  آفــات  مدیریت  در   )5
موجود در گلخانــه، از چه روش هایی 

استفاده می کنید؟
روش هایی که در گلخانــه ما جهت کنترل 
آفات اســتفاده می گردد به صورت خالصه 

عبارتند از: 
• رهاســازی حشــرات مفیــد شــکارگر و 
پارازیتوئیــد جهت شــکار و پارازیت کردن 

آفات گلخانه؛ مانند سن شکارگر
• اســتفاده از مواد بیولوژیک مثل قارچ ها و 

باکتری های بیمارگر حشرات
• استفاده از مواد مقاوم کننده گیاه در مقابل 

آفات و بیماری های گیاهی؛ مانند سیلیس
• اســتفاده از تله های نــوری و فرمون ها و 
نوارهای چسبان جهت به دام انداختن آفات
• استفاده از کودهای بیولوژیک و ارگانیک

اقداماتی که اشــاره شــد با نظــارت کامل 

مصاحبه با 
گلخانه دار موفق
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کارآفرینان نمونه
فرزاد محمدی و ولی مرادی از کشــاورزان 

نمونه استان کردستان
 رشته تحصیلی: گیاهپزشکی )پلی کلینیک 

گیاهپزشکی زارع(
 مکان مزرعه: استان کردستان، شهرستان 

کامیاران، روستای ورمهنگ
 نوع کشت غالب: گوجه فرنگی

 سطح زیر کشت: 10 هکتار
 ارقام تولیدی: متین، سالدو

 سیستم آبیاری: آبیاری قطره  ای، مجهز به 
سیستم تزریق کود

 عملکرد تولیدی: 130 تن در هکتار
 بازارهای خارجی: صادرات به کشور عراق

 میــزان اشــتغال زایی: 5 نفر بــه صورت 
مستقیم و 30 نفر به صورت غیرمستقیم

 اهداف و برنامه های آتی: احداث و گسترش 
تونل های پالســتیکی جهت پیش رس کردن 
محصول، تســت ارقام مختلف جهت انتخاب 
رقــم مناســب در منطقه و معرفــی آن به 

کشاورزان 

مدیریــت حفــظ نباتات اســتان همدان و 
شــرکت عرضه کننده این عوامل بیولوژیک، 

انجام می شود. 
شاید بســیاری از تولیدکنندگان و مردم بر 
این باور باشند که کنترل آفات و بیماری ها 
بدون سمپاشــی میسر نیست. بنده نیز قبل 
از این که به این ســمت و سو حرکت کنم، 
این کار را ســخت و دشــوار می دانستم؛ اما 
زمانی که پا به این عرصه گذاشتم، دریافتم 
که علم و تکنولوژی های امروزی راه  هایی را 
بــرای این امر معرفی کرده اند که می توان با 
صرف هزینه نه چندان زیــاد، به این توفیق 

دست یافت.

از همــکاران تولید کننده نیز درخواســت 
می کنم که به ســوی تولید محصوالت سالم 
حرکت کنند تا بتوانیم دســت در دســت 
هم، محصول ســالم و با کیفیت ســر سفره 

هموطنان عزیزمان بیاوریم.
از مردم عزیــز و مصرف کنندگان گرامی نیز 
درخواست دارم که با خرید محصول سالم و 
تاییدیه دار، عالوه بر ارتقای سالمتی خانواده 
و پیشگیری از بروز بیماری های خطرناک، به 
رشد و گسترش تولید این محصوالت کمک 

نمایند.
نمانــد مصرف کنندگانی که  ناگفتــه  البته 
یک بــار از این محصوالت ســالم اســتفاده 

نموده اند، همیشه پیگیر خرید محصول بوده 
و روند تولید و عرضــه محصوالت را دنبال 

می کنند. 
 

6( چشــم انداز و برنامه های آتی شما، 
برای پیشبرد اهداف تان چیست؟

چشــم اندازی که در رابطه با تولید محصول 
ســالم دارم این اســت که تنوع محصوالت 
تولیدی خود را افزایــش داده و همکاران و 
تولیدکنندگان دیگر را نیز به این ســمت و 
سو سوق دهم؛ تا تولید محصول سالم را در 

استان گسترش دهیم.

7( در مسیر تولید محصوالت ارگانیک 
در کشور چه مشــکالتی وجود دارد و 
شما چه درخواستی از مسئوالن دارید؟

یکی از این مشــکالت، خریــد این عوامل و 
حشــرات مفید از خارج از کشــور است که 

بــرای ما هزینه زیــادی داشــته و چون با 
موجود زنده ســروکار داریم، تلفات زیادی 
هنگام جابجایی و انتقــال این عوامل اتفاق 

می افتد.
البته خوشبختانه بخش گیاهپزشکی دانشگاه 
بوعلی سینای همدان و بخش خصوصی در 
این امــر ورود کرده و قصد دارند تعدادی از 
ایــن عوامل را تولید نمایند که هم از خروج 
ارز از کشــور جلوگیری می شود و هم تلفات 

به حداقل خواهد رسید.

در انتهــا از دســت اندرکاران و مســئولین 
محترم تقاضا دارم کــه از تولید محصوالت 
ارگانیــک حمایت نمــوده و این محصوالت 
را بــه عموم مــردم معرفی نماینــد؛ تا هم 
مصرف کننــدگان محصول ســالمی مصرف 
کنند و هم تولیدکنندگان به ســمت تولید 

این محصوالت حرکت کنند. 
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