
   

1 
 

ّ    



  
   



 فهرست مطالب

 صفحه                                                           عنوان                                                                               

 
 1 ............................................................................................................... )گفتار شیپ( مقدمه -1
 2 ................................................................................... هاندهیآال مجاز حد نشان افتیدر کار گردش -2
 ICM( ................................................................................................. 2( محصول یقیتلف تیریمد -3
 2 ........................................................................ آن دیتول یواختصاص یعموم طیشرا و محصول یمعرف -4
 6 ............................................................................................................. کاشت از قبل تیریمد -5

 6 .......................................................... شده یگواه محصول دیتول محل انتخاب در مهم يهایژگیو - 5-1
 6 ........................................................................................................ مناسب میاقل - 1- 5-1
 8 .............................................................................................نخلستان نیزم انتخاب - 2- 5-1

 9 ................................................................................. کشت از قبل خاك يزیحاصلخ تیریمد - 5-2
 9 .......................................................................................... خاك يبردار نمونه روش - 1- 5-2
 12 ........................................................................................... آب يبردارنمونه روش - 2- 5-2
 12 ..................................... شده یگواه محصوالت نظام  در ازین مورد اهیگ و آب خاك، يزهایآنال - 3- 5-2

 13 ............................................................................................. خرما کاشت و يسازآماده تیریمد - 6
 13 .................................................................................................. کشت بستر يساز آماده -1- 6
 15 ....................................شده یگواه  محصول توسعه يبرا سازگار ارقام شنهادیپ و خرما ارقام مختلف اتیخصوص -2- 6
 24 ................................................................................................................ نهال کشت -3- 6
 26 ............................................................................................ کشت ستمیس و الگو انتخاب -4- 6
 27 ................................................................................................ نهال کشت زمان انتخاب -5- 6
 28 ..................................................................................................................... ياریآب -6- 6

 28 ............................................................................................................... باغ داشت تیریمد -7
 28 ............................................................................... اهیگ هیتغذ و خاك يزیحاصلخ تیریمد - 7-1

 28 ................................................................................................ اهیگ يبردار نمونه - 1- 7-1
 31 .................................. تیریمد يراهکارها و محصول در ییغذا عناصر کمبود و بود شیب عالئم - 2- 7-1
 43 ............ شده یگواه محصوالت بر دیتاک با اهیگ و خاك آزمون اساس بر يکود هیتوص و جینتا ریتفس - 3- 7-1

 55 ........................................... شده یگواه محصوالت در) نیسنگ عناصر و تراتین( هاندهیآال کاهش تیریمد -8
 61 ....................................................................... شده یگواه محصول دیتول يبرا ياریآب و آب تیریمد -9

 62 ............................................................................................. خرما نخل ياریآب يها روش - 9-1
 64 ....................................................................................................... ياریآب يزیر برنامه - 9-2

 71 .................................. آنها با مقابله یچگونگ و محصول بر موثر زنده ریغ يهاتنش و یطیمح عوامل یمعرف -10
 75 ...................................................................................................... خاك و آب يشور -10-1

 86 ...................................... شده یگواه محصول دیتول منظور به آنها تیریمد و زاخسارت زنده عوامل یمعرف -11
 121 ......................................................................................... برداشت از پس و برداشت تیریمد -12

 121 ................................................................. کیولوژیزیف یدگیرس زمان با مرتبط يهاشاخص -12-1
 123 .................................................................................. خرما برداشت نیح عوامل و نکات -12-2
 125 ....................................................................................... محصول در هاندهیآال تیوضع -12-3



 125 ......................... شده یگواه محصوالت )...و يگذاربرچسب ،يانباردار ،يبندبسته( برداشت از پس تیریمد -13
 153 ........................................................................................یستیز طیمح مالحظات و هاهیتوص -14

 164 ........................................................................................................................... هاوستیپ
 164 .......................................................................................... ازین مورد فیتعار یبرخ -1 وستیپ
 167 .................................................................. هاندهیآال مجاز حد نشان افتیدر کار گردش -2 وستیپ
 170 ................... شده یگواه محصوالت دیتول بر دیتأک با (ICM) محصوالت یقیتلف تیریمد يهاروش -3 وستیپ
 173 ................ شده یگواه محصوالت در استفاده يبرا) سم و بذر کود،( مجاز يهانهاده و مواد فهرست -4 وستیپ
 174 .......................................................... هاکشآفت و کود اه،یگ آب، خاك، هیتجز يها روش -5 وستیپ

 



 هاجدولفهرست 

 صفحه                                                         عنوان                                                                               

  
 6 ........................................................................خرما نخل دیتول يبرا یتجمع ییگرما يواحدها - 1 جدول
 7 ............................................................................................... خرما يبرا یمیاقل يازهاین  - 2 جدول
 9 .................................................................................... خرما يبرا نما نیزم و یخاک يازهاین - 3 جدول
 13 .........................................شده یگواه محصوالت کشت تحت یاراض يبرا خاك ازین مورد يزهایآنال - 4 جدول
 13 ..................................... شده یگواه محصوالت دیتول يبرا ياریآب آب هیتجز در ازین مورد يپارامترها - 5 جدول
 16 .................................................................. وهیم رطوبت درصد اساس بر خرما ارقام يبنددسته -6 جدول
 24 .................................................................... کشور مختلف مناطق در خرما ارقام کشت هیتوص - 7 جدول
 46 ..................................................................... خرما نخل توسط ییغذا عناصر برداشت میانگین - 8 جدول
 46 ................................................................... خرما نخل در ییغذا عناصر جهانی مصرف متوسط - 9 جدول
 47 ................................................................... سن سال 4 از کمتر هاينخل براي کودي توصیه -10 جدول
 48 .......................................................................سال 4 از بزرگتر يهانخل براي کودي توصیه -11 جدول
 48 ................................................................ آبیاري کود روش به خرما نخل ساالنه کودي توصیه -12 جدول
 51 .................................................................... فارس استان در شاهانی رقم براي کودي توصیه -13 جدول
 51 ................................................................... کرمان استان در مضافتی رقم براي کودي توصیه -14 جدول
 51 .................................................. مشابه مناطق و بوشهر استان در کبکاب رقم براي کودي توصیه -15 جدول
 51 ................................................. مشابه مناطق و خوزستان استان در ریسا رقم براي کودي توصیه -16 جدول
 52 ............................................... مشابه مناطق و خوزستان استان در یبرح رقم براي کودي توصیه -17 جدول
 52 ..................................................... کشور سطح در خرما ينخلستانها براي میپتاس کودي توصیه -18 جدول
 53 .................................یکیفنولوژ رشد مراحل اساس بر کشور ينخلستانها يبرا یعموم يکود هیتوص -19 جدول
 55 ..................... ستیز طیمح حفاظت سازمان استاندارد  اساس بر هاخاك در نیسنگ فلزات مجاز حداکثر - 20 جدول
 58 ........................................................................ يکشاورز يکاربر يبرا آب کیفیت استاندارد -21 جدول
 60 ..................... نیسنگ فلزات یفراهم کاهش يبرا مؤثر صورت به که یمعدن ییایمیش يبهسازها یبرخ –22 جدول
 65 ......................... )خاك عمق متر کی در آب متریلیم( خاك مختلف يها بافت يبرا استفاده قابل آب -23 جدول
 67 ............................ یلمس روش به خاك رطوبت کمبود مقدار و استفاده قابل رطوبت نیتخم يراهنما -24 جدول
 74 ................................................................. حرارت درجه تغییرات به نسبت خرما نخل واکنش -25 جدول
 75 ................................................................................. سرما به نسبت خرما ارقام حساسیت -26 جدول
 78 ................................................................................... يشور از متأثر يخاکها يبند گروه-27 جدول
 79 ...... مختلف EC با ياریآب آب با هاشهیر هیناح در) ECe( خاك مطلوب يشور به دنیرس يبرا ییآبشو ازین -28 جدول
 81 ..................... خاك و  آب یکیالکتر تیهدا زانیم به واکنش در مختلف درختان محصول کاهش درصد -29 جدول
 86 ................................................................ ایران در خرما آور زیان جانوران و حشرات ترین مهم -30 جدول
 109 ............................................................. خرما آفات ییایمیش کنترل زمان و سم نیتر مناسب -31 جدول
 117 ...................................... کشور يها نخلستان سالهکی هرز يها علف نیترمهم از یبرخ مشخصات -32 جدول
 117 ..................................................... ها نخلستان ساله کی هرز يها علف کنترل يها روش خالصه -33 جدول
 118 ......................................کشور يها نخلستان چندساله هرز يها علف نیتر مهم از یبرخ مشخصات -34 جدول
 119 .................................................... ها نخلستان چندساله هرز يها علف کنترل يها روش خالصه -35 جدول



 125 ............................................................ شده یگواه محصوالت يبرا اهیگ ازین مورد يزهایآنال -36 جدول
  135  .................................  ياقتصاد محصول حداکثر آوردن دست به منظور به یمصرف گرده دانه حداقل -37 جدول
 173 ............................................................................... مجاز يکاربرد يهاکشآفت فهرست -38 جدول
 173 .............................................................................. مجاز يکاربرد يهاکش کنه فهرست -39 جدول
 173 ..............................................................................مجاز يکاربرد يهاکش قارچ فهرست -40 جدول
 174 ...................................... شده یگواه محصوالت کشت تحت یاراض يبرا اهیگ ازین مورد يزهایآنال -41 جدول
  



 هاشکلفهرست 

 صفحه                                                           عنوان                                                                               

  
 3 .............................................................................. خرما نخل مختلف يها بخش یکل واره طرح - 1 شکل
 4 ............................................................................................................. خرما نخل برگ - 2 شکل
 10 ........................................................................................................ منظم يبردارنمونه - 3 شکل
 X .................................................................................. 10 و Wصورت به نامنظم يبردارنمونه - 4 شکل
 11 ..................................................................................................... یتصادف ينمونهبردار - 5 شکل
 11 ............................................................................................ ياطبقه یتصادف يبردارنمونه - 6 شکل
 14 ........................................................................ نهال کاشت گوده و ياریآب اریش مناسب فاصله - 7 شکل
 15 ......................................................................... نخلستان احداث نیزم يبردار نقشه و یمساح - 8 شکل
 16 .............................................................................................. استعمران رقم يخرما وهیم - 9 شکل
 17 ................................................................................................. ارمیپ رقم يخرما وهیم -10 شکل
 18 ................................................................................................. یبرح رقم يخرما وهیم -11 شکل
 18 ................................................................................................ يزاهد رقم يخرما وهیم -12 شکل
 19 ............................................................................................... کبکاب رقم يخرما وهیم -13 شکل
 20 ................................................................................................... یرب رقم يخرما وهیم -14 شکل
 20 .............................................................................................. یمضافت رقم يخرما وهیم -15 شکل
 21 ................................................................................................. يرید رقم يخرما وهیم -16 شکل
 21 ............................................................................................... یشاهان رقم يخرما وهیم -17 شکل
 22 ................................................................................................ گنطار رقم يخرما وهیم -18 شکل
 23 ................................................................................................ مجول رقم يخرما وهیم -19 شکل
 23 .............................................................................................. دگلتنور رقم يخرما وهیم -20 شکل
 25 ........................................................................خرما نخل نهال کشت يبرا خاك تراز هم قطر -21 شکل
 25 ...................................................................................... خرما نخل پاجوش اطراف تشتک -22 شکل
 26 ......................................................................... خرما نخل شده  کشت تازه نهال یده پوشش -23 شکل
 27 ................................................................................ ساله کی اهانیگ با التینخ يکار انهیم -24 شکل
 28 ................................................................................ خرما نخل شده کشت تازه نهال ياریآب -25 شکل
 29 .................................... ساعت هايعقربه جهت در خرما نخل هايبرگ گذاريشماره شماتیک نمودار -26 شکل
 29 ....................................................................................... خرما نخل برگهاي گذاريشماره -27 شکل
 30 ....................................................................................... خرما دیتول یباغ اتیعمل کلیس -28 شکل
 32 .......................................................................خرما یبافت کشت يهانهال در تروژنین کمبود -29 شکل
 33 ..................................................................................... خرما نخل در فسفر کمبود عالیم - 30 شکل
 33 .................................................................. خرما یبافت کشت يهانهال در فسفر کمبود میعال -31 شکل
 34 ......................................................................... خرما نخل هايبرگ در میپتاس کمبود میعال -32 شکل
 35 ......................................................................... خرما یبافت کشت ينهالها در میپتاس کمبود -33 شکل
 35 ................................................................. خرما یبافت کشت يهانهال در میکلس کمبود میعال -34 شکل
 36 .................................................................................... خرما نخل در منیزیم کمبود عالئم -35 شکل



 36 ................................................................. خرما یبافت کشت يهانهال در میزیمن کمبود میعال -36 شکل
 38 ............................................................................ خرما نخل هايبرگ در آهن کمبود میعال -37 شکل
 39 ................................................................... خرما یبافت کشت يهانهال در يرو کمبود میعال -38 شکل
 39 ....................................................................................... خرما نخل در مس کمبود میعال -39 شکل
 40 ...................................................................خرما یبافت کشت يهانهال در مس کمبود میعال - 40 شکل
 40 ............................................................................................ نخل در منگنز کمبود عالئم -41 شکل
 41 .................................................................. خرما یبافت کشت يهانهال در منگنز کمبود میعال -42 شکل
 41 .................................................................................... خرما نخل برگ در بر کمبود عالیم -43 شکل
 42 .................................................... خرما بافت کشت يهانهال در کمبود عالئم صیتشخ يراهنما - 44 شکل
 72 ............................................جهان و رانیا در خرما نخل گسترش ندهیآ بر یمیاقل راتییتغ راتیتاث -45 شکل
 73 ................................................................................................. نخیالت گرفتگی سیالب -46 شکل
 73 ......................................................................... شده کشت  تازه هاي پاجوش بر  سیالب تاثیر -47 شکل
 88 .................................................................................. خرما شاخدار سوسک خسارت میعال -48 شکل
 90 .............................................................. نخل يرو خرما بلند شاخک سوسک از یناش خسارت -49 شکل
 90 ................................................................ خـرمـا دراز شـاخک سوسک یستیز مختلف مراحل -50 شکل
 92 ............................................................................................ خرما زنجرك یزندگ کلیس -51 شکل
 93 ...................................... بهبهان در کبکاب رقم يرو خرما خواروهیم کرم به یآلودگ و خسارت عالئم -52 شکل
 93 .......................................................... بم در یمضافت رقم يرو خرما گردآلود کنه خسارت عالئم -53 شکل
 94 .............................................................. بم در یمضافت رقم خرما يهابرگ يرو دیسف شپشک -54 شکل
 Anystis baccarum ........................................................................... 98 تخم دسته و بالغ کنه -55 شکل
 Aphytis mytilaspiclis ............................................................... 99 دیتوئیپاراز زنبور کامل حشره -56 شکل
 Scolia sp ...................................................................................... 100 زنبور کامل حشرات -57 شکل
 Macrocentrus ..................................................................... 102 دیتوئیپاراز زنبور کامل حشره -58 شکل
 Asclepias ........................................................................ 102 و Cyanthillium جنس اهانیگ -59 شکل
 103 ......................................................... رانیا يها نخلستان در فعال يها کفشدوزك از گونه چهار -60 شکل
 110 ............................................................ خرما نیآذ گل یدگیپوس يماریب عالئم و خسارت آثار -61 شکل
 111 ................................................................. ییوالیگراف یبرگ لکه يماریب عالئم و خسارت آثار -62 شکل
 111 ................................................... بم در یمضافت رقم يرو خرما خوشه یدگیخشک عارضه عالئم -63 شکل
 112 ............................................................................................ نخل تاج یدگیخم عارضه -64 شکل
 113 ....................... خوزستان استان در نیدارخو و کارون شهرستان در عارضه به مبتال درختان یکل ينما -65 شکل
 115 ................................................................. شور علف و حلفه هرز يها علف به آلوده نخلستان -66 شکل
 118 .................................................................................. نخلستان در حلفه هرز علف تیتثب -67 شکل
 119 .................................................................................... هرز يهاعلف انتشار مناطق و نام -68 شکل
 120 ....................................................................... یقیتلف کنترل با هرز يها علف تراکم کاهش -69 شکل
 124 ..................................................... نیزم به نخل يباال از آن پرتاب و محصول نادرست برداشت -70 شکل
 126 ............................................................. خشک مهین و خشک يخرما حمل مناسب يها جعبه -71 شکل
 126 ...................................................... رطب مرحله در خرما وهیم انتقال و يآور جمع مناسب سبد -72 شکل
 128 ................................................................................. خرما نخل بیتکر یسنت ابزار عکفه، -73 شکل
 129 ................................................................................. یدست اره با شده بیتکر نخل ينما -74 شکل



 130 .................................................................................. کجک داس و یخارزن متداول ابزار -75 شکل
 131 .......................................................................... کَجک از استفاده با یخارزن اتیعمل انجام -76 شکل
 131 ............................................................................................. خرما نخل یدست خارزن -77 شکل
 134 ..................................................................... خرما نخل زهیمکان یافشان گرده تیموفق مثلث -78 شکل
 135 ............................................................... خرما نخل توسعه درحال يها افشان گرده از يا نمونه -79 شکل
 171 ............................................... مرتبط اصطالحات و) ICM( محصول یقیتلف تیریمد نیب ارتباط -80 شکل
  





  1                                                                                                                 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده

 
  )پیش گفتار(مقدمه  - 1

نموده و متناسب با جمعیت، هاي مختلفی را براي تأمین غذاي خود سپري بشر از ابتداي خلقت تاکنون دوره
. هاي متمرکز امروزي را تجربه نموده استهاي گوناگون شکار تا کشتهاي روز از شیوهشیوه زندگی و تکنولوژي

. اما آنچه در حال حاضر مهم جلوه نموده است دیدگاه و نگرش انسان به امنیت غذایی با مفهوم امروزي آَن  است
د دهه گذشته با افزایش شدید جمعیت و نیاز به غذاي بیشتر دیدگاه انسان از دهد در چنبررسی سوابق نشان می

معنی که کشاورزي هم، مانند یک کارخانه بایستی با کشاورزي سنتی به کشاورزي صنعتی تغییر یافت؛ بدین
گاهی اینچنین دید. را تولید کند تا بیشترین سود حاصل گردد) محصول(هاي بیشتر حداکثر خروجی مصرف نهاده

در چند دهه گذشته، باورها و تجربیات خردمندانه بشر از طبیعت و کشاورزي را تحت تأثیر خود قرار داد و منجر 
رغم توسعه، امنیت ها به حدي بود که علیهاي ناپایداري اکوسیستمنشانه. هاي متعددي گردیدبه بروز ناپایداري

غذایی با مفهوم تأمین غذاي کافی، سالم و مغذي براي امنیت . غذایی انسان در معرض تهدید جدي قرار گرفت
هاي مختلف مورد ها بر اساس ترجیحات غذایی از جمله مفاهیمی است که در زمانهمه افراد جامعه در همه زمان

-شود مواد غذایی کشاورزي بسیاري به دلیل مصرف نادرست نهادهدر موارد بسیاري مشاهده می. کید بوده استات
هاي شیمیایی ، آلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك و آب و مدیریت نادرست دچار آلودگیکود و سمها همانند 

گردد تا جایی که هم اکنون نگرانی همانند نیترات، نیتریت، فلزات سنگین، باقیمانده سموم و آلودگی میکروبی می
در چنین شرایطی در . است هاي اصلی مردم تبدیل شدهاز کیفیت محصوالت کشاورزي به یکی از دغدغه

توان به از جمله آنها می. هاي متنوعی براي گواهی محصوالت کشاورزي تعریف گردیدکشورهاي مختلف سامانه
در کشور ایران نیز تولید محصوالت گواهی شده در قالب . و ارگانیک اشاره نمود) GAP( 1عملیات کشاورزي خوب

الزامات تولید، فراوري، بازرسی و «حصوالت ارگانیک که با استاندارد اول تولید م. دو استاندارد پیگیري گردید
شکل گرفت و دوم تولید محصوالت با » )11000(گذاري و بازار رسانی مواد غذایی ارگانیک صدور گواهی، برچسب
نشان حد مجاز صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، و ابطال پروانه کاربرد «ها که با استاندارد نشان حد مجاز آالینده

  . پا برعرصه گذاشت» ها در محصوالت کشاورزيآالینده
ها با هدف تسهیل و تسریع در مراحل اداري وتشویق مجاز آالینده استاندارد نشان حد 1397در سال 

در همین راستا و براي عملیاتی نمودن . تصویب گردید 7/3/97تولیدگنندگان مورد بازنگري قرار گرفت و در مورخ 
  .اندازي گردیدراه) cerganic(موسوم به سرگانیک  رسانی محصوالت ارگانیک و گواهی شدهپایگاه اطالعآن 

هاي فنی تولید ها نیاز به در اختیار داشتن دستورالعملبراي اجرایی و عملیاتی نمودن گواهی حد مجاز  آالینده
ه همین دلیل تفاهم نامه همکاري فیمابین ب. محصوالت گواهی شده متناسب با استاندارد آن کامالً مشهود بود

زیست و سالمت غذا منعقد گردید که بر اساس قراردادي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و دفتر محیط
تهیه و تدوین و دستورالعمل محصوالت گواهی شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي واگذار گردید تا 

ها با مشارکت مؤسسات این دستورالعمل .اجرایی مشترکی مورد بررسی و تأیید نهایی قرارگیرددر قالب کمیته 
، مؤسسه تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به ویژه مؤسسه تحقیقات خاك و آب

، مؤسسه تحقیقات تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانیمؤسسه پزشکی، تحقیقات گیاه

                                                             
1 Good Agriculture Practice (GAP) 
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اي از زیست و سالمت غذا تهیه و تدوین شد که نسخهفنی و مهندسی کشاورزي و به درخواست دفتر محیط

  . گرددگواهی شده ارائه می خرمادستورالعمل تولید 
  

  ها حد مجاز آالینده گردش کار دریافت نشان -2
ها و عملیات زراعی خاك، آب، نهادهکیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت 

به  1تواند با تولید محصوالت گواهی شدهاین مهم می. باشدمناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی می
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد « .عنوان گامی مهم در این عرصه محقق شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و  »کشاورزيها در محصوالت یندهنشان حد مجاز آال
این دستورالعمل با . مورد بازنگري مجدد قرار گرفت 1397راهکاري براي تولید محصوالت گواهی شده، در سال 

هاي تخصصی، فرایند ها و شرکترسانسازي فرآیندها و استفاده از خدماتهاي نوین، سادهمندي از سامانهبهره
رسانی و یا پایگاه اطالع 2براي اطالعات بیشتر به پیوست . افت نشان حد مجاز را تسهیل و تسریع نموده استدری

 . توان مراجعه نمودمی cerganic.maj.irمحصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرس 

  
  )ICM(مدیریت تلفیقی محصول  -3

ت کشاورزي است که اجراي آن تضمین روشی مناسب براي تولید محصوال) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
تواند درآمد واقعی  می ها و انرژي مصرفی کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم بوده و با کاهش مصرف نهاده

هاي نوین و مناسب تلفیق شده و هاي سنتی با فناوريدر این نوع مدیریت، بهترین روش. کشاورز را بهبود دهد
این نوع مدیریت بر مبناي درك . رساندمحیطی به تعادل میزراعی را با مدیریت زیستتولید اقتصادي محصوالت 
زیست و کشاورزي است و داراي رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار تعادل پیچیده بین محیط

حصول، مدیریت عبارتند از مدیریت اراضی، مدیریت م) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول  .باشدمی
هاي ها با بهترین روشهر یک از این مؤلفه. باشدها و مدیریت مالی میعناصر غذایی، مدیریت آفات و بیماري

کشاورزي مرتبط بوده و در نهایت منجر به دستیابی به استراتژي بلندمدت و پایدار براي کل  BMP(2(مدیریت 
 . مراجعه نمائید 3یوست براي اطالعات کامل و بیشتر به پ. مزرعه خواهد شد

  
  اختصاصی تولید آن شرایط عمومی و معرفی محصول و - 4

است که عالوه بر اهمیت آن در حفظ محیط زیست  ینخل خرما در مناطق جنوبی ایران از جمله گیاهان با ارزش
و گسترش کمربند سبز در مناطق گرم و خشک جنوب کشور، نقش مهمی در اشتغال و ارتزاق مردم منطقه ایفا 

تورات، انجیل و (هاي پیامبران و متون کتب آسمانی  از شواهد تاریخی در مورد قدمت نخل خرما توصیه.نماید می
هاي معبد حضرت  دین یهود خرما را یکی از هفت میوه بهشتی بر شمرده و دیواره. ن گیاه استدرباره ای) قرآن کریم

                                                             
1 Certified Crops 
2 Best Management Practice 
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نیز در زیر درخت خرما تولد یافته ) ع(حضرت عیسی . اند هاي خرما منقوش ساخته ها و خوشه را با شاخه) ع(سلیمان 

آیات متعدد در مورد عظمت و اهمیت و هاي قاف، النحل، المؤمنون، مریم، یاسین و در  در قرآن کریم در سوره. است
  .هاي آن سخن به میان رفته است ارزش درخت خرما و میوه

مناطق ( ، بوشهر)مناطق جیرفت، بم، کهنوج و شهداد( هاي کرمانترین مناطق کشت خرما در ایران استانمهم
سیستان و ) بهبهان رمشهر،شادگان، آبادان و خ مناطق اهواز،( ، خوزستان)جم، منطقه دشتی دشتستان، تنگستان،

مناطق جهرم، داراب، الرستان، المرد، فیروزآباد، فراشبند، ( ، فارس)مناطق ایرانشهر، نیک شهر، سراوان( بلوچستان
مناطق میناب، بندرعباس، گاوبندي و جاسک، جزایر قشم، کیش، هرمز، ابوموسی ( هرمزگان ،)قیروکارزین، کازرون

هاي آباد، شمال رودان و دامنهجنوبی و مرکزي رودان و هشتبندي، حاجی هايو سیري، فین، سیاهو، قسمت
  . باشندمی) بشاگرد و بستان

  

  خرما نخل شناسی وریخت شناسی مشخصات گیاه

هاي این خانواده جنس ترین جنس یکی از مهم. است 2ها و متعلق به تیره نخل 1لپه  نخل خرما گیاهی تک
Phoenix  یکی از این . گرمسیري هستند ها بومی مناطق گرمسیري و نیمه گونه دارد و همه آن 12است که

  .است 3ها، نخل خرماي معمولی گونه
سیستم ریشه در نخل خرما، افشان و ریشه آن . لپه بودن خرما، این گیاه فاقد ریشه اصلی است با توجه به تک

شوند و خود تولید  هاي اولیه بذري منشعب می ثانویه از ریشههاي  ریشه. مشابه ریشه گیاه ذرت، فیبري است
هاي  طورکلی ریشه به. کنند که تقریباً داراي قطر یکسان در سراسر طولشان هستند هاي جانبی بعدي می ریشه

  :شوند به چهار منطقه مختلف تقسیم می  1شکل نخل خرما مطابق 

  
  هاي مختلف نخل خرما  واره کلی بخش طرح -1شکل 

                                                             
1 Monocotyledons 
2 Palmce 
3 Phoenix dactylifera L. 
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رشد تنه  .اي و داراي ابعاد یکسان در تمام طول تنه است صورت ستونی عمودي، استوانه تنه نخل خرما به
اي که حتی در زیر تاج هم  گونه قطر تنه نخل خرما در تمام طول آن تقریباً یکسان است به. همواره رو به باال است

تا  40متر در نوسان است لیکن مقدار معمول آن  سانتی 70تا  35متوسط قطر تنه بین . کند ابعاد آن تغییر نمی
  .متر است سانتی 50

هاي  اند و در بخش اي از بافت سلولی به یکدیگر متصل شده ی که در قالب شبکهتنه از دستجات آوندي محکم
هاي مسن  مانده از برگ هاي باقی برگ ته(ها  ها با کرب تنه سال. اند تشکیل شده است تر شده خارجی تنه خشبی

پوسیده و تنه ها  شود و ساختاري محکم دارد لیکن با گذر زمان و افزایش سن نخل، کرب پوشیده می) شده  خشک
رشد طولی نخل نیز با جوانه . ماند ها روي تنه باقی می شود و در نهایت تنها اثراتی کوچک از کرب تر می صاف

  .رسد متر نیز می 20شود و تا ارتفاع  شود تأمین می که در اصطالح عامه قلب نخل نامیده می) شکل (انتهایی 
شود، تأمین  رشد جانبی یا افقی توسط کامبیوم آوندي که سبب یکنواختی قطر تنه در تمام طول عمر آن می

  . رود گیري ابعاد تنه از بین می یوم آوندساز موقتی است و پس از شکلکامب. شود می
ر مت 7الی  3از نوع مرکب است و طول آن بسته به رقم، سن نخل و شرایط محیطی ) 2شکل (برگ خرما 

برگ نخل خرما داراي مقطعی مثلثی شکل با دو زاویه جانبی و یک زاویه  دم. متر است 4متغیر و متوسط آن 
برگ تا محدوده کمی خالی از خار است لیکن بعد از این محدوده تعداد زیادي خار را دربر  قاعده دم. زیرین است

در نوك . گویند مانند نیز می  ها خارهاي برگچه هاي خارمانند است که به آن ناحیه میانی شامل برگچه. گیرد می
 . شکل وجود داشته باشد  vصورت برگ ممکن است یک برگ مرکزي یا دو برگ به

  

  
 برگ نخل خرما - 2شکل 

  
هـا و   هـاي مختلـف آن از جملـه پـرچم    پس از تشکیل گل و تکمیل بخـش  :افشانی فیزیولوژي گرده و گرده

هاي گرده اندکی قبل از شکافته شدن طبیعی غالف نـر، بـه    گرده هستند، دانههاي  هاي آنها که حاوي کیسهبساك
هـا نیازمنـد    طبعـا جهـت بلـوغ کامـل، گـرده     . آورند رسند و قدرت باروري خود را به دست می مرحله رسیدگی می

بک بـوده  ها بسیار ریز و س این گرده. باشند دریافت واحدهاي حرارتی الزم در طول دوره آغازش گل تا آنتزیس می
انـد و   هاي طبیعی که از طریق انتشـار بـذر تولیـد شـده    در نخلستان. جایی هستند و توسط باد به راحتی قابل جابه

هاي نر و انتشـار دانـه گـرده در    هاي نر و ماده هستند، با شکافته شدن تدریجی غالفداراي نسبت مساوي از نخل
هـاي نـر   هاي تجاري نسبت نخلالبته در نخلستان. شود انجام میهاي ماده توسط باد افشانی گل هوا، عملیات گرده

  .به ماده بسیار اندك و مشخص است که بعدا توضیح داده خواهد شد
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هاي ماده و به هاي چسبناك و مرطوب گل افشانی و قرارگرفتن دانه گرده روي کالله پس از عملیات گرده 

و ) نامیه داشتن قوه(و زنده بودن دانه گرده ) مناسب تر دماياز همه مهم(شرط تامین بودن شراطی محیطی 
فراهم شده توسط کالله براي رشد بهینه (هاي ماده، جذب آب و سایر مواد سازگاري مناسب دانه گرده با گل

مدت کوتاهی پس از جذب اولیه، لوله گرده آغاز به . گردد توسط دانه گرده انجام گرفته و سریعا متورم می) گرده
 nکند و در انتهاي خود دو سلول را که شامل هسته زایشی و هسته رویشی هستند و هر دو نیز  تندش می

هسته رویشی در نوك لوله گرده قرار گرفته با تقسیمات تدریجی و مداوم . کند باشند حمل می کروموزومی می
رشد مهیاتر باشد طبعا هرچه شرایط . شود خود باعث رشد طولی لوله گرده و هدایت آن به سمت تخمدان می

  .تر نیز بیشتر خواهد بود سرعت رشد لوله گرده بیشتر و امکان لقاح موفق
افشانی بر سطح  البته ذکر این نکته نیز ضروري است که معموال چندین گرده در حین عملیات گرده 
خود را به سمت تخدان نامیه برخی از آنها جوانه زده لوله گرده  نشینند و بسته به میزان قوه هاي یک گل می کالله

  . دهند گسیل می
پس از ورود اولین لوله گرده به درون تخمدان و قرار گرفتن در مجاورت کیسه جنینی، هسته رویشی با 

با ترکیب هسته رویشی و . گردند هاي مزدوج و هسته زایشی با سلول جنسی کیسه جنینی ترکیب می هسته
شود و با ترکیب هسته زایشی با سلول جنسی،  رم بذر تولید میهاي مزدوج و تقسیمات بعدي آن، آندوسپ هسته

  . آورد زایگوت در تقسیمات بعدي خود جنین را به وجود می. شود حاصل می 1سلول تخم یا زایگوت
بذر محل اصلی تولید . شوند پس از تلقیح موفق و انجام ترکیبات فوق درکیسه جنینی، بذر و میوه تولید می

است که نقش کلیدي در رشد کمی و کیفی  2هاي رشد کننده رشد از جمله مواد تنظیم ترکیبات مختلف محرك
  . در ارتباط است) رقم پایه نر خرما(طبعا نوع و میزان این مواد، شدیدا با نوع گرده مصرفی . میوه دارند

. یک کالله استالزم به توضیح است که گل ماده خرما از نظر ساختاري داراي سه برچه بوده و هر برچه داراي 
افشانی موفق و ورود لوله گرده به تخمدان و ترکیبات سلولی کیسه جنینی، با تلقیح اولین برچه،  در صورت گرده

به همین خاطر است که اغلب . گردد مانده می رشد زایگوت در آن به سرعت انجام شده باعث سقط دو برچه باقی
اما در صورت عدم تلقیح گل، هر سه . باشند به صورت تکی می) ییبه جز در موارد استثنا(هاي طبیعی بذردار  میوه

بذر بوده و سه قسمتی  هاي تولیدي در این حالت بی یابند و میوه برچه گل شانس برابري جهت ادامه رشد می
فاقد  ها بازارپسند نبوده این گونه میوه. باشند که از ناحیه کالهک به هم وصل می) 3قلو بذر سه هاي بی میوه(هستند 

افشانی بسیار بحرانی بوده با امکان وجود یا عدم وجود میوه در سال  لذا عملیات گرده. ارزش تجاري هستند
  . مربوطه همراه است

هر سه برچه گل داراي قابلیـت پـذیرش دانـه    . هاي ماده داراي سه برچه و هرکدام داراي یک کالله هستند گل
گیرد و باعث سـقط   ها بر دوتاي دیگر پیشی می قیح، رشد یکی از برچهگرده و عمل لقاح هستند اما اغلب پس از تل

  . شود ها می آن
  

                                                             
1  Zygote 
2 Plant growth regulators (PGR) 
3 Partenocarpic Triplets Fruits  



 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده                                                                                  6

 
  قبل از کاشت مدیریت -5
  هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شدهویژگی -5-1
 اقلیم مناسب -1- 5-1

خـوبی   بـه گرمسـیري   نخل خرما در گستره وسیعی از مناطق گرمسـیري و نیمـه  : شرایط آب و هوایی منطقه
ها بـا شـرایط مختلـف آب و هـوایی،      با توجه به تعدد و تنوع ارقام خرما و سازگاري متفاوت آن. کند رشد و نمو می

صورت تجـاري در آن منطقـه    اي باید صورت گیرد که مستعد پرورش خرما است و خرما به انتخاب زمین در منطقه
  .یابد کشت و پرورش می

بـا توجـه بـه    . کنـد  خوبی رشد و نمو مـی  گرمسیري به اطق گرمسیري و نیمهنخل خرما در گستره وسیعی از من
ها با شرایط مختلف آب و هوایی، تصمیم به کشـت نخـل خرمـا یـا      تعدد و تنوع ارقام خرما و سازگاري متفاوت آن

صـورت تجـاري در آن منطقـه کشـت و      اي صورت گیرد که مستعد پرورش خرما اسـت و خرمـا بـه    باید در منطقه
ساله منطقه مورد نظر براي بررسی شرایط کلی مورد نیـاز   30ه حداقل ریابد یا مطالعات آب و هوایی دو ش میپرور

  .نخل خرما براي تولید تجاري انجام شده باشد
درجه سلسیوس  50تا  -2به طور کلی نخل خرما مستعد پرورش در مناطقی است که دماي هوا در محدوده 

در ارتباط با ارتفاع قابل . هاي معتدل بدون برف باشند بدون بارندگی و زمستان هاي گرم باشد و داراي تابستان
لذا به طور کلی تا . هاي مشابه ممکن است متفاوت باشد کشت نظرات متفاوت است چرا که دما در مناطق با ارتفاع

نمو میوه تامین  نخل براي طی نمودن دوره رشد و) heat units=واحدهاي گرمایی(ارتفاعاتی که نیاز گرمایی 
  :آورده شده است 1در جدول نیاز گرمایی  مورد نیاز براي کست ارقام مختلف خرما . شود قابل کشت است می

  
  واحدهاي گرمایی تجمعی براي تولید نخل خرما - 1جدول 

  توضیحات  مجموع واحدهایی گرمایی از گلدهی تا برداشت
  اي قابل کشت نیست هیچ واریته  2000کمتر از 

  هاي زودرس قابل کشت هستند واریته  2250تا  2000از 

  ها قابل کشت هستند اغلب واریته  2750تا  2250

  ها قابل کشت هستند واریته* همه  3250تا  2750

در این جا فقط به جنبه دمایی منطقه توجه شده و در انتخاب ارقام براي تولید محصول با کیفیت، رطوبت نسبی محیط و شدت تابش  :توضیح*
  .نور نیز باید مورد توجه قرار گیرد

  
براي استفاده از این جداول دانستن نکات ارائه  .باشدمی 2طور کلی نیازهاي اقلیمی خرما مطابق با جدول ه ب
  :در ذیل الزم استشده 
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خـاك و   هـاي  مشخصـه در ارزیابی تناسب اراضی براي نباتات گوناگون، نیازهاي آن گیاهان از نظر شرایط اقلیمـی و  

اند و در  نما ارائه شده طور جداگانه براي اقلیم، خاك و زمین صورت جداولی به این نیازها غالباً به. باشد نما مورد نیاز می زمین
 .جداول براي هر گیاه، حاالت زیر تعریف گردیدهر یک از این 

  براي هر ویژگی، چهار سطح محدودیت در نظر گرفته شده است
  )S1, 0, 95-100(هاي اراضی براي رشد گیاه مطلوب است  و کیفیت ها مشخصه: بدون محدودیت

کـاهش عملکـرد محصـول    ها تأثیر کمی بر  محدودیت. ها براي رشد گیاه تقریباً مطلوب است مشخصه: محدودیت کم
  ). S1, 1, 85-95(درصد عملکرد مطلوب است  80دارند و عملکرد محصول بیش از 

ها تأثیر متوسطی بـر کـاهش عملکـرد     محدودیت. براي رشد گیاه نسبتاً مطلوب است ها مشخصه: محدودیت متوسط
حصول نیز نسبتاً قابـل قبـول   درصد عملکرد مطلوب است و سودآوري م 80تا  40محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).S2, 2, 60-85(است 
ها تأثیر زیادي بر کاهش عملکرد محصول  محدودیت. براي رشد گیاه کم است ها مشخصهمطلوبیت : محدودیت شدید

 ).S3, 3, 40-60(و سودآوري محصول خیلی کم است  درصد عملکرد مطلوب است 40تا  20دارند و عملکرد محصول بین 

ها تأثیر خیلی زیادي بر کاهش عملکرد  محدودیت. براي رشد گیاه نامطلوب است ها مشخصه: محدودیت خیلی شدید
درصد عملکرد مطلوب است و هیچگونه سـودآوري بـراي محصـول وجـود      20تا 0محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).N1& N2, 4, 0-40(گردد  ندارد و براي نوع کاربري اراضی مورد نظر توصیه نمی
  

 نیازهاي اقلیمی براي خرما  -2جدول 

  

LANDSCAPE AND SOIL REQUIREMENTS - DATE 

Climatic Characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 
      S1 S2 S3 N1 N2 
0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

Mean temp.of flowering 
stage (°C) 

24 - 25 
24 - 22 

25 - 26 
22 - 19 

26 - 29 
19 - 14 

29 - 30 
14 - 10 - > 30 

< 10  

Mean Temp. of ripening 
Stage (°C) 

32 - 30 
32 - 33 

30 - 27 
33 - 34 

27 - 23 
34 - 36 

23 - 20 
36 - 37 

 
- 

< 20 
> 37 

Mean temp.of growing 
cycle (°C) 

22 - 24 
22 - 19 

24 - 28 
19 - 17 

28 - 33 
17 - 12 

33 - 36 
12 - 7 - > 36 

< 7 

Relative humidity of fruit 
formation (%) 

50 - 55 
50 - 35 

55 - 60 
35 - 30 

60 - 65 
30 - 20 

65 - 80 
20 - 15 - > 80 

< 15 

Relative humidity of 
growing cycle (%) 

50 - 60 
50 - 45 

60 - 70 
45 - 40 

70 - 85 
40 - 35 

>85 
<35 

- 
- - 
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  انتخاب زمین نخلستان - 2- 5-1

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود در انتخاب زمین نخلستان، موارد متعددي باید مدنظر قرار گیرد که می
صـرفه   بـه  مساحت زمین موردنظر باید ازنظر اقتصادي جهت احداث نخلسـتان جدیـد، مقـرون   : مساحت زمین

حـداقل انـدازه   . شـوند  ها در واحـد سـطح نیـز کـم مـی      معموالً هزینهها افزایش یابد  هر چه وسعت نخلستان. باشد
 .هکتار است 10مناسب جهت احداث یک نخلستان تجاري خرما، 

با توجه به ساختار ریشـه نخـل خرمـا، بافـت خـاك زمـین مـوردنظر بایـد جهـت رشـد و تولیـد            : بافت خاك
شـنی و فقیـر ازنظـر مـواد غـذایی،      هـاي   هـاي رسـی سـنگین و خـاك     خاك. محصول بهینه در نخل مناسب باشد

هاي شور با شوري باال نیز با توجه به میـزان شـوري باعـث کـاهش رشـد و نمـو        خاك. مناسب کشت نخل نیستند
  . شوند نخل، کاهش میزان محصول یا حتی در موارد با شوري باال باعث مرگ نخل می

یاري براي کلیه نباتات امري حیـاتی  مصرف و امکان تأمین آب آب در دسترس بودن آب قابل: دسترسی به آب
استفاده توسط  آب در دسترس نیز باید قابل. بنابراین زمین موردنظر باید شرایط دسترسی به آب را دارا باشد. است

تحمـل باشـد و موجـب کـاهش میـزان       بدین معنی که میزان امالح و ترکیبات آن براي نخل خرما قابل. گیاه باشد
  .تجاري آن نشودرشد و تولید اقتصادي یا 

اي انتخـاب شـود کـه در معـرض گسـترش شـهرها، مسـیر         گونه زمین موردنظر باید به: شرایط محدودکننده
. دسـترس باشـد    االمکـان قابـل   هاي ارتباطی نیز حتی ازنظر جاده. نباشد... ها وها، فضاي سبز، پارك ها، اتوبان جاده

  .ید مدنظر قرار گیردامنیت محل انتخاب زمین و فرهنگ مردم منطقه نیز با
ترین مراحل در تولید محصوالت گواهی شده انتخـاب زمـین   به هر حال با توجه به موارد فوق یکی از مهم

الذکر به مـوارد زیـر نیـز توجـه     براي انتخاب زمین مناسب بایستی عالوه بر مسائل عمومی فوق. مناسب است
  :نمود
 .گذشته از فاضالب استفاده نشده باشدبا توجه به سوابق کشت و کار در آن در سه سال  - 1
 .متر از آن فاصله داشته باشد 50-100در مجاورت جاده هاي اصلی قرار نگرفته باشد و یا حداقل  - 2
 .هاي سم و کود و غیر معتبر و به مقادیر زیاد استفاده نشده باشدهاي قبلی از نهادهدر کشت - 3
 . سموم نباشد و ینهاي غیرمجاز فلزات سنگخاك مورد استفاده حاوي غلظت - 4
  

  .باشدمی 3 شده نیازهاي خاکی خرما مطابق با جدول با توجه به موارد ذکر
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  نما براي خرما نیازهاي خاکی و زمین - 3جدول 

LANDSCAPE AND SOIL REQUIREMENTS – DATE 

Land characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 
 

S1 S2 S3 N1 N2 
0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 
Topography (t)       

Slope (%) 
 

0 – 3 
 

3 – 5 
 

5 – 10 
 

10 – 15 
 

15 – 18 
 

> 18 
 

Wetness (w)         
Flooding F0 - F1 F2 F3 F4 

Drainage Well, Good Moderate Imperfect 
Poor and Aeric, 

Poor but 
Drainable 

Poor not 
Drainable 

Very 
Poor 

Physical soil 
Characteristics (s)       

Texture / Structure L, SL  CL, LS, SiL SC, Si, SCL SiCL, SiC, 
SiCm, C, S 

Cm, C+60v, 
C+60s, C-
60v, C-60s 

  

Coarse Fragment (%) 0 – 5 5 - 15 15 - 35 35 - 55 55 - 65 > 65 
Soil Depth (cm) > 150 150 - 120 120 - 100 100 - 75 75 - 60 < 60 

CaCO3 (%) 0 - 25 25 - 38 38 - 50 50 - 60 60 - 70 > 70 
Gypsum (%) 0 - 3 3 - 8 8 - 16 16 - 24 24 - 35 > 35 
Soil fertility 

characteristics (f)         

pH (H2O) 6.5 - 7.5 
6.5 - 6.2 

7.5 - 7.8 
6.2 - 5.8 

7.8 – 8.2 
5.8 – 5.5 

8.2 - 8.7 
< 5.5 

8.7-8.9 
- 

>8.9 
- 

Organic Carbon (%)         
Salinity & Alkalinity 

(n)         

EC (dS/m) 0 - 3 3 - 8 8 - 15 15 - 25 25 - 35 > 35 
ESP (%) 0-5 5 - 12 12 - 24 24 - 44 44 - 55 > 55 

  
  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت - 5-2

الزم است ضمن انجام نمونه بـرداري و تجزیـه خـاك و آب نسـبت بـه توصـیه        نخلستانقبل از کشت محصول 
بدین منظور نسبت به تهیه نمونه خـاك و آب بـه صـورت زیـر اقـدام      . کودي براي مصرف کودهاي پایه اقدام نمود

تا بر اساس نتایج تجزیـه خـاك و آب   هاي مورد تأیید ارسال گردد ها براي تجزیه به آزمایشگاهنموده و سپس نمونه
عالوه بـر تجزیـه خـاك و آب بـراي عناصـر      . نسبت به توصیه کودهاي مورد نیاز به صورت پایه و سرك اقدام گردد

فهرسـت و   4شوند که در جـدول  گیري واقع میغذایی گیاه و توصیه کودي، فلزات سنگین آالینده نیز مورد اندازه
  . ه استگیري آن آمدهاي اندازهدوره
  

  برداري خاكروش نمونه - 5-2-1
پذیر نبوده و الزم است هنگامی که بخواهیم ویژگی خاکی را تعیین کنیم معموال آزمایش همه خاك امکان

هاي خاك بایستی معرف و نماینده خاك منطقه موردنظر باشند و در فاصله زمانی نمونه. برداري انجام گیردنمونه
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برداري از خاك بایستی بر اساس استانداردهاي نمونه. گیري دست خوش تغییرات نشوندزهبرداري تا اندابین نمونه

در . انجام گرفته و موارد آن رعایت شود که در زیر به برخی موارد مهم آن اشاره شده است 1برداري از خاكنمونه
  .تر به استانداردهاي مربوط مراجعه شودصورت نیاز به اطالعات کامل

تر از تر، شبیهاما مناطق نزدیک. کنداي به نقطه دیگر تغییر میهاي خاك از نقطهویژگی: برداريالگوي نمونه
باشد که در این نوع وابستگی به وابستگی مکانی موسوم می. مناطقی هستند که فاصله آنها از همدیگر دورتر است

  . ري وجود داردبرداالگوهاي مختلفی براي نمونه. علم زمین آمار اهمیت بسیاري دارد
از جمله . شودبرداري انجام میکه بر اساس شبکه مربع یا مستطیلی منظم، نمونه :الگوي شبکه منظم - 1

  .باشندمزایاي شبکه منظم آن است که به سادگی پیاده شده و ابعاد شبکه نیز قابل تغییر می
  

 
  برداري منظمنمونه -3شکل 

  
این روش و الگو در . گیرددر منطقه موردنظر انجام میN ،W،S ، Xکه به صورت  :الگوي نامنظم -2

  .کاربرد وسیعی دارد) زراعت و باغبانی(کشاورزي 
  

  
 Xو  Wبرداري نامنظم به صورتنمونه - 4شکل 

  
بدین . شودهاي خاك از نقاط تعیین شده به صورت تصادفی برداشته میکه نمونه :روش الگوي تصادفی -3

شوند اي استخراج میهاي رایانهبرداري با استفاده از اعداد تصادفی که از جداول آماري یا برنامهمنظور نقاط نمونه
  . شوندتعیین می

                                                             
راهنماي  :سازمان ملی استاندارد ایران، قسمت دوم10962-1هاي نمونه برداري استاندارد راهنماي طراحی، برنامه :قسمت اولکیفیت خاك،  ١

 )10962- 3 استاندارد( راهنماي ایمنی: و قسمت سوم) 10962- 2استاندارد(روشهاي نمونه برداري
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  برداري تصادفینمونه -5 شکل

 
اي تقسیم شده و تعداد هاي شبکهدر این روش منطقه به تعدادي سلول :ايبرداري تصادفی طبقهنمونه -4

  . شوندبرداري بطور تصادفی انتخاب میمشخصی از نقاط نمونه
  

  
  ايبرداري تصادفی طبقهنمونه -6شکل 

  

  براي اراضی کشاورزي زراعی . شودمعموالً این عمق با توجه به اهداف موردنظر تعیین می :برداريعمق نمونه
  . شودمتري در نظر گرفته میسانتی 60- 90و  30-60، 0-30ها و براي باغ 60-30، 30-0

گرم  2000گرم بوده و در صورت نیاز به ذخیره و نگهداري آن حداقل  500حداقل مقدار نمونه  :مقدار نمونه
  . وزن دارد

در مواردي که الزم است تا متوسط غلظت یک ماده یا یک پارامتر در یک الیه را تعیین  :هاترکیب نمونه
  . نمایندخلوط کرده و یک نمونه مرکب تهیه مینمونه انفرادي را با یکدیگر م 25در این حالت حداقل . کنند

اي یا مارپیچی استوانه) اوگر(برداري برداري خاك از مته نمونهبراي نمونه :برداريوسایل و ابزار نمونه
هاي مرطوب هاي شنی و خشک و نوع مارپیچی باز براي خاكاي بسته، براي خاكشود که نوع استوانهاستفاده می
بایستی . توان از بیلچه و یا بیل استفاده کردبرداري میدر صورت عدم دسترسی به مته نمونه. باشدمناسب می

  .برداري فاقد هر گونه آلودگی و زنگ زدگی باشددقت نمود که وسیله نمونه
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آلودگی  بایستی ضمن استحکام کافی احتمال هاي خاكظروف نگهداري نمونه: هاحمل و نقل و نگهداري نمونه

همچنین بایستی . باشدبدین منظور استفاده از ظروف پلی اتیلنی دهانه گشاد مناسب می. را به حداقل برساندو تغییر 
هاي خاك بایستی بالفاصله پس از نمونه. برداري نیز عاري از هر گونه آلودگی باشدتوجه داشت که خود ظرف نمونه

  . نمونه برداري به آزمایشگاه منتقل شوند
... بردار وبرداري، زمان، عمق، نام نمونههاي خاك بایستی مشخصات محل نمونهنمونه برروي :زنیبرچسب

داده شود به نحوي که امکان ازبین رفتن یا پاك شدن آنها وجود  درج گردیده و بر روي ظرف و یا داخل آن قرار
دام و در اختیار آزمایشگاه پس از انتقال نمونه نسبت به خشک کردن آن و سپس الک نمودن آن اق. نداشته باشد

  .گیردمیقرار 
- بهترین شرایط نمونه. برداري از مزارع یک ماه قبل از کشت استبهترین زمان نمونه :برداريزمان نمونه

-روز پس از گذشت آبیاري می 3- 5برداري خاك زمانی است که خاك به اصطالح گاورو شده باشد که معموالً 
برداري و رفت و آمد در مزرعه و زمین خیلی خشک به ل بروز مشکل در نمونهزمین خیلی مرطوب به دلی. باشد

همچنین خاك داخل مته قبل از باال آمدن از داخل چاله . علت مشکل در وارد نمودن مته در زمین سخت است
  .لذا زمان مناسبی براي نمونه برداري نیست. ریزدبیرون می

  
  برداري آب روش نمونه -5-2-2

گر خصوصیات واقعی منبع اصلی  گیري آب بدست آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایان نمونههدف از 
گیري، تناوب  گیري، زمان نمونه ترین عوامل براي رسیدن به این مقصود عبارتند از نقاط نمونهمهم. باشد
ذکر  2347ایران به شماره  این موارد در استاندارد ملی. گیري و حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمایش نمونه

اما بطور خالصه برخی موارد در زیر اشاره . شده که براي دسترسی به اطالعات کامل بایستی به آن مراجعه نمود
 . شودمی

در صورت عدم دسترسی به ظروف . گیري را از قبل با آب مقطر تمیز شسته و خشک نماییدظرف نمونه -
   .اند، استفاده کنیدی سفید که از مواد درجه یک ساخته شدهتوانید از ظروف پالستیکاي میشیشه
برداري ظرف را چندین بار با آب موردنظر اما قبل از نمونه .کندحجم دو لیتري براي ظرف کفایت می -

  .شستشو دهید
  .ارسال کنیدبرداري آنها برچسب زده و بالفاصله به آزمایشگاه درب ظروف را کامالً بسته و با ذکر تاریخ نمونه - 
  

  آنالیزهاي خاك، آب و گیاه مورد نیاز در  نظام محصوالت گواهی شده -5-2-3
ها در تولید محصوالت گواهی شده الزم است تا بر اساس براي مدیریت صحیح منابع خاك و آب و نهاده

گیاهان به ویژه انجام آزمون خاك و گیاه از جمله مواردي است که هم براي مدیریت . مدیریت تلفیقی عمل نمود
باشد عناصر غذایی و شوري و هم براي جلوگیري از باالبودن احتمالی عناصر آالینده مورد نیاز و ضروري می

  .)5تا  4جدول (
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  آنالیزهاي مورد نیاز خاك براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده -4جدول 

 توضیحات عمق تواتر نوع آنالیز ردیف
  0-30 سال یکبار 5  بافت 1

2 
EC 
pH 

SAR 

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30-0  
  و
60 -30 

در صورت تغییر شوري منابع آب و 
 خاك هر ساله اندازه گیري شود

3 

OC 
P 
K 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu* 

B 
Mo 

  سال یکبار 2
  سال یکبار 2
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 5

30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0 

در صورت تغییر بایستی پس از آن 
 .اندازه گیري انجام شود

4 

Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30-0  
30-0  
30-0  
30-0 

اندازه گیري در سال اول ضروري  -
  .است

در صورت وجود منبع آلودگی هر  -
 .بایستی انجام گیردساله 

  ضروري براي اندازه گیري در سال اول قبل از کشت*   

  
  پارامترهاي مورد نیاز در تجزیه آب آبیاري براي تولید محصوالت گواهی شده - 5جدول 

 توضیحات تواتر نوع آنالیز ردیف

1 
  هدایت الکتریکی

  اسیدیته
  نسبت جذب سدیم

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 pHدر صورت باال بودن 

2 

 غلظت فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

 
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

 
  اندازه گیري در سال اول ضروري است

  

  
  خرما کاشت سازي وآماده مدیریت -6
 سازي بستر کشت آماده - 6-1

  :سازي بستر کشت شامل مراحل ذیل باشدآماده
در . حذف بقایاي گیاهان قبلی بیمار و شکسته و غیره قبل از آغاز سایر عملیات الزامی است :سازي زمین پاك

هاي فرسوده، شکسته و بیمار باید به روش مناسـب جهـت    مانده از سایر گیاهان یا شاخه هاي باقی صورت وجود تنه
قبیل شخم، دیسک، تهیه گوده، عبـور و  چراکه بسیاري از این بقایا در انجام عملیاتی از . حذف این بقایا اقدام نمود
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ها هستند و کانون آلـودگی را در زمـین    همچنین این بقایا محل تجمع آفات و بیماري. کنند مرور مشکل ایجاد می

  .کنند نخلستان ایجاد می
که زمین نیاز به تسطیح اساسی داشته باشد باید نقشه توپوگرافی زمین تهیه و سپس اقدام  درصورتی :تسطیح

تـوان جهـت    البته در بسیاري موارد که نیاز به تسطیح اساسی وجود ندارد بدون تهیه نقشه نیز می. تسطیح شودبه 
  .تر و حذف بقایاي گیاهی، با وسایل موردنظر اقدام به تسطیح حداقل نمود بهبود وضعیت سطح خاك و آبیاري راحت

ایـد بـا توجـه بـه شـرایط آب آبیـاري در       انتخاب سیستم و نحوه آبیاري نخلستان ب :انتخاب سیستم آبیاري
در صـورت کمبـود آب آبیـاري و اسـتراتژیک بـودن نقـش آن و امکـان        . دسترس و شرایط اقتصادي صورت پذیرد

ها مصرف آب  در این روش. بهره گرفت...) اي، بابلر و قطره(فشار  هاي آبیاري تحت توان از سیستم گذاري، می سرمایه
البته یکی از مشـکالت  . شود هاي هرز تا حدود زیادي کنترل می د و همچنین رشد علفشده خواهد بو  کامالً تنظیم

هاي داراي مشکالت شوري توأم خاك و آب، تجمع نمک در فواصل بین درختان اسـت   ویژه در زمین ها به این روش
وجـود در   ایـن  بـا . تصورت غرقابی قابل تعـدیل و کنتـرل اسـ    خاك به) معموالً ساالنه(اي  که با انجام آبشویی دوره

بندي زمین نخلستان بـراي احـداث شـیارهاي     فشار، از اهمیت تسطیح و شیب صورت انتخاب سیستم آبیاري تحت
  .شود آبیاري کاسته می

بدین گونه که بر . بندي و احداث شیارهاي آبیاري الزامی است در صورت انتخاب سیستم آبیاري سطحی، قطعه
ب آبیاري و به ازاي تعداد مشخصی نخل بر روي هر ردیف، شیارها یا اساس وضعیت شیب زمین و میزان آ

البته در کنار این شیارهاي . صورت قطعه به قطعه آبیاري شود شوند تا نخلستان به هایی در نظر گرفته می جویچه
نوبت   ي،پس از مشخص کردن محل شیارهاي آبیار. شود آبیاري معموالً یک مسیر عبور و مرور نیز در نظر گرفته می

ها  برداري، محل و مسیر دقیق کانال ابتدا توسط دوربین نقشه. رسد هاي اصلی آبیاري می به تعیین محل کانال
چراکه . در طراحی شیارهاي آبیاري باید حداکثر دقت را لحاظ نمود. شود ها می مشخص و سپس اقدام به احداث آن

هاي آب مصرفی و هدر رفتن زمین باال خواهد رفت بلکه  تنها هزینه در صورت احداث شیارهاي عریض و عمیق نه
الزم به ذکر است که تسطیح . هاي هرز در این شیارها مشکالت متعددي را به دنبال خواهد داشت رویه علف رشد بی

  .اولیه مناسب یا ایجاد شیب کم و یکنواخت در زمین نقش بسیار مهمی در انجام بهینه عملیات آبیاري دارد
  

  
  فاصله مناسب شیار آبیاري و گوده کاشت نهال - 7شکل 
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در این مرحله با توجه به موقعیت زمین و با در نظـر داشـتن روش آبیـاري و تعیـین      :هاي کشت تعیین محل

ها یا شیارهاي آبیاري توسط وسایل الزم  ها و مسیر لوله هاي کاشت نخل ها، محل دقیق گوده جهت خطوط و ردیف
  .ها شود له بعدي اقدام به حفر آنشود تا در مرح تعیین می

  

            
  برداري زمین احداث نخلستان مساحی و نقشه - 8شکل 

 
هـا   هاي کاشـت، عملیـات احـداث آن    پس از عملیات تسطیح زمین و تعیین محل دقیق گوده: ها احداث گوده

  :هاي کشت نخل خرما به شرح زیر هستند نکات اساسی در احداث گوده. شود آغاز می
هـر چـه   . ابعاد گوده کاشت را باید با توجه به بافت خـاك تعیـین نمـود    :ها، زمان و نحوه احداث ابعاد گوده

تر و خـاك ازنظـر    تر گرفت و هر چه بافت خاك سنگین توان کم تر و حاصلخیزتر باشد ابعاد گوده را می خاك سبک
 1×1×1هـا را   طورکلی و معموالً ابعاد گوده به. فتمواد غذایی و آلی فقیرتر باشد باید عمق گوده را بیشتر در نظر گر

از دوسوم بقیـه  ) سوم باالیی یک(اي عمل نمود که خاك سطحی  گونه ها باید به در حفر گوده. گیرند متر در نظر می
هـا را بسـته بـه     حفـر گـوده  . شـود  خاك جدا شود چراکه کود شیمیایی هنگام کشت، با خاك سطحی مخلوط مـی 

توان توسط بیل دستی و بیل مکانیکی انجام داد که البته سـرعت عمـل در حالـت     دسترس می شرایط و وسایل در
هاي سبک و حاصلخیز که ابعاد گوده کمتر است نیـز   استفاده از مته پشت تراکتوري نیز در خاك. اخیر بیشتر است

اي عمل نمـود کـه    گونه ا باید بهه در ارتباط با زمان احداث گوده. استفاده است هزینه قابل عنوان روش سریع و کم به
هـا بـا    در این صورت زمان الزم جهت پر کردن گـوده . ها شود حداقل شش ماه قبل از زمان کاشت اقدام به حفر آن

ها  مخلوط خاکی، آبیاري اولیه و نشست خاك، رشد بذور علف هرز موجود در کود دامی و فرصت مبارزه اولیه با آن
  .فراهم خواهد گردید

  
  پیشنهاد ارقام سازگار براي توسعه محصول  گواهی شده و خرماخصوصیات مختلف ارقام  -6-2

وع این ارقام، میوه خرمـاي  از مجم. آمده است 6 جدولبندي کلی ارقام تجاري خرما از نظر بافت میوه در  دسته
نـور بـه دلیـل     ارقام استعمران، پیارم، بِرحی، مضافتی، زاهدي، کبکاب، ربی، دیري، شاهانی، گنطار، مجول و دگلت

  .و کار یا اهمیت جهانی از اهمیت شاخصی برخوردار هستند  سازگاري، توسعه کشت
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 بندي ارقام خرما بر اساس درصد رطوبت میوهدسته - 6جدول 

  ارقام خشک  خشک ارقام نیمه ارقام نرم
  زاهدي استعمران مضافتی

  دیري  مجول  مرداسنگ
  توري  نور دگلت  برحی
  کلگی  پیارم  خصب
  پیمازو  فرسی  کریته
  شکن سنگ  حلّاوي  شکر
    شهابی  گنطار
    قنبري حاج  کبکاب

    ربی  محمدي حاجی
    خاصویی  شاهخونی
    خنیزي  شاهانی

    بریم  
  

درصـداز   90ترین رقم صادراتی کشـور اسـت و حـدود     خشک استعمران مهم رقم نیمه):سایر(رقم استعمران 
ایـن رقـم   . درصد از صادرات خرماي کشور را به خـود اختصـاص داده اسـت   45صادرات خرماي استان خوزستان و 

راي درخـت آن دا . شـود  درصد سطح زیر کشت این استان را شامل می 80مختص استان خوزستان است و بیش از 
کیلـوگرم   50متوسـط  (محصول است  اندازه تاج و میزان رشد متوسط است؛ اما از نظر میزان محصول جزو ارقام کم

از میوه این رقـم  . میوه آن صرفاً صادراتی و در بین کشورهاي خارجی داراي بازارپسندي مطلوبی است). در درخت
سـازي،   در صنایع مختلـف غـذایی ماننـد بیسـکویت    هاي جانبی جهت استفاده  در کشورهاي مختلف، انواع فراورده

شـود؛ امـا شـاید     تهیه مـی ... پزي و شیرینی، شیره، ترشی، لواشک، سرکه، پرورده، شهد خرما و  سازي، کیک نوشابه
  .ترین کاربرد میوه آن در کشورهاي خارجی، تهیه الکل و مشروبات الکلی است مهم

اي  اي روشن و در مرحله خرما قهوه ، در مرحله رطب قهوهزرد) خارك(رنگ میوه این رقم در مرحله خالل 
. گرم متغیر است 10تا  7وزن میوه از . متر است متر و قطر آن حدود دو سانتی سانتی 5- 3طول میوه آن . است

در ). 9 شکل( بذر میوه آن کشیده و باریک است. اي و کالهک آن زردرنگ و برآمده است شکل میوه آن استوانه
این رقم نسبت به کنه تارتن خرما نسبتاً . برداشت است  ستان میوه این رقم در اواخر شهریورماه قابلاستان خوز
هاي شادگان، آبادان و خرمشهر، دارخوین،  ترین مناطق کشت رقم استعمران شامل شهرستان مهم. مقاوم است

  .اروندکنار و اهواز است
  

        
 میوه خرماي رقم استعمران - 9شکل 
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بدین معنـا کـه ایـن    . ترین ارقام تجاري انحصاري کشور است ترین و گران این رقم یکی از باکیفیت :پیارمرقم 

شـود و مقـدار    میـوه آن اغلـب صـادر مـی    . رقم مختص کشور ما است و تاکنون در هیچ کشوري تولید  نشده است
منشـأ و  . شـود  رد بازارهـاي داخلـی مـی   جزئی از آن با فاصله قیمتی بسیار زیاد نسبت به میوه سایر ارقام خرمـا، وا 

رقم پیارم نسبت به رطوبت هوا حسـاس و جهـت تولیـد    . آباد استان هرمزگان است خاستگاه این رقم منطقه حاجی
میزان رشد درخت و اندازه تاج آن متوسط است و قـدرت تولیـد   . میوه تجاري نیازمند شرایط خشک و خنک است

خـوري و جهـت    میوه آن جهت مصارف مختلـف تـازه  ). یلوگرم در درختک 60متوسط (محصول متوسطی نیز دارد 
  .رود هاي مختلف به کار می هاي با وزن اي و همچنین در بسته دانه دانه، دوتایی، سه هاي مختلف تک بندي بسته

ه اي شکالتی تا تیر اي روشن و در مرحله خرما قهوه در مرحله رطب قهوه  رنگ میوه آن در مرحله خارك زردرنگ،
. گرم متغیر است 12تا  10وزن میوه از . متر است متر و قطر آن حدود دو سانتی سانتی 5/3-5طول میوه آن . است

در ). 10 شکل( بذر میوه آن کشیده و باریک است. اي و کالهک آن زردرنگ و برآمده است شکل میوه آن استوانه
ترین مناطق کشت رقم  مهم. برداشت است رماه قابل آباد میوه این رقم در اواخر شهریور و اوایل مه منطقه حاجی

  .آباد هرمزگان است پیارم منطقه حاجی
  

        
  میوه خرماي رقم پیارم - 10شکل 

  

-المللی است که منشـأ اصـلی آن منـاطق آبـادان     ترین ارقام تجاري بین رقم برحی ازجمله مطلوب: رقم برحی
است که در هر سه مرحلـه خـالل، رطـب و تمـر     ) نرم(این رقم جزو ارقام تر . خرمشهر در ایران و بصره عراق است

غالـب کشـت آن در    منطقـه . صورت خـالل و رطـب اسـت    ترین مصرف آن به البته بیش. مصرف است  قابل) خرما(
اوري به دلیل عدم توسـعه فنـ  . اهواز استهاي آبادان، خرمشهر، اروندکنار و  ویژه در شهرستان استان خوزستان و به

صادرات خالل و رطب آن تاکنون میوه این رقم اغلب مصرف داخلی داشته و از بازارپسندي مناسبی نیز برخـوردار  
. ي این رقم در کشور، یقیناً از عمده ارقام بازارپسند خارجی خواهـد بـود  بند اندازي صنایع بسته در صورت راه. است

تر از میوه این رقـم در سـایر    که طعم و مزه میوه رقم برحی ایران و عراق بسیار بهتر و مطلوب توجه این  نکته جالب
پررشـدترین و  درخـت رقـم برحـی    . فارس است و در این کشورها طرفـداران بسـیاري دارد   کشورهاي حاشیه خلیج

ترین تاج را در بین سایر ارقام خرما داراست و تاج آن از زیبـایی خاصـی برخـوردار اسـت کـه در طراحـی        گسترده
  .توان از آن بهره برد ها و اماکن تفریحی می فضاهاي سبز، پارك

شکل میوه . استي   ا اي روشن و در مرحله خرما قهوه میوه این رقم در مرحله خالل زردرنگ، در مرحله رطب قهوه
متر و قطر آن  سانتی 5/3تا  3گرم، طول آن از  11تا  9وزن میوه آن از . آن بیضی، کالهک آن زردرنگ و تورفته است
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رقم برحی . برداشت است میوه این رقم در استان خوزستان در شهریورماه قابل). 11 شکل( متر است سانتی 3تا  5/2

  .کیلوگرم در درخت است 150د آن در مرحله تولید تجاري حدود جزو ارقام پرمحصول است و متوسط عملکر
هاي  کش ها با استفاده از کنه پاشی میوهاین رقم به کنه تارتن بسیار حساس است و در صورت لزوم مبارزه، محلول

شدت  هاي اخیر به سطح زیر کشت این رقم در سال. ضروري است) اوایل مرحله کیمري(خردادماه  15مجاز در 
  .عه یافته استتوس

  

        
  میوه خرماي رقم برحی -11شکل 

  

رقم زاهدي جزو ارقام خشک و بازارپسند کشور است و ازجمله محدود ارقامی است که رنگ میـوه آن  : زاهدي
. تر مناطق جنوب استان خوزستان، بوشهر و فراشـبند فـارس اسـت    منشأ آن بیش. در مرحله خرما زرد روشن است

به دلیل خشک بودن بافـت  . بر مصرف داخلی، از بازارپسندي مناسبی جهت صادرات برخوردار استمیوه آن عالوه 
میـزان رشـد   . جایی است؛ اما میوه آن نسبت به آفات انبـاري حسـاس اسـت    حمل و نقل و جابه راحتی قابل میوه به

 60متوسط (سطی نیز دارد درخت نستا زیاد و اندازه تاج آن بین متوسط تا بزرگ است و قدرت تولید محصول متو
دانـه، دوتـایی،    هاي مختلف تـک  بندي خوري و جهت بسته میوه آن جهت مصارف مختلف تازه). کیلوگرم در درخت

  .رود هاي مختلف به کار میهاي با وزن اي و همچنین در بسته دانه سه
اي بسیار  ما زرد تا قهوهاي روشن و در مرحله خر در مرحله رطب قهوه  رنگ میوه آن در مرحله خارك زردرنگ،

گرم متغیر  9تا  7وزن میوه از . متر است متر و قطر آن حدود دو سانتی سانتی 4-3طول میوه آن . روشن است
). 12شکل( بذر میوه آن کشیده و باریک است. اي و کالهک آن زردرنگ و برآمده است شکل میوه آن کوزه. است

رقم زاهدي به دلیل . برداشت است شهریور و اوایل مهرماه قابلدر استان خوزستان میوه این رقم در اواخر 
تحمل سرما و مقاومت نسبی به   پذیري با شرایط مختلف آب و هوایی، فرد خود مانند سازش هاي منحصربه ویژگی

ترین مناطق کشت آن  یابد؛ اما مهم کنه تارتن خرما در اغلب مناطق خرماخیز کشور کشت و پرورش می
  .زستان، بوشهر و فارس هستندهاي خو استان

  

        
  میوه خرماي رقم زاهدي - 12شکل 
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منشـأ ایـن رقـم اغلـب     . اسـت ) تـر (رقم کبکاب ازجمله ارقام تجاري کشـور و داراي بافـت میـوه نـرم     :کبکاب

میوه آن بسیار بازارپسند بازارهاي داخلی و همچنـین خـارجی اسـت و    . هاي بوشهر، فارس و خوزستان است استان
ونقـل و   به دلیل نرم بـودن بافـت میـوه و حساسـیت در برابـر فشـردگی، حمـل       . ازجمله ارقام صادراتی کشور است

میـزان رشـد   . هایی است؛ اما میوه آن از قـدرت انبـارداري و مانـدگاري خـوبی دارد     جایی آن داراي محدودیت جابه
متوسـط  (ولید محصول متوسـطی نیـز دارد   درخت نسبتا زیاد و اندازه تاج آن بین متوسط تا بزرگ است و قدرت ت

بنـدي آن یـا    معموالً جهت بسـته . رود خوري به کار می میوه آن جهت مصارف مختلف تازه). کیلوگرم در درخت 70
هـاي مختلـف قابـل     ها و وزن در صورت استفاده از حلبی، در اندازه. شود حجم یا حلبی استفاده می هاي کم از کارتن

  .بندي است بسته
. اي تیره است اي روشن و در مرحله خرما قهوه در مرحله رطب قهوه  وه آن در مرحله خارك زردرنگ،رنگ می

شکل میوه . گرم متغیر است 18تا  12وزن میوه از . متر است سانتی 3متر و قطر آن حدود  سانتی 5-4طول میوه آن 
در استان ). 13 شکل( و باریک استبذر میوه آن کشیده . آن بیضوي کشیده و کالهک آن زردرنگ و برآمده است

هاي بوشهر، فارس و  ترین مناطق کشت آن استان مهم. برداشت است خوزستان میوه این رقم در مهرماه قابل
 .خوزستان هستند

  

       
  میوه خرماي رقم کبکاب -13شکل 

  

منشـأ ایـن رقـم    . اسـت خشک  رقم ربی ازجمله ارقام مهم و تجاري کشور است که داراي بافت میوه نیمه: ربی
میوه آن بسیار بازارپسند بازارهاي داخلی و همچنین خارجی اسـت و ازجملـه ارقـام    . اغلب منطقه بلوچستان است

میزان رشد درخت نسبتا زیـاد  . میوه آن از قدرت انبارداري و ماندگاري خوبی برخوردار است. صادراتی کشور است
کیلـوگرم در   70متوسـط  (قدرت تولید محصـول متوسـطی نیـز دارد    و اندازه تاج آن بین متوسط تا بزرگ است و 

  .رود خوري به کار می میوه آن جهت مصارف مختلف تازه). درخت
اي متمایل به  اي روشن و در مرحله خرما قهوه در مرحله رطب قهوه  رنگ میوه آن در مرحله خارك قرمزرنگ،

متر و قطر آن حدود دو  سانتی 3-5/4طول میوه آن . داردمیوه آن شباهت فراوانی با میوه رقم پیارم . سیاه است
اي کشیده و کالهک آن زردرنگ و  شکل میوه آن استوانه. گرم متغیر است 10تا  8وزن میوه از . متر است سانتی

در منطقه بلوچستان میوه این رقم در اواخر شهریور و . بذر میوه آن کشیده و باریک است). 14 شکل( برآمده است
 .ترین مناطق کشت آن منطقه بلوچستان است مهم. برداشت است  ه قابلمهرما

  



 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده                                                                                  20

 

        
  میوه خرماي رقم ربی -14شکل 

 
منشأ ایـن رقـم   . است) تر(رقم مضافتی نیز ازجمله ارقام تجاري کشور است که داراي بافت میوه نرم : مضافتی
میوه آن بسیار بازارپسند بازارهاي داخلی و همچنین . هاي کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است اغلب استان

به دلیل نرم بودن بافـت میـوه و حساسـیت در برابـر فشـردگی،      . خارجی است و ازجمله ارقام صادراتی کشور است
میزان انبارداري و ماندگاري میوه آن بسیار ضعیف است و در . هایی است جایی آن داراي محدودیت ونقل و جابه حمل

  .شود ها واقع می سرعت ترش و یا مورد هجوم انواع قارچ بودن رطوبت نسبی محیط میوه به صورت باال
میزان رشد درخت آن بسیار زیاد و اندازه تاج آن بسیار بزرگ است و از قدرت تولید محصول فراوانی نیز 

. رود ر میخوري به کا میوه آن جهت مصارف مختلف تازه). کیلوگرم در درخت 120متوسط (برخوردار است 
  .شود حجم استفاده می هاي کم بندي آن از کارتن معموالً جهت بسته

اي بسیار تیره تا سیاه و در مرحله خرما سیاه  در مرحله رطب قهوه  رنگ میوه آن در مرحله خارك قرمزرنگ،
. متغیر استگرم  16تا  14وزن میوه از . متر است متر و قطر آن حدود سه سانتی سانتی 4- 5طول میوه آن . است

). 15شکل ( بذر میوه آن نسبتاً کوتاه و ضخیم است. شکل میوه آن بیضوي و کالهک آن زردرنگ و برآمده است
هاي کرمان،  ترین مناطق کشت آن استان مهم. برداشت است  در استان کرمان میوه این رقم در مهرماه قابل

  .هرمزگان و بلوچستان هستند
  

        
  رقم مضافتی میوه خرماي -15شکل 

  

میـوه آن  . تر استان خوزستان اسـت  منشأ آن بیش. رقم دیري جزو ارقام خشک و بازارپسند کشور است: دیري
به دلیل خشـک بـودن بافـت میـوه     . عالوه بر مصرف داخلی، از بازارپسندي مناسبی جهت صادرات برخوردار است

میـزان رشـد درخـت    . به آفات انباري حساس اسـت  جایی است؛ اما میوه آن نسبت ونقل و جابه راحتی قابل حمل به
میـوه آن  ). کیلـوگرم در درخـت   40متوسـط  (کم و اندازه تاج آن کوچک است و قدرت تولید محصول اندکی دارد 
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اي و همچنـین در   دانـه  دانـه، دوتـایی، سـه    هـاي مختلـف تـک    بندي خوري و جهت بسته جهت مصارف مختلف تازه

  .رود کار میهاي مختلف به هاي با وزن بسته
اي مایل به  اي روشن و در مرحله خرما قهوه در مرحله رطب قهوه  رنگ میوه آن در مرحله خارك قرمزرنگ،

. گرم متغیر است 7تا  6وزن میوه از . متر است سانتی 2متر و قطر آن حدود  سانتی 4-3طول میوه آن . قرمز است
در ). 16 شکل( بذر میوه آن کشیده و باریک است .شکل میوه آن کشیده و کالهک آن زردرنگ و برآمده است

عنوان میوه  در منابع مختلف از رقم دیري به .برداشت است  استان خوزستان میوه این رقم در اواخر شهریور قابل
البته با توجه به انواع مختلف دیابت مشاوره با پزشک . شود مناسب جهت مصرف افراد مبتال به دیابت نام برده می

  .ترین منطقه کشت این رقم استان خوزستان است مهم. الزامی استمتخصص 
  

         
  میوه خرماي رقم دیري - 16شکل 

 

منشأ این رقم اغلب اسـتان  . و ازجمله ارقام تجاري کشور است) تر(رقم شاهانی داراي بافت میوه نرم : شاهانی
بـه  . جمله ارقام صادراتی کشور اسـت  است و ازمیوه آن بازارپسند بازارهاي داخلی و همچنین خارجی . فارس است

. هـایی اسـت   جایی آن داراي محـدودیت  ونقل و جابه دلیل نرم بودن بافت میوه و حساسیت در برابر فشردگی، حمل
میزان رشد درخت نسبتاً زیاد و انـدازه  . است) پفکی شدن(شدن پوست از میوه  یکی از مشکالت میوه این رقم جدا

میـوه  ). کیلوگرم در درخـت  70متوسط (فع است و داراي قدرت تولید محصول متوسطی است تاج آن بزرگ و مرت
میوه آن همچنین از قدرت فراوري خوبی برخـوردار اسـت و در   . رود خوري به کار می آن جهت مصارف مختلف تازه

  .گیرد استفاده قرار می هاي خوراکی مورد انواع فراورده
طول . اي است اي روشن و در مرحله خرما قهوه در مرحله رطب قهوه  گ،رنگ میوه آن در مرحله خارك زردرن

شکل میوه آن . گرم متغیر است 10تا  9وزن میوه از . متر است متر و قطر آن حدود دو سانتی سانتی 5-4میوه آن 
ستان در ا). 17شکل( بذر میوه آن کشیده و باریک است. اي کشیده و کالهک آن زردرنگ و برآمده است استوانه

  .ترین منطقه کشت آن استان فارس است مهم. برداشت است  فارس میوه این رقم در شهریور و مهرماه قابل
  

        
  میوه خرماي رقم شاهانی - 17شکل 
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منشأ این رقم اغلب اسـتان  . و ازجمله ارقام تجاري کشور است) تر(رقم گنطار نیز داراي بافت میوه نرم : گنطار

بـه  . جمله ارقام صادراتی کشـور اسـت   آن بازارپسند بازارهاي داخلی و همچنین خارجی و از میوه. خوزستان است
هـایی اسـت؛    جایی آن داراي محدودیت ونقل و جابه دلیل نرم بودن بافت میوه و حساسیت در برابر فشردگی، حمل

وسط و انـدازه تـاج آن نیـز    میزان رشد درخت مت. اما میوه آن از قدرت انبارداري و ماندگاري خوبی برخوردار است
میوه آن جهـت مصـارف   ). کیلوگرم در درخت 70متوسط (متوسط است و قدرت تولید محصول متوسطی نیز دارد 

حجـم   هاي کـم  بندي آن از کارتن معموالً جهت بسته. رود خوري و همچنین تولید شیره خرما به کار می مختلف تازه
  .شود استفاده می

اي تیره و طول  اي روشن و در مرحله خرما قهوه در مرحله رطب قهوه  خارك زردرنگ،رنگ میوه آن در مرحله 
شکل میوه آن . گرم متغیر است 5تا  4وزن میوه از . متر است متر و قطر آن حدود دو سانتی سانتی 5/2-3میوه آن 

در . )18شکل ( پهن است بذر میوه آن کوتاه و نسبتاً. بیضوي و نسبتاً کوتاه و کالهک آن زردرنگ و برآمده است
 .ترین مناطق کشت آن استان خوزستان است مهم. برداشت است  ماه قابل استان خوزستان میوه این رقم در شهریور

  

        
 میوه خرماي رقم گنطار -18شکل 

  

ترین ارقام تجاري جهان است و به دلیل داشتن میوه بسـیار درشـت از بازارپسـندي     ازجمله مهم 1رقم مجول: مجول
البته اندازه میوه آن تابع عوامل مـدیریتی و محیطـی در طـول دوره    . منشأ آن مراکش است. بسیار زیادي برخوردار است

در مرحله رطب کامـل یـا خرمـا برداشـت      مصرف نیست و معموالً آن را خارك مجول قابل. افشانی تا رسیدگی است گرده
. زا حساس نمـوده اسـت   نرمی و آبدار بودن بافت میوه در مرحله رطب آن را نسبت به شرایط مرطوب و بیماري. کنند می

هـا   بنـابراین توصـیه بـر ایـن اسـت کـه میـوه       . ترشـد  زده یا مـی  هاي ساپروفیت کپک خرماي رقم مجول تحت تأثیر قارچ
درصـد رطـب در هـر خوشـه برداشـت و       30هاي نزدیـک پـس از تشـکیل حـداکثر      توالی به فاصلهصورت متناوب و م به

درجـه سـانتیگراد و خرمـا    + 5ها در سـردخانه   بالفاصله بر اساس رطوبت موجود به دو دسته رطب و خرما تقسیم و رطب
  .گراد نگهداري شوددرجه سانتی 25تا  20در دماي 
ها در ظروف شکیل سبب  ازه آن و برس زدن، جال دادن و چیدن میوهبندي خرماي مجول بر اساس اند درجه

میزان رشد درخت و اندازه تاج آن متوسط است اما قدرت تولید محصول آن کم . تر آن خواهد شد بازارپسندي بیش
رنگ . رود خوري به کار می میوه آن جهت مصارف مختلف تازه). کیلوگرم در درخت 50متوسط (تا متوسط است 

- 5/5طول میوه آن . اي است اي روشن و در مرحله خرما قهوه در مرحله رطب قهوه  در مرحله خارك زردرنگ، آن میوه
                                                             
1 Medjool 
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اي  شکل میوه آن استوانه. گرم متغیر است 20تا  15وزن میوه از . متر است سانتی 5/3متر و قطر آن حدود  سانتی 4

در استان ). 19 شکل( بتاً کوتاه و کشیده استو بلند است و کالهک آن زردرنگ و برآمده و بذر میوه آن نس
  .برداشت است  خوزستان میوه این رقم در شهریورماه قابل

  
  

        
 میوه خرماي رقم مجول - 19شکل 

  

درصـد کـل تولیـد     90المللـی اسـت و بـیش از     ترین ارقـام تجـاري بـین    نور یکی از مهم رقم دگلت: نور دگلت
به دلیل ارتباطات تنگاتنگ فرهنگـی دیرینـه ایـن    . اند الجزایر به خود اختصاص دادهنور را دو کشور تونس و  دگلت

درصـد دیگـر    10. شـود  دو کشور با کشورهاي اروپایی، اکثر محصول تولیدي این رقم روانه بازارهـاي اروپـایی مـی   
. رس اسـت  شـک و میـان  خ میوه این رقم جزو انـواع نیمـه  . شود نور در کشور امریکا و اسراییل انجام می تولید دگلت

مصـرف نیسـت؛ امـا در مراحـل رطـب و خرمـا        رنگ خارك آن قرمز مایل به صورتی اسـت و در ایـن مرحلـه قابـل    
رنـگ میـوه در مرحلـه خرمـا     . دار اسـت  اي کشیده و تا حدودي نوك شکل میوه استوانه. مصرف است راحتی قابل به

متـر و قطـر آن حـدود دو     سـانتی  5/3حـدود   گـرم، طـول آن   9متوسـط وزن میـوه حـدود    . اي روشن اسـت  قهوه
نـور نسـبتاً پـایین اسـت و در کشـورهاي اروپـایی بسـیار         درصد قند میوه رقـم دگلـت  ). 20شکل( متر است سانتی

 80حـدود  (میزان رشد درخت این رقـم و میـزان محصـول آن هـر دو در حـد متوسـط تـا زیـاد         . دار است پرطرف
  .است) کیلوگرم

  
  

       
 نورمیوه خرماي رقم دگلت -20شکل 

  

فوق و بر اساس نتایج تحقیقات، مشاهدات، نقشه پـراکنش   شده  م مختلف مطابق با اصول عنوانارقا جدول در 
  .اند کاران، براي کشت در مناطق مختلف معرفی شده ارقام خرما و تجربه محققان و نخل
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  ارقام خرما در مناطق مختلف کشورتوصیه کشت  -7جدول 

 )تر(ارقام نرم  ارقام خشک و نیمه خشک مناطق کاشت نام استان

 هرمزگان

میناب، بندرعباس، گاوبندي و جاسک، 
 جزایر قشم، کیش، هرمز، ابوموسی و سیري

جهت مصرف (توري، دیري و حالوي 
 )خوري تازه

جهت مصرف به (مرداسنگ، برحی
 ، خصب)صورت خارك

هاي جنوبی و مرکزي  سیاهو، قسمتفین، 
 زاهدي، دیري، حالوي  رودان و هشتبندي،

مرداسنگ، برحی، خنیزي، کریته، 
  خصب

هاي بشاگرد  آباد، شمال رودان و دامنه حاجی
  خاصویی، مضافتی و خنیزي  پیارم، دیري، زاهدي، توري  و بستک

مجول،  ،)منطقه شهداد(زاهدي، پیارم   جیرفت، بم، کهنوج و شهداد  کرمان
  کریته –مضافتی   توري

  خوزستان

استعمران، زاهدي، دیري، حالوي، فرسی،   اهواز
  برحی، شکر، گنطار، بریم  دگلت نور و مجول

  گنطار و بریم  استعمران، زاهدي، دیري، فرسی  شادگان
  برحی، گنطار، بریم  استعمران، دیري، زاهدي، فرسی  آبادان و خرمشهر

  کبکابخاصی،   زاهدي  بهبهان
  برحی  زاهدي، دیري، پیارم، استعمران  دزفول، شوشتر و شوش

  بوشهر

  برحی  زاهدي، شهابی  دشتستان
  کبکاب، برحی  مجول  تنگستان

  خاصویی، شاهخونی  زاهدي، پیارم، مجول  جم
  شکر  شهابی  دشتی

جهرم، داراب، الرستان، المرد فیروزآباد،   فارس
  فراشبند، قیروکارزین، کازرون

پیارم، زاهدي، مجول ، حاج قنبري 
  )منطقه جهرم(

جهرم، (، مضافتی )کازرون(کبکاب 
الرستان، داراب، (، خاصویی )داراب

بویژه (، شاهانی )قیروکارزین و خنج
  )جهرم و داراب

ربی، پیارم، زاهدي، کلگی، پیمازو، سنگ   ایرانشهر، نیک شهر، سراوان  بلوچستان
  مضافتی، برحی  شکن

  برحی، کبکاب  اشرسی، زاهدي، دیري، مجول، پیارم، ربی  شیرین قصر  کرمانشاه
  کبکاب، برحی، مضافتی  زاهدي، دیري، اشرسی  طبس  خراسان

  
  کشت نهال -6-3

بنـابراین پـس از تهیـه    . شبیه به هم است) بافتی پاجوش یا کشت(ها  عملیات کشت نهال تقریباً براي انواع نهال
حـذف  ) از قبیل پوشش پالستیکی یـا کنفـی  (ها  پوشش اضافی اطراف ریشه نهال و انتقال آن به محل گوده کشت،

  .شوند کاشته می) با توجه به اندازه نهال(شده اصلی   اي در مرکز گوده تهیه ها با ایجاد گوده شود و نهال می
غرقاب نهال ) قلب(در هنگام کشت نهال باید نهایت دقت لحاظ شود تا به دلیل کشت عمیق، جوانه انتهایی 

. نشود یا در اثر کشت سطحی، نهال فاقد استقرار الزم نشود و در اثر وزش باد و سایر ضربات از جا کنده نشود
بدین . ترین قطر نهال با سطح زمین است گرفتن بزرگ سطح قرار شده جهت کشت نهال، هم  بهترین عمق توصیه

  ).21شکل (و برد ترین قطر تنه آن در زمین فر معنا که باید نهال را تا بزرگ
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  تراز خاك براي کشت نهال نخل خرما قطر هم - 21شکل 

  
یک تشتک به  22شکل منظور تأمین آب کافی براي نهال در طول دوره رشد، همچون  پس از کاشت و به

پس از کشت باید خاك اطراف . شود متر در اطراف نهال احداث می سانتی 30متر و به عمق  سانتی 50شعاع حدود 
اي  گونه ها باید به البته گوده. ها تماس الزم را با خاك به دست آورند ي نهالها خوبی فشرده شود تا ریشه ها به ریشه

  .اصطالح گاورو باشد  ها داراي رطوبت کافی و به آبیاري شده باشند که در هنگام کشت، خاك گوده
  

  
  تشتک اطراف پاجوش نخل خرما -22شکل 

  

هـا بـه نحـو     دهـی آن  باید نسبت به پوششها  الفاصله پس از کشت نهالب: ها پس از کشت دهی نهال پوشش
جایی و حـذف بسـیاري    هاي ناشی از جابه ها و آسیب ها و جداسازي آن جایی نهال به دلیل جابه. مطلوب اقدام شود

جملـه سـرما و یـا گرمـاي      ها نسبت به شرایط محیطی نامناسـب از  گونه نهال ها، این ها یا جوان بودن نهال از ریشه
بنـابراین  . و در صورت عدم تمهیدات الزم جهت مبارزه با سرما یـا گرمـا، تلـف خواهنـد شـد      شدید مقاومت ندارند

... هـاي نـایلونی مشـبک و     هـاي کنفـی، کیسـه    هاي مناسب از قبیل برگ خرما، کیسه معموالً با استفاده از پوشش
  .شود شده اقدام می هاي جدیداً کشت دهی و محافظت نهال نسبت به پوشش

اي عمل  گونه دهی باید به هنگام پوشش. مرسوم اغلب مناطق، استفاده از برگ خرما استپوشش متداول و 
ها با حالتی مورب و به سمت انتهاي نهال قرار گیرند تا در صورت وزش باد شدید از جهات مختلف،  نمود که برگ

  .همانند یک قیم عمل نمایند
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دهی الزم  پس از پوشش. تا استحکام الزم را بیابند ها باید به اندازه کافی در خاك فروبرده شوند البته برگ

دهی  میزان پوشش ).23شکل ( توسط طناب بسته شوند) بسته به ارتفاع نهال(ها از چند نقطه  است برگ
اي باشد که در اثر تراکم زیاد امکان فتوسنتز و تهویه گیاه از نهال گرفته نشود و یا در اثر  گونه ها باید به برگ

دلیل تابش شدید نور و وزش بادهاي گرم در تابستان یا وزش بادهاي سرد و سوزان در زمستان،  تراکم کم به
  .ها باقی گذاشته شوند ها باید حداقل به مدت شش ماه تا یک سال دور نهال این پوشش. نهال آسیب نبیند

  

  
  شده نخل خرما  دهی نهال تازه کشت پوشش - 23شکل 

  
   انتخاب الگو و سیستم کشت -6-4

  :هاي کشت مختلف نخلستان شامل موارد ذیل است سیستم
شـود و معمـوالً    در این روش کشت، فقط گیاه اصلی که در اینجا نخل خرمـا اسـت کشـت مـی    : کشت خالص

ذکـر ایـن   . شـود  متر انتخاب می 8×8فواصل کشت در این حالت . شوند ها کشت نمی گیاهان دیگري در بین ردیف
ها در نخلستان ممکن است خـود تحـت تـأثیر رقـم مـوردنظر، متغیـر        ه فواصل ردیفنکته نیز حائز اهمیت است ک

طور مثال در استان خوزستان ارقامی مانند استعمران، خضراوي، حمـراوي، لیلـوئی و بـریم را کـه معمـوالً       به. باشد
حداقل فاصله ممکـن   توان با تري هستند می تر و متراکم تري نسبت به بقیه ارقام دارند و داراي تاج کوچک رشد کم

... رسد براي کشت ارقامی مانند برحی، شکر، جوزي، هـدل، هـداك و   که به نظر می درحالی. کشت نمود) متر 8×8(
  .اي دارند، فواصل را باید بیشتر در نظر گرفت که تاج گسترده

. شـوند  هاي نخلستان کشـت مـی   در این روش کشت، گیاهان دیگري در بین ردیف :کاري کشت توأم با میانه
  :این سیستم خود بر چند نوع است

... در این سیستم گیاهانی نظیر گندم، ذرت، جو، جـالیز، سـبزیجات فصـلی و   : ساله کاري با گیاهان یک میانه
  .متر است 10×10متر یا  8×10فواصل مناسب در این حالت ). 24شکل (شوند  ها کشت می در بین ردیف

اقدام به کشت ) درمیان با نخل یک(ها  ها و بین نخل در این روش روي ردیف :کاري با گیاهان چندساله میانه
صـورت   اي از قبیـل انگـور بـه    در صورت کشت گیاهـان درختچـه  . شود اي یا درختی می گیاهان چندساله درختچه
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بـات،  که از درختان میـوه چندسـاله از قبیـل مرک    متر خواهد بود؛ اما درصورتی 10×10کاري، فواصل مناسب  میانه

متـر در   12×12متر یا  10×12ها از یکدیگر بایستی  کاري استفاده شود، فواصل ردیف جهت میانه... زردآلو، انجیر و
  .نظر گرفته شود

 

 
  ساله کاري نخیالت با گیاهان یک میانه -24شکل 

  
 انتخاب زمان کشت نهال -6-5

اند و در صورت بروز تنش دمـایی   حساسکشت نخل خرما در مقابل شرایط سخت محیطی  هاي قابل نهال
اي صـورت پـذیرد کـه بالفاصـله بـا       گونـه  ها به بنابراین تنظیم کشت نهال. بینند یا رطوبتی شدیداً آسیب می

دماهاي بسیار پایین یا بسیار باال مواجه نشوند و فرصت کافی جهت استقرار اولیـه و کسـب پایـداري الزم را    
  :وان در دو فصل پاییز یا زمستان انجام دادت کشت نهال را می. داشته باشند

با تغییر شرایط آب و هوایی و خنک شـدن هـوا در اواخـر فصـل تابسـتان و ابتـداي فصـل        :کشت پائیزه
گونه که قبالً نیز گفته شـد بایـد در زمـانی اقـدام      همان. توان نسبت به کشت نهال خرما اقدام نمود پائیز، می

در غیـر ایـن صـورت بـه دلیـل سـرمازدگی       . با سرماي شدید مواجه نشوند ها بالفاصله به کشت کرد که نهال
طبعـاً  . ها باال خواهـد رفـت   ها، تلفات آن هاي نهال ها قبل از استقرار و عدم زمان کافی براي توسعه ریشه نهال

بالفاصله پس از کشت نیز جهت حفاظـت بیشـتر   ) هاي کنفی معموالً با برگ نخل یا کیسه(دهی نهال  پوشش
البته باید یادآوري نمود که نخل خرما شرایط دماي باال را بهتر از شرایط دمـاي پـایین   . ها ضروري است النه

هـا   کند بدین معنا که در صورت بروز سرماهاي شدید در فصل زمستان احتمال صدمه دیدن نهـال  تحمل می
افی در فصـل تابسـتان   البتـه بـه شـرطی کـه آبیـاري کـ      . بیش از اثر گرماهاي شدید در فصل تابستان اسـت 

  .صورت پذیرد
در اواخر فصل زمستان و آغاز فصل بهار در زمانی که دماي هوا رو به فزونی است از شـدت   :کشت بهاره
محض مساعد شدن هوا اقدام  در اینجا نیز باید به. و زمان مناسب جهت کشت بهاره است شود سرما کاسته می

دهـی بالفاصـله پـس از     پوشش. مقابله با گرمی هوا را داشته باشندها فرصت استقرار و  به کشت نمود تا نهال
  .کشت نیز کامالً ضروري است
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  آبیاري -6-6

اي  گونـه  آبیـاري بایـد بـه   . بافتی الزم است که آبیاري انجـام شـود   بالفاصله بعد از کاشت پاجوش یا نهال کشت
هـا همـواره از رطوبـت     خاك محـدوده ریشـه  ) سه تا شش ماه پس از کاشت(صورت گیرد که در دوره استقرار گیاه 

شود که پس از کاشت پاجوش، آبیاري در ده روز اول با دور دو روز، سپس  بنابراین توصیه می. کافی برخوردار باشد
متـر تبخیـر تجمعـی و در     میلی 60متر تبخیر تجمعی، در ماه دوم پس از  میلی 45به مدت یک ماه آبیاري پس از 

بـر ایـن اسـاس    . انجـام گیـرد   Aمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیـر کـالس    میلی 75ي پس از بقیه ایام سال، آبیار
که در کشت بهـاره بـه دلیـل     درحالی. تنظیم دور آبیاري باید با توجه به شرایط اقلیمی و زمان کاشت انجام پذیرد

بار و بعدازآن هـر چهـار روز    گرمی هوا و عدم وجود بارندگی در ادامه فصل، آبیاري تا پایان ماه دوم هر سه روز یک
توان عملیـات   هاي فصلی، بسته به شرایط می ت پائیزه با خنک شدن هوا و آغاز بارندگیبار الزامی است، در کش یک

  ).25شکل ( آبیاري را تغییر داد
  

  
  شده نخل خرما  آبیاري نهال تازه کشت -25شکل 

  

   مدیریت داشت باغ -7
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه  -7-1
  برداري گیاهنمونه - 7-1-1

به این دلیل، . هاي انتخابی وجود داشته باشدبزرگی در میزان عناصر غذایی در نخل ممکن است اختالفات
معموالً تعداد . هاي مرکب باید از تعداد مناسبی نخل انتخاب شوند که نماینده مناسبی از نخلستان باشندنمونه

ها باید بزرگ، تعداد نمونهبرداري در واحد نمونه. باشدبرداري کوچک مناسب مینخل براي واحدهاي نمونه 30-25
به . تر از این میزان باشد، نماینده مناسبی نیستتر نباشد و اگر کمکل درختان کم% 1طوري انتخاب شوند که از 

شود الگوي توصیه می. تر نباشد عدد بیش 50برداري بزرگ، تعداد درختان از هر حال حتی در واحد نمونه
توان براي مثال می. هاي مشخصی ارائه شود نوان نماینده درختان در محلاي به عمشخصی براي رسیدن به نمونه

کل تعداد درختان و یا با هر سیستم % 4ها در حدود پنجمین نخل از هر پنج ردیف را با هدف جمع کردن نمونه



  29                                                                                                                 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده

 
ابل گذاري شوند و به آسانی قها باید به طور مشخص عالمتدر هر صورت همه نخل. دلخواه دیگر توصیه نمود

  .ها آسان باشدبرداري بعدي، دسترسی به آنتشخیص باشند تا در مرحله نمونه
هایی که داراي حالت غیر طبیعی به برداري از نخل خرما موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد و نخلدر نمونه 

  :شرح ذیل  هستند از مطالعات حذف گردند
  . هایی که رشد ضعیفی دارندهاي بیمار یا نخل نخل -
  .دهند هایی که عالئم سوختگی نشان می نخل -
  . اند هایی که کوچک هستند و یا واکاري شده نخل -
  . اند از خزانه وارد زمین اصلی شده) از لحاظ رقم(هایی که به اشتباه  نخل -
  .اند ر گرفتههاي آب قراکشی و یا کانالهاي زهها، کانال هایی که در حاشیه جاده نخل -
ها آفتاب بیشتري  ها نسبت به سایر نخل چون این نخل(اند  هاي مرده قرار گرفته هایی که نزدیک نخل نخل -

  ). کنند دریافت می
  . دهند اي را نشان می هایی که عالئم کمبودهاي تغذیه نخل -

چنانچه به وجود سمیت یک یا چند . شود ها براي تجزیه گیاه استفاده می معموالً از برگ: بردارياندام نمونه
هاي در رابطه با نخل خرما، برگ .هاي پیر هستند گیاه براي تجزیه برگ  ترین اندام عنصر مشکوك باشیم، مناسب

هاي ساعت  به سمت پائین و در جهت عقربه) از نزدیک جوانه مرکزي(کامل هر نخل از قسمت باالي تاج 
  ). 26 شکل(شود گذاري می شماره
  

  
  هاي ساعتهاي نخل خرما در جهت عقربهگذاري برگنمودار شماتیک شماره -26شکل 

  
  هاي نخل خرماگذاري برگشماره -27شکل 
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سن فیزیولوژیکی یک گیاه و یا بخشی از آن عاملی است که بر غلظت عناصر غذایی : برداري نمونه زمان

  .گذارد موجود درگیاه اثر می
ماه فاصله باشـد،   3برداري حداقل  بین کوددهی و نمونه. عملکرد حداکثر سالیانه باشد ازبرداري باید قبل  نمونه

متر باشد حـداقل   میلی 20اگرمیزان بارندگی بیش از . برداري باید در  فصول خشک سال انجام گیرد بنابراین نمونه
برخـی از   .صبح انجـام گیـرد   11 برداري قبل از ساعت برداري صورت گیرد و نمونه ساعت بعد از بارندگی نمونه 36

 -2هاي جدید، بعد از برداشت و قبل از ظهور برگ -1: برداري برگ نخل خرما را در دو مرحله محققین زمان نمونه
برداري در اواخر تابسـتان و یـا اوایـل    همچنین نمونه. کنند نشینی نهایی پیشنهاد می دهی و قبل از میوهبعد از گل

  .نیز پیشنهاد شده است) است Khalalوه به صورت خارك یا اي که می مرحله(پاییز 
  

 باغیعملیات به

. شـوند  صورت ساالنه براي تولید میوه خرما تکرار می باغی نخل خرما شامل کلیه عملیاتی است که بهعملیات به
افزون بر ایـن مجموعـه عملیـات، دو برنامـه مسـتمر      . است شکل باغی شامل عملیات متعددي به شرح عملیات به

با توجـه بـه مسـائل    . هاي هرز در طول سال در نخلستان در جریان هستند ها و علف آبیاري و کنترل آفات، بیماري
صـورت   ه دو مبحث تغذیـه و برداشـت محصـول، ایـن موضـوعات بـه      تخصصی این دو برنامه و نیز با توجه به جایگا

  .جداگانه مورد بحث قرار خواهند گرفت

  
  سیکل عملیات باغی تولید خرما - 28شکل 

  

  هرس نخل خرما
در درختـان  . واژه هرس در نخل خرما مفهوم علمی و عملی متفاوت با واژه هرس در درختان میوه معتدله دارد

هـاي زنـده انجـام    ها یا شکل دادن بـه درخـت بـا قطـع شـاخه     منظور تنک کردن شاخه بهمیوه معتدله واژه هرس 
هاي در حال مرگ و قاعـده  واقع شاخه شود؛ اما در هرس نخل خرما معموالً تنها چوب مرده یا تقریباً مرده و در می

ز برداشـت و حـذف   هـا پـس ا   خوشـه  بـرگ، خـار، دم   معموالً پنج نوع هرس برگ، دم. شوند ها قطع می خشکیده آن
  :جوش و پاجوش در نخل خرما متداول است تنه
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بـرگ   13کنـد و هـر حلقـه داراي     طور متوسط دو تا سه حلقه برگ تولیـد مـی   هر نخل ساالنه به :هرس برگ

هـاي   بـدین ترتیـب بـرگ   . عمر هر برگ سه تا هفت سال است و داراي طول متوسطی برابر با چهار متر است. است
  .تر هستند هاي پائینی تاج مسن تر و برگ ه جوانه انتهایی جوانباالیی و نزدیک ب

هاي پایینی تاج قرار  تر هستند و در ردیف هاي خشک نخل خرما که مسن در عملیات هرس برگ تنها برگ
هاي  هاي سبز تنها در موارد نادري همچون وجود برگ سبز فراوان در مورد نخل حذف برگ. شوند دارند، حذف می

ها در زیر  هاي فراوان حفظ شوند، تعداد زیادي از آن که این برگ هنگامی. ارقام گزارش شده است جوان برخی
دار و سرسیاه و خشک  هاي ترك ها باعث افزایش میوه هاي میوه قرار خواهند گرفت و در بعضی موقعیت خوشه

ها  ا در اواسط تابستان که میوهها ر هاي پایینی اضافی، ظاهراً رطوبت نسبی پیرامون خوشه این برگ. خواهند شد
ها  کاهند این برگ سپس، در زمان شروع برداشت که معموالً از مقدار آب آبیاري می. برند اند، باال می بسیار حساس

هاي  در چنین شرایطی بهتر خواهد بود که بعضی از برگ. ها در مصرف آب رقابت خواهند داشت احتماالً با میوه
تر  اي که انتهاي بیش ها تا نقطه در چنین حالتی قطع برگ. ها قطع کنند دن کیفیت میوهپایینی را براي بهتر کر

  .بخش است ها نمایان و دیده شوند رضایت خوشه
هاي میوه  هاي خود را در زیر خوشه ندرت برگ سال، به 20تر از هاي مسن هرحال باید توجه داشت که نخل به

هاي  لّاوي و خضراوي نیز که دنباله خوشه میوه کوتاه است، بریدن برگدر ارقامی مانند ح. دارند رسیده نگه می
جز در برخی موارد نادر حذف  بر این اساس به. کند هاي میوه ظرفیت باروري نخل را کم می سبز زیر خوشه

  .شود هاي سبز براي اکثر ارقام توصیه نمی برگ
  

  

  اهداف هرس برگ در نخل خرما
  :شود با اهداف زیر انجام میهرس برگ در نخل خرما عموماً 

 بهبود تهویه تاج نخل.  
 جلوگیري از پوسیدگی تدریجی تنه نخل. 
 مین بهداشت نخلستاناها و ت حذف منابع آلوده به آفات و بیماري. 
 هاي رویشی و زایشی گیاه و تولید محصول با کمیت و کیفیت مناسب ایجاد تعادل بین اندام.  
  پاشی و برداشت ها، سم افشانی، تنظیم و هدایت خوشه همچون گردهتسهیل اجراي عملیات تولید خرما. 

اجـرا    هرس برگ نخل خرما با توجه به وجود و حجم برگ خشک معموالً در سـه زمـان زیـر قابـل     :زمان هرس برگ
  :است

  
  راهکارهاي مدیریت کمبود عناصر غذایی در محصول و عالئم بیش بود و -7-1-2

  )N(نیتروژن 
. گیرد هاي مختلف نیتروژن درخت تحت تأثیر قرار میکیفیت میوه درختان همگی به وسیله فرمگلدهی، رشد و 

دهـی  پتانسیل محصـول . هاي مختلف نیتروژن و رشد رویشی درختان عموماً ثابت شده استارتباط مثبت بین فرم
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هاي مختلف نیتـروژن در  درختان جوان به طور مستقیم به گسترش تاج  وابسته است که گسترش تاج  نیز  به فرم

معموالً مقدار میوه با افزایش تأمین نیتروژن در صورتی که سایر عوامل محدود نباشد، افزایش . درختان بستگی دارد
  . دهد آوري را افزایش می سازد و تمایل به سالدهی را محدود مینیتروژن ناکافی گل. یابد می

برگ نخل خرما انجـام شـده مشـخص گردیـده کـه غلظـت        در بررسی که در رابطه با غلظت عناصر غذایی در
. هـاي پیـر دارنـد   هاي جوان میزان نیتـروژن بیشـتري از بـرگ   عناصر غذایی در ارقام مختلف متفاوت است و برگ

  .ها بیشتر از محور اصلی برگ استهمچنین میزان نیتروژن در برگچه
و میوه خرمـا حـاکی از آن اسـت کـه میـزان      بررسی روند تغییرات غلظت نیتروژن در مراحل مختلف رشد و نم

بررسی ترکیبات شیمیایی میوه رقم خدري، سیالج و سـیفري   .کندنیتروژن از مرحله خالل به تمار کاهش پیدا می
در بررسی کـه  . حداقل است) تمار(در مرحله خرما  نشان داده که میزان عناصر غذایی در مرحله کیمري حداکثر و

هاي آلوده توسـط ایـن لکـه برگـی     انجام شد مشخص گردید برگچه برگی گرافیوالیی خرمادر رابطه با بیماري لکه
 72/1تـا   22/1 سطح نیتروژن بـرگ نخـل خرمـا در حـدود    . هاي سالم دارندمیزان نیتروژن کمتري نسبت به برگ

  .درصد برآورد شده است
  کمبود نیتروژن در نخل خرما

باشد  ها سبز متمایل به زرد می گ رنگ بر. گردد نخل خرما نمایان میهاي پایینی  عالئم کمبود نیتروژن در برگ
و رشـد   اي رنگ شده و خشک می شوند گردد و در نهایت قهوه هاي باالیی نیز زرد می که در اثر کمبود شدید برگ

هـاي کشـت بافـت خرمـا انجـام شـد       در تحقیقی به منظور تشخیص عالیم کمبـود در نهـال  . یابدگیاه کاهش می
هـا  بـرگ . شـود مـی  ها و ریشه محدود و رشد عمـومی گیـاه کنـد   ص گردید که در کمبود نیتروژن، رشدبرگمشخ

-عالئـم زردي را نشـان مـی   ) هاي پایینیبرگ( هاي پیرابتدا برگ. گردندکوچک و به رنگ سبز متمایل به زرد می
هـاي   کنـد، بـرگ  جوان پیشرفت مـی  هايها عالیم نکروز ندارند ولی بعد عالئم کمبود به طرف برگدهندواین برگ

  .دهدعالیم کمبود نیتروژن را نشان می 29شکل . اي رنگ شده و خشک شدند پایینی در نهایت قهوه
  

 
 هاي کشت بافتی خرماکمبود نیتروژن در نهال -29شکل 

  

  )P( فسفر
اثر تیمارهاي . باشد میترین عناصر در تولید محصول یکی از مهم فسفراز عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و

مختلف کودي روي نخل خرما نشان داده است که فسفر فقط در حضور نیتروژن یا پتاسیم باعث بهبود 
 .درصد برآورد گردیده است 13/0تا 08/0سطح فسفر برگ خرما در حدود . گرددخصوصیات میوه می
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  عالیم کمبود فسفر در نخل خرما
ها به صورت سبز متمایـل بـه   رنگ برگ. گردد پائینی نخل خرما ظاهر میهاي  عالئم کمبود فسفر ابتدا در برگ

تدریج  برگ به صورت برنزه در آمده، نوك بـرگ شـروع   شود و بهآبی در آمده و نقاط ارغوانی بر روي برگ ظاهرمی
  ).30شکل (که تمام برگ خشک شود نماید تا این به خشک شدن می

  

 
  خرما  عالیم کمبود فسفردر نخل – 30شکل 

  
هاي کشت بافت خرما رقـم زاهـدي انجـام شـد مشـخص      در تحقیقی به منظور تشخیص عالیم کمبود در نهال

هـا  در بعضـی بـرگ   ها ارغوانی یا برنـزي و نهایتـاً  ها کوچک، باریک و رنگ آنکه در کمبود فسفر برگ نهال گردید
ایـن عالیـم ابتـدا در    . برگ مشـاهده مـی شـود   ها بریدگی در طول در برخی از برگ. شودعالیم نکروز مشاهده می

-عالیـم کمبـود فسـفر را نشـان مـی      31شکل . کندشده، نوك برگ شروع به خشک شدن می برگهاي پیرتر ظاهر 
  .دهد

  

  
  هاي کشت بافتی خرماعالیم کمبود فسفر در نهال -31شکل 

 

 )K( پتاسیم

همچنین پتاسیم باعث . شناخته شده استپتاسیم به عنوان یک عنصر کلیدي در تعیین کیفیت چند محصول 
پتاسیم همانند نیتروژن و فسفر یکی از عناصر غـذایی  . ها در چندین محصول شده استافزایش مقاومت به بیماري

نی دیگري به غیـر از نیتـروژن   مقدار جذب پتاسیم به وسیله گیاه از جذب هر عنصر کا. آید اصلی گیاه به شمار می
  . که پتاسیم در ساختمان بافت گیاه شرکت ندارد، ولی  نقش آن مهم و اساسی استینرغم اتر است علیبیش
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ها در عارضـه   پاشی با سولفات پتاسیم در نخل خرما، باعث کاهش قابل مالحظه درصد خشکیدگی میوهمحلول

یمارهـا تـاثیر   که محلول پاشی با سولفات پتاسیم در مقایسـه بـا سـایر ت   با توجه به این. پژمردگی خوشه شده است
درصد رسـیده   5/7درصد در تیمار شاهد به  5/66ها داشته و درصد خسارت از بیشتري بر کاهش خشکیدگی میوه

-بنابر این اهمیت مصرف پتاسیم و کلسیم به عنوان عنصر کلیدي در افزایش مقاومت گیاه نسـبت بـه تـنش   . است
ایش درجه حرارت و کاهش درصد رطوبت نسـبی هـوا   ها در زمان افز هاي محیطی و تنظیم باز و بسته شدن روزنه

  .درصد برآورد گردیده است4/0-12/2سطح پتاسیم برگ نخل خرما در حدود. گرددکامالً نمایان می
  

  کمبود پتاسیم در نخل خرما
هـاي جـوان نیـز عالئـم      هاي پایینی ظاهر شده و به تدریج با پیشرفت کمبود، برگ عالئم کمبود، ابتدا در برگ

هاي مختلف نخل متفاوت اسـت و در مـورد نخـل خرمـا،      این عالئم در میان گونه. دهند پتاسیم را نشان می کمبود
تفـاوت  (آینـد   اي تیره در مـی  هاي پایینی به رنگ نارنجی کم رنگ یا قهوه عالئم کمبود بدین صورت است که برگ

عـالوه بـر ایـن در صـورت     ). شـود ه میآن با کمبود منیزیم این است که در کمبود منیزیم رنگ زرد روشن مشاهد
در کمبـود پتاسـیم،   ). 32شـکل  (گـردد   هـا، حالـت سـوختگی مشـاهده مـی     کمبود شدید در نوك و حاشیه بـرگ 

انـداز درخـت کـاهش پیـدا مـی کنـد و       در کمبود شدید پتاسیم، پوشش و سایه. معموال، رگبرگ اصلی زنده است
، درخت نخل به سمت زوال حرکت می کنـد و قطـر تنـه کـاهش     هاي پیر کامال از پتاسیم تخلیه شدندوقتی برگ

هـایی کـه کمبـود پتاسـیم دارنـد، در اغلـب       برگ. می یابد اگر به این درختان رسیدگی نشود از بین خواهند رفت
. هاي جدید جـاي آنهـا را بگیرنـد   گردند و بایستی برگموارد، حتی با دادن کودپتاسیمی نیز به حالت عادي برنمی

اي اخیر عالئم کمبود پتاسیم در نخیالت کشور به خصـوص منطقـه جیرفـت و کهنـوج بـه وضـوح قابـل        هدر سال
  .دار را ضروري ساخته است مشاهده بوده و مصرف کودهاي شیمیایی پتاسیم

 

        
  هاي نخل خرماعالیم کمبود پتاسیم در برگ - 32شکل 

  
کشت بافت خرما انجام شد مشخص گردیده که در هاي در تحقیقی به منظور تشخیص عالیم کمبود در نهال

سپس . گرددها ظاهر می نقاط نارنجی رنگ روي برگچه) هاي پیربرگ(هاي پایینی  کمبود پتاسیم، ابتدا در برگ
هاي جوان نیز ظاهر شده و  اي تیره در آمده و به تدریج این عالیم در برگ هاي پایینی به رنگ نارنجی یا قهوه برگ

عالیم کمبود پتاسیم را  33شکل . گرددمی هاي پایینی حالت سوختگی مشاهده و حاشیه برگسپس در نوك 
  .دهدنشان می
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 هاي کشت بافتی خرماکمبود پتاسیم در نهال -33شکل 

  

 )Ca(کلسیم 

کنند و مقدار آن بین اغلب گیاهان میزان کلیسم زیادي را جذب می. کلسیم به مقدار زیاد در خاك وجود دارد
  .گرم بر گرم ماده خشک است میلی  5 -30

پاشی با کلرورکلسـیم بـا   محلول. درصد برآورد گردیده است 35/0-12/1سطح کلسیم برگ نخل خرما در حدود
البتـه در منـاطقی کـه    . ها شده است درصد خشکیدگی میوه  افزایش میزان کلسیم برگ باعث کاهش قابل مالحظه

  .نیترات کلسیم ترجیح داده می شودشوري و خشکی تشدید یافته نوع نمک 
  کمبود کلسیم در نخل خرما
ها بدشکل بوده، کوچـک و بـه رنـگ سـبز تیـره در      شود و برگ هاي جوان ظاهر می کمبود کلسیم ابتدا در برگ

هـاي جـوان ظـاهر     هایی که بر روي برگ در حالت کمبود شدید، برگچه. شود ها کند میآیند و رشد معمولی آن می
  . شوند شوند، خشکیده می می

هاي کشت بافت خرما انجام شد مشـخص گردیـد کـه در    در تحقیقی به منظور تشخیص عالیم کمبود در نهال
قهـوه اي و سـپس خشـکیده     هاي جـوان  شود و سپس برگچه هاي جوان کند می کمبود کلسیم رشد معمولی برگ

  .دهدعالیم کمبود کلسیم را نشان می 34شکل . شوند می
 

  
 هاي کشت بافتی خرماعالیم کمبود کلسیم در نهال -34شکل 

 
 )Mg(منیزیم 

هاي سـنگین تغییـر   در خاك% 5/0و ) هاي سبکدر خاك% (05/0بسته به نوع بافت خاك، میزان مینزیم بین 
سطح منیزیم برگ خرمـا  . تر استاست که از میزان کلسیم و پتاسیم کم% 5/0گیاه کمتر از میزان منیزیم . کند می

 .درصد برآورد گردیده است11/0 - 27/0در حدود 
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  کمبود منیزیم در نخل خرما

هـاي   کمبود این عنصر در نخل خرما به صورت ظاهر شدن نوارهایی به رنگ زرد روشن در امتداد حاشیه برگ 
در ). هازردي بین رگبرگ(ماند  مشخصی به رنگ سبز باقی می  که مرکز برگ به صورت کامالًحالیپایینی است در 

  ). 35شکل (ها ممکن است به صورت خشکیده در آیند  کمبود شدید این عنصر، نوك برگچه  حالت
 

     
  عالئم کمبود منیزیم در نخل خرما –35شکل 

  

اضافه کردن این عنصر نیز به وضعیت قبل از ظاهر شدن کمبود بر معموال برگهاي دچار کمبود منیزیم با 
 .ها را حذف کرد تا با برگهاي جدید جایگزین شوندگردند و بایستی اینگونه برگنمی

هاي کشت بافت خرما انجام شد، مشخص گردیـد کـه   در تحقیقی به منظور تشخیص عالیم کمبود در نهال    
  هاي پایینی نوارهایی به رنگ زرد روشـن در حاشـیه بـرگ   هاي مسن یا برگ برگ در کمبود منیزیم عالیم ابتدا در

. شـود هـاي زرد دیـده مـی   شود و به تدریج حالت قرمز رنگ به خود گرفته و عالئم نکروز در کنار این لکهظاهر می
  .دهدعالیم کمبود فسفر را نشان می 36شکل 
  

  
 بافتی خرما هاي کشتعالیم کمبود منیزیم در نهال - 36شکل 

  

 )S(گوگرد 

کاربرد گوگرد در خاك به دلیـل اکسـایش آن، ضـمن تـامین     .گوگرد در خاك به فرم آلی و غیر آلی وجود دارد
ریشه گیاه، افزایش قابلیـت جـذب    1هاش خاك در منطقه ریزوسفرسولفات مورد نیاز گیاه باعث کاهش موضعی پ

 . گرددو در نهایت بهبود وضعیت تغذیه گیاه می... عناصر غذایی از جمله فسفر، آهن، روي، مس و منگنز و 

                                                             
1 Rhizosphere 
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هاي گرمسیري انجـام گردیـد، تـاثیر کـاربرد گـوگرد پـودري       در تحقیقی که در موسسه تحقیقات خرما و میوه

و کـود دامـی   ) کیلوگرم گوگرد پـودري  25گرم مایه تلقیح با  500کردن  مخلوط(همراه با مایه تلقیح تیوباسیلوس 
مـورد  ) حاصل از کشت بافـت (بر میزان جذب عناصر غذایی توسط نهال هاي سه ساله تازه کشت شده، رقم برحی 

هـاي رشـد رویشـی از    داري بر شاخصتیمارهاي آزمایشی تأثیر معنی نتایج نشان داده که. بررسی قرار گرفته است
و طول برگچه و ارتفاع نهال و همچنین میزان عناصر غذایی از جمله فسـفر، روي و   جمله تعداد و طول برگ، تعداد

  .اندمنگنز نسبت به تیمار شاهد داشته
  کمبود گوگرد در نخل خرما

کمبود این عنصردر نخل خرما به صـورت   .گردد تر ظاهر میهاي جوانکمبود گوگرد بر خالف نیتروژن در برگ
هـا ممکـن اسـت     در حالت کمبود شدید، نوك برگچه. شود ها ظاهر می ها و کاهش اندازه برگ زردي یکنواخت برگ

  . خشکیده شده و رشد آنها متوقف گردد
 
  )Fe(آهن 

هاش غلظت آهن با افزایش پ. وزنی در پوسته زمین وجود دارد%  5/0آهن در حد قابل توجهی در حدود 
جذب آهن  عواملی که . حاللیت آهن در حداقل است 5/6- 8هاش حدود در دامنه پیابد بر این اساس  کاهش می

سطح آهن برگ نخل خرما . هاي کلسیم و فسفر است هاش باال و همچنین زیادي غلظتکندشامل پ را محدود می
  . میلی گرم بر کیلوگرم  برآورد گردیده است 238-595در حدود 

  عوامل مؤثر بر کمبود آهن 
  : شود که شامل ل باعث کمبود آهن میچندین عام 
تهویـه   -4بـاال بـودن فسـفر خـاك،      -3باال بودن غلظت فلزات سـنگین،   -2پائین بودن میزان آهن خاك،  -1

 -7، )هـاي قلیـایی  مخصوصـاً در خـاك  (مصرف زیاد کود حیوانی  -6درجه حرارت زیاد،  -5، ) CO2زیادي (ضعیف 
 -10اختالفات ژنتیکـی و   -9اسیدیته زیاد خاك،  -8، )هاي اسیديدر خاكمخصوصاً (پائین بودن میزان مواد آلی 

  .باشدصدمات ریشه می
هـاي  شود که تولید کلروفیل مختل گردد و میـزان کلروفیـل بـرگ    کمبود آهن، مشابه کمبود منیزیم، باعث می

هـن کـل ممکـن اسـت در     غلظـت آ . گرددها مشاهده میتر گیاهان کلروز ابتدا بین رگبرگدر بیش. جوان کم شود
هاي طبیعی باشد، حتی ممکـن اسـت نسـبت    شود باالتر از غلظت آن در بافتجاهایی که عالئم کمبود مشاهد می

P/Fe در تـري  بنابر این غلظـت آهـن کـل کـاربرد کـم     . ها سبز هستنددر این مواقع بیشتر از حالتی باشد که برگ
هاي آلی وغیر آلی آهـن اسـتفاده   توان از فرم کمبود آهن میبراي بر طرف کردن . تشخیص عالئم کمبود آهن دارد

، اکسید آهن، سولفات آهـن آمونیـاکی و فسـفات    III، سولفات آهن IIمنابع غیر آلی آهن شامل سولفات آهن . کرد
 IIIآهـن  (هـاي اکسـیدي آهـن    زیرا فـرم . باشندها زیاد رضایت بخش نمیباشد که البته این فرمآهن آمونیاکی می

 .به فرم محلول نیستند) تیظرفی
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، EDTAتـوان   هـاي آهـن مـی   تـري هسـتند و از کـالت   هاي آهن، مورد توجه بیشمنابع آلی آهن شامل کالت

HEDTA،CDTA ،DTPA  وEDDHA تـر   ها از نظـر اقتصـادي مقـرون بـه صـرفه     پاشی با کالتمحلول. را نام برد
  . شود شود کاربرد آهن در آب آبیاري توصیه می اي استفاده می که از سیستم آبیاري قطرهدر صورتی. است

 کمبود آهن در نخل خرما

هـا سـبز بـاقی مانـده  ولـی بافـت میـان        در ابتدا رگبـرگ . گردد هاي جوان ظاهر می کمبود آهن ابتدا در برگ
  ).37شکل (گردد  هاي پایینی گیاه نیز زرد رنگ میشود و در نهایت تمام برگ و قسمت ها زرد میرگبرگ

  

 
  هاي نخل خرماعالیم کمبود آهن در برگ - 37شکل 

 
هاي کشت بافت خرمـا انجـام شـد مشـخص گردیـد کـه       در تحقیقی به منظور تشخیص عالیم کمبود در نهال

هـا  ها سبز باقی مانده ولی بافت میـان رگبـرگ  در ابتدا رگبرگ. گردد هاي جوان ظاهر می کمبود آهن ابتدا در برگ
عالیـم کمبـود    38شـکل  . گـردد  هاي پایینی گیاه نیـز زرد رنـگ مـی   تمام برگ و قسمتشود و در نهایت  زرد می

  .دهدآهن را نشان می
  

 )Zn(روي 

هاي روي در خاك نوع گیاه و انـدام  هاي گیاهی کم است و مقدار آن در خاك بسته به فرممیزان روي در اندام
 20-26 سـطح روي بـرگ خرمـا در حـدود     .اسـت  پی پی ام 100حد آن کمتر از ولی . کند مورد مطالعه تغییر می

  .ام برآورد گردیده استپیپی
  کمبود روي در نخل خرما

هاي کشت بافت خرما انجام شد، مشخص گردیـد کـه در   در تحقیقی به منظور تشخیص عالیم کمبود در نهال
هـاي   اسـت کـه بـرگ    هاي کمبود بدین صـورت  شود و نشانه هاي جوان ظاهر می کمبود روي عالیم،  ابتدا در برگ

نماینـد تـا    ها شروع به خشـک شـدن مـی    شوند و با تشدید کمبود، نوك برگچه گی می جوان دچار زردي بین رگبر
  .دهدعالیم کمبود روي را نشان می 38شکل . آید که کل برگ به صورت خشکیده در میاین
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 هاي کشت بافتی خرماعالیم کمبود روي در نهال -38شکل 

  

 )Cu(مس 

هاش خاك دارد و مقـدار آن بـا   میزان مس در خاك بستگی به پ. غلظت مس در محلول خاك خیلی کم است
  .یابد هاش خاك کاهش میافزایش پ

همچنـین مـس در فعالیـت بسـیاري از     . هـاي گیـاهی نقـش دارد    مس در ساخت و یا ثبات کلروفیل و رنگدانه
هـاش  مس قابل استفاده گیاه با افـزایش پ . رند، مؤثر استهاي اکسید کننده که نقشی در تنفس به عهده دا آنزیم

سطح مـس   .بایستی کمبود مس مشاهده گردد هاي آهکی ایران میبنابر این در شرایط خاك. یابد خاك کاهش می
 .ام برآورد گردیده استپیپی6/2- 5/12برگ خرما در حدود 

  کمبود مس در نخل خرما
هـاي رنگـی در    رنگدانـه . شـوند  شده و بعضی مواقع پیچ خورده می ها ابتدا سبز تیره در کمبود مس، برگ

نکروز نوك برگ از دیگر عالئـم کمبـود مـس    . گردد ها مشاهده میها و سپس انتهاي برگگکلروز بین رگبر
اي شدن، از میان رفتن مریستم انتهـایی و بـی    هاي جوان، قهوهرشد کوتاه، پیچیدگی برگ). 39 شکل(است 

  . هاي ظاهري کمبود مس هستند هاي جوان از نشانهرنگ شدن برگ
  

  
  عالیم کمبود مس در نخل خرما - 39شکل 

  

هاي کشت بافت خرما انجام شد مشخص گردید عالیم در تحقیقی به منظور تشخیص عالیم کمبود در نهال
عالیم کمبود مس را  40شکل . باشدهاي جوان میرنگ شدن و همچنین عالیم کلروز برگکمبود مس شامل بی

 .دهدنشان می
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 هاي کشت بافتی خرماعالیم کمبود مس در نهال - 40شکل 

  

  )Mn( منگنز
فاکتورهـاي متعـددي میـزان منگنـز قابـل      . باشـد  ام مـی پیپی  200 -300میزان منگنز در خاك معموالً بین 

میزان مـواد آلـی خـاك، میـزان رطوبـت      هاش خاك، دهند که عبارت از پاستفاده در خاك را تحت تاثیر قرار می
  . باشدخاك، فعالیت میکروبی و سطح آب زیرزمینی می

  کمبود منگنز در نخل خرما
هـا ابتـدا بـه     هاي کمبود بدین صورت است که برگ نشانه. شود هاي جوان ظاهر می کمبود منگنز، ابتدا در برگ

بـا تشـدید کمبـود، تمـام     . شـود  ها ظاهر مـی  گ رگبرآیند و همراه با این زردي نوارهاي خشکیده بین  رنگ زرد می
هـا معمـوالً بـه طـرف      همچنین این برگچـه . آیند هاي جدید به صورت خشکیده و پژمرده درمی هاي برگچه قسمت

رونـد  هـاي جدیـد بـه سـرعت از بـین مـی       عالوه براین، جوانـه . کند اي پیدا می شوندوبرگ حالت لوله داخل خم می
  ).                                   41شکل (

  

     
  عالئم کمبود منگنز در نخل  –41شکل 

  

هاي کشت بافت خرما انجام شد مشخص گردید که در در تحقیقی به منظور تشخیص عالیم کمبود در نهال
ها مشاهده همچنین، کلروز بین رگبرگ. دهدهاي جوان را تحت تأثیر قرار میعالیم ابتدا برگ کمبود منگنز،

شکل . شود ها ظاهر می گ همراه با این زردي نوارهاي خشکی بین رگبر. آیند ها  به رنگ زرد در می شود و برگ می
  .دهدعالیم کمبود منگنز را نشان می 42
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 هاي کشت بافتی خرماعالیم کمبود منگنز در نهال -42شکل 

 

 )B(بور 

هـاي پـایینی   اغلب بور از قسمت. و در حد یک عنصر پویا نیستبور در بسیاري از گیاهان حرکت زیادي ندارد 
 .یک رابطه مثبت میان جـذب بـور و میـزان تعـرق گیـاهی وجـود دارد      . کند هاي باالیی حرکت میگیاه به قسمت

هـاش خنثـی یـا    هـایی بـا پ  هایی که میزان بور آنها کم، میزان بارندگی متوسط تا زیاد، خـاك کمبود بور در خاك
کودهایی که براي رفع کمبود . افتد هاي تحت شرایط آب و هوایی خشک و شدت نور زیاد اتفاق میا خاكقلیایی ی

روند عبارت از بوراکس، پنتابورات سدیم، تترابورات سدیم، اسیدبوریک هستند، که در میان آنها  اسـید   بور بکار می
تگی بـه فاکتورهـاي زیـادي دارد بـراي     حد بهینه مصرف بـورد در خـاك بسـ   . تر است بوریک از همه شناخته شده

هـا مـوثرترین   هفتـه بعـد از ریـزش گلبـرگ     3تا  1لیتر آب  360کیلوگرم در هکتار در  2/0پاشی بر میزان محلول
  . میزان و زمان کاربرد بر است

  کمبود بور درخرما
هـا   ایـن بـرگ  . ددهنـ  هاي جوان دچار زردي شده و تغییر شـکل نیـز مـی   در اثر کمبود بور در نخل خرما، برگ

سـرعت رشـد در   . شوندها ضخیم میآیند و برگ توانند به صورت عادي باز شوند و به صورت جارو مانند در می نمی
هـاي جـوان   هـا در بـرگ   هاي مبتال به کمبود به شدت کاهش یافته و در حالت کمبود شدید، حاشـیه برگچـه   نخل

همچنین ممکن اسـت در  ). 43 شکل(ه خشک شود شروع به خشک شدن کرده و در نهایت ممکن است کل برگچ
  .اثر کمبود بور ریزش میوه در درخت اتفاق بیفتد

  

  
 عالیم کمبود بر در برگ نخل خرما -43شکل 
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  سمیت بور

اي در غلظت باال وجود داشته باشد و باعـث سـمیت در گیاهـان شـود کـه       بور ممکن است در رسوبات رودخانه
در آزمایشی که در فلسطین اشغالی انجام شد نشان داده شد . افتد نیمه خشک اتفاق میمعموالً در مناطق خشک و 

 63/4معـادل  (میلی مـول در لیتـر    463/0که آستانه تحمل زیادي غلظت بور در آب آبیاري براي گیاه نخل حدود 
  .باشد می) گرم بور در لیترمیلی
  

 )Cl(کلر 

گیاهان به صورت . به عنوان یک عنصر متحرك شناخته شده استکلر به مقدار زیادي در طبیعت وجود دارد و 
میزان جذب کلر توسـط گیـاه بـه وسـیله غلظـت آن در      . نمایند آزاد و سریع در مقدار قابل توجه، کلر را جذب می

-به منظور تشخیص عالئم کمبود در نهـال  44توان از شکل به عنوان یک راهنماي کلی می. شودمحیط تعیین می
  .بافت خرما استفاده نمودهاي کشت 

 

 
 

هاي کشت بافت خرماراهنماي تشخیص عالئم کمبود در نهال - 44شکل    
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  تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر محصوالت گواهی شده - 7-1-3
 حدود بحرانی عناصر غذایی در برگ خرما   

  رقم کبکاب در استان بوشهرحد بحرانی عناصر غذایی در برگ خرما  -1
درصـد،   154/0 ± 04/0درصد، فسـفر   11/1 ± 125/0حد بحرانی عناصر غذایی ماکرو و میکرو براي نیتروژن 

گـرم در کیلـوگرم، آهـن    میلـی  15±4/1گرم در کیلوگرم، روي میلی 19 ±10درصد، منگنز 723/0±27/0پتاسیم 
کیلوگرم بر نخل بـراي   56درکیلوگرم براي عملکرد حداقل گرم میلی 2 ±7/1گرم در کیلوگرم، مس میلی 40±80

  .باشدرقم کبکاب در بوشهر می
 پتاسیم <منگنز <آهن  <روي <فسفر < نیتروژن <مس یاز غذایی در منطقه بوشهر به فرماهمیت و اولویت ن

پتاسیم، منگنز، کیلوگرم بر درخت بر اساس این داده ها عناصر   56این در حالی است که تا عملکرد . باشدمی
  .تر از مابقی عناصر در منطقه استکنندهروي وآهن به ترتیب کمبود شان تعیین

  

  حد بحرانی عناصر غذایی در برگ خرما رقم پیارم در استان هرمزگان -2
 ± 21/0درصـد، فسـفر    18/1 ± 08/0حد بحرانی عناصر غذایی پر نیـاز و کـم نیـاز  بـراي نیتـروژن برابـر بـا        

 درصــد، منگنــز 30/0 ± 05/0درصــد، منیــزیم  6/0±23/0درصــد، کلســیم  92/0±29/0درصــد، پتاســیم 165/0
میلـی گـرم در    180±004/0گرم در کیلـوگرم، آهـن   میلی 10±0007/0گرم در کیلوگرم، روي میلی 001/0±50

براي عملکرد حـداقل  گرم درکیلوگرم وزن خشک میلی 110 ±006/0گرم درکیلوگرم، و بور میلی 5کیلوگرم، مس 
اهمیت و اولویت نیـاز غـذایی در منطقـه هرمزگـان بـه      . باشد کیلوگرم بر نخل براي رقم پیارم در هرمزگان می 79

این در حـالی اسـت کـه    . باشد پتاسیم می <روي <کلسیم <منیزیم <نیتروژن <فسفر <بور <مس <صورت منگنز
رفع کمبود عناصر پتاسـیم، روي، کلسـیم، منیـزیم،    م بر درخت، کیلوگر 79ها، براي تولید عملکرد  بر اساس این داده

  .باشدنیتروژن و بور در مقایسه با دیگر عناصر در اولویت می
  

  حد بحرانی عناصر غذایی در برگ خرما رقم استعمران در استان خوزستان -3
 ±186/0کلسـیم  درصـد،   73/0±173/0درصد، پتاسیم 17/0 ± 008/0درصد، فسفر  33/1 ± 284/0 نیتروژن

گـرم در کیلـوگرم، آهـن    میلـی  11± 3گـرم درکیلـوگرم، روي  میلـی  57±1، منگنـز  41/0 ±038/0، منیزیم 95/0
کیلوگرم بـر نخـل بـراي     70گرم درکیلوگرم براي عملکرد حداقل میلی 10±2گرم در کیلوگرم، مس میلی 8±121

  .باشدرقم استعمران می
تـرین  ر کمبود روي، فسفر، منیزم، کلسیم، و پتاسیم بـه ترتیـب از شـایع   دهد که بر خالف انتظانتایج نشان می

اهمیت و اولویت نیاز غذایی در منطقـه شـادگان خوزسـتان بـه صـورت       . باشدعوامل کاهش عملکرد در منطقه می
  .باشدمی روي  <فسفر <منیزیم <کلسیم <پتاسیم <منگنز <نیتروزن <مس <آهن

  
  )جیرفت(برگ خرما رقم مضافتی در استان کرمان حد بحرانی عناصر غذایی در  -4

درصـد،  296/0 ± 06/0درصـد، فسـفر    40/1 ± 114/0حد بحرانی عناصر غذایی ماکرو و میکرو براي نیتروژن 
 گـرم در میلـی  50± 9 ، منگنـز 243/0 ±076/0، منیـزیم  568/0 ±159/0درصد، کلسیم  878/0±207/0پتاسیم 
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 120±20و بـور   10 ±2گرم در کیلـوگرم، مـس   میلی 300±30کیلوگرم، آهن گرم در میلی 30± 2کیلوگرم، روي

غلظت بور به این دلیـل  . باشدکیلوگرم بر نخل براي رقم مضافتی می 70گرم درکیلوگرم براي عملکرد حداقل میلی
زیـادي   دهد خرما قابلیت انباشت مقـادیر این مسئله نشان می. باالست که مسمومیت بور در کل منطقه وجود دارد

  .تواند عملکرد مطولبی نیز داشته باشداز بور را در خود دارد در عین حال می
و عناصري نظیر نیتـروژن، منیـزیم و کلسـیم از عوامـل      که بر خالف انتظار، کمبود پتاسیمدهد نتایج نشان می

 <روي  <بـور فـرم   اهمیت و اولویت نیاز غذایی در منطقه جیرفـت و بـم  بـه    . باشدکاهش عملکرد در منطقه می
  70این در حالی است که تا عملکرد. باشدمی آهن <پتاسیم <نیتروژن <منیزیم <کلسیم < مس <منگنز  <فسفر

ها عناصر آهن، پتاسیم، نیتـروژن، منیـزیم، کلسـیم بـه ترتیـب کمبـود شـان        کیلوگرم بر درخت بر اساس این داده
  .تر از مابقی عناصر در منطقه استکنندهتعیین
 

 نیاز غذایی خرما 

عملکرد و کیفیت خرما تحت تأثیر رقم، آب و هوا، وضعیت حاصلخیزي خاك، نوع و مقدار مصرف کودهاي آلی و 
. براي تولید خرماي با کیفیت مطلوب و عالی، مصرف کودهاي حیوانی و شیمیایی ضروري است. شیمیائی قرار دارد

  .هاي اسفند و فروردین مصرف نمودهاي شیمیایی را در ماهتوان کود حیوانی را در شروع فصل زمستان وکود می
  

  کودهاي آلی
مصرف کودهاي آلی در خاك عالوه بر تأمین مقداري از عناصر غذائی مـورد نیـاز گیـاه، باعـث بهبـود کیفیـت       

ه بینی خاك نیز نقش انکارناپذیري دارد و موجب زنده نگ فیزیکی خاك شده و در رشد و تکثیر موجودات زنده ذره
هـاي منـاطق   مسئله کاهش مواد آلی در خـاك . گرددداشتن خاك و افزایش راندمان مصرف کودهاي شیمیایی می

 30-50شود حداقل هر دو سال یک بار مقـدار  بنابراین توصیه می. گرم و خرماخیز از اهمیت زیادي برخوردار است
به طور کلی میـزان کـربن آلـی    . وط گرددکیلوگرم کود حیوانی پوسیده در پاي درختان خرما پخش و با خاك مخل

بهتـرین زمـان مصـرف کودهـاي حیـوانی در اواخـر زمسـتان        . در خاك پاي درختان باید بیش از یک درصد باشد
  . باشد می

  
  استفاده از کودهاي زیستی در باغات خرما

  حاوي قارچ هاي میکوریز آربسکوالر کودهاي بیولوژیک
توجه به همزیستی میکوریزي و ریزجانداران به وجود  کشور،محصوالت باغیتولید  به منظور نیل به پایداري در

چرا که این . باشدمی اي برخوردارهاي میکوریز آربسکوالر از اهمیت ویژهآورنده این نوع همزیستی یعنی قارچ
که بیشترین ریزجانداران خاکزي به نوعی نقشی کنترلی در تعادالت بیولوژیکی منطقه ریزوسفري گیاهان، مکانی 

هاي هاي قارچبهترین میزبانگیاهان باغی از . نمایندتاثیر را در جذب آب و عناصر معدنی براي آن قائلند ایفا می
 اناي این گیاهدهد چرا که سیستم ریشهرابطه همزیستی نشان می این بیشترین وابستگی را به میکوریزي بوده،

بنابراین گیاه براي دسترسی به منابع آب موجود در . باشدمحدود میهاي ضخیم با انشعابات عمدتا حاوي ریشه
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در کولتیوارهایی که ریشه از ضخامت . باشدهاي میکوریزي میخاك و جذب کافی عناصر معدنی وابسته به قارچ

اهده هاي نازکتر مشداراي ریشه هاي میکوریزي بیشتر از انواعباشد این وابستگی به قارچبیشتري برخوردار می
گیاهان به دلیل محدودیت منابع آب در این  اي است کهکشور به گونه باغات ی حاکم برشرایط اقلیم. گرددمی

طی دوره رشد خود ممکن است تحت شرایط تنش رطوبتی قرار گیرند که این خود از طریق کاهش جذب آب و 
توانند از وریزي تحت چنین شرایطی میهاي میکقارچ. عناصر معدنی، کاهش رشد و عملکرد گیاه را در پی دارد

طریق کمک به گیاه براي جذب هرچه بیشتر عناصر معدنی و اصالح روابط آبی گیاه با بهبود بخشیدن فرایند 
 هايدیگر عوامل کاهش رشد نهالاز  .مقاومت آنرا در برابر شرایط نامساعد محیطی افزایش دهند، فتوسنتز گیاه
 هایی است که به منظور کنترل بیمارگرهاي ریشهکشاستفاده بیش از حد از قارچ، هابویژه در خزانه گیاهان باغی

هاي قارچاز جمله  این مواد شیمیایی با از بین بردن ریزجانداران مفید خاکزي. گیرداستفاده قرار می مورد
   .گردندگیاه باعث کندي رشد میايسیستم ریشه آربسکوالر و آسیب به - میکوریز

  
  هاي میکوریزي  هاي استفاده از مایه تلقیح قارچ روش
هاي  هاي میکوریزي در زمان احداث باغ بهترین زمان براي کاربرد مایه تلقیح قارچ: دیجهت احداث باغ جد - 1

 100معموال حدود (هاي میکوریزي  توان مایه تلقیح قارچ در این زمان می. باشد ها می جدید و در زمان کاشت نهال
را در کف حفره یا گودال در نظر گرفته شده براي کاشت نهال اضافه کرده و پس از قراردادن نهال )گرم  200الی 

 -در چال و اطمینان از تماس مستقیم ریشه گیاه با مایه تلقیح، حفره را با خاك سطحی همراه با کودهاي دامی
میکوریزي را با مواد تهیه شده براي کاشت نهال هاي  توان مایه تلقیح قارچ آلی پر نمود و یا می شیمیایی و مواد

  .مخلوط کرده و براي پر کردن چال در نظر گرفته شده براي کاشت نهال از این ترکیب استفاده نمود
هاي  ها بهترین مکان براي استفاده از قارچ خزانه ها ونهالستان): ها مناسب براي خزانه(مصرف حجمی  - 2

گیرند، اعم از  والً موادي که به عنوان بستر کشت در خزانه مورد استفاده قرار میزیرا معم. باشند میکوریزي می
هاي میکوریزي هستند و دیگر اینکه به دلیل وجود تعداد زیادي نهال و یا قلمه  مواد آلی و معدنی عموماً فاقد قارچ

یستی میکوریزي را در تمامی توان با استفاده از مقدار کمی از مایه تلقیح، رابطه همز در یک فضاي محدود، می
هاي بهترین حالت  استفاده از مایه تلقیح قارچ. نهالستان و یا خزانه بوجود آورد هاي موجود در ها و یا قلمهنهال

 باشد دهنده بستر خزانه با یک نسبت مشخص می میکوریزي در نهالستان و خزانه مخلوط کردن آن با مواد تشکیل
پس از تهیه  .)دهنده بستر کشتز کود زیستی به ازاي یک متر مکعب از مواد تشکیلکیلوگرم ا 20معموال حدود (

 .گردد ها اقدام می ها یا نهالبستر ترکیبی با قارچ نسبت به کاشت قلمه
هاي گرم الی یک کیلوگرم از کود زیستی حاوي قارچ 500براي باغات احداث شده بسته به سن باغ مقدار  - 3

مصرف همزمان کود دامی پوسیده شده باعث . طرف درخت و در ناحیه چالکود اضافه نمائیدمیکوریزي را در دو 
  .شودافزایش کارایی کود زیستی می

  

  هاي اکسیدکننده گوگرد کودهاي زیستی حاوي باکتري
گوگرد در . باشدصورت سولفات می گوگرد از عناصري است که در خاك وجود داشته ولی فرم قابل جذب آن به

افزودن گوگرد به . هاي شور و قلیایی کاربرد دارد کمیت و کیفیت محصول اثر داشته و همچنین در اصالح خاك



 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده                                                                                  46

 
هاي  ساز نبوده و الزم است با کاربرد باکتري ها در بیشتر موارد به دلیل اکسیداسیون کند این عنصر چاره خاك

ها قادرند با اکسید کردن گوگرد عنصري  این باکتري. بیشتري یابدویژه تیوباسیلوس سرعت  به اکسیدکننده گوگرد
از طرف دیگر این اکسیداسیون سبب کاهش . افزوده شده به خاك، سبب قابل جذب شدن آن براي گیاه شوند

مایه تلقیح . دهدموضعی اسیدیته خاك شده و قابلیت جذب عناصري مانند فسفر، روي، آهن و مس را افزایش می
کیلوگرم گوگرد باید یک کیلوگرم مایه  50شود و به ازاي  اي تیوباسیلوس بیشتر به شکل پودري تهیه میه باکتري

در حال حاضر پاالیشگاه گاز خانگیران اقدام به تولید گوگرد . تلقیح تیوباسیلوس قبل از کشت مصرف نمود
د و از کارایی باالتري نسبت به شوبنتونیتی پاستیلی به فرم عدس نموده است که به سرعت در خاك پخشیده می

  .هاي گوگرد برخوردار است سایر فرم
  کودهاي شیمیایی

عناصر نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم در    . عنصر غذایی نیاز دارند 17به طور کلی گیاهان و از جمله نخل خرما، به 
، 6برگ خرما بـه ترتیـب   نسبت جذب سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در . روندزمره عناصر پر نیاز به شمار می

  .باشدمی 10و  1، 5و در میوه آن  16و  1
 

  برداشت مواد غذایی توسط نخل خرما 
نشان داده  9و متوسط مصرف جهانی در جدول  8میانگین برداشت عناصر غذایی توسط نخل خرما در جدول  

  .  شده است
  

  میانگین برداشت عناصر غذایی توسط نخل خرما  -8جدول 
  عناصر

 غذائی 

  میانگین برداشت توسط
 )گرم(هر اصله نخل خرما  

  میانگین برداشت
 )کیلوگرم(در هکتار درهر سال  

 42 350 نیتروژن 

 11 90 فسفر

 65 540 پتاسیم

  
 متوسط مصرف جهانی عناصر غذایی در نخل خرما  -9جدول 

  عناصر
 غذایی

  میزان مصرف براي
 )گرم(هر اصله نخل خرما 

  میزان مصرف
 )کیلوگرم(هکتار درهر سال در 

 78 650 نیتروژن

 78 650 فسفر

 104 870 پتاسیم

 اصله نخل 121هر هکتار شامل  
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هاي کودي روي نخل خرمـا در نقـاط مختلـف خرمـاخیز     که در نتایج به دست آمده از آزمایشبا عنایت به این

انجام شده به عنوان یک برنامه کوددهی جهـت  هاي  گردد، میانگین توصیهها و اختالفاتی مشاهده میجهان تفاوت
هاي بالغ مورد عمل قرار گرفتـه بـه شـرح ذیـل     سال و نخل 4هاي جوان کمتر از استفاده در سه سطح خزانه، نخل

  .جهت کوددهی نخل خرما توصیه گردیده است
  

  توصیه کودي در زمان کاشت
در ایـن مرحلـه   . شـود آماده سازي زمین شـروع مـی  برنامه کودي در زمان قبل از انتقال نهال یا پاچوش در فاز 

خـاك  . که قرار است نهال خرما را در خود جا دهد و حمایت نمایـد ) در صورت نیاز(تمرکز روي اصالح خاك است 
زهکشی خوب و تهویه مناسب . سبک عمیق بهترین خاك براي نخل است، اگرچه نخل در هر خاکی رشد می کند

ها بـا    هاي کشت بافت باید چالهدر زمــان کاشت پاجوش یا نهال .کندنخل فراهم میبهترین شرایط خاکی را براي 
کیلـوگرم   15کیلوگرم سوپر فسفات،  7/0کیلوگرم کود حیوانی کامالً پوسیده، خشک و با کیفیت مناسب،  15-10

گرم سـولفات  کیلـو  08/1کیلـوگرم سـولفات آمونیـوم و     25/1، )در صورتیکه خاك سدیم زیادي داشته باشـد (گچ 
. گرم سولفات روي، سولفات آهـن و سـولفات منگنـز مخلـوط و پـر شـوند       300پتاسیم با خاك سطحی و مجموعاً 

توان با خاك سطحی مخلوط و مورد استفاده قرار داد و یـا بعـد از کاشـت    سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم را می
حت فشار استفاده از کودهاي پتاسیمی قابل حل در آب براي سیستم ت(نهال همراه با سیستم آبیاري استفاده کرد 

الزم به ذکـر اسـت کـه کـود سـولفات آمونیـوم و       ). گرددهاي مناسب توصیه میمانند نیترات پتاسم و یا دیگر کود
دور آبیـاري یـک بـار     2-3همچنین به فاصله . سولفات پتاسیم باید به صورت جداگانه در آب آبیاري مصرف شوند

 .مصرف شوند

ها در زمان کاشت پیشنهاد شده است که در مورد استفاده از کود سولفات  ه منظور جلوگیري از سوختن ریشهب
  :پتاسیم و سولفات آمونیوم موارد زیر مورد توجه قرار گیرد

 300 گرم از سولفات پتاسیم چهار هفته بعد از کاشت استفاده شود و چهار هفته بعد مجدداً این کار تکرار شود .  
 200  هفته بعد مجدداً این کار تکرار شود 6گرم سولفات آمونیوم در شش هفته بعد از کاشت استفاده شود و .  
  تر از محل استقرار ریشه نهال قرار گیرد متر پایینسانتی 20کودها. 
 هـاي   بـر اسـاس میـانگین توصـیه    ) 1999(توسط زیـد  ) 11و  10(هاي انجام شده در جداول زیر  کلیه توصیه

تواند به عنوان یـک راهنمـاي   انجام شده توسط محققین کشورهاي مختلف پیشنهاد شده است که می کودي
 . کنندگان خرما قرار گیردکاران و تولیدکلی مصرف کود مورد استفاده نخل

  

  سال سن 4هاي کمتر از توصیه کودي براي نخل -10جدول 
  عناصر

 غذایی 
  میزان مصرف براي 

 )گرم(هر اصله نخل خرما  
  میزان مصرف 

 )کیلوگرم(در هکتار درهر سال  
 7/31 262 نیتروژن 

 5/16 138 فسفر
 65 540 پتاسیم

  اصله نخل 121هر هکتار شامل   
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  سال  4هاي بزرگتر از توصیه کودي براي نخل - 11جدول 

  عناصر
 غذایی 

  میزان مصرف براي 
 )گرم(هر اصله نخل خرما  

  میزان مصرف 
 )کیلوگرم(در هکتار درهر سال  

 63 525 نیتروژن 
 5/16 138 فسفر

 65 540 پتاسیم
  اصله نخل 121هر هکتار شامل 

  

مصرف سولفات روي در هنگام کاشت نخل در چاله کاشت نخـل بسـیار مهـم اسـت و موجـب قـوي شـدن        * 
  . شودها میسیستم ریشه
  زمان مصرف

بهترین نتیجه از مصرف کودهاي شیمیایی باید زمان مصرف کودها با مراحل حساس به منظور به دست آوردن 
از (کـره شـمالی   بهترین زمان مصرف کودهاي شیمیایی را در نـیم ) 1999(زید . در ایام رشد گیاهان منطبق گردد

. اسـت  نمـوده   پیشـنهاد ) زمان رشـد و نمـو تکامـل میـوه    (و تیر ماه ) دهیزمان گل(هاي بهمن در ماه) جمله ایران
هـاي  هاي غیر نیتروژنی زمان مناسب بهمن ماه و اردیبهشت ماه و براي کودهمچنین گفته شده است که براي کود

 . نیتروژنی  بهمن ماه، اردیبهشت ماه و تیرماه است

هاي تجاري در برخی از کشورهاي خرمـاخیز، کـود مـورد نیـاز نخـل خرمـا را همـراه بـا         در بعضی از نخلستان
  توصیه کودي ساالنه نخل خرمـا بـه  . گویند 1به این روش کود آبیاري. دهندسیستم آبیاري در اختیار گیاه قرار می

  .درج شده است 12روش کود آبیاري در جدول 
  

  روش کود آبیاري توصیه کودي ساالنه نخل خرما به -12جدول 
  عنصر

 سن نخل
  نیتروژن 

 هر ماه یک بار 
  فسفر 

 ماه یکبار 3هر 
  پتاسیم

 ماه یکبار 3هر 
 816 69 125 سال به باال 6
 502 52 95 سال 3- 5 

 251 35 60 سال 3کمتر از 
 باشدتمام اعداد بر حسب گرم می

  
مصرف فسفر و پتاسیم . هاي خرما داده شودهاي آبان تا خرداد به نخلماه و از ماه 8کود نیتروژنی باید به مدت 

غلظت عناصر اصلی در . گیردصورت می) بهمن، اوایل اردیبهشت، اوایل مرداد و اوایل آبان ماهاوایل (ماه یک بار  3هر 
  .شودروش کود آبیاري براي هر کود آبیاري به صورت زیر در نظر گرفته می

  گرم نیتروژن در لیتر آب آبیاريمیلی 90نیتروژن به صورت نیترات آمونیم و با غظت 
  در لیتر آب آبیاري P2O5گرم میلی 6به غلظت فسفر به صورت اسید فسفریک و 

  در لیتر آب آبیاري K2Oگرم میلی 60پتاسیم به صورت نیترات پتاسیم و به غلظت 
                                                             
1Fertigation 
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  نحوه مصرف کودهاي شیمیائی 

ها را  به چهار ناحیـه در اطـراف تنـه     دهد که اگر منطقه گسترش ریشههاي درخت خرما نشان میتوزیع ریشه
هـا در ناحیـه دوم،    ریشـه % 30هـا در ناحیـه اول،    ریشه% 40الیه در عمق تقسیم نماییم،  همچنین به چهار نخل و

-در رابطه با جهـت افقـی نیـز تقسـیم    . اند ها در ناحیه چهارم واقع گردیده ریشه% 10ها در ناحیه سوم و ریشه% 20
هـا در الیـه    ریشـه % 20دوم، هـا در الیـه    ریشه% 30ها در الیه اول،  ریشه%  40بندي مشابهی وجود دارد بطوریکه 

ها، بهتر است کـود در ناحیـه    بنابراین باتوجه به توزیع گسترش ریشه. ها در الیه چهارم قرار دارند ریشه% 10سوم و
هـاي کـوددهی در   روش). باال و پـایین  2شکل (دوم اطراف تنه درخت و در قسمت انتهایی الیه اول قرار داده شود 

  :شندباهاي زیر میخرما به صورت
   

کودها در مقادیر توصیه شده براي هر نخل توزین شده و به یکی از دو روش زیر مصرف : روش دستی )1
  .شود می

اي مناسـب   در پخش سطحی کودها در محل سایه انداز نخل خرما به فاصله): نواري(روش پخش سطحی ) الف
درختـان جـوان فاصـله یـک متـر و در       در. شوند که این فاصله بستگی به سن درخـت دارد  از تنه نخل مصرف می

در صورتی کـه  ( توان همه کود فسفري و پتاسیمی و یک دوم می. متر ضروري است 2درختان بارور حداقل فاصله 
کـود نیتروژنـی را اواسـط تـا اواخـر      ) در صورتی که بافت خاك سبک باشد(تا یک سوم ) بافت خاك سنگین باشد

نمایـد  ان یافته و گیاه جذب مواد غـذائی را در سـطح بیشـتري شـروع مـی     زمستان و زمانیکه سرماي زمستانی پای
  .باقیمانده کود نیتروژنی بایستی در فصل بهار استفاده شود. استفاده نمود

انـداز درخـت و بـه    در سـایه  40×40×40چاله به ابعاد تقریبـی   3-4در روش چالکود، تعداد : روش چالکود) ب
ریـزیم و سـپس   ها مـی  ه و کود مورد نیاز را همراه با کود حیوانی به درون چالهفاصله مناسب از تنه نخل حفر نمود

اي بایـد چالکودهـا در زیـر قطـره      در استفاده از روش چالکود در سیستم آبیاري قطـره . شودعمل آبیاري انجام می
هـا از   ه بیشتر ریشهها حفر شوند و به این ترتیب با تراکم ریشه در ناحیه مرطوب خاك، امکان استفاده هر چ چکان

  .ناحیه غنی شده در چالکود فراهم خواهد شد
این روش زمانی قابل استفاده است که سیستم آبیاري بر اساس مصـرف   ):Fertigation(روش کود آبیاري ) 2

. توان با استفاده از این روش مصرف  نمودانواع کودهاي محلول در آب را می. کودهاي شیمیائی طراحی شده باشد
در این روش بایستی کـود در سیسـتم   . دهدسیستم تغذیه، کود را به صورت یکنواخت در اختیار گیاه قرار می این

  :گیردتواند به دو روش زیر انجام اي تزریق شود که این کار می آبیاري قطره
 با ایجاد. گردداین دستگاه بصورت موازي با دستگاه کنترل مرکزي نصب می :مخازن تزریق کود) الف

اختالف فشار بین آب ورودي و خروجی مخزن کود، آب از داخل آن همراه با کود محلول به تدریج وارد شبکه 
  . گردداختالف فشار توسط شیر فلکه نصب شده بر روي دستگاه کنترل مرکزي ایجاد می. خواهد شد

د در لوله کنترل هاي کوچکی هستند که با نیروي برق یا انرژي آب موجوپمپ: هاي تزریق کودپمپ) ب
  .کنند مکیده و در سیستم تزریق می) بدون فشار(مرکزي سیستم کار کرده و کود محلول را از مخزن 
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  اي  کودهاي مورد استفاده در آبیاري قطره

شوند عمدتاً به دو نوع عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرف تقسیم عناصري که بصورت کود به خاك اضافه می
  . شوندمی

اي  براي تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه در آبیاري قطـره . عبارتند از نیتروژن، فسفر و پتاسیم :پرمصرفعناصر 
همه انواع این کودها در سیسـتم آبیـاري   . توان از کودهاي اوره، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم استفاده کردمی

استفاده از کودهـاي  . اند ت چالکود قابل استفادهاي چه به صورت محلول و تزریق از طریق سیستم و چه بصور قطره
سایر کودهـاي فسـفاتی و   . تواند صورت پذیرداي میفسفاتی و پتاسیمی محلول در آب نیز در سیستم آبیاري قطره

  .توان مصرف کردنیز کودهاي پتاسیمی را از طریق چالکود می
منابع ایـن نـوع    .عمده عناصر کم مصرف عبارتند از آهن، روي، بر، مس، منگنز و مولیبدن :عناصر کم مصرف

منابع کالته تماماً بصـورت  . یا منابع کالته مانند کالت آهن یا منابع معدنی مانند سولفات آهن. کودها دو نوع است
. اي مـورد اسـتفاده قـرار داد    قطـره توان انواع مناسب را از طریق سیستم آبیاري کودهاي محلول موجود بوده و می

به علت مصرف پائین این عناصر براي گیاهـان، اخیـراً   . توان از طریق چالکود مصرف کردمنابع معدنی را عمدتاً می
انواع کودهاي کامل میکرو ساخته شده که حاوي تمامی عناصر کم مصرف با مقادیر مشـخص اسـت کـه در مواقـع     

کودهـاي سـولفات روي، سـولفات    . انـد  عناصر در خاك، این کودها قابل اسـتفاده  الزم و در صورت کمبود کلیه این
گرم در هنگام مصـرف کودهـاي    100و  100-150،  100 -150به ترتیب به میزان   EDDHAمنگنز، کالت آهن 

  .فسفري و پتاسیمی براساس نیاز خاك و گیاه مصرف شوند
  

 پاشیمحلول

بـه صـورت   ) پاشـی شبیه تانکرهاي سم(پاشی تانکرهاي مخصوص محلولدر این روش کودهاي مورد نیاز را در 
-تهیه نموده و توسط نـازل )  بر اساس توصیه کارشناسی و یا توصیه شرکت سازنده کود(محلول با غلظت مشخص 

  .هاي مخصوص بر روي نخلها پاشیده می شود
  

  تزریق کود در تنه نخل خرما
ی شود و یک لوله وارد آن می شود و این لوله به یک منبع در این روش سوراخی در بافت چوبی ایجاد م

شود و از طریق سیستم وزیکول به برگها متصل می شود و مواد محلول توسط نیروي ثقل به گیاه منتقل می
اند قرار یک روش دیگر مقدار ماده خشک را در سوراخی که در تنه یا ساقه درخت ایجاد کرده در. جریان می یابد

البته در این روش ممکن است یک ناحیه نکروز در اطراف سوراخ ایجاد شده بوجود آید که بستگی به می دهند 
  .غلظت باالي ماده در آن ناحیه دارد

   
    توصیه کودي جهت ارقام مختلف در ایران

اي در زمینه تعیین نیاز غذایی ارقام مختلف تجاري کشور بـر اسـاس آزمـون خـاك      در ایران تحقیقات گسترده
  .درج شده است 18تا  13صورت گرفته است که نتایج توصیه کودي ارائه شده براي برخی ارقام در جداول 
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  توصیه کودي براي رقم شاهانی در استان فارس - 13جدول 

  فسفر قابل جذب خاك
 )mg/kg( 

 اوره  فسفات آمونیوم  نیتروژن خالص  ) P2O5(فسفر 
 )گرم(به ازاي هر سال سن نخل 

 150 150 100 70 5کمتر از 
10-5 60 100 130 160 
15-10 50 100 110 170 

 210 الزم نیست 100 الزم نیست 15بیشتر از

  
گـرم   500هـاي مثمـر،   تن خرماي شـاهانی در نخـل   6هاي جهرم به منظور تولید باالتر از ط نخلستانیدر شرا
همچنین با توجـه بـه گـرم بـودن منـاطق       .نیاز است) P2O5( گرم فسفر 340و ) K2O(گرم پتاسیم  500نیتروژن، 

کیلو گرم کود حیـوانی پوسـیده در خـاك پـاي درختـان خرمـا        50تا  30خرما خیز حداقل باید هر دو سال یکبار 
  .پخش شده و مخلوط گردد و همیشه باید مقدار کربن آلی در پاي درختان بیشتر از یک درصد باشد

  
  توصیه کودي براي رقم مضافتی در استان کرمان  -14جدول 

  فسفر قابل جذب خاك
)mg/kg( 

 اوره  فسفات آمونیوم  نیتروژن خالص  ) P2O5(فسفر 
 )گرم(به ازاي هر سال سن نخل 

 200 170 110 80 5کمتر از 
10-5 70 110 150 200 
15-10 60 110 130 200 

 230 نیستالزم  110 الزم نیست 15بیشتر از
  

  توصیه کودي براي رقم کبکاب در استان بوشهر و مناطق مشابه -15جدول 
  فسفر قابل جذب خاك

)mg/kg( 
 اوره  فسفات آمونیوم  نیتروژن خالص  ) P2O5(فسفر 

 )گرم(به ازاي هر سال سن نخل 
 160 150 90 70 5کمتر از 

10-5 60 90 130 165 
15-10 50 90 110 170 

 190 الزم نیست 90 الزم نیست 15بیشتر از
  

  توصیه کودي براي رقم سایر در استان خوزستان و مناطق مشابه  -16جدول 

  کربن آلی خاك
 )درصد(

مورد  نیتروژن خالص
به ازاي هر سال  نیاز

 )گرم( سن درخت

  فسفر قابل جذب در خاك
 )گرم در کیلوگرم خاكمیلی(

مورد نیاز به ) P2O5( فسفر
 درختازاي هر سال سن 

 )گرم(
 85 5کمتر از  100 >5/0
1 - 5/0 70 10-5 65 
5/1 - 1 50 15- 10 45 
 نیاز به مصرف ندارد 15بیشتر از  30 5/1 <
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  توصیه کودي براي رقم برحی در استان خوزستان و مناطق مشابه  -17جدول 

  کربن آلی خاك
 )درصد(

 مورد نیاز نیتروژن خالص
به ازاي هر سال سن 

 )گرم( درخت

  فسفر قابل جذب در خاك
 )گرم در کیلوگرم خاكمیلی(

مورد نیاز به ) P2O5( فسفر
 ازاي هر سال سن درخت

 )گرم(
 100 5کمتر از  120 >5/0
1 - 5/0 100 10-5 80 
5/1 - 1 80 15- 10 60 
 نیاز به مصرف ندارد 15بیشتر از  40 5/1 <

  
 در سطح کشورهاي خرما توصیه کودي پتاسیم براي نخلستان - 18جدول 

  پتاسیم قابل جذب خاك
)mg/kg( 

 سولفات پتاسیم ) K2O(پتاسیم 
 )گرم(به ازاي هر سال سن نخل 

 200 100 100کمتر از 
150 -100 85 170 
200 -150 70 140 
250 -200 55 110 
300 -250 40 80 

  
  زمان مصرف کودها

کودهاي نیتروژنی از اواسط تا اواخر زمستان و به طور کلی، همه کودهاي فسفري، پتاسیمی و نصف تا ثلث 
   .زمانی که سرماي زمستان به پایان رسیده، استفاده گردد

   .هاي سنگین نصف کود نیتروژنی همراه فسفر و نصف دیگر در بهار استفاده شوددر خاك
ر روش اگ. هاي سبک ثلث کود نیتروژنی در زمستان و بقیه در بهار به صورت سرك مصرف گردددر خاك
اي باشد کودهاي نیتروژنی باید به صورت سرك از طریق آب آبیاري تا قبل از گرم شدن هوا در سه  آبیاري قطره

  .نوبت مصرف شوند 5تا 
انداز درخت و یا از انداز درخت و یا به صورت نواري در انتهاي سایهنحوه مصرف به صورت پخش در سایه

  .طریق چالکود می باشد
  . گرددسالگی مقدار مصرف ثابت می 15مصرف کودها یکسال پس از غرس پاجوشها شروع و پس از سن  :نکته

  :  توان از منابع زیر استفاده کردبه منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز نخل خرما در کشور می: نوع کود
بـا توجـه بـه خـاك منـاطق      ).  %46(، اوره %)34(، نیترات آمونیـوم  %)21(سولفات آمونیوم : کودهاي نیتروژنی

  . خرماخیز کشور استفاده از کودسولفات آمونیوم ارجحیت دارد
  . سوپر فسفات تریپل و فسفات آمونیوم: کودهاي فسفري

  . سولفات پتاسیم: کود پتاسیمی
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 هاي میکوریزي  هاي استفاده از مایه تلقیح قارچ روش

توان به صورت یک الیه  هاي میکوریزي را می براي کاشت گیاهان گلدانی، مایه تلقیح قارچ :مصرف گلدانی
اي گیاه در خاك بستر گیاه و در ناحیه زیر ریشه  قرار داد به طوري که بین قارچ اضافه شده و سیستم ریشه

نسبت به کاشت گیاه  تماس مستقیم وجود داشته باشد و یا مایه تلقیح قارچ را با خاك گلدان مخلوط و سپس
  .اقدام نمود

هاي  هاي میکوریزي در زمان احداث باغ بهترین زمان براي کاربرد مایه تلقیح قارچ :هاي جدید احداث باغ
هاي میکوریزي را در کف حفره  توان مایه تلقیح قارچ در این زمان می. باشد ها می جدید و در زمان کاشت نهال

کاشت نهال اضافه کرده و پس از قراردادن نهال در چاله و اطمینان از تماس  یا گودال در نظر گرفته شده براي
شیمیایی و موادآلی پر نمود  -مستقیم ریشه گیاه با مایه تلقیح، حفره را با خاك سطحی همراه با کودهاي دامی

ه و براي پر هاي میکوریزي را با مواد تهیه شده براي کاشت نهال مخلوط کرد توان مایه تلقیح قارچ و یا می
  .کردن چاله در نظر گرفته شده براي کاشت نهال از این ترکیب استفاده نمود

هاي میکوریزي را به ناحیه کانال کود  در این روش مایه تلقیح قارچ :هاي فرسوده سازي باغ احیاء و جوان
اي گیاه به تنهایی یا به صورت ترکیب با کودهاي آلی و شیمیایی اضافه  یا چالکود و در مجاورت سیستم ریشه

 اي گیاه ایجاد شده پس از گذشت زمان کافی به تدریج رابطه همزیستی میکوریزي در سیستم ریشه. نمایند می
کنندگی ریشه و جذب بیشتر آب و عناصر معدنی به گیاه رشد مجدد درختان آغاز و با افزایش سطح جذب

  .گردد می
هاي  ها بهترین مکان براي استفاده از قارچ ها و خزانهنهالستان ):ها مناسب براي خزانه(مصرف حجمی 

گیرند، اعم از  زانه مورد استفاده قرار میزیرا معموالً موادي که به عنوان بستر کشت در خ. باشند میکوریزي می
هاي میکوریزي هستند و دیگر اینکه به دلیل وجود تعداد زیادي نهال و یا  مواد آلی و معدنی عموماً فاقد قارچ

توان با استفاده از مقدار کمی از مایه تلقیح، رابطه همزیستی میکوریزي را در  قلمه در یک فضاي محدود، می
استفاده از مایه تلقیح  بهترین حالت. د آوردنهالستان و یا خزانه بوجو هاي موجود در ا قلمهتمامی نهالها و ی

دهنده بستر خزانه با یک نسبت  هاي میکوریزي در نهالستان و خزانه مخلوط کردن آن با مواد تشکیلقارچ
توصیه . گردداقدام می ها پس از تهیه بستر ترکیبی با قارچ نسبت به کاشت قلمه ها یا نهال .باشد مشخص می

  .آورده شده است 19کودي عمومی بر اساس مراحل رشد درخت نخل در جدول 
  

  1هاي کشور بر اساس مراحل رشد فنولوژیکیتوصیه کودي عمومی براي نخلستان -19جدول 
  مقدار برآورد شده  )نوع کود(عنصر   مرحله رشد

  گرم 500  )آمونیمسولفات (نیتروژن   رشد نهال و یا پاجوش در خزانه
  گرم 200  )سوپر فسفات تریپل(فسفر  رشد نهال و یا پاجوش در خزانه
  گرم 400  )سولفات پتاسیم(پتاسیم  رشد نهال و یا پاجوش در خزانه
  درصد کود دامی 5به مقدار   تیوباسیلوس+ گوگرد عنصري   رشد نهال و یا پاجوش در خزانه

                                                             
  . یابدهاي فوق تغییر میباشد توصیه 17تا 12یک از عناصر باالتر از حد بحرانی جداول در صورتی که غلظت هر  - 1



 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده                                                                                  54

 
  1هاي کشور بر اساس مراحل رشد فنولوژیکیبراي نخلستانتوصیه کودي عمومی  - 19دول ادامه ج

  مقدار برآورد شده  )نوع کود(عنصر   مرحله رشد
  گرم 75  2 )سولفات آهن، روي و منگنز(عناصر ریز مغذي  رشد نهال و یا پاجوش در خزانه
  گرم 30  )سولفات مس(عناصر ریز مغذي  رشد نهال و یا پاجوش در خزانه

  کیلو گرم 5  )خشک(کود دامی پوسیده پاجوش در خزانهرشد نهال و یا 
  گرم 1250  )سولفات آمونیم(نیتروژن   )انتقال به زمین اصلی(زمان کاشت 
  گرم  700  )سوپر فسفات تریپل(فسفر  )انتقال به زمین اصلی(زمان کاشت 
  گرم 1000  )سولفات پتاسیم(پتاسیم  )انتقال به زمین اصلی(زمان کاشت 
  درصد کود دامی 5به مقدار   تیوباسیلوس+ گوگرد عنصري   )انتقال به زمین اصلی(زمان کاشت 
  )ازهر کدام( گرم  300  )سولفات آهن، روي، منگنز(عناصر ریز مغذي  )انتقال به زمین اصلی(زمان کاشت 
  گرم  50  )سولفات مس(عناصر ریز مغذي  )انتقال به زمین اصلی(زمان کاشت 
  کیلو گرم 10-15  )خشک(کود دامی پوسیده )زمین اصلیانتقال به (زمان کاشت 

  گرم 1000-1500  )سولفات آمونیم(نیتروژن   3بعد از ظاهر شدن گلها 
  گرم 800-1300  )سوپر فسفات تریپل(فسفر  4بعد از ظاهر شدن گلها

  گرم 700-1000  )سولفات پتاسیم(پتاسیم  5بعد از ظاهر شدن گلها 
  )از هر کدام(گرم  200-300  )سولفات آهن، روي، منگنز(عناصر ریز مغذي  بعد از ظاهر شدن گلها
  گرم  75-100  )سولفات مس(عناصر ریز مغذي   بعد از ظاهر شدن گلها
  کیلو گرم 20-25  )خشک(کود دامی پوسیده بعد از ظاهر شدن گلها

  گرم 2000-2500  )سولفات آمونیم(نیتروژن   درخت داراي باردهی پایدار
  گرم 1500-2000  )سوپر فسفات تریپل(فسفر  داراي باردهی پایداردرخت 

  گرم1000-1500  )سولفات پتاسیم(پتاسیم  درخت داراي باردهی پایدار
  )از هر کدام(گرم  300-400  )سولفات آهن، روي، منگنز(عناصر ریز مغذي  درخت داراي باردهی پایدار
  گرم 100-150  )سولفات مس(عناصر ریز مغذي  درخت داراي باردهی پایدار
  کیلو گرم 30-40  )خشک(کود دامی پوسیده درخت داراي باردهی پایدار

 
هر سال . شودتوصیه می) بسته به مناطق مختلف(زمان کوددهی اصلی در زمستان اواخر بهمن تا اوایل اسفند 

تشکیل میوه و سرانجام در موقع  هاي قبل از گلدهی، در زمانتواند در سه مقدار مساوي در زمانکود نیتروژن می
در صورتی که کود فسفري دو بار در سال استفاده شود؛ توصیه میشود یک بار در زمستان . بلوغ میوه استفاده شود

کود پتاسیمی عالوه بر . همزمان با کوددهی اصلی آلی و بار دیگر در اواسط فروردین تا اردیبهشت مصرف شود
روش کاربرد کود به . استفاده کرد) تغییر رنگ(ز آن را میتوان نزدیک بلوغ میوه همزمان با کوددهی اصلی بخشی ا

                                                             
  . یابدهاي فوق تغییر میباشد توصیه 17تا 12در صورتی که غلظت هر یک از عناصر باالتر از حد بحرانی جداول  - 1
گرم براي هر درخت نخل  150تا  100صرف اسید بوریک به میزان گرم در کیلوگرم باشد ممیلی 5/0در صورتی که غلظت بور در خاك کمتر از  - 2

  .گرددمصرف کود حاوي بور در این مناطق توصیه نمی. از آنجایی که در مناطق هرمزگان و جنوب کرمان مسمومیت بور وجود دارد. گرددتوصیه می
 .ه به سه یا چهار قسمت تقسیط و در مراحل آبیاري استفاده شودبهتر ان است در مرحله پس از باز شدن کامل گلها در نخل، کودهاي نیتروژن -  3
شود به همراه کود آلی در زمانی که کود دامی استفاده می) هاقبل از ظهور گل(بهتر است دوسوم کودهاي فسفره در قبل از فعالیت مجدد نخل  -  4

مخلوط و در پاي درخت مصرف شود و یک سوم مابقی به صورت برگ از نوع محلول در آب پس از گلدهی در یک تا دو وعده آبیاري در آب حل 
 . کرده مصرف شود

د و مابقی آن به صورت بهتر است نیمی از کود پتاسه مورد نیاز درخت نخل همزمان با مصرف کود دامی مخلوط در پاي درخت مصرف شو -  5
  .سرك در دو تا سه تقسیط در طی رشد میوه و قبل از درشت شدن میوه به صورت محلول در آب در آبیاري استفاده شود
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صورت چالکود یا نواري و در صورتی که سیستم تحت فشار باشد کودهاي محلول از طریق آب آبیاري توصیه 

  .شودمی
  

  در محصوالت گواهی شده) نیترات و عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده -8
  

اما باال بودن آنها بیش از حدود . هاي متفاوتی وجود دارندها بطور طبیعی در غلظتن در خاكفلزات سنگی
- ها میشناسی و ژئوشیمی کانیها و ساختار زمینهاي انسانی است و یا ناشی از ویژگیمجاز یا ناشی از فعالیت

پوستی، بلع مستقیم و جذب توسط باال بودن غلظت فلزات سنگین از حد مجاز بدلیل استنشاق، تماس . باشد
آلودگی خاك براي ) استاندارد(لذا مقدار حد مجاز . باشدگیاهان و استفاده از آنها براي انسان خطرآفرین می

ذکر . آمده است 20زیست تهیه و ارائه گردیده است که در جدول کاربري کشاورزي توسط سازمان حفاظت محیط
و نه (گرم در کیلوگرم به صورت کل فلزات سنگین ذکر شده بر حسب میلی این نکته شایان توجه است که مقدار

  . گرددهاي مختلفی باعث تغییر غلظت فلزات سنگین در خاك میفعالیت. باشدمی) بخش قابل استفاده
  

  سازمان حفاظت محیط زیست ها بر اساس  استاندارد حداکثر مجاز فلزات سنگین در خاك -  20 جدول
  ) کیلوگرممیلی گرم بر (

  عنصر پیشنهادي سازمان محیط زیست ایران
 آرسنیک 40
 بور -
 بریلیوم 5
 کادمیم 5
 کبالت 50
 کروم 110
 مس 200
 فلوئور 300
 جیوه 7
 مولیبدن 40
 نیکل 110
 سرب 75
 آنتیموان 10
 سلنیوم 4

 وانادیوم 200
 روي 500

  
  :توان در عبارت ساده زیر بیان نمودبطور کلی توازن جرمی فلزات سنگین در خاك را می

M total = (MP+MA+MF+Mag+Mow+Mip)-(Mcr-Ml)  
  

-نهاده agمنابع کودي،  fهاي اتمسفري، نشست aمواد مادري،  pهاي فلز سنگین و اندیس  Mدر این عبارت 
  . باشدآبشویی می lبرداشت توسط گیاه،  crهاي معدنی، آالینده ipپسماندهاي آلی،  owهاي شیمیایی کشاورزي، 
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چندان که به آنها عناصر . هاي بسیار کمی دارندفلزات سنگین حاصل از هوادیدگی مواد مادري، غلظت

البته در . گفته شده و معموالً در مقادیر سمی نیستند) گرم در کیلوگرممیلی 1000غلظت کمتر از ( 1کمیاب
  .آنها داراي غلظت باالیی هستند وژيلیتولشناسی و ویژگی برخی مناطق به دلیل ساختار زمین

هاي انسان و بهم زدن تعادل موجود در چرخه عناصر و فلزات، غلظت فلزات سنگین در البته در اثر فعالیت
ها به مقداري افزایش یافته که مشکالت متعددي را براي سالمتی انسان، گیاهان و جانوران، برخی خاك

  .ایدنمها ایجاد میاکوسیستم و دیگر محیط
- هاي بشري بیشتراز جریانعالوه بر آن که معموالً افزایش غلظت و انباشتگی فلزات سنگین ناشی از فعالیت

هاي انسان داراي تحرك و فراهمی زیستی بیشتري منابع فلزات سنگین ناشی از فعالیت. باشدهاي طبیعی می
ترین منابع افزایش فلزات سنگین به خاك بیان در زیر تعدادي از مهم. نسبت به منابع لتیوژنیک و پدوژنیک دارد

  .شودمی
  

گیاهان براي رشد و . روداز نظر تاریخ کشاورزي اولین تأثیر مهم انسان بر روي خاك به شمار می: کودها -1
و ) نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد(نمو و تکمیل چرخه زندگی نیازمندند تا عناصر پرمصرف 

هستند که برخی از آنها همانند روي، منگنز، ) کلر، منگنز، آهن، مس، مولبیدن، نیکل و بورروي، (کم مصرف 
ها عناصر ضروري بایستی به خاك و یا برگ. گردندن محسوب میجزء فلزات سنگی) آهن، نیکل، مس، مولبیدن

هر ساله مقادیر قابل . از طریق مصرف برگپاشی براي گیاه تأمین شوند تا بتواند گیاه سالمی را تولید نماید
توجهی از انواع کودهاي حاوي عناصر مورد نیاز گیاهان از طریق خاکی یا برگپاشی در اراضی کشاورزي مورد 

به عنوان مثال استفاده از . باشنداین کودها حاوي مقادیر کمی از فلزات سنگین هم می. گیردده قرار میاستفا
ها از نظر این عوامل براي آن که خاك. نمایندکودهاي فسفاتی مقادیري از کادمیم و سرب را به خاك اضافه می

براي این منظور استانداردهاي انواع مواد  آالینده آلوده نشوند بایستی از منابع کودي مناسبی استفاده نمود
گیري دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي در مؤسسه تحقیقات خاك با شکل. کودي تهیه و تدوین شده است

- اول تطابق محتوي با برچسب روي بسته. گیرندوآب انواع مواد کودي از دو جهت عمده مورد بررسی قرار می
لذا براي تولید محصوالت گواهی . از فلزات سنگین در انواع مواد کودي استهاي کودها و دوم رعایت غلظت مج

این امر از طریق مراجعه به . شده الزاماً بایستی کودهاي مورد استفاده داراي شماره ثبت مواد کودي باشند
مجدداً . باشدقابل حصول می 3000646424و یا ارسال شماره ثبت به شماره پیامک  www.kswir.irپایگاه 

- گردد که استفاده از مواد کودي فاقد شماره ثبت باعث عدم تأیید و دریافت نشان حد مجاز آالیندهیادآوري می
مقدار مجاز فلزات سنگین در مواد کودي بر اساس شیوه نامه ثبت مواد کودي آمده  4 در پیوست. ها خواهد شد

  . است
 

هاي قابل توجه فلزات سنگین بودند هاي مختلفی که حاوي غلظتکشدر گذشته آفت: هاکشآفت -2
هاي حاوي مس، جیوه، منگنز، سرب و روي در گذشته را ذکر کشتوان به قارچاز جمله می. شدنداستفاده می

قارچ  به عنوان) آهک+سولفات مس(و  در حال حاضر نیز سمومی همانند اکسی کلرور مس و محلول برود. نمود

                                                             
1 Trace elements 
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  شد که هم اکنون استفاده البته در گذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز استفاده می. شوندکش استفاده می

هاي گیاهی هاي مدیریت آفات و بیماريها بایستی مطابق با دستورالعملکشبهرحال در استفاده از آفت. شودنمی
 در پیوست شماره. بی تجویز متخصصان خودداري نمود رویه وعمل نموده و از مصرف سموم ممنوع و استفاده بی

  . آمده است  خرمافهرست سموم مجاز براي استفاده در محصول   4
  

مصرف مواد آلی غیراستانداردي همانند انواع لجن فاضالب، کودهاي : کودهاي آلی و لجن فاضالب -3
. ها در خاك گرددسنگین و سایر آالیندهتواند سبب افزایش تجمع فلزات می... دامی، کمپوست زباله شهري و 

اما در مواردي که به . اگرچه که استفاده از کودهاي دام و طیور در افزایش حاصلخیزي خاك نقش مهمی را دارند
هاي غذایی دام و طیور حاوي روي، مس و نیز به دلیل استفاده از ترکیبات حاوي دلیل استفاده نامناسب مکمل

افتد که البته این امر در صورتی اتفاق می. تواند سبب تجمع در خاك شودتی آنها میارسنیک در کنترل بهداش
مقادیر زیادي از کودهاي نامناسب در سطح کوچکی استفاده شده و کودهاي مورد استفاده فاقد معیارها و 

  . استانداردهاي مناسب باشند
در برخی مناطق و به . آن را بازیافت نمود توانباشد که میمحصوالت فرآیند تصفیه فاضالب می 1لجن فاضالب

در برخی موارد . نمایندهاي شهري را در اراضی کشاورزي استفاده میصورت محدود لجن فاضالب تصفیه خانه
لجن فاضالب با توجه . دهندلجن فاضالب را با خاك اره، کلش و ضایعات باغی کمپوست و مورد استفاده قرار می

تواند حاوي مقادیري فلزات سنگین بویژه سرب، نیکل، کروم، ندهاي تصفیه فاضالب میبه کیفیت فاضالب و فرآی
. هاي میکروبی و انگلی نیز باشدتواند حاوي آلودگیعالوه بر فلزات سنگین لجن فاضالب می. باشد... مس و 

ندي و شماره ثبت دفتر باشد که داراي بسته باستفاده از لجن فاضالب صرفاً در شرایطی قابل استفاده و توصیه می
  .ثبت و کنترل کیفی مواد کودي باشد

  

اي طوالنی در دنیا استفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت کشاورزي سابقه: فاضالب و آب آبیاري -4
این موضوع به ویژه در مراکز و . شوددارد و هم اکنون نیز در بسیاري از کشورهاي دنیا و حتی ایران استفاده می

ها عالوه بر آلودگی این فاضالب. خوردکشت و کار در حاشیه و داخل شهرها بیشتر به چشم می مناطق
توانند بسته به منشاء آن حاوي مقادیري از فلزات سنگین باشد که درصورت استفاده میکروبی و انگلی می

فلزات سنگین را مستمر و بلند مدت انباشتگی فلزات سنگین آن بحدي برسد که کیفیت خاك از استاندارد 
اما بهرحال بر اساس مقررات موجود استفاده از فاضالب خام براي کشاورزي و تولید محصوالت . نداشته باشد

توان به آن نشان حد نمی خرمالذا در صورت استفاده از فاضالب خام براي تولید . باشدکشاورزي ممنوع می
مورد استفاده براي آبیاري، منابع آب سطحی و یا زیرزمینی عالوه بر فاضالب . مجاز آالینده  اختصاص داده شود

چرا . ها از جمله فلزات سنگین باشندتوانند حاوي مقادیري از آالیندهمیز بدلیل شرایط هیدرو ژئوشیمیایی نی
در این راستا الزم است تا به . هاي باالي فلزات سنگین هستندشناسی آنها حاوي غلظتگاهی ساختار زمین که 
  .در حال حاضر براي آب مورد استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود دارد. فیت آب نیز توجه نمودکی

  
                                                             
1 Sewage Sludge 
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  استاندارد کیفیت آب براي کاربري کشاورزي -21جدول 

  توضیحات  مقدار  یکا  پارامتر  ردیف
  هاي اسیدي فقط براي خاك  5000  میکروگرم بر لیتر  آلومینیم  1
    100  میکروگرم بر لیتر  آرسنیک  2
    100  میکروگرم بر لیتر  بریلیم  3
    10  میکروگرم بر لیتر  کادمیم  4
    50  میکروگرم بر لیتر  کبالت  5
    100  میکروگرم بر لیتر  کروم  6
    200  میکروگرم بر لیتر  مس  7
    5000  میکروگرم بر لیتر  آهن  8
    2500  میکروگرم بر لیتر  لیتیم  9
  هاي اسیدي براي خاكفقط   200  میکروگرم بر لیتر  منگنز  10
    10  میکروگرم بر لیتر  مولیبدن  11
    200  میکروگرم بر لیتر  نیکل  12
    5000  میکروگرم بر لیتر  پاالدیم  13
    20  میکروگرم بر لیتر  سلنیم  14
    100  میکروگرم بر لیتر  وانادیم  15
    2000  میکروگرم بر لیتر  روي  16
  هاي اسیدي خاكفقط براي   1000  میکروگرم برلیتر  فلوئور  17
    3  میلی گرم بر لیتر  بر  18
    3000  میکروزیمنس بر سانتیمتر  هدایت الکتریکی  19
    30  میلی گرم بر لیتر  نیتروژن نیتراتی  20
       1  اينماتدهاي روده  21
    5/6- 4/8  -  هاش پ  22

ها  این نوع خاك. کنند هاي اسیدي محدودیت ایجاد می مقادیر ارائه شده براي پارامترهاي آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط براي آبیاري گیاهان در خاك :1توضیح 
  .اغلب در محدوده حوضه آبریز دریاي خزر  قرار دارند

جه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاري و سایر پارامترهاي با تو) SAR(براي پارامترهاي غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم  :2توضیح 
) هاي سازمان خواروبار و کشاروزي جهانی توصیه(شود در این موارد به مرجع اصلی  با این وجود توصیه می. کیفیت آب، در اینجا حدودي براي آنها تعیین نشده است

  .به عنوان راهنما رجوع شود
  .hookwormsو  Trichurisو  Ascarisهاي  گونه) 1(
  در طی دوره آبیاري) 2(

  .باشد برداري براي منابع تأمین آب کشاورزي براي پارامترهاي متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می حداقل تناوب نمونه :تبصره
  
استخراج معدن، آسیا کردن سنگ معادن فلزي و صنایع وابسته آن  :معدن کاري و پسماندهاي صنعتی -5

- طی استخراج معدن باطله. رودهاي بسیاري از مناطق به شمار میعامل پراکنش و تجمع فلزات سنگین در خاك
ها و هاي طبیعی همانند تاالببه گودال) تر رسوب کرده طی فرآیند شناورسازيتر و یا بزرگقطعات سنگین(ها 

  در بسیاري موارد باعث افزایش غلظت عناصري همانند روي و سرب . یابدتخلیه شده و غلظت آنها افزایش می.. ..
گردد که باعث ایجاد ریسک براي سالمتی انسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیست محیطی می
هاي حاوي مقادیر باالي فلزات اكفلزات سنگین موجود در خاك از طریق خوردن گیاهان روئیده در خ. گرددمی

  .گذاردسنگین و یا بلع مستقیم آن بر سالمتی انسان تأثیر می
توانند ها و مواد دارویی نیز میعالوه بر معادن، صنایع دیگر همانند نساجی، دباغی، پتروشیمی، تولید آفت کش

برخی از این مواد براي خاك و گیاه مناسب . موادي را به محیط وارد نمایند.... به صورت معمولی، حوادث، نشت و 





  59                                                                                                                 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده

 
در انتخاب مزارع و باغات بایستی توجه . کنندو ایجاد مشکل در سالمتی محصوالت می) همانند فلزات سنگین(نبوده 

  .با چنین صنایعی قرار نگیرند نمود که منابع خاك وآب آنها تحت تأثیر مجاورت
  

غبار یا دودها، گازها و بخارات در وها شامل انتشار گردمنابع هوایی آالینده: هامنابع هوایی آالینده -6
برخی فلزات  .شوندفلزات معموالً همراه با ذرات موجود در جریان خروجی گازها منتشر می. باشداتمسفر می

- شوند و به صورت ذرات ریز متراکم درمیدر فرآیندهاي دماي باال تصعید میهمانند ارسنیک، کادمیم و سرب 
هاي شوند تا به صورت فرونشستها به مناطق وسیعی پراکنده میها از طریق دودکشپس از انتشار آالینده. آید

ه ها معموالً به دلیل تشکیل در نزدیک زمین در منطقفرونشست. نشیندمرطوب و خشک بر روي زمین می
ها و چه از طریق فرونشستی که وارد اتمسفر بهرحال دودها چه از طریق دودکش. شوندمحدودتري پراکنده می

کیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت . شوندشوند از طریق فرونشست مرطوب و خشک بر زمین وارد میمی
رخانجات ذوب فلزات مقدار به همین دلیل در مجاورت کا. باشدمنشاء آن داشته و موضوعی مکان ویژه می

یکی دیگر از منابع . شودهاي بیشتري مواجه میها و گیاهان مجاور آن با غلظتکادمیم، سرب و روي در خاك
باشد که هاي فسیلی به دلیل تترا اتیل سرب میاصلی انتشار سرب در انتشارات گازي حاصل از احتراق سوخت

- همچنین به دلیل سائیدگی و روغن. هاي اصلی می گرددادههاي اطراف جباعث افزایش غلظت سرب در خاك
ها گاهی تا البته این آلودگی. کندها افزایش پیدا میهاي مجاور جادهسازي نیز غلظت کادمیم در خاكهاي روان

یزان باغ بایستی به این نکته توجه نمود و با توجه به م/ یابد لذا در انتخاب مزرعه چندین کیلومتر هم انتقال می
متري در  100فاصله . فاصله مناسب را رعایت نمود تا آلودگی پیش نیاید) فرعی/ اصلی(ترافیک و نوع جاده 

زیرا نتایج مطالعات در ایران . تواند استفاده شودها نه به عنوان یک استاندارد بلکه به عنوان یک راهنما میجاده
در هر  .رسدمتر کنار جاده به حداقل خود می 100ه دهد که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در فاصلنشان می

  .صورت اندازه گیري مقدار فلزات سنگین در خاك و گیاه نبایستی از حدود مجاز آن عبور کند
 

  هایی براي کاهش فلزات سنگین در محصوالت کشاورزيگزینه
انجام  خرمادر دنیا در مورد جذب فلزات سنگین در ارقام مختلف  محدوديتحقیقات  :انتخاب رقم مناسب

  . البته ظاهراً تاکنون در ایران رقم مناسب براي چنین شرایطی هنوز معرفی نگردیده است. گرفته است
گذارد به عنوان مثال اثرات ریزوسفر گیاهان بر فراهمی زیستی گیاهان بعدي تناوب تأثیر می: تناوب گیاهی

- استفاده از گیاهان صنعتی یکی از گزینه. دهدکند که فراهمی کادمیم را افزایش مید سیتریک تراوش میلوپن اسی
به عنوان مثال در نعنا فلزات سنگین در . باشدهاي مناسب براي کشت در اراضی با غلظت باالي فلزات سنگین می

لکرد را در اثر سمیت فلزات سنگین تجربه عم% 14آنها مشاهده نشد، هرچند کاهش ) عصاره نعنا(هاي ضروري روغن
 (Salix)گیاهان لیفی همانند پنبه، کتان، کنف، گیاهان مورد استفاده براي تولید انرژي زیستی همانند بید . کرده بود

  .هاي خوبی براي اراضی آلوده به فلزات سنگین هستندگزینه (reed Canary grass)و علف قناري 
  اکی از آن است که غلظت کادمیم در گیاهان با مصرف کودهاي روي کاهش گزارشات متعددي ح: کوددهی

به احتمال زیاد پاسخ به مصرف . البته برخی گزارشات هم در خصوص عدم تأثیر کودهاي روي بوده است. یابدمی
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روي در کاهش جذب کادمیم به وضعیت روي درخاك بستگی دارد و در صورتی که خاك پائین باشد مصرف آن 

البته این اثرات . کندچنین مس با کادمیم براي جذب توسط گیاه رقابت میهم. کادمیم را کاهش خواهد دادجذب 
رعه شواهد محدودي وجود داشته هاي کشت بدست آمده است و در شرایط گلخانه و خاکی در مزغالباً در محلول

  .است
فسفر نقش مهمی در . مورد توجه قرار گیرددر مزارع با احتمال غلظت باالي آرسنیک مصرف کودهاي فسفاتی 
در حضور مقادیر کافی فسفر در گیاه بخش . کاهش جذب و انتقال آرسنیک و تعدیل اثرات نامطلوب آن در گیاه دارد

  .شودها منتقل نمیاعظم آرسنیک در ریشه انباشته شده و به سایر بخش
ها، کمپوست لجن فاضالب، کودهاي دامی مواد بهسازهاي آلی همانند زیست جامد :مواد بهسازهاي آلی

فراهمی ریستی فلزات سنگین در خاك را به دلیل محتوي مواد آلی خود و غلظت باالي مواد آلی و فسفر و آهن 
وارد نمودن مواد آلی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه و آبشویی . دهندکاهش می
کود دامی غلظت نیکل در هویج % 2مثال در برخی تحقیقات نشان داده است که مصرف به عنوان . باشدمناسب می

تحقیقات دیگري که بر روي اثربخشی افزودن بقایاي گندم بر . را کاهش داد%) 35(و گندم %) 45(اسفناج %) 30(
  . درصد کاهش یافت 40روي خاك آلوده انجام شد نشان داد که غلظت کادمیم در گندم 

-مواد بهساز شیمیایی بر روي کاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین بدلیل ایجاد سایت: شیمیاییبهسازهاي 
بسیاري از این مواد محصوالت جانبی . بسیار مؤثر هستند pHهاي اتصالی اضافی براي فلزات سنگین و نیز اثرات 

برخی مواد بهساز شیمیایی و  22در جدول . صنایع بوده بنابراین کم هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند
هاي اسیدي قابلیت استفاده فلزات سنگین استفاده از آهک در خاك. آثار آن بر روي جذب فلزات سنگین آمده است

دهد اما به دلیل کاهش قابلیت استفاده عناصر ضروري، استفاده از آنها در اراضی کشاورزي کشور ما راه کاهش می
هاي هیدراته هستند که ظرفیت ها که آلومنیو سیلیکاتزئولیت. ت اجرایی نداردباشند چندان قابلیکه آهکی می

ها یکی از مؤثرترین مواد بهساز شیمیایی هستند که بنابراین زئولیت. انتخابی باالیی براي جذب سطحی فلزات دارند
ئولیت تجمع کادمیم، سرب اي مصرف زبه عنوان مثال در مطالعه. دهندانتقال فلزات سنگین به گیاهان را کاهش می

) همانند آپاتیت یا هیدروکسی آپاتیت(استفاده از ترکیبات فسفاتی . درصد کاهش داده است 41و  81، 72و روي را 
  . براي غیر متحرك کردن فلزات در مطالعات بسیاري مورد توجه بوده است

  برخی بهسازهاي شیمیایی معدنی که به صورت مؤثر براي کاهش فراهمی فلزات سنگین –22جدول 
  مؤثر براي   مواد بهساز 
 Cd, Ni, Zn  مونتموریلونیت
  Cd, Pb, Zn  کلینوپتلوالیت

  Cd, Pb, Zn  دي آمونیوم فسفات
  As, Cr (II)سولفات آهن 

  Cd, Cu, Ni, Zn  هیدروکسی آپاتیت
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  آهک 

  Cd, pb  اکسیدهاي منگنز 
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  زئولیت مصنوعی
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  چند نکته در خصوص فلزات سنگین

مسئوالن ملی بایستی در تداوم عدم استفاده . هاي حاوي سرب نقش مهمی را در سرب همراه دارندسوخت -
 .هاي سرب دار اصرار ورزنداز سوخت

توانند داراي سرب بیشتري هاي نظامی میانبار مهمات، میدانها، اراضی کشاورزي نزدیک صنایع، جاده -
آمیزي شده داراي هاي رنگهمچنین اراضی کوچک نزدیک ساختمان. نسبت به اراضی طبیعی معمولی باشند

در صورتی که به هر دلیلی مشکوك به آلودگی باالي سرب هستید حتماً نسبت به آزمون . سرب بیشتري باشند
 .نمایند سرب در خاك اقدام

 . در صورتی که در گذشته سوابقی از مصرف سموم آرسنات سرب وجود داشت در استفاده از اراضی دقت شود - 
 .آنها لجن فاضالب خام اضافه شده، خودداري شود از کشت گیاهان بر روي اراضی که در -
هاي حاوي سرب تاي نسبت به فرونشسسبزیجات برگی نسبت به سبزیجات غیر برگی یا سبزیجات ریشه -

بنابراین بایستی در . نماینددار جذب میهاي غالت سرب هوا را به مقدار معنیدانه. تر هستندپذیردر هوا آسیب
 .هاي هوا توجه کافی نماییدانتخاب گیاهان در مناطق حاوي فرونشست

همانند کودهاي (سرب یا آلوده به ) همانند سموم ارسنات سرب(هاي حاوي سرب از مصرف ترکیبات و نهاده -
 .در مناطق کشاورزي خودداري شود) هاي حاوي مس غیرمعتبرکشفسفاتی و قارچ

 .هاي بدون سرب استفاده شوددر صورت استفاده از خشک کن، حتماً از سوخت -
تماس با سرب هوا، خاك و (هاي احتمالی آنها در هنگام انتقال محصوالت تا محل فرآوري بایستی از آلودگی -

 .خودداري نمود) رد و غبارگ
هاي حاوي هاي رنگ شده با رنگها و یا ساختماندر مزارع کوچک مقیاس بایستی از کشت در نزدیک جاده -

 .سرب خودداري شود
هاي حاوي مقادیر متوسط سرب، اقدامات کشاورزي همانند استفاده از مواد آلی در خاك، تنظیم در خاك -

pH فاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر نسبت به آلودگی سرب و استفاده از خاك براي کاهش قابلیت است
 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستها و ممانعت براي تماس فرونشستعایق
  .هاي آبیاري بایستی از منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پایش شوندآب -
  

  براي تولید محصول گواهی شده آبیاري  مدیریت آب و -9
  آبیاري نخل خرما  

منظـور تولیـد محصـول بـا کمیـت و کیفیـت        آبی مقاوم است اما بـه  گرچه درخت خرما نسبت به خشکی و کم
. آب مورد نیاز درخت خرما بسته به منطقه، شرایط خاك و نوع رقم متفـاوت اسـت  . مناسب نیاز به آب فراوان دارد

مترمکعـب آب مصـرف    2/4دهد که بـراي تولیـد یـک کیلـوگرم خرمـا،       کشور نشان می هاي انجام شده در بررسی
این امر بیانگر آن است که نخل خرما علیرغم سازگاري ظاهري خوبش به شرایط گرم و خشک نیاز به آب . شود می

است، امـا   وخاك متحمل اگرچه نخل خرما نسبت به شرایط نامساعد آب .زیادي براي تولید یک کیلوگرم میوه دارد
  .آید شوند به دست می هایی که با آب شیرین آبیاري می ترین مقدار محصول در خاكبهترین و بیش
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دسی زیمنس بر متر، کاهش  7/2هاي داراي شوري یا هدایت الکتریکی تا  نخل خرما هنگام آبیاري با آب

اگر میزان . بر متر نباشددسی زیمنس  4که شوري خاك نیز بیش از  محصول نخواهد داشت، البته درصورتی
میزان تولید محصول خرما در . تر از مقادیر مذکور باشد باید عمل آبشویی انجام شود شوري آب و یا خاك بیش

  .نشان داده شده است 5در جدول   تر هاي با شوري مختلف پیش ها و خاك آب
  

  هاي آبیاري نخل خرما روش -9-1 
  .فشار هستند خرما شامل آبیاري سطحی و آبیاري تحتهاي  هاي آبیاري نخلستان ترین روش مهم

 آبیاري سطحی. الف

هـاي خرمـا در ایـران و     ها بـراي آبیـاري نخلسـتان    هاي مختلفی دارد که از انواع این روش این نوع آبیاري روش
هـاي آبیـاري    روششده در کشور، بازده یـا رانـدمان     هاي انجام بر اساس ارزیابی. گیرد استفاده قرار می جهان مورد

شـود؛ امـا در صـورت تسـطیح      درصد است که از ضعف در مدیریت آبیـاري ناشـی مـی    35سطحی پایین و حدود 
 مناسب اراضی، انتخاب صحیح روش آبیاري سطحی و طراحی و اجراي مناسب سیستم، بازده آبیاري تا حـد قابـل  

  :شود ام میهاي زیر انج آبیاري سطحی به روش. تواند افزایش یابد توجهی می 
  آبیاري تشتکی -1 –الف 

هاي خرما در کشور اسـت کـه در    ترین روش آبیاري سطحی در نخلستانروش آبیاري تشتکی بهترین و متداول
ابعـاد  . کننـد  شود در این روش اطراف درخت تشـتکی درسـت مـی    هاي شنی تا رسی از آن استفاده می انواع خاك

هـا   تـدریج بـا گسـترش بـرگ     متر است که بـه  2×  2چند سال اول  متر و در سانتی 50×50تشتک در زمان کشت 
جویچه یا شیار آبیاري که بین دو ردیف نخل خرما و در بعضی مواقع نزدیـک بـه تشـتک احـداث     . یابد افزایش می

شوند  گاهی اوقات شیارهاي آبیاري روي ردیف نخل خرما احداث می. کند ها را تأمین می شده، آب موردنیاز تشتک
  .ها جریان دارد ها روي شیار آبیاري قرار داشته و آب در مسیر بین تشتک تشتک یعنی
  آبیاري کرتی -2 –الف 

متر در اطراف چند نخل ایجاد و آب را تا ارتفاع مناسب و بـه   سانتی 50تا  30هایی به ارتفاع  در این روش پشته
نمودن نفوذ آب در خاك، ضمن هموار کردن خـاك  منظور یکنواخت  به. کنند ها وارد می مدت مورد نظر درون کرت

شـود کـه    اي انتخاب مـی  گونه ها، ابعاد کرت با توجه به مقدار دبی آب آبیاري، بافت خاك و شیب باغ به درون کرت
تـر از   دار معمـوالً کـم   هـاي شـنی و اراضـی شـیب     ابعاد کرت را در خـاك . سرعت از آب پر شود در هنگام آبیاري به

صـورت پلکـان یـا تـراس سـاخته       ها به هاي با شیب زیاد معموالً کرت در باغ. اراضی مسطح استهاي رسی و  خاك
طور مستقیم به درون کرت هدایت شده و یـا از کرتـی بـه کـرت      رسان به در این روش، آب توسط نهر آب. شوند می

  .یابد دیگر جریان می
  آبیاري نواري -3 –الف 

هـا قـرار    ها در بین ایـن پشـته   واقع نخل کنند و در ها ایجاد می نخل هایی در دو طرف ردیفدر این روش پشته
در ایـن روش آبیـاري، تسـطیح    . هاي نخل انجام می شـود ها و روي ردیفگیرند و عملیات آبیاري در بین پشتهمی
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عـرض  هاي جـوان   که در نخلستان طوري شود به عرض نوارها با توجه به سن نخل تعیین می. زمین بسیار مهم است

یابـد و   متر در نظر گرفته خواهد شد و با افزایش سن، عرض نوارها افزایش می سانتی 30متر و ارتفاع  5/1-2نوارها 
طـول نوارهـا بـا توجـه بـه بافـت خـاك، شـیب زمـین و مقـدار آب           . رسـد  متر می 3سالگی به حدود  3-6در سن 

هـا اطـراف تنـه را بـا      از تماس آب با تنه، نخـل  منظور جلوگیري در این روش آبیاري به. دسترس متفاوت است قابل
رسـانی، سـطح آب را    منظور هدایت و کنترل آب در نوارها با ایجاد سد جلوي آب در کانال آب به. پوشانند خاك می

دهند و سپس با ایجاد بریـدگی در دیـواره و یـا بـا اسـتفاده از سـیفون آب را وارد نـوار         به اندازه کافی افزایش می
  .کنند می

  اي آبیاري جوي پشته -4 –الف 
هایی باریک موسوم به شـیار   در این روش آبیاري، آب بر روي تمام سطح خاك جریان ندارد، بلکه درون جویچه

آبیـاري شـیاري را   . کنـد  هاي شیار نفـوذ کـرده و خـاك را مرطـوب مـی      تدریج در کف و کناره کند و به حرکت می
ها مناسب باشـد   این، الزم است شکل و طول شیارها و فاصله بین آن باوجود .ها به کار برد توان براي انواع خاك می

در مراحل اولیه رشد معموالً در یک طرف خط کاشـت  . و مدیریت خوبی اعمال شود تا نتیجه مطلوب به دست آید
  . شود درختان یک جویچه ایجاد و سپس با ایجاد دو جویچه در طرفین درختان جوان تکمیل می

  

  فشار آبیاري تحت. ب
سرعت گسـترش   ي آبیاري ابداع و معرفی شده و در اکثر کشورها بهزمینه هاي جدیدي در در قرن بیستم روش

تر با راندمان زیاد  هاي موجود، استفاده از مقدار آب کمها، علیرغم تفاوت ازجمله اهداف عمده این روش. یافته است
هاي جدید با اهداف فوق هسـتند کـه    فشار ازجمله روش هاي آبیاري تحت روش. و نیاز کمتر به نیروي انسانی است

انـد بلکـه در منـاطق مرطـوب نیـز نتـایج مفیـدي را در         خشک گسـترش یافتـه   هاي خشک و نیمهتنها در اقلیم نه
بـاغ   هاي آلومینیمی و یا پالستیکی به فشار، آب با فشار معینی توسط لوله در یک سیستم آبیاري تحت. اند برداشته

در اختیـار گیـاه قـرار    ) چکـان  آبپاش، بـابلر، قطـره  (یابد و از طریق یک یا چند خروجی  و مجاور درختان انتقال می
  .ها هستند فشار براي نخلستان هاي مناسب آبیاري تحت هاي خردآبیاري یا آبیاري موضعی از روش روش. گیرد می

ها آب در مقدار کـم بـه    شود که در آن اطالق می هاي آبیاري به کلیه روش :)موضعی( هاي خردآبیاري روش
که مـدیریت   هنگامی. اند ها را آبیاري با حجم کم نامیده شود و به همین دلیل این روش ها وارد می ناحیه رشد ریشه
خوبی انجام شود، این روش آبیـاري کـاراترین شـیوه آبیـاري ازنظـر مصـرف و        هاي خردآبیاري به و طراحی سیستم

  .رسد یک روش ایدئال براي تأمین آب و مواد غذایی موردنیاز گیاهان باشد ت و به نظر میتوزیع آب اس
هاي  اي اشاره نمود که شامل قسمت هاي آبیاري بابلر و قطره توان به سیستم آبیاري می هاي خرد جمله روش از

بابلر، (و خروجی آب ) لوله آبده یا جانبی(، لوله فرعی )مانیفلد(اصلی   مختلف کنترل مرکزي، لوله اصلی، لوله نیمه
اي براي درختان خرماي رقم پیارم و خاصویی در  مقایسه دو روش آبیاري سطحی و قطره. هستند) چکان قطره

دار در عملکرد کمی و کیفی میوه،  توان بدون کاهش معنی اي می استان هرمزگان نشان داد که با روش قطره
اي در مراحل رویشی و  در مقایسه دو روش آبیاري سطحی و قطره. درصد کاهش داد 45مصرف آب را حدود 
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اي به میزان آب معادل  وري مصرف آب با آبیاري قطره زایشی خرماي رقم پیارم در استان هرمزگان، بیشترین بهره

  .درصد تبخیر تجمعی از تشت به دست آمد 75
  

  ریزي آبیاري برنامه - 9-2
و مقدار آب مصرفی ) دور آبیاري(گیري در مورد زمان انجام آبیاري  ریزي آبیاري معموالً به تصمیم برنامه

نیز در ) مدت آبیاري(یري در مورد زمان شروع و قطع آبیاري گ همچنین تصمیم. شود اطالق می) میزان آبیاري(
ریزي آبیاري و همچنین استفاده از  ی برنامهالزمه یک آبیاري موفق، درك صحیح از مبان. گیرد این تعریف جاي می

ریزي آبیاري در  برنامه. کارگیري مؤثر این اصول و مبانی است منظور توسعه مدیریت آبیاري و به آن به
دسترس، شرایط اقلیمی، روش   هاي خرما در مناطق مختلف خرما خیز کشور بر حسب میزان آب قابل نخلستان

  .یاري و سن درختان متفاوت استآبیاري، نوع خاك، کیفیت آب آب
ها، ظرفیت نگهداشت آب بیاري نیاز به دانستن پارامترهاي رطوبت خاك، عمق ناحیه ریشهآریزي براي برنامه

 .ریزي آبیاري را می توان در سه گروه کلی تقسیم نمودبرنامه. مصرف روزانه آب، آبیاري موثر می باشد خاك،
ریزي برنامه )ج(هاي گیاهی، ریزي بر اساس شاخصبرنامه )ب(هاي گیاهی، ریزي بر اساس شاخصبرنامه )الف(

  . شودبودجه آبی که در زیر به آنها اشاره می
  

  هاي خاكریزي بر اساس شاخصبرنامه
شود که مشتمل بر تعیین رطئبت هاي مختلفی براي تعیین زمان آبیاري استفاده میدر این رویکرد از شاخص

براي این منظور بایستی . خاك و مقایسه آن با حداقل رطوبتی است که باید خاك قبل از آبیاري داشته باشد
  . حداقل رطوبت قبال تعیین شده باشد

  . هاي خاك در ابتدا بایستی با چند واژه کلیدي آشنا شدریزي آبیاري بر مبناي شاخصبراي برنامه 
چنانچه یک خاك را که با آب کامال اشباع شده است به حال خود قرار داده تا به صورت : (FC) زراعی ظرفیت -

آزاد زهکشی شده و آب اضافی آن خارج شود مالحظه خواهد شد که با گذشت زمان رطوبت آن کاهش پیدا کرده 
خاك در این حالت را ظرفیت رطوبت . ماندو سرانجام خروج آب آزاد از آن قطع و رطوبت خاك ثابت باقی می

  . گویندزراعی می
چنان چه رطوبت خاك به قدري کاهش یابد که گیاه قادر به جذب آب نبوده و حتی : (PWP) نقطه پژمردگی -

درصد باشد نتواند زنده بمان گفته می شود که رطوبت  100با قرار دادن گیاه در محیطی که رطوبت نسبی آن 
  . تخاك در حد پژمردگی دائم اس

تواند براي گیاه قابل دسترس باشد اختالف بین رطوبت در ظرفیت مقدار آبی که می: (AWC) آب قابل دسترس -
  .زراعی و نقطه پژمردگی دائم است
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  )متر آب در یک متر عمق خاكمیلی(آب قابل استفاده براي بافت هاي مختلف خاك  -23 جدول

  متوسط  حدود تغییرات  تیپ خاك
  60  50-70  شن درشت

  85  75-95  شن نرم
  100  90- 110  شن لومی
  115  105- 125  لوم شنی

  130  120- 140  لومی شنی ریز
  140  130- 150  لومی شنی خیلی ریز

  150  120- 180  لومی رسی
  160  140- 180  رسی لومی

  185  160- 210  رسی
  210  160- 250  ماك و پیت

  

 
AWC=FC-PWP 

کند و براي دسترس است که گیاه به سهولت آن را جذب میبخشی از آب قابل : (RAW) الوصولسهلآب 
  . دهدکه مصرف این انرژي تولید را کاهش می .مانده گیاه بایستی انرژي زیادي را جذب کندجذب آب باقی

در حداکثر تخلیه مجاز  (AW)الوصول حاصل ضرب آب قابل دسترس ب سهلآ: (MAD) حداکثر تخلیه مجاز
در  خرمااین مقدار براي . باشدو واحد آن درصد می. گیردریزي بر اساس آن انجام میامهباشد که در واقع برنمی

  . درصد ذکر شده است 55-50بسیاري منابع حدود 
RAW=AW*MAD 

الوصول تمام می شود زیرا تخلیه در نگاه اول بایستی گفت که وقتی آبیاري بایستی انجام گیرد که آب سهل 
  :گرددبراي آشنایی بیشتر مثالی ذکر می. کاهش تولید همراه خواهد بودآب خاك بعد از آن با 

درصد باشد  13اگر مقدار رطوبت حجمی فعلی آن . باشدخاکی با بافت لوم شنی داراي مشخصات زیر می :مثال
  بیاري رسیده است یا خیر؟آیا زمان آ

  درصد حجمی 21 :رطوبت خاك در حد ظرفیت مزرعه
  درصد حجمی 9 :ردگی دائمرطوبت خاك در حد پژم

  متر سانتی 60 :هاعمق توسعه ریشه
  

  : پاسخ
  آب قابل دسترس = 21-9 =12 درصد 

  الوصولآب سهل =0 /55 × 12 = 6/6درصد 
  الوصولحداقل رطوبت آب سهل = 9 + 6/6 = 6/15
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  که مقدار آن برابر است با  الوصول تمام شده و بایستی آبیاري آنجام شوددر حال حاضر آب سهل

  کسر رطوبت تا رطوبت مزرعه = 21-13 = 9درصد 
  عمق آب مورد نیاز  = 09/0×6/0 = 054/0 متر = 54متر میلی

  

با فرض آن که . آید چند روز بعد بایستی آبیاري کنیم که گیاه دچار تنش نشودسوالی که اکنون پیش می
  :باشدمتر میلی 5روزانه تبخیر و تعرق روزانه 

  6/6 % × 6/0 = 0396/0 متر آب = 6/39  مترمیلی
  6/39 ÷  5 = 92/7  روز

  . و بایستی آبیاري انجام شود شودروز آب سهل الوصول تمام می 8بعد از 
گیري رطوبت شود که از جمله آنها اندازهگیري و تخمین رطوبت استفاده میهاي مختلفی براي اندازهاز روش

  . شودو بلوك گچی است که در زیر به برخی آنها پرداخته می لمسی، استفاده از تانسیومترخاك، روش تخمین 
گیري رطوبت خاك و مقایسه آن با مقدار رطوبت مناسب در این روش با اندازه: گیري رطوبتروش اندازه

 بیاريآبایستی  درصد 16به عنوان مثال اگر در رطوبت حجمی . شودبیاري تعیین میآ، زمان بیاريآخاك براي 
درصد رسید  16گیري شده و زمانی که رطوبت به رطوبت حجمی خاك طی روزهاي مختلف اندازه. انجام شود

  .  شودآبیاري انجام می
در این . ریزي آبیاري استهاي برنامهیکی از روش: روش لمسی و مشاهداتی: روش تخمین لمسی و مشاهداتی
استفاده از آب زیادي باعث ایجاد . آبیاري و مقدار آب آبیاري ارائه می شودروش  با پایش رطوبت خاك زمان 

  .شودرواناب و یا نفوذ عمقی می
درصورت وجود  با این روش. رطوبت آن متفاوت استهاي لمسی ظاهري خاك با توجه به بافت و میزان ویژگی

-رطوبت خاك را معموال در عمق. زد توان تخمیندرصد دقت می 5توان رطوبت خاك را با حدود تجربه خوب می
البته بهتر .  کنندبرداري و تعیین میها در سه یا چند نقطه در هر مزرعه نمونهمتري در عمق ریشهسانتی 25هاي 

بندي خاك متفاوت ، اندازه مزرعه، بافت خاك و طبقهبرداري را با توجه به محصولاست تعداد نقاط و عمق نمونه
  . در نظر گرفت

  : گیردموارد زیر انجام می "روش لمسی و مشاهداتی"براي هر نمونه 
  . نمونه خاك در عمق انتخابی را با استفاده از اوگر یا بیل  تهیه کنید - 1
  .به شکل نامنظم تشکیل شود "توپ"چندین بار نمونه خاك را به طور محکم در دست خود فشار دهید تا یک  -2
  . نمونه خاك را در دست خود بین انگشتان شست و نشانه به نحوي فشار دهید که تشکیل یک روبان دهد  - 3
سستی ذرات  ، استحکام و زبري سطح توپ، درخشندگی آب ،بافت خاك، توانایی تشکیل روبان با توجه به - 4

توپ بسیار ضعیف با : توجه(و آب بر روي انگشتان و رنگ خاك را مشاهده و دقت کنید  خاك، اثرات رنگ خاك
  )شودتوپ ضعیف با دو تا سه پرتاب از هم جدا می. شودیک تکان دستی جدا می
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جداول  براي برآورد درصد آب موجود و مقدار آب تخلیه شده از ظرفیت مزرعه  ها وا عکسمشاهدات را ب - 5

  .مقایسه کنید
. منظور از کمبود آب در جدول، مقدار آبی است که باید بوسیله آبیاري براي کمبود آب خاك استفاده شود

میلی متر در  100تا  40را داشته باشد که کمبود رطوبت خاك  24بطور مثال اگر خاك مزرعه حالت اول جدول 
فه شود تا رطوبت کافی تا عمق  متر به آن خاك آب اضامیلی 100تا  40یک متر عمق خاك مزرعه است، باید 

میلی متر به  50تا  20متر باشد باید نصف این مقدار یعنی سانتی 50یک متر فراهم شود و اگر عمق ریشه گیاه 
متر به خاك میلی 25تا  10متر باشد باید سانتی 25خاك آب داده شود تا کمبود آب رفع شود و اگر عمق ریشه 

  .متر آب داده شودمیلی 40تا  16متر باشد باید بین سانتی 40ه گیاه آب داده شود و یا اگر عمق ریش
  
  

  راهنماي تخمین رطوبت قابل استفاده و مقدار کمبود رطوبت خاك به روش لمسی -24 جدول
   Fine sand, loamy fine sand هاي با بافتخاك - الف

کمبود ) درصد(آب قابل استفاده 
متر در میلی( آب آب تخلیه شده

  )یک متر عمق خاك
  تصویر  توصیف

-مانند، دانهپیوسته میدر صورتی که خرابشان نکنیم بهم  -خشک  درصد 25-0
  میلیمتر در متر100-40  -  .چسبندهاي شن به انگشتان می

  درصد50-250
تشکیل گلوله شکننده که اثر انگشتان با فشار دادن  - نسبتاً مرطوب

هاي شن که به انگشتان چسبیده ماند و یک الیه از دانهروي آن می
  .ماندروي انگشتان باقی می

  متر میلیمتر در 75 -25

  درصد 75-50
هاي شن روي شود و دانهاي شکننده ساخته میگلوله -مرطوب

کند و لکه متوسط می........ چسبد، رنگ خاك تیره شده انگشتان می
  میلیمتر در متر 17-50  .دهدتشکیل نوار نمی

  درصد 75- 100
هاي شن روي شود و دانهاي شکننده ساخته میگلوله -خیس

ماند، رنگ خاك تیره است و الیه ضخیم آب دست باقی میانگشتان 
  .کند قابلیت نواري شدن را نداردرا لکه می

  میلیمتر در متر25-0

اي نازك تا ضخیم از شود، الیهاي شکننده ساخته میگلوله-خیس  )ظرفیت مزرعه(درصد 100
پوشاند، رطوبت خارج شده از گلوله روي آب انگشتان را می/ خاك

  .مانددست باقی می
  میلیمتر در متر0  -
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  راهنماي تخمین رطوبت قابل استفاده و مقدار کمبود رطوبت خاك به روش لمسی - 24 ادامه جدول 

   Sandy loam, fine sandy loamهاي با بافت خاك - ب
کمبود آب ) درصد(آب قابل استفاده 

متر در یک متر میلی(آب تخلیه شده
  )عمق خاك

  تصویر  توصیف

شود، ذرات بهم چسبیده اي بسیار شکننده ساخته میگلوله - خشک   درصد 25-0
  میلیمتر در متر 590-85  -  .شوندخاك به راحتی از هم جدا می

ماند، اي شکننده که اثر انگشتان روي آن میگلوله - کمی مرطوب  درصد 250 -50
رنگ خاك تیره است، لکه به آب روي انگشتان ندارد . گیردشکل می

    .شوندذرات از همدیگر جدا می

  میلیمتر در متر 59-110

اي نازك از ماند الیهمرطوب تشکیل گلوله که اثر انگشتان روي آن می  درصد 75-50
ماند، رنگ تیره دارد و لغزنده آب روي انگشتان باقی می/ رنگ خاك 

  .نیست
  

  میلیمتر در متر 25-75

شود، ماند درست میاي که رطوبت آن روي دست میگلوله -خیس  درصد 75 - 100
اي نازك تا آب به صورت الیه/ میلیمتر در متر خاك  34- 0لکه 

ضعیف بین انگشت  ماند، قابلیت نواري شدنمتوسط روي انگشتان  می
    .شست و لبابه دارد

  

شود، با فشردن یا تکان دادن آن آب اي نرم تشکیل میگلوله -خیس  )ظرفیت مزرعه(درصد  100
اي شود، الیهمیلیمتر در متر کمی روي سطح خاك ظاهر می 0

  .گیردآب انگشتان را در بر می/ متوسط تا ضخیم از خاك
-    

  
  راهنماي تخمین رطوبت قابل استفاده و مقدار کمبود رطوبت خاك به روش لمسی -24 ادامه جدول

   Sandy clay loam, loam, silt loamهاي هاي با بافتخاك -ج
  )درصد(آب قابل استفاده 

  تخلیه شدهکمبود آب آب 
  )میلیمتر در یک متر عمق خاك(

  تصویر  توصیف

شوند هاي بهم پیوسته که به راحتی از هم جدا میخاك -خشک  درصد 25-0
  میلیمتر در متر180-95  -  .شوندهاي با فشار متالشی میماند، کلوخهاي روي انگشتان نمیلکه

  درصد 50-250
  میلیمتر در متر 70-135

. گردداي شکننده با سطحی صاف تشکیل میکمی مرطوب گلوله
ماند، تعداد کمی از ذرات خاك دانه به لکه آبی روي انگشتان نمی

  .شودصورت پراکنده روي انگشتان مشاهده می
  

اي رنگ خیلی نازك توان درست کرد، لکهاي میگلوله -مرطوب  درصد 75-50
ماند، رنگ تیره دارد و انعطاف پذیراست، روي انگشتان باقی می

  . قابلیت نواري شدن بین انگشت شست و اشاره دارد
  

  میلیمتر 95 -35

-0ماند اي که اثر انگشتان بخوبی روي آن میتشکیل گلوله -خیس  درصد 75 - 100
اي نازك تا آب به صورت الیه/ میلیمتر در متر دهد، لکه خاك 450

توان ماند، بین انگشت شصت و اشاره میضخیم روي انگشتان می
    .آن را صاف کرد و به شکل نوار وضیعت درآورد

  

شود، با فشردن یا تکان دادن آن اي نرم ساخته میگلوله-خیس  )ظرفیت مزرعه(درصد  10
اي متوسط تا ضخیم شود، الیهکمی آب روي سطح خاك ظاهر می

  .پوشاندآب انگشتان را می/ از خاك
  میلیمتر در متر 0  -



  69                                                                                                                 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده

 
  راهنماي تخمین رطوبت قابل استفاده و مقدار کمبود رطوبت خاك به روش لمسی -24 ادامه جدول

    Clay, clay loam, silty clay loam هايهاي با بافتخاك -جدول د
  )درصد(آب قابل استفاده 

متر در یک متر میلی(کمبود آب 
  )عمق خاك

  تصویر  توصیف

اي روي انگشتان لکه. شوندها به راحتی از هم جدا میخاکدانه -خشک  درصد  25 - 0
تر از آن هستند تا بافشاري هاي سختماند، کلوخهنمی 200- 100

  .متالشی شوند
-    

شود، لکه آبی روي انگشتان اي شکننده درست میگلوله-کمی مرطوب  درصد 25 -50
هاي شود، با فشردن خاك کلوخهماند، لکه آبی مشاهده نمینمی

  .مسطحی می توان درست کرد
  

  میلیمتر در متر 70-150

توان درست کرد که اثر انگشتان روي آن اي میگلوله - مرطوب   درصد 75-50
میلیمتر در متر است، ایجاد لکه خفیف بروي  100- 40مشخص 

توان آن را صاف کرد و کند بین انگشت شست و اشاره میانگشتان می
    .به شکل نوار درآورد

  

اي آب به صورت الیه/ اي از خاكشود، الیهاي درست میگلوله -خیس  درصد 75 - 100
توان آن را به راحتی میپوشاند، متوسط تا ضخیم روي انگشتان را می

  .به شکل نوار درآورد
  

  میلیمتر در متر 50- 0

توان ساخت، با فشردن یا تکان دادن آن روي اي نرم میگلوله -خیس  )ظرفیت مزرعه(درصد 100
اي نازك از شود، الیهمیلیمتر در متر خاك آب ظاهر می 0سطح 
  .چسبناك استپوشاند، لغزنده و آب روي انگشتان را می/ خاك

-    

  
قرائت صفر . دهدسانتی بار را نشان می -80اي است که مکش خاك بین صفر تا وسیله :استفاده از تانسیومتر -

  .آن نشانه اشباع بودن خاك است
  

  توصیه /وضعیت  قرائت تانسیومتر

10-0  
  خاك در وضعیت اشباع،

  ماندابی یا خرابی تانسیومتردر صورت ادامه یافتن در مدت طوالنی حاکی از وضعیت 
  خاك در حالت ظرفیت زراعی و عدم نیاز به آبیاري  30-10

  هاي شنی و لوم شنیشروع آبیاري در خاك  40
  هاي لومی، سیلتی لومشروع آبیاري در خاك  50-40
  هاي رس سیلتیشروع آبیاري در خاك  50- 60

  الوصولحد اب سهل -شروع آبیاري به عنوان توصیه عمومی  60
  عدم آسیب جدي به گیاهان غیر حساس -شروع تنش آبی  70
  حد دامنه دستگاه، عدم دقت دستگاه  80
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  بلوك گچی

-اي شکل هـستند که در خاك دفن میمکعبی یا استوانه (Sensors)هاي هاي گچی به صورت سنجندهبلوك
گیري، بلوك گچی به در زمان اندازه .کنند را جذب می )خاك( شوند و به علت متخلخل بودن، رطوبت محیط اطراف

گـر کـه یا یک دسـتگاه قرائـت )دستگاه سنجش مقاومت الکتریکی( وسیله یک رشته سیم به یک دسـتگاه اهـم متر
هرچه رطوبت خاك بیـشتر باشـد، مقاومـت الکتریکـی کمتري  .شودتوسـط کارخانـه سازنده ارائه شده، متصل می

  . هاي گچی بایستی آنها را واسنجی و استفاده کردبراي استفاده از بلوك. شود ده مینشان دا
  

  هاي گیاهیروش شاخص
هاي ظاهري گیاه در شرایط تنش خشکی به عنوان زمان در این روش از نشانه :هاي ظاهري گیاهنشانه -

ها، پیچیدگی ها، رنگ برگها و شاخهتوان به شادابی برگها میاین نشانه جملهاز . شودآبیاري استفاده می
العمل درخت خرما در مقابل کم عکساما . توان ذکر نمودرا می... ها وها، پژمردگی گیاه، تغییر زاویه برگبرگ

- ها خیلی دیرتر اتفاق میآبی با اکثر درختان میوه تفاوت دارد و عالئم ظاهري مانند زرد شدن و ریزش برگ
معموال هنگامی . شودهاي بهار و تابستان دیده میریزش برگ با کم آبی درخت در فصلاین تغییر رنگ و . افتد

سازد ها نمایان میکه نخل حدود چند هفته با کم آبی روبرو شود، عالئم کم آبی را به طور خیلی جزئی در برگ
ی اتفاق بیفتد، به در صورتی که کم آبی براي مدت طوالن .افتدها نیز به کندي اتفاق میو تغییر رنگ برگ

ها به مصرف جوانه انتهایی برسد و این شوند تا آب موجود در آنهاي مسن درخت خشک میتدریج برگ
  . تواند چندین سال به زندگی خود ادامه دهدبه این ترتیب گیاه خرما می. قسمت کمتر آسیب ببنید

ها با هدف کاهش تعرق دماي برگ هابا شدت تشنگی گیاه و به دلیل بسته شدن روزنه: هادماي برگ -
 بیاريآو سنجش از دور براي  (INFRARED) هاي فروسرخاز این عامل با استفاده از دماسنج. یابدافزایش می
ساعت بعد از ظهر خورشیدي از روزي که ابیاري انجام شده  5/1-1براي اي نکار دماي برگ را . شوداستفاده می

کنند و مقدار تجمعی آن را طی روزهاي مختلف محاسبه کرده وقتی گیري میهاختالف دماي هوا و برگ را انداز
  . شودانجام می بیاريآبه حد معین رسید 

اي توسط پرومتر از گیري مقاومت روزنه، اندازه)با دستگاه محفظه فشاري( گیري پتانسیل آب برگاندازه -
 . هاي گیاهی هستنددیگر شاخص

در این روش . نماینداز بیالن اب استفاده می بیاريآبرخی از کشاورزان براي تعیین زمان : روش بودجه آبی-
و باران موثر  ETباشد با توجه به نیاز آبی ɵi+1و روز ماقبل   ɵi (i) اگر درصد رطوبات حجمی در یک روز مشخص

Pe در همان روز رابطه زیر برقرار خواهد بود.  

ɵi = ɵi + 1 − 100(
( − ) 

  . باشدها میعمق توسعه ریشه Drzن آکه در 
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بیاري و عمق آبی که در هر نوبت بایستی به زمین داده شود بسته به رطوبت خاك قبل از آبراي تعیین مقدار 

  . شودها داشته و از فرمول زیر محاسبه میتوسعه ریشه

=
( − ɵ)
Ei

 
  

عمق  Drzدرصد حجمی رطوبت در حد ظرفیت زراعی،  Fc، بیاري آدرصد حجمی رطوبت قبل از  ɵکه در آن 
 مقدار آبی است که در هر آبیاري باید به زمین داده شود IRRIراندمان آبیاري  و  Ei )مترسانتی( هاتوسعه ریشه

 .)مترسانتی(

  .دهندانجام می هاي آبیاري رادر بسیاري از مناطق با تجربیات بومی و محلی دوره
روز و در  4-7هایی که داراي خاك سبک هستند، در تابستاندر روش آبیاري سطحی به طور کلی نخلستان

 7-12هایی که داراي خاك سنگین هستند، در تابستاننخلستان. شوندروز یک بار آبیاري می 20-30زمستان هر
هاي زمستانه نیاز به آبیاري در طول گاهی باران .شوندروز یک بار آبیاري می 30-45روز یک بار و در زمستان

در مورد باغات تازه احداث در اکثر مناطق در ماه اول یک . دهدزمستان را رفع و یا به یک تا دو آبیاري کاهش می
روز  10اي یکبار و در زمستان هر روز در میان، ماه دوم دو روز در میان، ماه سوم سه روز در میان و سپس هفته

 . گیردر صورت مییکبا

  
  غیرزنده موثر بر محصول و چگونگی مقابله با آنها  هايمعرفی عوامل محیطی و تنش -10 

هاي فراوانی را بر سر راه توسعه و گسترش دارد که شاید بتوان به  از دیدگاه باغبانی، نخل خرما چالش
  : ها به نحو زیر اشاره نمود ترین آن مهم

  

  تغییرات اقلیمی - 1
ها و افزایش  هاي اخیر تغییرات شدید اقلیمی از جمله افزایش نسبی دماي کره زمین، کاهش بارندگی دههدر 

هاي قابل  اي، شور شدن تدریجی آب و خاك و کاهش میزان آب هاي دوره ها به ویژه خشکسالی شدت خشکسالی
تماعات گیاهی داشته است که استفاده، اثرات سوئی بر پراکنش و نوع پوشش گیاهی کشور و تغییر در بافت اج

افزارهاي پیشرفته مطالعات  با استفاده از نرم) 2012(شعبانی و همکاران . این اثرات بر کسی پوشیده نیست
اقلیمی، اثرات تغییرات آب و هوایی را بر روند تغییر مناطق پراکنش نخل خرما در بسیاري از مناطق خرماخیز 

بینی کردند که مرزهاي کشت خرما سال به سال از سمت  ر دادند و پیشجهان از جمله ایران مورد مطالعه قرا
ها تا پنجاه سال  بینی به طور مثال با توجه به این پیش. جایی است جنوب به سمت شمال کشور در حال جابه

این  ).45شکل ( آینده مناطقی از استان لرستان، گرگان و شمال کشور مستعد کشت و پرورش خرما خواهند شد
حالی است که بنا بر این تحقیق افزایش شوري آب و خاك باعث کوچ نخل از مناطق جنوبی به ویژه حواشی در 

  .  تر شده است هاي شمالی خلیج فارس به سمت عرض
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  تاثیرات تغییرات اقلیمی بر آینده گسترش نخل خرما در ایران و جهان -45شکل 

 
  ریزگردها -2

اخیر شدت بیشتري یافته و منطقه وسیعی از کره   اقلیمی که در دهه هاي تغییرات ترین پدیده یکی از مهم
پدیده گرد و غبار که در مواردي با . زمین و از جمله کشور ایران را تحت تاثیر قرار داده است وزش ریزگردها است

ال به دهد، در اکثر مواقع س متر نیز تقلیل می 100غلظت قابل مالحظه همراه است و گاهی دید افقی را به 
هاي  از بین بردن زمین. خصوص در فصول گرم، مناطق غربی کشور را با مشکالت جدي مواجه کرده است

هاي گیاهی و کاهش کشاورزي و گسترش نواحی بیابانی، تاثیر بر ترکیبات شیمیایی خاك از دست دادن بافت
هاي  هاي ناشی از طوفان جمله خسارتهاي میوه، آلودگی هوا  زدگی مزارع کشاورزي و باغ فعالیت فتوسنتزي، آفت

  .باشند گرد و غباري می
ریزگردها قادرند رشد و نمو گیاهان را از طریق تاثیر بر ترکیبات شیمیایی خاك و یا تشدید تاثیرات سایر  
  .ها تحت تاثیر قرار دهند ها مانند تنش خشکی و تنش آفات و بیماري تنش
   

  سیالب -3
گیرد نه تنها سیالب  تر از تاج درختان، نخلستان را در برمی کم و با ارتفاع کم در نخیالتی که سیالب به مدت

هاي شور و بهبود شرایط  ترین آن شستشوي نمک از خاك مضر نیست بلکه داراي مزایایی نیز هست که مهم
ون اغلب مشاهده شده است که نخلداران سعی بر هدایت کنترل شده آب سیالب به در. هاست عناصر غذایی آن

کاري شده بین  نخلستان خود هستند چرا که باعث بهبود محصول سال بعد نخیالت و همچنین محصوالت میانه
به طور کلی عوامل . تواند سبب آسیب به نخیالت گردد با این وجود در شرایط خاص، سیالب می. شود ها می آن

  :ر استموثر در ایجاد آسیب در درختان خرما در شرایط سیالبی شامل موارد زی
واکنش نخل خرما به شرایط ماندابی  :ها طوالنی شدن عدم تبادل هوایی الزم و خفگی ریشه - الف -3

یکی از عوامل اصلی و . بسته به رقم، سن درخت، مرحله رشدي، دماي محیط و بافت خاك متفاوت است
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هاست که اغلب  ار ریشه آنهاي هوایی بزرگ و متعدد در ساخت بخش نخیالت در شرایط ماندابی، وجود کیسه نجات

هایی که حجم  نخل. متري خاك وجود دارند سانتی 0-25هاي موجود در عمق  هاي هوایی در ریشه این کیسه
تري براي تهویه دارند و یا در شرایط  تري دارند یا در حال استراحت هستند و یا بافت خاك سبک ریشه بزرگ
البته تداوم بلندمدت حالت . ري نسبت به شرایط ماندابی دارندبرند میزان تحمل بیشت تري به سر می دمایی خنک

تداوم حالت . کشد شود و حیات نخل را به چالش می سیالبی به تدریج باعث کاهش تهویه و تبادل هوایی الزم می
  .خفگی به تدریج باعث زردي تاج و مرگ نخل را به دنبال دارد

  

  
  )1398خوزستان، فروردین استان (گرفتگی نخیالت  سیالب -46شکل 

  

ها توسعه و استقرار مناسبی نیافته و از ارتفاع  هاي جدیدا کشت شده، با توجه به این که هنوز ریشه آن پاجوش
کمتري نیز برخوردار هستند تحمل چندانی نسبت به شرایط سیالبی و غرقابی ندارند و به دلیل از جا کنده شدن 

هاي متصل به نخل مادري دوام بهتري در شرایط  در حالی که پاجوش. دهند و خفگی، مرگ و میر زیادي نشان می
  .غرقابی دارند

  

  
  )1398استان خوزستان، فروردین (کشت شده   هاي تازه بر پاجوش  تاثیر سیالب -47شکل 

  

تا  1ها از  سطح آب سیالب در برخی نخلستان :ورود آب به جوانه انتهایی نخل و پوسیدگی آن - ب -3
هر چه ارتفاع . دهد متر ارتفاع داشته است که طبعا همین ارتفاع از تنه درختان خرما را کامال پوشش می 3

شدیدترین . سیالب بیشتر باشد و بتواند بخش بیشتري از نخل خرما را پوشش دهد شدت آسیب آن بیشتر است
هایی که  نخل. ها به زیر آب رفته باشند ود که ارتفاع کمی داشته جوانه انتهایی آنش هایی وارد می آسیب به نخل
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شود به دلیل حساسیت این بخش به پوسیدگی و خفگی و با توجه به  ها می آب سیالب وارد جوانه انتهایی آن

  . گیرند ها قرار می مدت زمان غرقابی شدن، در معرض بیشترین آسیب
به دلیل احتمال فرو رفتن کامل یا بخشی از . بینند از جنبه دیگري نیز آسیب میتر  هاي بارده کوتاه نخل

  .ها در آب سیالب، از دست رفتن محصول نیز دور از انتظار نیست هاي تازه تلقیح شده این نوع نخل خوشه
د تحمل ها کامال از آب بیرون مانده باش تر که بخش زیادي از تنه و به ویژه تاج آن درختان خرماي مرتفع

هفته شرایط  4تا  3هایی که تاجشان بیرون از آب قرار داشته باشد بین  نخل. شرایط ماندابی بیشتري دارند
ها بیشتر  با ادامه روند غرقابی، به تدریج شدت آسیب. نمایند غرقابی را تقریبا بدون آسیب جدي سپري می

دهند  تدریج زردي برگ و ضعف عمومی را نشان میهایی که بیش از دو ماه غرقاب مانده باشند به  نخل. گردد می
  .میرند و در نهایت می

  

  درجه حرارت -4
با توجه به . یابد گرمسیري به خوبی رشد و نمو می خرما در گستره وسیعی از مناطق گرمسیري و نیمه نخل

اي باید  ن در منطقهها با شرایط مختلف آب و هوایی، انتخاب زمی تعدد و تنوع ارقام خرما و سازگاري متفاوت آن
مناطق . یابد صورت گیرد که مستعد پرورش خرما است و خرما به صورت تجاري در آن منطقه کشت و پرورش می

هاي گرم و طوالنی، عدم وجود باران یا بارندگی بسیار کم و رطوبت نسبی  خشک به داشتن تابستان خشک و نیمه
  .شوند پائین در زمان رسیدگی محصول شناخته می

بایست متوسط درجه حرارت روزانه، متوسط حداکثر درجه  منظور تعیین مناطق مناسب کشت خرما می به
حرارت ماهیانه، متوسط حداقل درجه حرارت ماهیانه، حداقل و حداکثر درجه حرارت روزانه و همچنین متوسط 

ت حرارتی محیط نشان واکنش نخل خرما را به تغییرا 25جدول . درجه حرارت سالیانه مورد توجه قرار گیرد
  . دهد می

  

  واکنش نخل خرما نسبت به تغییرات درجه حرارت  -25جدول 

  نقطه صفر رویشی
  )گراد درجه سانتی(

نقطه توقف رشد 
  رویشی

  )گراد درجه سانتی(

شروع کاهش رشد 
  رویشی

  )گراد درجه سانتی(

بهترین حرارت 
  جهت رشد

  )گراد درجه سانتی(

دامنه حرارت قابل 
  تحمل

  )گراد سانتی درجه(
  -5تا  50  38-32  +40  +45  +7

  
گراد است و از این درجه حرارت باالتر رشد نخل  درجه سانتی 7نقطه صفر رویشی نخل خرما درجه حرارت 

رشد نخل خرما تا . ترین رشد را خواهد داشتگراد مطلوب درجه سانتی 32شود و در درجه حرارت  خرما شروع می
گراد به باال  درجه سانتی 40گیرد ولی از درجه حرارت  گراد به خوبی صورت می سانتیدرجه  38- 40درجه حرارت 

  .یابد کاهش می
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گراد نزول کند احتمال بروز عوارض  زمانی که درجه حرارت براي مدت خاصی به زیر صفر درجه سانتی

گراد  درجه سانتی -6در درجه حرارت . ها وجود دارد متابولیکی و وارد آمدن خسارت جزئی یا کامل به برگ
هاي خرما نیز شدیداً در اثر سرمازدگی خسارت آذین گل. شوند ها به رنگ زرد در آمده و خشک می حواشی برگ

هاي کاغذ کرافت  ها را به وسیله کیسه آذین بایست گل در نقاطی که احتمال سرمازدگی وجود دارد می. بیند می
  .افشانی پوشاند فوراً بعد از عمل گرده

هاي  گراد برگ درجه سانتی -15تا  - 9در درجه حرارت ). 26جدول ( ت ارقام به سرما متفاوت استحساسی
اگر این درجه حرارت براي مدت طوالنی ادامه . خشکند خسارت دیده و می) انداز سایه(خارجی و میانی تاج درخت 

این . کند ا ظاهر سوخته پیدا میها دچار سرمازدگی شده و درخت خرم تمام برگ) روز  5ساعت الی  12(پیدا کند 
 1937، 1949، 1959هاي در ایران و در سال 1965و  1964در کشور مراکش  1952هاي چنین حالتی در سال

نکته مهم این است که درخت خرما به دلیل داشتن فیبر و الیاف در اطراف  .در آمریکا گزارش شده است 1913و 
شود و پس از وقوع سرمازدگی و در  مقابل سرمازدگی محافظت میبه خوبی در ) مرکز رشد(نواحی مریستمی 

متوجه شد که  1937نیکسن در سال . ابتداي بهار درختان خرماي آسیب دیده شروع به رشد عادي می نمایند
هایی که آبیاري نشده بودند  اند خسارت کمتري نسبت به نخل هاي خرمائی که در ایام سرد آبیاري شده نخلستان

 .اند دیده
 

  حساسیت ارقام خرما نسبت به سرما  -26جدول 
  مقاوم  نسبتاً حساس  حساس

عامري، امیري، دیري، دقلت 
نور، خضراوي، مکتوم، 

  مجول، سیدي

بنت کابوال، بهرحلو، حیانی، 
، جوزي خستاوي،  اتینا

  استعمران، تاداال، پیارم، برحی
  زاهدي، اشرسی، توري

  

شود به شرط آن که حداقل درجه حرارت روزانه  رشد نخل خرما متوقف نمی) 1925(اساس اظهارات ماسون بر
نباشد و حداکثر درجه حرارت روزانه در مرکز رشد نخل خرما ) گراد درجه سانتی 7(تر از نقطه صفر رویشی  پائین
  . گراد نباشد درجه سانتی 10الی  9تر از  پائین
  

  شوري آب و خاك -10-1
با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، منابع آب و خاك شور در کشور گسترش باالیی 

میلیون هکتار از اراضی کشاورزي با درجات مختلف شوري  8/6چندان که بر اساس مطالعات انجام شده بالغ بر . دارد
کننده بخش کشاورزي اقتصادي براي هر تولید هاي اصلی اجرایی وکیفیت آب آبیاري یکی از چالش. باشندمواجه می

. گذاردزیرا باالبودن شوري آب آبیاري هم بر کیفیت خاك و هم بر تولید محصول تأثیر می. رودبه شمار می
-هاي ویژه گروهپارامترهاي مهم کیفیت آب را می توان به سه گروه اصلی خطر شوري، سدیمی شدن و سمیت یون

  . بندي نمود که در زیر به آن پرداخته شده است
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مقدار نمک محلول در آب را . باشدها در آن میترین معیار براي ارزیابی آب، غلظت کل نمکمهم :خطر شوري

  بیان  (me/l)اکی واالن در لیتر یا میلی (ppm)گرم در لیتر ، میلی1ECمعموالً با واحد هدایت الکتریکی یا 
سنج الکتریکی و مقایسه آن با یک محلول دستگاه مقاومتمقاومت محلول با  ECگیري ي اندازهبرا. نمایندمی

دهد و معموالً بر حسب عکس مقاومت، هدایت را نشان می. گیردشناخته شده در بین دو الکترود انجام می
mmhos/cm  یا در واحدSI  به صورتdS/m  درoC25 براي . باشدهاي آبیاري و محلول خاك میبراي آب  

  .استفاده نمودµS/cm توان از واحد هاي باران و یا با غلظت پایین نمک میآب
اما به دلیل . باشدهاي مهم تشکیل دهنده شوري آب آبیاري میسدیم یکی از کاتیون): قلیائیت(خطر سدیمی 

آبیاري با سدیم باال نسبت به مصرف آب . گیرداي قرار میآثاري که بر تخریب ساختمان خاك دارد مورد توجه ویژه
پذیري و گردد که تخریب ساختمان خاك و ایجاد مشکل نفوذها سبب باالرفتن مقدار سدیم تبادلی میدیگر کاتیون

هاي مهم  آب آبیاري است که با نسبت جذب نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم از شاخص. آوردتهویه را به بار می
  ها بر حسببا استفاده از رابطه زیر بیان شده است که در آن همه غلظت SARمیزان . شودبیان می 2(SAR)سدیم 

  :باشدمی(me/l) میلی اکی واالن در لیتر 
 

...  هاي سمی چون سدیم، بور، کلر و هاي سطحی داراي میزان بیشتري یونآب: هاي ویژهخطر سمیت یون
  . باشدبالتبع آن ورود در چرخه غذایی حائز اهمیت می هستند که براي آبیاري گیاهان زراعی و باغی و

زیرا در اغلب موارد همراه با کلر به . شناخت و بحث در خصوص سمیت سدیم بسیار مشکل است: سدیم
همچنین سدیم آثاري بر کیفیت خاك و دیسپرس شدن آن هم دارد که جدا . صورت کلرید سدیم وجود دارد

عالئم بیش بود و سمیت سدیم در گیاهان به صورت . آسانی مقدور نیست کردن آنها از سمیت یون سدیم به
ها در حالی که عالئم سمیت کلر ابتدا در نوك برگ. افتدهاي بیرونی برگ اتفاق میسوختگی، بافت مردگی در لبه

رش هاي پیر اتفاق افتاده و از قسمت بیرونی برگ به سمت داخلی آن گستتجمع سدیم در برگ. شودظاهر می
  .کندپیدا می
رود اما بیش بود آن باعث بروز سمیت و کاهش کلر یکی از عناصر ضروري گیاهان به شمار می هرچند: کلر

  از جمله عالئم سمیت کلر . گردداز محلول خاك توسط گیاه جذب می -Clکلر به فرم یون . گرددرشد گیاهان می
غلظت بسیار . شودهاي پیر مشاهده میکه نخست در برگها اشاره نمود توان به سوختگی نوك و حاشیه برگمی

در صورتی که آب آبیاري حاوي مقادیر باالي کلر باشد، . ها هم منجر شودتواند منجر به ریزش برگباالي کلر می
 4مقدار کلر براي آبیاري سطحی کمتر از . ها گرددتواند پاشش آب توسط آبیاري بارانی سبب سوختگی برگمی

اکی میلی 10اکی واالن تا حدودي محدودیت دارد و باالتر از میلی 4-10واالن در لیتر بدون خطر،  میلی اکی
در صورتی که از آبیاري بارانی استفاده شود . هاي زیادي براي استفاده آن وجود داردواالن در لیتر محدودیت

  .نمایداد میمیلی اکی واالن در لیتر کلر داشته باشد محدودیت ایج 3چنانچه بیش از 

                                                             
1 Electrical conductivity 
2 Sodium Adsorption Ratio  

 
 

2
MgCa

NaSAR
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فاصله بین مقدار ضروري و بیش بود آن در . باشدمی) B(یکی از عناصر ضروري و مورد نیاز گیاه بور ): B(بور 

تواند به محصوالت حساس گرم در لیتر آب آبیاري میمقدار بور باالتر از یک میلی. باشدخاك بسیار کوچک می
بندي انجام شده براي بور دیگر که متحمل تر هستند براساس تقسیمالبته برخی . همانند درختان میوه آسیب بزند

گرم در لیتر میلی 7/0-3هاي بدون هیچگونه محدودیت بوده اما غلظت 7/0آبیاري مقادیر کمتر از  در آب
  .نمایدهاي شدید ایجاد میگرم در لیتر در آب آبیاري محدودیتمیلی 3هاي کم تا متوسط و باالتر از محدودیت

ها هاي پیر با زرد شدن، لکه لکه شدن و خشک شدن برگ از نوك و حاشیه برگعالئم بیش بور ابتدا در برگ 
ها گسترش کند خشک شدن و کلروز معموالً با افزایش تجمع بور به سمت مرکز برگ و بین و رگبرگبروز می

دهد اما گیاه عالئم برگی را نشان نمیدر برخی مواقع با شدت بسیار سمیت بور به ویژه درختان بادام، . یابدمی
  .شودوجود گوم یا شیره در تنه درختان مشاهده می

  

  شوري خاك
هاي قبلی آب را از جهت شوري جدا کردن شوري خاك و آب و نگاه جداگانه به آنها شدنی نیست در بخش

-در ابتدا بایستی خاك. شدبامورد بحث و بررسی قرار داده شد اما در این جا بیشتر شوري خاك مورد توجه می
  .هاي شور را شناخت

شـوري خـاك را بـا هـدایت     . هاي محلول در عصاره اشباع خاك را شوري خـاك گوینـد  مجموع نمک: تنش شوري
مـوس  است که معادل واحد قدیمی آن یعنـی میلـی   (dS.m-1)بیان کرده و واحد آن دسی زیمنس بر متر  (EC)الکتریکی
  . باشد می (mmhos.cm-1)متر بر سانتی

هـاي تبـادلی ذرات خـاك قـرار      سدیم تبادلی خاك مقدار سدیمی است که در محـل : )ESP(سدیم تبادلی خاك 
سدیم به عنـوان یـک عنصـر مضـر در خـاك قلمـداد       . باشدگرفته و در تعادل با مقدار سدیم موجود در محلول خاك می

خاك شده و در نهایـت مجـاري نفـوذ آب در خـاك را     شود زیرا زیادي این عنصر در خاك باعث پراکنده شدن ذرات می
واحـد سـدیم   . شـود مسدود نموده و با کاهش هدایت هیدرولیکی خاك مانع رسیدن آب و  عناصر غذایی بـه ریشـه مـی   

  .باشدمی» درصد«تبادلی خاك 
ایـن  . دهـد واکنش خاك شاخصی است که میزان اسیدي یا بـازي بـودن خـاك را نشـان مـی     : )pH(واکنش خاك 

  .باشد شود و بدون واحد میگیري میاندازه) گل اشباع(اخص در خاك اشباع شده ش
هاي سدیم هاي شور تنوع بسیار وسیعی داشته و ترکیبی از آثار ناشی کل مقدار مواد محلول و ویژگیخاك
بندي تقسیمسدیمی  - هاي متأثر از شوري به سه گروه شور، سدیمی، شورخاك. شوندبندي میگروه (+Na)تبادلی 

باشد اما میزان سدیم قابل تبادل کمی در هاي محلول میهاي باالي نمکهاي شور حاوي غلظتخاك. شوندمی
- اما مقدار نمک. باشدهاي تبادلی میهاي سدیمی داراي سدیم تبادلی باالیی بر روي سایتخاك. خاك وجود دارد

- با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی باالیی می هاهاي شور سدیمی خاكخاك. باشدهاي محلول آن کم می
  . هاي متأثر از شوري آمده استبندي خاكاي از تقسیمخالصه 27در جدول . باشند

اي باشد کـه  آن به اندازه (ECe)گردد که میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی اطالق می: خاك شور
عصاره اشباع خاك بیشتر از چهـار   ECeبه عنوان قرارداد، هنگامی که . رشد و عملکرد گیاه را تحت تأثیر قرار دهد
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باشد بـه آن   15آن کمتر از  (ESP)و درصد سدیم تبادلی  گراد درجه سانتی 25در (dS.m-1) دسی زیمنس بر متر 

شـوري خـاك   . کمتر اسـت  5/8ها به طور معمول از  این قبیل خاك (pH)اسیدیته یا واکنش . گویند خاك شور می
  . باشدگیري شوري خاك میعد از آبیاري مالك اندازهب

  زیمـنس بـر متـر    کمتـر از چهـار دسـی    (ECe)خاکی است که در آن شوري عصـاره اشـباع خـاك     :خاك سدیمی
(dS.m-1)  اسیدیته یا واکنش . باشد 15و درصد سدیم تبادلی آن بیشتر از(pH) بیشتر است  5/8ها از  این قبیل خاك .  

بیشـتر   (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصاره اشـباع   به خاکی گفته می :سدیمیخاك شور و 
خالصـه مطالـب بیـان    . باشد 15آن بیشتر از  (ESP)و درصد سدیم تبادلی  (dS.m-1)از چهار دسی زیمنس بر متر 

  .ارائه شده است 27شده در جدول 
  

  هاي متأثر از شوري بندي خاكگروه- 27جدول 

خاك متأثر از گروه 
  گروه بندي قدیم  شوري

مقدار هدایت 
الکتریکی عصاره 

 ,ECe)اشباع
dS/m)  

درصد سدیم 
 (ESP)تبادلی

  خطر نفوذپذیري ناشی از سدیم

  نسبت جذب سدیم
(SAR) 

  واکنش خاك
(pH) 

  >5/8  >12  >15  <4  قلیایی سفید  شور
  <5/8  ≤12  ≤15  >4  قلیایی سیاه  سدیمی

  >5/8  ≤12  ≥15  <4  ---   شور سدیمی
  

 (ESP)براي بیان میزان سدیمی شدن خاك وجود دارد درصد سدیم تبادلی  27در بین معیاري که در جدول 
 (ESP)درصد سدیم تبادلی . باشدباشد که با مقدار تخریب ساختمان خاك حاصل از سدیم تبادلی مرتبط میمی

یا  (Cmol/kg)مول بر کیلوگرم حسب سانتیباشد که بر می (CEC)درصد سدیم بر روي ظرفیت تبادلی کاتیونی 
  شودبیان می (mel 100g)گرم خاك  100میلی اکی واالن بر 

=
( . )

× 100 
  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك

تحت شرایط شوري، آبیاري بایستی هم نیاز آبی گیاه را تأمین : مدیریت آبیاري براي باغ در شرایط شور
با تبخیر و . ها تأمین کندها در ناحیه ریشهمورد نیاز براي آبشویی را براي حفظ تعادل نمکنماید و هم  آب 

یابد و عالوه بر آن غلظت نمک در محلول خاك تعرق صورت گرفته میزان قدر مطلق پتانسیل مکش افزایش می
دور آبیاري به دلیل تجمع  بنابراین براي آبیاري در شرایط شور،. یابدو به تبع آن پتانسیل اسمزي افزایش می

اما اگر دور آبیاري زیاد باشد، جذب آب توسط گیاه از . پتانسیل ماتریک و پتانسیل اسمزي بایستی بیشتر باشد
یابد و به دلیل افزایش آبیاري افتد و میزان هدررفت از طریق تبخیر افزایش میهاي کم عمق اتفاق میالیه

ها توان از تجمع نمک در ناحیه ریشهبا استفاده از نیاز آبشویی می .شودمیزان بیشتري نمک وارد خاك می
هنگام باال بودن حساسیت . مقدار آب آبشویی بستگی به گیاه موردنظر و شوري آب آبیاري دارد. جلوگیري نمود



  79                                                                                                                 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده

 
راحل زیر براي تعیین نیاز آبشویی م. گیاه به شوري و باال بودن شوري آب آبیاري نیاز آبشویی باالتري نیاز است

  .را بایستی انجام داد
شود این حدود آستانه در منابع علمی گیاه می که باعث کاهش عملکرد  (ECe)تعیین حد آستانه شوري - 1

 .مختلفی آمده است
 تعیین متوسط شوري آب آبیاري مورد استفاده براي گیاه مورد نظر  - 2
 :محاسبه نیاز آبشویی با استفاده از فرمول زیر - 3

LR= (ECW×100)÷ (ECe × 5) – ECW)) 
  

ها حد آستانه تحمل به شوري خاك در ناحیه ریشه  ECeشوري آب آبیاري و   ECWکه در این معادله
  .این اعداد محاسبه شده است 28در جدول . باشدمی

  
ها با آب آبیاري با در ناحیه ریشه) ECe(براي رسیدن به شوري مطلوب خاك ) بر حسب درصد(نیاز آبشویی  -28جدول 

EC مختلف  
  )dS/m(شوري آب آبیاري   )ECe )dS/mشوري خاك 
5/0  2  5/2  3  4  5  6  7  

2  25  33  43  67  100  -  -  
3  15  20  25  36  50  67  88  
4  11  14  18  25  33  43  54  
6  7  9  11  15  20  25  30  
7  6  8  9  13  17  21  25  

 
داخل منطقه ریشه در خاك عبور کرده و به زیر کسر آبشویی درصدي از کل آب مصرفی است که بایستی از 

شوري خاك . ي ریشه نفوذ کند تا از کاهش محصول به دلیل تجمع بیش از حد نمک جلوگیري شودمنطقه
ترکیب این دو عامل میانگین شوري خاك در . گیردتوسط شوري آب آبیاري و کسر آبشویی تحت تأثیر قرار می

شوري خاك در نزدیکی قسمت . کندي ریشه را معین میسرتاسر ناحیهها در ي ریشه و توزیع نمکمنطقه
تر تحت تأثیر کسر آبشویی باشد اما در اعماق پاییني شوري آب آبیاري میکنندهي ریشه منعکسفوقانی ناحیه

ي ریشه ممکن است خیلی بیشتر از در کسر آبشویی کم، شوري خاك در قسمت تحتانی ناحیه. گیردقرار می
. شودمحض افزایش کسر آبشویی، شوري خاك در قسمت تحتانی کمتر میهاي فوقانی باشد؛ اما بهقسمت

ي ریشه در شرایط پایین بودن کسر بنابراین، در زمان استفاده از آب آبیاري با شوري باال، میانگین ناحیه
  . یابدشه کاهش میي ریمحض افزایش کسر آبشویی شوري ناحیهآبشویی نسبتاً باال خواهد بود ولی به

صورت ي ریشه عبور کرده و بهطور واقعی از منطقهکسر آبشویی در واقع همان درصد آب آبیاري است که به
 هاي موجود در آب نه جذب سطحیبا فرض ماندگار بودن شرایط و اینکه یون. شودآب زهکشی شده خارج می
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توان با معادله زیر را می) LF(شوند کسر آبشویی  شوند، نه ترسیب و انحالل شوند و نه به وسیله گیاه جذب

  :بدست آورد

=  

  .شوري آب زهکش است ECDشوري آب آبیاري و  ECIکه در آن 
ها در درختان میوه و گیاهان زراعی ههاي انباشته شده در ناحیه ریشبراي خارج کردن نمکبه هر بهرحال 

براي این کار . ها منتقل شوندتر و یا خارج از ناحیه ریشهها به اعماق پایینبایستی آبشویی انجام گرفته تا نمک
ها به دلیل آبیاري سنگین و فعال نبودن ریشه تا گیردانجام میدر دوره عدم فعالیت باالي گیاه آبیاري سنگین 

البته درصورت نیاز به استفاده مواد . باشدالبته مزیت دیگر این امر کمتر بودن تبخیر آب می. آسیبی به گیاه نرسد
در  حساس گیاهي سنگین در زمان زیرا آبیار. اقدام شود غیر فعال بودن گیاهبهساز نیز بایستی با آبیاري در دوره 

 . شودهاي سنگین باعث کاهش تولید و آسیب به گیاه میخاك
  

  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك
  مدیریت به باغی

نکات در مدیریت شوري خاك براي کشت و کار انتخاب ناحیه قرار گرفتن بذر و نهال نسبت  ترینیکی از مهم
نماید ها تجمع میها به دلیل صعود موئینه نمکبا توجه به آن که شوري در نوك پشته. باشدبه آب آبیاري می

کشت انجام گیرد تا  هابایستی از کشت گیاهان در این ناحیه خودداري نموده و حتی االمکان در کف جویچه
  . آسیب کمتري از شوري دریافت کند

  

  استفاده از ارقام متحمل به شوري
براي بیان تحمل . گیاهان داراي تحمل به شوري متفاوتی در بین گونه هاي مختلف و نیز بین ارقام مختلف می باشند

  . که به صورت زیر بیان می شود هافمن استفاده می شود- به شوري گونه ها و ارقام مختلف معموال از منحنی ماس

Y=100-B(ECe-A) 

است  که در حقیقت شوري ناحیه ریشه (dS/m) حد آستانه شوري Aتولید نسبی بر حسب درصد،  Yکه در آن 
 ECeدرصد کاهش نسبی تولید به ازاي افزایش شوري خاك و ( شیب خط. پذیردکه صددرصد تولید صورت می

المللی حد آستانه تحمل به شوري گیاه بر اساس منابع علمی بین. ها می باشدمتوسط شوري خاك در ناحیه ریشه
  . باشداین گیاه جزء گیاهان متحمل می. باشد درصد می 6/3دسی زیمنس بر متر، و شیب کاهش آن  4خرما معادل

متر آبیاري  دسی زیمنس بر 7/2توان بدون ایجاد کاهش در تولید آن با آبی یا شوري کمتر از نخل خرما را می
اگر میزان شوري خاك بیش از این . دسی زیمنس بر متر نباشد 4کرد مشروط بر آنکه شوري خاك نیز بیش از 

میزان تحمل و نحوه واکنش نخل خرما به میزان شوري  29در جدول . مقدار باشد باید عمل آبشوئی انجام شود
  .ستوخاك در مقایسه با برخی درختان میوه دیگر آورده شده ا آب
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  و خاك درصد کاهش محصول درختان مختلف در واکنش به میزان هدایت الکتریکی آب  - 29جدول 

  گیاه
  درصد کاهش محصول

  حداکثر تحمل
0٪  10٪  25٪  50٪  

 ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw  هدایت الکتریکی

  3/21  32  12  9/17  3/7  9/10  5/4  8/6  7/2  0/4  خرما
 ـــــ ـــــ  6/5  4/8  7/3  5/5  6/2  8/3  8/1  7/2  انجیر، زیتون و انار

 ـــــ ـــــ  3/3  9/4  2/2  4/3  6/1  4/2  2/1  8/1  فروت گریپ

 ـــــ ـــــ  4/2  7/3  7/1  5/2  2/1  8/1  9/0  3/1  آووکادو

ECe  =هدایت الکتریکی خاك  
ECw  =هدایت الکتریکی آب  

  
  آبشویی و  بهسازي خاك

بطور خالصه اصالح و بهسازي خاك و اراضی با محدودیت شوري و سدیمی شامل زهکشی اراضـی، شستشـوي   
هـاي کلسـیم و منیـزیم موجـود در     و انجام عملیاتی که همواره مقدار یون) آبشویی(ها منطقه رشد ریشههاي  نمک

هاي  هاي ویژگیگیريبراي عملیات اصالح خاك، ابتدا بایستی از طریق اندازه. خاك بیش از یون سدیم باشد، است
نوع خاك و عملیات اصالحی را تعیین و سـپس بـراي اصـالح آن     25هاي مندرج در جدول خاك و تعیین شاخص

  . اقدام نمود
هـا   خاك) طبیعی(پذیر است، مگر آنکه شرایط زهکشی  ها در شرایط معمولی اغلب امکان اصالح این قبیل خاك

-ي جایگزینی سدیم کافی مـی هاي شور مقادیر کلسیم مورد نیاز برا به طور طبیعی در بیشتر خاك. نامناسب باشد
ها، آب آبشویی نیز بایسـتی داراي مقـدار کمـی امـالح محلـول       باشد، لیکن الزم به ذکر است که براي اصالح خاك

در حالتی که آب غیر شور در دسترس نباشـد از آب  . بوده و از نسبت سدیم به کلسیم متناسبی نیز برخوردار باشد
هـاي عملـی اصـالح     روش. تـوان بـراي آبشـویی خـاك اسـتفاده نمـود       می کمی شور نیز با رعایت مدیریت مربوطه

  :اند از هاي شور به طور اختصار عبارت خاك
) در چند نوبـت (االمکان با آب مناسب به روش متناوب  شستشوي خاك بایستی حتی :شستشوي خاك) الف

یگـر بایسـتی عملیـات    از سـوي د . صورت گیرد تا شوري خاك در حد مناسب تحمل به شوري خرما کـاهش یابـد  
ها نیز بایسـتی بـه    آبشویی خاك با هدف حفظ شوري خاك در سطح معین و مورد نظر و جلوگیري از تجمع نمک

  . طور مداوم انجام گیرد
آن را افزایش داده و سبب  ESPو  pHها، حضور سدیم باال در مقایسه با کلسیم در خاك :بهسازي خاك )ب

اثرات مضر سدیم باال در . گردداي در گیاه میسبب عدم توازن تغذیهکاهش نفوذپذیري آب و در نهایت 
کاهش ) همانند گچ(توان با استفاده از مواد بهساز که حاوي کلسیم ها را میفرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی خاك

محلول در  +Ca2خاك  CaCO3اسیدها و یا مواد تولیدکننده اسید همانند اسید سولفوریک که با واکنش با . داد
  .نمایندخاك اضافه می
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  باران

با توجه به . نماید زمان وقوع بارندگی در طول سال، نقشی حیاتی در امکان کشت و پرورش نخل خرما ایفا می
کننده در تولید تواند عاملی محدود نیاز فصل خشک و کم رطوبت در دوره رشد و نمو میوه، بارش در این زمان می

کننده نیست اي بر درخت وجود ندارد بارندگی نه تنها محدود اما در سایر فصول که میوه. میوه تجاري خرما گردد
نیاز، شستشوي نمک خاك که معموال از مشکالت عمده مناطق خرماخیز است و رشد بهینه بلکه در تامین آب مورد
مناطقی صورت  به همین منظور در طول سالیان گذشته، کشت و پرورش نخل خرما در. نخل نقش اساسی دارد

  .هاي تابستانه هستند هاي زمستانه و معموال فاقد بارنگیگرفته است که داراي بارندگی
بارندگی در . افشانی، مرحله رطب و مرحله تمار است ترین مراحل رشد میوه خرما شامل مرحله گرده حساس

ی دانه گرده و رشد لوله گرده را کند زن افشانی، بیشتر از طریق کاهش دما پس از بارش باران که جوانه مرحله گرده
هر . ها دهد، اثر خواهد گذاشت تا شستشوي گرده از کالله گل نماید و میزان تلقیح و تشکیل میوه را کاهش می می

هاي بیش از  بارندگی. ها گردد تواند باعث شسته شدن گرده افشانی نیز می چند وقوع بارندگی بالفاصله پس از گرده
 1تر بیماري خامج هاي قارچی و از همه مهم تواند باعث افزایش گسترش بیماري دهی میصل گلحد به ویژه در ف

همچنین رطوبت نسبی باال باعث ظهور . هاي نر و ماده و کاهش عملکرد شود آذین گردد که باعث پوسیده شدن گل
  . گردد که خود مشکالتی را در بردارد ها می نابهنگام اسپات

استرین مراحل رشدي میوه در مقابل باران و رطوبت نسبی باال هستند و خسارت باران و مرحله رطب و تمار حس
خسارت اصلی باران به خرما به وسیله . گردد ها می رطوبت نسبی هوا در این مرحله باعث ترشیدگی و ریزش میوه

یا (فت براق سبز یا زرد هنگامی که میوه خرما در مراحل س. شود هاي زودرس یا به خرماهاي دیررس وارد می بارآن
حتی بارندگی در این مرحله به دلیل شستن گرد و غبار عامل . زند اي به آن نمی باشد معموالً باران صدمه) قرمز

ها در  خوردگی یا ترکیدگی میوه اما گاهی بارندگی در این مرحله باعث بروز عارضه خط. شود مفیدي محسوب می
در برخی از مناطق کالیفرنیا وقتی خسارت باران زیاد است . گردد خارك میاواخر مرحله کیمري و ابتداي مرحله 

  .دهند هاي خرما را در داخل کاغذهاي کرافت قرار می تولید کنندگان خوشه
بارندگی توأم با هواي سرد در مراحل نزدیک به برداشت میوه باعث تأخیر در رسیدن میوه و برداشت آن 

همراه با هواي ابري طوالنی مدت و رطوبت نسبی باال در مقایسه با ریزش هاي سبک وقوع بارندگی. گردد می
رگبارهاي سنگین و کوتاه مدت توأم با هواي صاف و آفتابی بعد از آن ممکن است خسارت بیشتري به ارقام خرما 

رقام دیري، ا. ارقام خرما از نظر حساسیت نسبت به رطوبت نسبی هوا و بارندگی با هم متفاوت هستند. وارد نماید
. اند واریته تحت بررسی داشته 16خستاوي، توري و استعمران در دره کوچالي کالیفرنیا خسارت کمتري نسبت به 

نور، حیانی و قارس خیلی حساس  اند و ارقام دگلت ارقام زاهدي، خالص و برحی در حالت حدواسط قرار داشته
ان و خیلی دیررس مانند خصاب و هاللی عراق از خسارت مهتري ایر ارقام خیلی زودرس مانند آل. اند گزارش شده

میوه خرماي رقم دیري از ارقام بومی خوزستان در . رسد ها آسیبی نمی کنند و در نتیجه به میوه آن باران فرار می
در حالی که در این . میوه آن از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده است) میناب(شرایط نوار ساحلی استان هرمزگان 

                                                             
1 Mauginiella scaettae 
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قه به دلیل رطوبت نسبی باالو هواي شرجی در فصل رسیدن، میوه اغلب ارقام خرما بویژه ارقام تَر نظیر منط

  .باشند مرداسنگ با مشکل ترشیدگی و ریزش میوه مواجه می
شود و  هاي مرداد، شهریور و مهرماه برداشت میدر شرایط ایران با توجه به این که میوه اکثریت ارقام در طی ماه 

در نقاطی که فصل گلدهی مصادف با بارندگی و . در این ایام بارندگی به ندرت وجود دارد مشکلی از این نظر ندارند
فصل رسیدن میوه مصادف با هواي خشک باشد میزان محصول کم، ولی کیفیت آن عالی است و در مناطقی که در 

بارندگی و در فصل رسیدن میوه بارندگی وجود داشته باشد میزان محصول زیاد ولی کیفیت آن فصل گلدهی بدون 
  . گردد پائین است این حالت در برخی از نقاط کاشت خرما در کشور مالی و موریتانی مشاهده می

  

  رطوبت هوا 
در مناطقی . ه خرما استرطوبت هوا از جمله عوامل آب و هوایی بسیار مهم و موثر بر رشد رویشی و تولید میو

هاي برگی قارچی مانند بیماري لکه برگی گرافیوالي نخل خرما تشدید که رطوبت باالست خسارت بیماري
. البته افزایش میزان رطوبت نسبی هوا در کاهش قابل توجه خسارت کنه تارتن خرما نقش مهمی دارد. گردد می

  .ها خواهد شد ی اما افزایش خسارت آفات چوبخوار و کنهبه طور کلی کاهش رطوبت باعث کاهش بیماریهاي قارچ
ها نرم و چسبنده در رطوبت نسبی باال میوه. گذارد رطوبت نسبی هوا روي کیفیت میوه اثر بسیار مهمی می

این پدیده وقتی . شوند تر می تر و خشک ها به ویژه ارقام خشک، سفت شوند اما در رطوبت نسبی پایین، میوه می
بادهاي گرم و خشک همچنین باعث تسریع در فرآیند . شود ش بادهاي گرم و خشک گردد تشدید میتوأم با وز

هاي زرد یا سفید رنگ در  شوند و گاهی باعث خشک شدن میوه و ظهور حلقه ها می تکاملی میوه و زودرسی آن
  .گردند قاعده میوه می

ها شکاف  پوست میوه) بحرین و میناب(زمانی که رطوبت نسبی هوا در زمان بلوغ میوه خرما باال باشد 
ها و شیارهاي میوه تعداد و شکل ایجاد شکاف. آید هایی همراه با عارضه نوك سیاه  به وجود می دارد یا شکاف برمی

خوردگی به وقوع در رقم دگلت نور معموالً در قسمت نزدیک به نوك میوه خط. خرما بستگی به نوع واریته دارد
بعد از این . افتد که رطوبت نسبی هوا دقیقاً قبل از مرحله خالل باال رود وق زمانی اتفاق میعوارض ف. پیوندد می

در مرحله رطب و تمار پوست . یابد ها رنگ میوه خالل را به دست آورند پدیده خط خوردگی کاهش می که میوه
  .شود ها مانع این کار می دارد زیرا رطوبت پوست میوه میوه به راحتی ترك برنمی

  

  اثرات باد 
در حقیقت نخل . بیند هاي گیاهی نخل خرما در مناطق بادخیز خسارت چندانی نمی در مقایسه با سایر گونه

هاي گرم و گرد و خاکی شدید را تحمل کند و با شکستن قدرت و سرعت باد به عنوان یک  تواند تابستان خرما می
  . ها عمل نمایدها و زراعتمحافظ جهت سایر کشت

  

  نور
گیرد؛  براي تامین انرژي مورد نیاز فتوسنتز مورد استفاده قرار می) نانومتر 700تا  400طول موج (نور خورشید 

درختان خرما در سطح وسیعی در . کنند هاي الزم را تولید می فرآیندي که گیاهان توسط آن قندها و کربوهیدرات
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ترین منطقه کشت آن از عرض  اما مناسب. شود یدقیقه آغاز م 10خشک دنیا از عرض شمالی  مناطق خشک و نیمه

باشد که در این مناطق  اند می دقیقه شمالی که بیشترین مناطق بیابانی دنیا در آن قرار گرفته 34تا  24جغرافیایی 
به عبارت دیگر نخل خرما در مناطقی که سایر . بیشترین سطح تشعشع نور فرابنفش در طول سال وجود دارد

  . تواند به حیات خود ادامه دهد ادامه حیات نیستند میگیاهان قادر به 
  

  ارتفاع از سطح دریا
متر  392از (متر  1892در کشورهاي خرماخیز جهان دامنه تغییرات قابل تحمل براي رشد و نمو خرما به 

ازدارنده کشت رسد ارتفاع ب به نظر می. رسد می) متر باالي آن 1500تر از سطح دریا در بحرالمیت اسرائیل تا  پائین
  . رسد باشد در ارتفاعات بلندتر میوه خرما نمی متر می 1200آمیز خرما در حدود  موفقیت

  

  عرض جغرافیائی
الچه (درجه شمالی  39و  ) سومالی(درجه عرض شمالی  10محدوده کشت خرما بر اساس عرض جغرافیائی بین 

. درجه شمالی قرار دارند 39الی  29جغرافیائی  هايمناطق عمده خرماکاري جهان در عرض. قرار دارد) اسپانیا
در ایران مناطق . درجه عرض شمالی قرار دارند 24-34بهترین مناطق کشت خرما بر اساس عرض جغرافیایی بین 

دقیقه عرض جغرافیائی  31درجه و  34دقیقه عرض جغرافیائی شمالی در جنوب تا  7درجه و  28خرماکاري از 
   .ستشمالی در شمال گسترده ا

  

  نیاز آبی 
آبی مقاوم است اما  ترین عامل محدود کننده کشت خرماست گرچه درخت خرما نسبت به خشکی و کم آب مهم

در گیاهان چند ساله مانند نخل خرما، . به منظور تولید محصول با کمیت و کیفیت مناسب نیاز به آب فراوان دارد
گیاه به منظور برآورده نمودن نیاز گیاه با آب آبیاري در  شناخت کافی از هر دو نوع نیاز آبی کل و نیاز فصلی

  .دسترس در فصول مختلف ضروري است
مصرف آب گیاهان در فصل رشد به تبخیر و تعرق روزانه بستگی دارد که خود تحت تاثیر طبیعت گیاه، مرحله 

مدیریت آب آبیاري پایدار به  این اطالعات براي. باشد می) تابش خورشید، دما، باد و رطوبت(رشد و شرایط محیطی 
میزان تبخیر و تعرق رقم سکري در شرایط آب و هوایی ) 2007(قاسم . ویژه در مناطق خشک کامال حیاتی است

متوسط . متر در روز تعیین نموده است میلی 5/4متر در سال یا به طور متوسط  میلی 1644عربستان سعودي را 
لیتر در روز و  3/51هاي نخل خرما به ترتیب  ز آبی فصلی و روزانه پاجوشنیا. بوده است 6/0ضریب گیاهی این رقم 

  .مترمکعب در هکتار در سال برآورد شده است 2191
- گزارش نموده است که میزان تبخیر و تعرق نخل خرما تعیین شده به روش باالنس آب) 2007(قاسم 

متر در روز در اواخر  میلی 29/7ماه فوریه به افشانی در  متر در روز در مرحله گرده میلی 34/2از ) SWB(خاك 
بعد از برداشت محصول خرما، میزان تبخیر و تعرق نخل خرما به . مرحله تمار در ماه ژوالي افزایش یافته است

حداکثر میزان تبخیر و تعرق نخل خرما به . هاي دسامبر و ژانویه رسید متر در روز در طی ماه میلی 862/1
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متر در روز در ماه ژوئن بوده است که در این برهه  میلی 25/7ر در روز در ماه ژوالي و مت میلی 29/7میزان 

و فاکتورهاي دماي هوا، سرعت باد، تشعشع ) مراحل کیمري و خالل(زمانی نخل در مرحله تشکیل میوه است 
نخل خرما  حداقل میزان تبخیر و تعرق. خالص و تابش خورشید در حداکثر و رطوبت نسبی حداقل بوده است

متر در روز بوده که در این زمان محصول برداشت شده  میلی 862/1هاي دسامبر و ژانویه و به میزان  در ماه
متر در  میلی 5/4متر با متوسط  میلی 1644کل تبخیر و تعرق ساالنه نخل خرما در طول یک سال حدودا . است

  .روز بود
ضریب . ماند ل خرما در طول فصل تولید آن ثابت نمیعنوان نموده است که ضریب گیاهی نخ) 2007(قاسم 

هاي می و ژوئن در مرحله خالل افزایش  در ماه 70/0افشانی تا  در ماه فوریه در مرحله گرده 63/0گیاهی نخل از 
حداقل میزان ضریب گیاهی . یابد در ماه سپتامبر در اواخر مرحله تمار کاهش می 61/0دهد و سپس تا  نشان می

 63/0متوسط ضریب گیاهی نخل خرما در طول سال . گزارش شده است 56/0در ماه دسامبر و معادل نخل خرما 
  .عنوان شده است

 60درصد در عمق  16متري خاك به  تا بیست سانتی 0درصد در عمق  6درصد جذب آب توسط نخل خرما از 
متري خاك کاهش  سانتی 160تا  140درصد در عمق  6/8یابد سپس تا  متري خاك افزایش می سانتی 80تا 
 4/69نخل خرما . رسد متر جذب آب به حداقل میزان خود می سانتی 180تر از  هاي خاك عمیق براي الیه. یابد می

 180تا  0درصد آب جذب شده را از عمق  97متر و  سانتی 140تا  40درصد از آب جذب شده را از عمق 
  .نماید  متر جذب می سانتی

خرما بسته به منطقه، شرایط خاك و نوع رقم متفاوت است اما به عنوان یک متوسط آب مورد نیاز درخت 
این مقدار حداکثر . رسد ریزي مناسب به نظر می کلی در نظر گرفتن نیم لیتر آب در دقیقه براي هر نخل در برنامه

متر  2ه حدود نخل خرما براي تولید یک کیلوگرم خرما ب. متر مکعب براي هر نخل در سال است 250معادل 
این امر بیانگر آن است که نخل خرما علیرغم سازگاري ظاهري خوبش به شرایط گرم و . مکعب آب نیاز دارد

خشک مصرف آبی آن براي تولید یک کیلوگرم ماده خشک از متوسط گیاهان دیگر باالتر است ولی این امر با 
ها نخل داراي بیشترین مقاومت به شوري  میوه در مقایسه با سایر. شود مقاومت زیاد گیاه به نمک جبران می

ام مقاومت نشان داده ولی این دامنه شوري تأثیر  پی پی 6000- 7000نخل خرما به شوري آب تا غلظت . باشد می
دسی زیمنس بر متر  5/3توان با آب با شوري  نخل خرما را می. گذارد منفی روي کمیت و کیفیت محصول می

تواند حالت غرقابی خاك  نخل خرما می. یچ گونه کاهشی در عملکرد محصول بوجود آیدآبیاري کرد بدون آن که ه
 .هاي خود تحمل کند را به دلیل وجود حفرات هوا روي ریشه

  

  خاك 
هاي  این گیاه در هر نوع خاکی از شن خالص تا خاك. از نظر نیاز خاکی نخل خرما گیاهی کم توقع است

کند و مواد معدنی و آب مورد نیازش  ل را براي استقرار در خاك فراهم میسنگین رسوبی که نیازهاي اولیه نخ
به عقیده اکثریت کارشناسان . را تأمین کرده و داراي زهکش و نسبت به آب نفوذپذیر باشد قادر به رشد است

و  دار با بافت نسبتاً سبک و داراي مواد آلی کافی هاي عمیق، زهکش بهترین نوع خاك براي نخل خرما خاك
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دسی زیمنس بر متر نیز محصول  16نخل خرما قادر است در درجه شوري . باشد قدرت نگهداري آب کافی می

  . رود شود و به تدریج از بین می دسی زیمنس بر متر رشد آن متوقف می 25ولی در شوري . تولید کند
هاي  تواند در خاك مینخل خرما . در واقع نخل خرما از همه محصوالت دیگر نسبت به شوري مقاومتر است

شود رشد آن متوقف  بیشتر می% 6هاي محلول از هاي محلول دوام بیاورد اما وقتی غلظت نمکنمک  %3حاوي 
دسی زیمنس بر متر آبیاري نمود بدون آن که هیچ گونه  5/3توان با آب با شوري  نخل خرما را می. گردد می

دسی زیمنس بر متر برسد و نیاز  3/5وري آب آبیاري به زمانی که ش. کاهشی در عملکرد محصول به وجود آید
  .خواهد بود% 10در نظر گرفته شود میزان کاهش عملکرد % 11آبشوئی 

 
  و مدیریت آنها به منظور تولید محصول گواهی شده زاخسارت عوامل زنده معرفی -11

  هاي کنترل آنها در ایران به تفکیک مناطق مختلفشیوه فون آفات و
 

  آور خرما در ایران ترین حشرات و جانوران زیان مهم -30جدول 
 نام فارسی نام انگلیسی نام علمی خانواده راسته شاخه
 حشرات
Insecta 

بالپوشان سخت  
Coleoptera Dryophthoridae Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier) Red palm weevil سرخرطومی حنایی خرما 

  Scarabaeidae Oryctes elegans Prell. Fruit stalk borers 
سوسک کرگدنی خرما، 
 سوسک شاخدار خرما

  Scarabaeidae O. agamemnon matthiesseni 
Reitt. Fruit stalk borers 

سوسک کرگدنی خرما، 
 سوسک شاخدار خرما

  Cerambycidae Jebusaea hammerschmidti 
Reiche Stem borer خوار خرما چوب  

پولکداران بال   
Lepidoptera Cosmopterygidae Batrachedra amydraula 

Meyr. Lesser date moth خوار خرما کرم میوه  

  Pyralidae Arenipses sabella Hmp. Greater date 
moth کرم گرده خوار خرما 

 ناجورباالن 
Hemiptera 

Tropiduchidae Ommatissus lybicus 
Bergevin Dubas bug زنجره خرما 

  Diaspididae Parlatoria blanchardi Targ. Parlatoria date 
scale سپردار معمولی خرما 

 Isoptera Metatermitidae Microcerotermes diaversus 
Silv.  موریانه خرما 

ها کنه   
Acarina Tetranychidae Oligonychus afrasiaticus 

(McGregor) 
Old wold date 

mite گرد آلود خرما کنه  

  Tenuipalpidae Raoiella indica Hirst   
 

  Rhynchophorus ferrugineus (Col.: Dryophthoridae)سرخرطومی حنایی خرما، 

ترین آفت نخیالت خرما است و خسارت آن موجب ضعف شدید و  سرخرطومی حنایی خرما خطرناك
این حشره آفت قرنطینه داخلی در ایران بوده و . گردد میناپذیر درختان خرما و حتی موجب مرگ نخل  جبران

  .کند هاي کشور را به شدت تهدید می سالمت نخلستان
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  مدیریت سرخرطومی حنایی خرما

هاي دیگر میزبان این آفت از مناطق آلوده به باید کاالهاي وارداتی مشتق از نخل خرما و یا نخل: قرنطینه .1
  .کاالهاي وارداتی از مناطق غیر آلوده باید به دقت بررسی و غربال شود دیگر .مناطق غیر آلوده ممنوع شود

 بهداشت مزرعه .2

 هاي کشت مناسب در مزارع خرما از هجوم تکنیک .باشدپیشگیري از آلودگی به آفت ضروري می
  .ها به مزارع حراست خواهد کردسرخرطومی

 کوددهی مناسب براي جلوگیري از خسارت هاي خرما نباید دچار استرس شوند و برنامه آبیاري و نخل
  .باشدهاي کنترل سرخرطومی حنایی خرما میسیستم آبیاري یکی از راه. ضروري می باشد

 ها باید به صورت مناسب انجام گیرد و سطح بریده شده باید با رنگ هرس برگPVC  یا یک فرآورده از
 .باشدال مرگ ضروري میهاي در حهاي مرده یا نخل حذف نخل. سولفات مس تیمار شود

 کنترل شیمیایی .3

 سولفات هاي رینوسروس باید بوسیله سیانید پتاسیم، بیهاي ساخته شده بوسیله سوسکها و سوراخبریده
  .پاشی شودکربن و غیره سم

  3عدد قرص  1تا  5/0(راهروهاي تازه ساخته شده بوسیله سرخرطومی باید با گل و فسفات آلومینیوم 
ها پوشانده شود و الروهاي در داخل چاله) هر داالن الروي به محض مشاهده خسارت آفتگرمی به ازاي 

 . باید بوسیله تزریق سموم تدخینی نابود شود

هاي مناطق آلوده و غیر آلوده احتیاج به بازرسی منظم دارند، نه فقط براي یافتن آلودگی: هاي منظمبازرسی .4
تکرار این بازدیدها بستگی به دوره زندگی سرخرطومی . ارزیابی شودجدید بلکه باید سالمت مزارع غیر آلوده 

هایی که رو به گرما می رود و تابستان بازدید دو هاي سرد یکبار در ماه و در طی ماهبطوریکه، در طی ماه. دارد
  .بار در ماه انجام گیرد

نخل خرما حمله کرده است، در مدیترانه و هند که سرخرطومی حنایی خرما شدیداً به : هاي فرومونی تله .5
  . بانی و براي کاهش جمعیت سرخرطومی استفاده شده استفرومونی براي دیده -ايهاي طعمه تله
هاي نخل الزم است همه این اقدامات بطور یکسان مورد اهمیت  براي کنترل سرخرطومی: آموزش کشاورزان .6

  .شود خرما می  هاي ره به باغنپرداختن به هر یک از این اقدامات باعث هجوم حش. قرار گیرد
 

  Oryctes elegans, O. agamemnon (Col.: Scarabaeidae)هاي شاخدار خرما سوسک

هاي خرما و مواد نیمه پوسیده هاي گل و برگالروهاي این آفت در قسمت تاج درختان خرما از قاعده خوشه
گردد که گاهی تا تنه درخت هاي متعددي ایجاد میها و داالنبر اثر تغذیه الروها حفره. کنندتنه خرما تغذیه می

هاي گل موجب عدم تشکیل میوه و یا چروکیدگی و کاهش ارزش تغذیه الرو از قاعده خوشه. یابدادامه می
گاهی نیز الروها از جوانه انتهایی درختان خرما تغذیه کرده و سبب مرگ . گردداقتصادي میوه روي آنها می

هاي اصلی حشرات بالغ این آفت نیز با تغذیه از ساقه گل، خوشه و رگبرگ). 49شکل (شوند درختان خرما می
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شود اي خرداد و تیر دیده میهحداکثر خسارت آفت در ماه. شونددر تاج درختان خرما موجب خسارت می

  ).49 شکل(
 

 هاي شاخدارمدیریت سوسک

  . به طور عمده بر پیشگیري مبتنی است Oryctesهاي اسکاربید و بخصوص جنس کنترل سوسک
 هاکنندهاستفاده از جلب 

استفاده از این . شوندبالغین شب فعالند و به سمت هر نوع منبع نوري جلب می: استفاده از تله نوري  )1
 . تواند کاهش قابل توجهی در جمعیت آفت ایجاد نمایدها میها طی دوره زمانی فعالیت سوسکتله

قبل  هاي شاخدار،با توجه به زمان دقیق اولین خروج حشرات کامل سوسک: فرومونی استفاده از تله  )2
کنندگی و به منظور افزایش جلب. تواند به کار گرفته شودها میانهاي فرومونی در نخلستاز جفت گیري تله

جوش تهیه شکار فرومون سوسک شاخدار خرما، بایستی بافت چوبی خرما با قطع و برش زدن پاجوش یا تنه 
- محل نصب تله. هر ده روز یک بار مواد گیاهی باید تعویض شوند. ها نصب شودشده و به همراه فرومون در تله

 .باشددر ارتفاعات باالي تنه درختان خرما نزدیک تاج درخت می O. elegansهاي مذکور در گونه 
  

 

 
  )khalaf and Al-Taweel, 2014 اصلی و شکل پایین ازهاي باال شکل(دار خرما عالیم خسارت سوسک شاخ - 48 شکل
 
اي در کود گوسفندي و خاك اره یا کمپوست مواد گیاهی در حال پوسیدن که درون چاله: توده کمپوست )3

هاي تله. کنندگیري هستند و نقش تله یا جاذب را براي بالغین ایفا میهایی براي جفتاند، محلزمین دفن شده
این مواد نقش . گذاري قرار داده شونددر اواخر بهار یا اوایل تابستان قبل از آغاز تولیدمثل و تخم توده کمپوست باید

هاي خود را درون این هاي ماده که تخمبخصوص سوسک. کنندها بازي میتله را در جلب تعداد زیـادي از سوسک
توان با محلولمی. خرما کاهش خواهد یافتدهند که در نتیجه جمعیت آفت و اثرات آن روي درخت ها قرار میتله

الزم است توده کمپوست قبل از بکارگیري در . پاشی روي توده کمپوست مراحل مختلف زیستی آفت را از بین برد
  .خاك به عنوان کود، الک شده و الروها و بالغین باقیمانده حذف شوند
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 مبارزه مکانیکی و زراعی

تواند در داري سالیانه، میوري الروها با دست طی انجام عملیات باغآجمع: آوري الروها با دستجمع) 1
حذف پیش شفیره، شفیره یا بالغین تازه خارج شده از تنه درخت با دست با . کاهش جمعیت آفت موثر باشد

 .تواند انجام شوداستفاده از قالب یا مفتول فلزي می

حمله  دارند و همچنین ارقام پـاکوتاه بیشتر موردسال سن  20-10نخیالت جوان که : کاشت ارقام متحمل) 2
هاي هلیله، کروت و مرداسنگ که پابلند رقم مضافتی نسبت به این آفت حساس و واریته. گیرندآفت قرار می

  .گیرندهستند زیاد مورد حمله قرار نمی
هاي هرس برگاز بین بردن بقایاي گیاهی و شاخ و  :ها و از بین بردن بقایاي گیاهیهرس دمبرگ) 3

  . شده در باغ و تمیز نگه داشتن آن باید خارج از فصل تولیدمثل آفت باشد
  

  کنترل قانونی و رعایت مقررات قرنطینه
که در عراق نیز وجود  arabicus  O. agamemnonزنی چونهاي خطرناك و خسارتجلوگیري از ورود گونه

دارد، با ممانعت از هرگونه نقل و انتقال پاجوش و درختان جوان خرما که ممکن است آلوده به تخم، الرو، شفیره 
  .یا حشره کامل باشند

  
  کنترل شیمیایی

  پیشگیري
 پاشی تنه و تاج محلول )1
 هاي مختلف تنههاي ورودي در بخشها و سوراخپوشش و حفاظت زخم )2
ز ترکیبات دورکننده روي تاج خرما و درختان تازه کاشته شده، تا بالغین را از درخت خرما دور استفاده ا )3

 .نگه دارند

 درمان

  .کنترل شیمیایی علیه مراحل نابالغ آفت موثر نیست )1
 ضدعفونی پاجوش هنگام کاشت )2
 طی زمان فعالیت بالغین) سال 5زیر (پاشی درختان جوان محلول )3

آلوده استفاده از سموم تدخینی مانند فسفید آلومینیوم با کشیدن پالستیک دور هاي براي درمان درخت )4
 .شودتنه درختان توصیه می

 
  Jebusaea hammerschmidti (Col.: Cerambycidae)خوار خرما، سوسک چوب

ل محل اتصا(ها کنند و بر اثر تغذیه از قاعده دمبرگالروهاي این حشره در چوب تاج درخت خرما زندگی می
محل آفت زده مملو از فضوالت الرو است که با شیره . سازندهاي متعددي میو یا چوب تاج، داالن) دمبرگ به تاج
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محصول خرماي درختان آفت زده کم و نامرغوب و عمر درختان . آیدگردد و به رنگ سیاه در مینباتی مخلوط می

ترین عالمت خسارت سوسک چوبخوار مشخص. دشود و از نظر اقتصادي ارزش درختان پائین می آینیز کم می
که شبیه . شودها دیده میاي شکل مورب بالغین است که روي تنه و قاعده برگهاي خروج استوانهخرما سوراخ

داري در هاي نامنظم و موجها و گالريهاي خروجی منتهی به تونلباشند این سوراخهاي شلیک گلوله میسوراخ
تواند به آسانی با بیرون کشیدن دمبرگخوار خرما میآلودگی به سوسک چوب. شوندمیالذکر هـاي فوقبخش

تواند ها میزردشدگی، افتادگی و خشک شدگی برگ. هاي خشک که در قاعده شکننده هستند، مشخص شود
قدیمی  هاينخل .اثر نهایی آلودگی به این آفت عملکرد پائین خرماست .ها باشددهنده آلودگی به سوسکنشان

هاي جدید در مراحل اولیه به دلیل طبیعت مخفی زندگی تشخیص آلودگی. ترنددر مقایسه با جوانترها حساس
شود که کل درخت سقوط خسارت شدید منجر می. یابد، مشکل استالروها که در درون تنه درخت گسترش می

آلودگی بـه صورت مزمن بوده و در مقایسه بـا سرخرطومی  .ج آن بخصوص در وزش شدید باد بشکنکرده یا تا
هاي شاخدار خرما و توانند منجر به جلب سوسکهاي به شدت آلوده مینخل. یـابدحنایی بـه کندي گسترش می

تواند براي چندین سال بسته به شدت آلودگی، باقی بماند تا زمانی که درخت آلوده می .کلونی کردن آنها شوند
 ).49 شکل( خارجی نظیر باد یا نیروي مکانیکی دیگري آنرا بشکند یک عامل

  

  
برش عرضی تنه، نمایش . (B). خروج حشرات کامل. (A). خسارت ناشی از سوسک شاخک بلند خرما روي نخل -49 شکل

  ها برگزرد و خشک شدن . (D). گذاريهاي تخماي جاري شده از محلترشحات قهوه. (C). هاي تغذیه الرويگالري

 

  
  شفیره ) Dالرو، ) Cتخم ها، ) Bحشرات کـامل، ) A: مراحل مختلف زیستی سوسک شـاخک دراز خـرمـا - 50شکل 
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  مدیریت سوسک شاخک بلند خرما

  مبارزه مکانیکی و زراعی  
کند، عملیات زراعی و از آنجا که سوسک شاخک بلند خرما فقط به درختان ضعیف یا رها شده حمله می

  . تواند در مدیریت آن موثر باشدزیر می مکانیکی
 .هاي تکثیر سوسک باشندتوانند به عنوان محلهاي ضعیف یا خشک شده که میحذف نخل )1
هاي ایجاد شده باید زخم. ها باید به طور مرتب انجام شوددر مناطق با آلودگی شدید، هرس قاعده برگ )2

مانع جلب سرخرطومی حنایی خرما در مناطق آلوده به این هایی نظیر فیپرونیل تیمار شود تا کشفورا با حشره
 . آفت گردد

 رعایت فاصله مناسب بین درختان نخل )3
هاي بالغ طی دوره فعالیت آنها که از هاي نوري براي جمع آوري تعداد زیادي از سوسکاستفاده از تله )4

 .ماه است خرداد تا مرداد
از تنه درخت با دست با استفاده از قالب یا مفتول  حذف پیش شفیره، شفیره یا بالغین تازه خارج شده )5

 .فلزي
 هاي هرزرسیدگی به درختان نخل با کاربرد کود مناسب، آبیاري منظم و کنترل علف )6
گذاري مورد استفاده هاي تخمها از بقایاي گیاهی که ممکن است به عنوان کانونپاکسازي قاعده برگ )7

 .بالغین قرار گیرند
 . هاي گیاهی عاري از حشرات باشندگیرانه براي اطمینان از اینکه انداماي سختنطینهبکارگیري عملیات قر )8
کنند که موجب جلب حشرات افراد ماده سوسک چوبخوار خرما نوعی فرومون جنسی تولید و پخش می )9

 . هم گونه نر می گردد
  

  مبارزه شیمیایی
توان از یک در هر حال هر زمان نیاز باشد می. نداردبرنامه مبارزه شیمیایی خاصی براي کنترل این آفت وجود 

تاج درخت و قاعده برگ ها مناطقی هستند که بایستی در زمان اوج . کش گوارشی یا تماسی استفاده کردحشره
کنترل شیمیایی سوسک چوبخوار خرما نظیر سایر . به کار گرفته شوند) خرداد تا مرداد ماه(ها فعالیت سوسک

  . است چوبخوارها مشکل
  

  Ommatissus lybicus Bergevin (1930) (Hem.: Tropiduchidae)زنجرك خرما 
حشره  .کند نیز حمله می Chamerops humilis Lاین حشره عالوه بر نخل خرما به انواع نخیالت زینتی مانند 

گذارند  جا می ها با تغذیه از شیره و مواد سبزینه برگ، فضوالت شیرین و چسبناکی از خود روي برگ به بالغ و پوره
حشره ماده با . گردد شود و در نهایت باعث ریزش میوه می هاي خرما کوچک و نامرغوب می که در نتیجه میوه

 . کند د میگذاري در بافت برگ به طور غیر مستقیم خسارت وار تخم
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 )اصلی(سیکل زندگی زنجرك خرما  -51 شکل

  
  مدیریت زنجرك خرما 

 .فاصله کاشت رعایت شود .1

 .پاجوش و تنه جوش هاي اضافی حذف شوند .2

 .گردد هاي نسل اول آفت توصیه می در هزار، علیه پوره 5/0در هزار، پیرادیفوران  2/0کش کلوتیانیدین  حشره .3

 .شود طغیان سپردارهاي خرما توصیه نمیکش موسپیالن به دلیل  حشره .4

 . تواند در کاهش جمعیت انتقالی آفت به نسل بعد موثر باشد هاي پیر می هرس زمستانه برگ .5

هـا   جوان، البـه الي الیـاف و روي پــاجوش   هاي هـا در ساعات گرم روز در قاعده برگ در هر دو نسل پـوره .6
هـا و در   هاي آفت در روي تک درخت ا براي انهدام جمعیت فراوان پورهه اي در این زمان مبارزه لکه .برند بـه سر می

  .شود مناطقی که باغ شهر هستند، توصیه می
هـاي   از آنجا که زمستـانگذرانی آفت در استان بـوشهر عالوه بر تخم، حشره کــامل نیـز هسـت، در برنامـه     .7

 .مدیریتی آفت در این استان باید این نکته مدنظر قرار گیرد

هـا اسـت کـه     هـا و اعمـال سمپاشـی   ین تراکم دشمنان طبیعی تقریبا هم زمان با اوج جمعیـت پـوره  بیشتر .8
بنابراین در صورتی که در فروردین علیـه جمعیـت   . دهد متاسفانه تلفات زیادي در جمعیت دشمنان طبیعی رخ می

 .را تحت کنترل قرار دهندپوره سمپاشی شود، به دشمنان طبیعی هم اجازه فعالیت داده می شود تا بقیه جمعیت 

 این عوامل در کاهش تاثیر ترتیب .جمعیت داراي کارایی متفاوتی هستند تراکم درکاهش مدیریت عوامل .9

 :به قرار زیر است آفت جمعیت تراکم

 کاشت کاري و فاصله میانه شامل کاشت مناسب الگوي 
 آلی و شیمیایی(تغذیه  مدیریت ( 
 و کنترل پاجوش فحذ برگ، هرس شامل داشت سایر عملیات  

 
   Batrachedra amydraula (Meyrick) (Lepidoptera: Batrachedridae)کرم میوه خوار خرما 

این ریزش . شوند هاي خرما، در مراحل نارس، موجب ریزش میوه می الروهاي این حشره ضمن تغذیه از میوه
هاي باقیمانده گردد ولی  تواند به عنوان عامل هرس میوه بوده و موجب افزایش کیفیت میوه تا حد قابل تحمل می
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از سموم شیمیایی براي کنترل آن  تواند موجب خسارت گردد که در این صورت معموال در شرایط طغیانی می

  ).52شکل (شود  استفاده می

  

    
  )اصلی(عالئم خسارت و آلودگی به کرم میوه خوار خرما روي رقم کبکاب در بهبهان  -52شکل 

  
درهزار می توان بـراي کنتـرل ایـن آفـت بـر       3تا  5/2در هزار و ماالتیون  6/0از هگزافلومورون : کنترل شیمیایی

  .موازین پیش آگاهی استفاده کرداساس 
  

  Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae)کنه گرد آلود خرما 
حبه ها و خوشه ها اسیب رنگ  تغییرتغذیه مستقیم این کنه از شیره حبه خرما همراه با تنیدن انبوه تار باعث 

در . گرددریزش زود هنگام و نارس ماندن میوه خرما می شود و شدت تغذیه میتواند سبب به قهوه اي دیده به رنگ 
نند مردار سنگ، شکري و باعث از بین رفتن کامل محصول در برخی ارقام ما شدت خسارتحالت طغیانی جمعیت، 

 ).53شکل (ست تغذیه و شدت خسارت آن روي ارقام تجاري خرما نسبت به سایر ارقام بیشتر ا. می شودمضافتی 

  

    
  )اصلی(عالئم خسارت کنه گردآلود خرما روي رقم مضافتی در بم  -53 شکل

 
آب پاشی در روز در کاهش خسارت از اواسط . سمپاشی با نظر کارشناس تواند انجام شود: کنترل شیمیایی

 5/0در هزار، هگزي تیازوکس  5/0در هزار، فنازاکوئین  5/2تا 2خرداد تا اوایل مرداد با کنه کش هاي تترادیفون 
  . در هزار موثر است 3/0در هزار و فن پیروکسی میت 
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  هاي خرما شپشک

، شپشک Tozzetti (Hemiptera: Diaspididae)-Targioni Parlatoria blanchardi خرماشپشک سفید 
  Tozzetti (Hemiptera: Diaspididae)-Targioni  Fiorinia fioriniaeشفاف خرما 

  . کندهاي مبتال پژمرده و زرد شده، درخت ضعیف گشته و مقدار محصول کاهش محسوسی پیدا میبرگ
  

  
  )اصلی(هاي خرما رقم مضافتی در بم روي برگ شپشک سفید -54شکل 

  مدیریت کنترل
 شودپاشی توصیه نمیبا توجه به وجود دشمنان طبیعی معموال سم. 
 هاي پایین درختهرس سالیانه برگ 
 با رعایت موازین پیش % 3تا  2و در پائیز با روغن % 1پاشی در بهار با روغن روغن :کنترل شیمیایی

 .شوداند روي درختان جوان و کوتاه توصیه میها از زیر سپر خارج شدهپوره% 75آگاهی هنگامی که 
 هاي باال و طغیانی با رعایت موازین پیش آگاهی و در اردیبهشت ماه و آبان ماه هنگامی که در جمعیت

 .شوددر هزار توصیه می 3تا  5/2پاشی با ماالتیون اند، سمها از زیر سپر خارج شدهپوره% 75
 

   Microcerotermes sp. (Isoptera: Termitidae( هاي زیرزمینیموریانه
هاي نخل که براي پوشش بام منازل موریانه خرما به ریشه، تنه، ساقه، دمبرگ، خوشه و همچنین چوب

اغلب به درختان ضعیف حمله کرده و تنه را سوراخ کرده و راهروهایی . رساندروند، آسیب میروستایی به کار می
ها، فعالیت شیره نباتی بر اثر تغذیه موریانه. دهدجهت طول و عرض تنه ساخته و بتدریج آنها را گسترش می در

  .خشکنداي از تنه خرما متوقف شده، محصول خرما کاهش یافته و درختان میدر بخش عمده
  مدیریت کنترل

 هاي خشک و بقایاي گیاهیهاي هرز و علفانهدام علف 
 تقویت درخت 
 ها و تکریبانجام بموقع هرس برگ 
 آبیاري منظم 
 شخم ساالنه پاي درخت 
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 کلرپیریفوس + خاك پاي درخت با کلرپیریفوس% 10 -5پاشی تنه و پودرپاشی محلول :کنترل شیمیایی

 در هزار در پائیز و زمستان 10یا فیپرونیل % 1متیل 

  
  اصول کنترل بیولوژیک در مدیریت تلفیقی آفات خرما

  .شود بیولوژیک آفات خرما به دو روش حمایتی و حفاظتی انجام میکنترل 
  کنترل بیولوژیک حمایتی آفات خرما. الف

دشـمنان  . اي دشـمنان طبیعـی بـراي کنتـرل آفـات اسـت       کنترل بیولوژیکی حمایتی عبـارت از معرفـی دوره  
نیـاز و قبـل از رسـیدن جمعیـت     بایست در زمان  شده ممکن است استقرار پیدا نکنند و بنابراین می طبیعی معرفی

دستورالعمل اسـتاندارد طراحـی برنامـه کنتـرل بیولوژیـک      . آفت به آستانه اقتصادي به رهاسازي مجدد اقدام نمود
حمایتی شامل مراحل انتخاب عامل کنترل بیولوژیـک، ارزیـابی آزمایشـگاهی کیفیـت عوامـل کنتـرل بیولوژیـک،        

ینان از استقرار عوامل کنتـرل بیولوژیـک رهاسـازي شـده و ارزیـابی      هاي رهاسازي حمایتی، اطم سازي روش بهینه
  .موفقیت برنامه کنترل بیولوژیک حمایتی است

  

  خوار خرما کنترل بیولوژیک حمایتی کرم میوه
هـاي جـانبی    یک باکتري گرم مثبت، اسپوردار و متحرك و داراي تـاژك  .Bacillus thuringiensis Brباکتري 

 B. thuringiensisبـاکتري  . کنـد  ل اسپور در داخل اسپورانژیوم، تولید بلورهـاي سـمی مـی   زمان با تشکی هم. است
. کش بیولوژیـک مطـرح اسـت    کش بیولوژیک موفق در بین سایر ترکیبات حشره عنوان یک فرآورده حشره امروزه به

خوار خرمـا اسـت؛    وهعامل مناسبی براي کنترل بیولوژیکی کرم می Btسوابق تحقیقاتی نشان داده است که باکتري 
 :زیرا

 هاي مختلف نشان داد که باکتري روي الرو آفت بیمارگر در غلظت خوار میوهي الروهاي کرم ساز آلودهنتایج 
صورت  عالئم بیماري ابتدا به. را دارد خوار میوهجدایه باکتري بیمارگر توانایی ایجاد بیماري روي الرو کرم . است

دو الی سه روز پس از مرگ الرو عالئم . شود اي تا سیاه شدن کوتیکول بدن الرو دیده می لهیدگی و سپس قهوه
  .شود خارجی بیماري با شکسته شدن کوتیکول در سطح بدن الرو ظاهر می

 15/2×108آن معادل  LD50طوري  به. هاي مختلف متفاوت استتوانایی بیمارگري جدایه باکتري در غلظت
 .است

سنجی کاربرد این باکتري در کنترل  طورکلی نتایج تحقیقات در فاز آزمایشگاهی که قدم نخست در امکان به
گیرشناسی از پتانسیل  دهد که باکتري عامل بیمارگر از دیدگاه همهخوار خرما است، نشان می میکروبی کرم میوه

  .رخوردار استکاربرد نسبتاً مناسبی ب
ترین کاهش متوسط سرعت رشد  ترین متوسط سرعت رشد و بیش شده نشان داده است که کم  مطالعات انجام

بنابراین باکتري توانایی استقرار . خوار خرما است زمان با ظهور کرم میوه آسیب در شرایط رهاسازيِ حداکثر و هم
  .حمایتی از طریق رهاسازي اشباعی دارد بوم زراعی خرما را در شرایط کنترل بیولوژیک در زیست
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زمان با  خوار خرما در شرایط رهاسازي دشمن طبیعی حداکثر هم باالترین کارایی کنترل بیولوژیک کرم میوه

زمان با ظهور حاکی از کاربرد موفق باکتري  درصد در رهاسازي حداکثر و هم 90کارایی کنترل باالي . ظهور است
BT. خوار خرما در شرایط مزرعه است براي کنترل موفق کرم میوه.  

در این روش ده برابر غلظت . شود اقدام می خوار خرما در هر نخلستان زمان با ظهور کرم میوه براي رهاسازي هم
 .صورت دو روز در میان و به مدت یک هفته ادامه دارد صورت اشباعی رهاسازي و به باکتري به) LD50( 50کشنده 

 .شود لیتري مورد استفاده می 26الی  14پاش با ظرفیت مخزن  براي پاشش سوسپانسیون باکتري از دستگاه سم
پاشی درختان بلند باشد که  پاش مجهز به پمپ مرکزي جهت پاشش عـمودي و مخصوص سم بهتر است سم

  .تر در هنگام مصرف شود موجب پاشش مؤثر و باصرفه
 

  تارتن خرماکنترل بیولوژیک حمایتی کنه 
. ترین گونه کفشدوزك در شرایط اسـتان خوزسـتان اسـت    فعال (Stethorous gilvifrons) کفشدوزك ریز سیاه

سوابق تحقیقاتی نشان داده است که کفشدوزك ریز سیاه عامل مناسبی براي کنترل بیولوژیکی کنـه تـارتن خرمـا    
 :است؛ زیرا

  دوم براي الرو کفشدوزك در جمعیت سنین مختلفـی و  نوع واکنش تابعی نوع سوم براي حشره کامل و نوع
هـا   دهد کـه کفشـدوزك   همچنین مقایسه کارایی جستجوگري، نرخ برخورد و زمان دستیابی کنه تارتن نشان می

تـر را در هـم بشـکنند و بـا موفقیـت و بـا        هاي تارتن قوي و درشـت  توانند دفاع کنه شکارگري قوي هستند و می
  .ت را کاهش دهندکارایی مناسبی جمعیت آف

  هـاي بـا انـدازه     نظر رفتاري اگرچه ترجیح مراحـل الرو و حشـره کامـل کفشـدوزك شـکارگر روي کنـه       از
توانند با حداکثر کارایی در طی دوره فعالیتی کنه تارتن خرما عملیـات شـکارگري خـود را     تر است، اما می درشت

  .انجام دهند
صورت  پایین جمعیت مراحل مختلف رشدي کنه تارتن خرما بههاي باال و  کفشدوزك ریز سیاه در تراکم

وجود این واکنش وابسته به انبوهی براي عملکرد مناسب کفشدوزك ریز سیاه در . وابسته به انبوهی عمل کرد
  .کنترل بیولوژیک کنه تارتن خرما ضروري است

زمـان بـا ظهـور کنـه      ع و هـم شده نشان داده است که رهاسازي سه عدد کفشدوزك در مترمربـ  مطالعات انجام
تارتن خرما شرایط واکنش وابسته به تراکم انبوهی و اسـتقرار کفشـدوزك وجـود داشـته و کفشـدوزك ریـز سـیاه        

. بوم زراعی خرما را در شرایط کنترل بیولوژیک حمایتی از طریق رهاسـازي اشـباعی دارد   توانایی استقرار در زیست
  .صد استدر 90در این شرایط کارایی کنترل حدود 

هایی استفاده شود که کمتر از دو الی سه روز در شرایط آزمایشگاهی نگهداري  براي رهاسازي از کفشدوزك
اي محصور شده و  وسیله توري پارچه اي که به هاي آلوده ها را روي خوشه براي این منظور ابتدا آن. شده باشند
ها باز شده تا استقرار کفشدوزك در  استقرار توريپس از یک هفته از . ها در زیر آن رهاسازي گردند کفشدوزك

ترین  کم مطالعات نشان داده است که باالترین کارایی و. نخلستان مورد آزمایش روند طبیعی خود را طی کند
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زمان با ظهور کنه و با تراکم سه عدد کفشدوزك در  خسارت کنه تارتن خرما در شرایط تیمار رهاسازي هم

  .مترمربع است
  

  خرما دار شاخبیولوژیک حمایتی سوسک کنترل 
Metarhizium anisopliaeایـن قـارچ   . کند طور طبیعی در خاك رشد می ، قارچی است که در سراسر جهان به

عامل مناسـبی   M. anisopliaeسوابق تحقیقاتی نشان داده است که قارچ . عامل بیماري در حشرات مختلفی است
ترین دز کشـنده روي حشـره کامـل و الرو افـت کـه       زیرا از کم. خرما استدار  براي کنترل بیولوژیکی سوسک شاخ

  .زاي آن هستند، برخوردار است مراحل خسارت
شدت تحت تأثیر قرار  دار در شرایط تیمار شده با اسپور قارچ ازنظر قدرت بقا به هاي سوسک شاخ جمعیت

سیستم، میانه امید زندگی که شاخص نرخ بقا و اي که در چند روز اول ورود عامل بیمارگر به  گونه گیرند به می
همچنین توانایی تغذیه . کند گیري پیدا می پذیري جمعیت است، افزایش چشم ضریب خطر که شاخص آسیب

گذاري و توانایی تفریخ  زا کاهش یافته و قدرت بقا، سرعت رشد، نرخ باروري، قدرت تخم مراحل رشدي خسارت
دار  گیرشناسی قارچ عامل بیمارگر، سوسک شاخ رو از دیدگاه همه ازاین. شود گیري کم می صورت چشم ها به تخم

کننده رشد و بقاي آفت در جهت افزایش  دهد که پارامترهاي مهم تعیین اي تحت تأثیر قرار می گونه خرما را به
  .دهند گیري نشان می تأثیر روش کنترل میکروبی کاهش چشم

روز پس از رهاسازي اشباعی شاخص رشد  45از زمان رهاسازي تا  شده نشان داده است که مطالعات انجام
خوبی دوام آورده، تکثیر  شده در رهاسازي اشباعی به همچنین عامل بیمارگر مصرف .قارچ روندي افزایشی دارد

  .شود دهد که اصطالحاً دور تسلسل پاتوژن نامیده می هاي بعدي، آفت را مورد حمله قرار می شده و در نسل
دار خرما در شرایط رهاسازي حداکثر استفاده از تعداد چهار عدد  رین کارایی کنترل آسیب سوسک شاخباالت

  .درصد است 90در این شرایط کارایی کنترل باالي . تله در هر هکتار و تکرار روزانه به مدت سه هفته است
اقدام  اسفندماه در هر نخلستاندار خرما در نیمه دوم  زمان با شروع فعالیت سوسک شاخ براي رهاسازي هم

صورت  شود و این رهاسازي به در این روش تعداد چهار عدد تله در هر هکتار براي رهاسازي استفاده می. شود می
متر  سانتی 10و ارتفاع  35اتیلنی به قطر  هر تله شامل یک تشت پلی. کند روزانه و به مدت سه هفته ادامه پیدا می

گرم مریستم انتهایی خرما که  100درون هر تله مقدار . شود خرما پوشش داده می است که کامالً با پوشال
شود که  لیتر قرار داده می اسپور در میلی 44/5× 105ورسازي در سوسپانسیون قارچ با غلظت  وسیله روش غوطه به

به مقدار پنج لیتر به ازاي انداز درختان نیز باید  عالوه بر این محیط اطراف سایه. صورت روزانه تعویض شود باید به
  .صورت خاك کاربرد ضدعفونی شود هر درخت با سوسپانسیون اسپور قارچ به

  

  کنترل بیولوژیک حفاظتی آفات خرما. ب
  در نخلستان Anystis baccarum حفاظت از کنه شکارگر   

ها تغذیه  آور خرما هستند و از کلیه مراحل فعال آن هاي زیان از شکارگرهاي مؤثر کنه Anystis baccarumکنه 
 خـانواده  Anystinaو زیـر راسـته    (Prostigmata) هـا  راسته پیش اسـتیگمات  Arachnida این کنه از رده. کند می
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Anystidae  جنس Anystis هاي کشیده و بلنـد و داراي  ها قرمز و یا قرمز مایل به نارنجی، داراي پا است و رنگ آن

 ).55شکل ( است گوش اي سه تاه و پهن و تا اندازهبدن نرم و کو

  

            
 Anystis baccarumکنه بالغ و دسته تخم  - 55شکل 

  
  هاي حفاظت روش

  خطر استفاده از سموم شیمیایی کم. الف
بایسـت دقـت    هـا در نخلسـتان مـی    کش ها هستند، در کاربرد کنه که شکارگر و شکار هر دو از گروه کنه آنجا از

تـرین تـأثیر منفـی و سـموم      شده، سم نیسـورون داراي کـم   هاي انجام بر اساس نتایج آزمایش. خاصی مبذول نمود
 نـین سـم هگزاتیـازوکس ضـمن     همچ. آمیتراز و دانیتول داراي بیشترین تأثیر منفی بر روي کنه شـکارگر هسـتند  

. دارد) گونـه آفـت  (ترین تأثیر منفی بر فعالیت کنه شکارگر، بیشترین تأثیر را در کنترل جمعیت شـکار   داشتن کم
تر از سـموم دیگـر اسـت و امکـان اسـتفاده از آن       کش مناسب بنابراین در مدیریت تلفیقی آفت استفاده از این کنه

  .بیولوژیک مهیاتر است در تلفیق برنامه کنترل شیمیایی و
 

  کاري میانه. ب
هاي شکار و رشد جمعیـت کنـه شـکارگر     کاشت بیش از یک نوع محصول در نخلستان در کاهش خسارت کنه

  :مؤثر است زیرا
 شود باعث افزایش تولید و پراکنش منابع شهد و گرده براي شکارگر می.  
  سازد فراهم میبا افزایش پوشش گیاهی زمینه را براي فعالیت کنه شکارگر.  
 کند  هاي ثانویه بقاي کنه شکارگر را در زمان کمیابی میزبان اصلی زیاد می با افزایش تعداد میزبان.  
 کاهد ها می هاي شکار آن یابی آفات را کاهش داده و بدین ترتیب از میزان خسارت کنه توانایی میزبان. 
  

زراعی و باغی تقریباً در تمام نقاط خرماخیز  کاري و کشت توأم نخل خرما همراه با سایر محصوالت میانه
صورت کشت همراه با نخل خرما مورد  محصوالتی که به. االیام مرسوم است دنیا و ازجمله کشور ایران از قدیم

مرکبات، انبه، چیکو، گواوا، انار، انجیر، موز، پسته، (گیرند شامل محصوالت درختی میان کاشته  استفاده قرار می
  .، سبزي، صیفی، جالیز، حبوبات، گیاهان پوشش و کود سبز هستند)سپستان، توت
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  Aphytis mytilaspidisحفاظت از زنبور پارازیتوئید 

 Aphelinidae، خانواده Chalcidoideaاي از زنبورهاي باالخانواده  گونه Aphytis mytilaspiclisزنبور پارازیتوئید 
صـورت   هاي کشور فعال است و فعالیـت الرو آن بـه   این زنبور در شرایط نخلستان. است Aphelininaeو زیرخانواده 

 Ommatissus lybicusو زنجـره خرمـا    Parlatoria blanchardiپارازیتوئید خارجی روي شپشک معمولی خرمـا  
. کننـد  یحشرات کامل این پارازیتوئید نیز شکارگر است و از شیره بـدن شپشـک تغذیـه مـ    . مشاهده گردیده است

این حشرات داراي . متر هستند حشرات کامل این زنبور  داراي رنگ زرد متمایل به نارنجی و با طولی حدود دو میلی
 ).56شکل ( رنگ هستند دو بال شفاف، دو عدد چشم مرکب و سه عدد چشم ساده سیاه

  

  
 Aphytis mytilaspiclisحشره کامل زنبور پارازیتوئید  - 56شکل 

  
  از زنبور پارازیتوئیداصول حفاظت 

 هاي اختصاصی کش کاربرد آفت. الف  

هایی نظیر دیازینون و یا رلدان که توسط سازمان حفظ نباتات علیه زنجره خرما به تنهایی و  یا همراه  کش آفت
هاي  تحقیقات روي گونه. اند شوند، براي بقاي این زنبور خطرناك هاي خرما توصیه می با روغن براي کنترل شپشک

مشابه نشان داده است که سموم نئونیکوتینی کـه داراي کـارایی مناسـبی در کنتـرل زنجـره خرمـا هسـتند و یـا         
درصد بقاي ایـن نـوع زنبورهـاي     90توانند تا حدود  هاي خرما می هاي پارافینی در کنترل شپشک استفاده از روغن

  .پارازیتوئید را افزایش دهد
  

  انتخاب زمان مناسب کاربرد سموم. ب  
کنترل زنجره خرما در نسل زمستانه و یا کاربرد روغن در فصول سرد علیه شپشک معمولی خرما ضمن کنتـرل  

ها را روي زنبور پارازیتوئید که در چنـین مـواقعی    کش مؤثر این آفات، خطر تلفات غیرمستقیم ناشی از کاربرد آفت
  .دهد در مرحله الروي و یا در حال زمستان گذرانی است، کاهش می

  

  کاري میانه. ج  
کاري نخیالت با گیاهان پوششی با تعدیل شرایط نامساعد محیطی ازجمله کاهش دما و افـزایش رطوبـت    میانه

اثرات سوء شرایط سخت محیطی مناطق خرماکاري را روي این زنبور کاهش داده و امکـان فعالیـت آن را افـزایش    
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ها است که همگی ازجملـه میزبانـان    آفاتی از گروه شپشککشت مخلوط نخیالت و مرکبات نیز که داراي . دهد می

  .این زنبور پارازیتوئید هستند، در حفظ بقا و گسترش دامنه فعالیت آن مؤثر است
  

  Scolia spحفاظت از زنبورهاي پارازیتوئید 
هـم کنتـرل   جمله عوامل م الرو این زنبورها از. اند در جهان شناخته شده Scoliidaeگونه از خانواده  300حدود 

یک گونـه از  . اند ها کارایی خوبی نشان داده جمله الرو انواع سوسک بیولوژیک است که در کنترل آفات خطرناك از
در شـرایط   Oryctes elegansدار خرما بنام  عنوان پارازیتوئید خارجی سوسک شاخ به Scoliaاین خانواده از جنس 

پارازیتوئید نیز شکارگر هسـتند و بـراي تکمیـل تغذیـه نیـاز بـه       حشرات کامل این . هاي ایران فعال است نخلستان
گونـه از زیرخـانواده    این. جهت مفید هستند  این افشانی گیاهان تأثیر داشته و از گرده گل دارند و بنابراین در گرده

Scoliinae  و قبیلهScoliini گ، روي بـدن  حشرات کامل این زنبور اغلب داراي رنگ تیره، متالیک، اندازه بزر .است
حشـرات کامـل   . شـود  ها دیده مـی  هاي مختلف بدن آن هاي زردرنگی روي قسمت داراي موهاي زیاد هستند و لکه

  ).57شکل ( متر طول دارند میلی 25تا  20حدود 
  

  
  Scolia spحشرات کامل زنبور  -57شکل 

 
  اصول حفاظت از زنبور پارازیتوئید

  ها کش آفت پاشی هواییجلوگیري از  سم. الف  
دار خرما در زمـان اوج فعالیـت ایـن زنبـور      ها علیه حشرات کامل سوسک شاخ کش در برخی منابع، کاربرد آفت

دار خرمـا نـدارد در فعالیـت     که تأثیري در کنترل سوسک شاخ توصیه شده است که اکیداً ممنوع است و ضمن این
پاشی هوایی  عالوه بر این سم. نخلستان نیز تأثیر منفی داردجمعیت این زنبور و سایر انواع حشرات مفید در داخل 

خوار و کنه تارتن خرما نیز داراي اثرات سوء شـدیدي بـر فعالیـت ایـن      براي کنترل آفات مهم خرما نظیر کرم میوه
  .حشره مفید است

  

  خوار خرما کاربرد طعمه سموم در کنترل آفات چوب. ب
از  Metarhizium anisopliaeطر نظیر عوامل بیمـارگر ازجملـه قـارچ    خ کاربرد طعمه سموم همراه با سموم کم

  .خوار خرما دارد کش روي زنبورهاي مفید کاسته و کارایی باالتري در کنترل آفات چوب اثرات منفی سموم آفت
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  هاي گرانول خاك کاربرد کاربرد فرموالسیون. ج

ه خرمـا از طریـق سـموم خـاك کـاربرد انجـام       دار خرما یا موریان چنانچه عملیات کنترل الروهاي سوسک شاخ
خطـر و بـا فرموالسـیون گرانـولی      ها به این زنبـور بهتـر اسـت از سـموم کـم      شود، جهت جلوگیري از آسیب آن می

  .استفاده شود
  

  هاي گیاهی در داخل یا اطراف نخلستان مدیریت تنوع گونه. د
گـذاري نیـاز بـه تغذیـه از شـهد و گـرده        تخـم  که حشرات کامل این زنبور براي تکمیل دوره زنـدگی و  از آنجا

دار که داراي گرده مناسب هستند در اطـراف نخلسـتان، منـابع غـذایی      کاشت گیاهان شهددار و گل. گیاهان دارند
  .کند مناسب براي افزایش کارایی این زنبورها را فراهم می

  

  عدم شخم نخلستان در زمان اوج فعالیت. ه
تنها از طریق ایجاد گردوغبار در افزایش خسـارت   الیت این زنبور در تابستان، نهشخم نخلستان در زمان اوج فع

هاي فعالیت  ها ازجمله، کنه تارتن و ترشیدگی و پوسیدگی میوه مؤثر است بلکه با از بین بردن تونل آفات و بیماري
  .دهد شدت کاهش می هاي بعد به ها را در نسل این زنبورها، جمعیت آن

زا هستند ولی  در مرحله برداشت میوه خسارت Sphecidaeو  Vespidaeزنبورهاي خانواده اگرچه برخی از 
 .Mهاي کنترل میکروبی استفاده از قارچ  در کنار روش Scoliaزنبورهاي . همه زنبورهاي فعال مشابه، مضر نیستند

anisopliae هاي خاص نظیر  استفاده از فرموالسیون و روش. دار خرما هستند مؤثرترین روش کنترل سوسک شاخ
هاي مدیریت  تنظیم برنامه. گرانول و طعمه سموم در حفظ جمعیت زنبورهاي مفید در نخلستان بسیار مؤثر است

ین کند به کنترل آفات اي که بقاي زنبورهاي مفید را تضم گونه نخلستان ازجمله شخم و ایجاد بادشکن به
  .کند خوار کمک می چوب
  

 Macrocentrus spحفاظت از زنبور پارازیتوئید 

، خـانواده  Ichneumonoideaاز بـاال خـانواده    Hymenopteraاز راسـته   .Macrocentrus spزنبـور پارازیتوئیـد   
Braconidae  و زیر خانوادهMacrocentrinae در جـنس  . استMacrocentrus  هـاي مختلفـی از زنبورهـاي     گونـه

در . خـوار مـؤثر هسـتند    پارازیتوئید گزارش شده است که در مناطق مختلـف جهـان در کنتـرل انـواع آفـات میـوه      
هـایی از ایـن جـنس داراي فعالیـت پارازیتوئیـدي روي مرحلـه الروي کـرم         هاي ایران نیـز گونـه   شرایط نخلستان

متـر طـول    حشرات کامل این زنبور پارازیتوئید حدود چهار میلـی . است Arenipses sabellaخوار خرما به نام  گرده
حشرات کامـل داراي شـکمی کشـیده هسـتند کـه در      . رنگ است ها تیره رنگ عمومی بدن نارنجی و سر آن. دارند

رنگـی   ناحیـه فوقـانی شـکم اغلـب داراي نوارهـاي تیـره      . شود انتهاي آن تخم ریز بلندي در حشرات ماده دیده می
  ).58شکل ( است
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  Macrocentrusحشره کامل زنبور پارازیتوئید  -58شکل 

  

 حفاظت از زنبور پارازیتوئید و مدیریت گیاهان اطراف نخلستان

 ،Cyanthilliumهاي اطراف نخلستان ازجمله گیاهان جنس  حشرات کامل زنبور پارازیتوئید از شهد و گرده گل
Asclepias ها در حفـظ و افـزایش    صورت طبیعی و یا کاشت مصنوعی آن کنند، حفظ این نوع گیاهان به تغذیه می

 ).59شکل (کارایی این زنبور پارازیتوئید بسیار مؤثر است 

 

     
  )چپ( Asclepiasو  )راست( Cyanthilliumگیاهان جنس  -59شکل 

  

 ها کش مدیریت مصرف آفت

بنـابراین نبایـد ایـن نـوع     . هـاي گـروه پریتـرین بسـیار حسـاس اسـت       کـش  حشره این نوع زنبور پارازیتوئید به
  .خوار به کار برد ها براي کنترل آفات خرما ازجمله کرم گرده کش آفت

هاي شیمیایی ازجمله سموم فسفره که در حال حاضر مرسـوم هسـتند نیـز     کش از طرف دیگر کاربرد سایر آفت
خـوار در حـد    ابتدا باید مطمئن شد کـه آسـیب ناشـی از کـرم گـرده     . گیرد باید با شرایط خاص مورد استفاده قرار

تـوان بـراي    چنانچه کنترل شیمیایی ضرورت داشته باشـد مـی  . درصد است 20آستانه اقتصادي و باالتر از حداقل 
  .خوار خرما تلفیق نمود کاهش مصرف، برنامه کنترل این افت را با کنترل کرم میوه

  

  ها فعال در نخلستان هاي حفاظت از کفشدوزك
هـاي   بوم زراعی خرمـا بـا کـاربردي مـؤثر و عملـی در برنامـه       ترین حشرات مفید در زیست ها از مهم کفشدوزك

هـا بـه شـیوه شـکاري      خواري کفشدوزك طورکلی فعالیت حشره به. روند مبارزه بیولوژیک با آفات خرما به شمار می
هـا   توان به نقـش آن  در هر نخلستانی با کمی دقت و توجه می توجهی است که جایی قابل یک پدیده زیستی و همه
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. هـاي خرمـا پـی بـرد     آور خرما ازجمله کنه تارتن خرمـا و شپشـک   در کنترل جمعیت عده زیادي از بند پایان زیان

  .است از  هاي ایران عبارت فون نخلستان  ترین و مفیدترین کفشدوزك فراوان
Chilocorus bipustilatus توجه در مجموعه   هاي قابل اي که یکی از اکوتیپ دار دو لکه ابکفشدوزك نق

هاي جنوب ایران ضمن یک  در یکی از نخلستان 1966هاي ایران است که در سال  هاي فون نخلستان کفشدوزك
آوري و تکثیر مقدماتی آن در  مسافرت تحقیقاتی توسط دکتر گایلوت محقق موزه علوم طبیعی پاریس جمع

ریزي براي  شده از ایران، در حقیقت سرآغاز یک اقدام مهم در برنامه نمونه منتقل 40ر اساس جنوب فرانسه ب
  . هاي منطقه ادرار کشور موریتانی است مبارزه بیولوژیک با سپردار سفید خرما در نخلستان

موفقیت این برنامه از نظر سازگاري اکوتیپ ایرانی با شرایط منطقه جدید و کارایی آن در مبارزه با شپشک مزبور از 
هاي بارز مبارزه بیولوژیک از طریق واردات جهان تلقی  هاي اول غیرمنتظره و در حال حاضر یکی از نمونه همان سال

ایستگاه تحقیقات مبارزه بیولوژیک انتیب وابسته به موسسه ملی طبق تحقیقات دکتر ایپرتی و همکارانش در . شود می
هاي  شده از ایران ازنظر مرفولوژي با نمونه اي منتقل دار دولکه هاي کفشدوزك نقاب تحقیقات کشاورزي در فرانسه نمونه

  . ذاري شده استگ جهت تحت نژاد جدیدي نام  اصیل این گونه از مبدأ حوزه مدیترانه در صفات زیر متفاوت و از این
اي و  هاي حوزه مدیترانه تر از نمونه اي از مبدأ ایران، حشرات کامل بزرگ دار دو لکه هاي کفشدوزك نقاب نمونه

بعالوه در این اکوتیپ الروها در دو سن آخر نشو و نماي خود با یک . داراي رنگ روشن حنایی مایل به قرمز هستند
اي است مشخص  داقل سه برابر نوار عرضی الروهاي کفشدوزك مدیترانهنوار عرضی به رنگ روشن که پهناي آن ح

  اي، دار دو لکه طبق تحقیقات دکتر ایپرتی و همکارانش حشرات کامل و الروهاي سن آخر کفشدوزك نقاب. شود می
مل کفشدوزك دوره نشو و نماي کا. کنند سپردار سفید خرما تغذیه می 100طور متوسط از تعداد  نژاد ایرانی روزانه به

درصد حدود یک ماه  50تا  47گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی 28از تخم تا خروج حشره کامل در درجه حرارت 
روز برآورد شده  5-8روز و دوره شفیرگی  15سن الروي آن  4روز، رشد  5-8است که در این مدت دوره جنینی 

طور  شوند و به ریزي می گیري و تخم آماده جفت حشرات کامل ماده بعد از یک هفته تغذیه ازنظر جنسی. است
این کفشدوزك پرخور و پر زادوولد در . گذارند تخم می 750– 1200ماه زندگی و فعالیت خود  2-5متوسط در مدت 

اي  دار دو لکه طورکلی کفشدوزك نقاب به. کند نسل در سال ایجاد می 6-8اي اتار در کشور موریتانی  شرایط منطقه
هاي کشور ما روي  ت با تمام امتیازات کاربردي در مبارزه بیولوژیک که در شرایط آب و هوایی نخلستاناي اس گونه

صورت یکی از  بایست بهاي برخوردار است و می خصوص سپردار سفید از اهمیت ویژه سپردارهاي مختلف خرما به
  .تفاده شودها اس ذخایر طبیعی و باارزش در حفظ و حمایت آن از تمام امکانات و روش

  

        
  د  ج  ب  الف

  هاي ایران هاي فعال در نخلستان چهار گونه از کفشدوزك -60شکل 
  Coccinella undecimaculata)ب  Coccinella septempunctata)الف

  Stethorus punctillum) د Chilocorus bipustulatus )ج



 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده                                                                                  104

 
  ها در نخلستان هاي حفظ کفشدوزك روش

ها مصون داشتن این حشـرات مفیـد    هاي فعال در شرایط نخلستان حمایت از کفشدوزكترین اقدام در  ضروري
در ایـن  . شـود  هاي فصلی است که در جهت مبارزه با آفات خرما در طول فصل زراعی انجـام مـی   پاشی از اثرات سم

توجـه بـه اینکـه    با . هاي هوایی تأثیر بسیار مضري بر روي فعالیت این حشرات مفید دارد پاشی خصوص سم مورد به
ها در تمام مراحل رشدي خود در مقابل اثرات ترکیبات شیمیایی به خصوص سموم تماسـی حساسـیت    کفشدوزك
  .هاي زیر را نیز باید عمل نمود خطر توصیه هاي مبارزه شیمیایی عالوه بر انتخاب سموم کم در برنامه. زیاد دارند

ها حضور نداشته  ها در شرایط نخلستان ن موقع کفشدوزكکه در ای طوري پاشی به انتخاب صحیح موقع سم) الف
ـ     عنـوان  بـه . و یا حداقل فعالیت را داشـته باشـند    هـاي خرمـا و قبـل از فعالیـت     ا شپشـک مثـال مبـارزه زمسـتانه ب

  .شود ها توصیه می کفشدوزك
گـذرانی  سـتان گـذرانی و تاب  هـا بـراي زمسـتان    ترین پناهگاه ها از مناسب احداث بادگیر در حاشیه نخلستان) ب

  .ها دارد آید و نقش مهمی در حمایت از جمعیت آن حساب می ها به کفشدوزك
گـذرانی در   هـا پـس از زمسـتان    آوري و رهاسـازي آن  گذران از طریق جمع ها زمستان حمایت از کفشدوزك) ج 

  .ها بسیار مؤثر است افزایش کارایی آن
ایست تراکم جمعیت این قبیل آفات را در نظر گرفت زیرا ب هاي مدیریت تلفیقی آفات نخلستان می در برنامه) د

هـا و   در موارد بسیاري که تراکم جمعیت این حشرات مفید باال باشد نیازي به کنترل شیمیایی آفاتی نظیر شپشک
  .کنه و حتی گاهی زنجره خرما وجود ندارد

  

  اصول کنترل زراعی آفات در مدیریت تلفیقی آفات نخل خرما
زیسـت، آن را  اند از تغییر دادن عملیات مدیریت نخیالت به صورتی که شـرایط محـیط   عبارت هاي زراعی روش

  .تر سازد که شامل موارد زیر است براي تولیدمثل، انتشار و یا زنده ماندن آفات خرما، نامطلوب
  

  هاي فنی در نخل خرماتوجه به بهداشت و مواظبت. الف 
گذرانی آفات خرمـا   هاي زمستان ها و محل پناهگاه  هاي تکثیر، محل بهداشت نخیالت مشتمل بر حذف یا انهدام

رعایت این اصول در کاهش تراکم جمعیـت بسـیاري از آفـات خرمـا مـؤثر و      . هاي تحت مدیریت است در نخلستان
گـذرانی آفـات مهمـی نظیـر کنـه       ازجمله معلوم شده که زمسـتان . هاي کنترل است تلفیق با بسیاري از روش  قابل
از بـین  . گیـرد  خوار خرما در الي لیف و حصیر تنه خرمـا صـورت مـی    خوار خرما و کرم گرده ن خرما، کرم میوهتارت

  . بردن این الیاف در کاهش جمعیت این دسته از آفات خرما بسیار مؤثر است
از . هاي مبارزه با بیماري خامج است ترین روش هاي سال قبل درون نخلستان یکی از مهم حذف بقایاي خوشه

عنوان مکانی  این درختان پوسیده به. توان به اثرات از بین بردن تنه درختان پوسیده اشاره کرده موارد دیگر می
ها در واقع بستر  گیرد و با از بین بردن آن ها مورد استفاده قرار می گذاري حشرات ماده و تکثیر آن براي تخم

البته گاهی تعدادي از . شود ها کاسته می یش تراکم جمعیت آنها از بین رفته و از افزا گذاري مناسب براي آن تخم
پاشی کرده و یا سوزاند و  شدت سم توان در نخلستان باقی گذاشته و پس از تجمع حشرات ماده بهها را می این تنه
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ن روش ای. دار خرما استفادهکرد عنوان تله براي کنترل سوسک شاخ مانده به هاي پوسیده باقیبه این صورت از تنه

  .رود در مورد سوسک سرخرطومی حنایی خرما نیز به کار می
هاي سالم، قوي و عاري از آفـت و بیمـاري یکـی از اصـول بهداشـت نخـیالت اسـت کـه در          استفاده از پاجوش

روي  Nitidulidهـاي   بعضـی از آفـات خرمـا نظیـر سوسـک     . گیري خواهـد داشـت  مدیریت آفات خرما تأثیر چشم
گیـري در مزرعـه و انبـار بـه محصـول نخـل خرمـا وارد        هاي افتاده جمعیت خود را ساخته و خسـارت چشـم   میوه
هـا و   از بین بردن بقایاي محصول در پاي درختان خرما در کاهش جمعیت ایـن دسـته از آفـات در سـال    . کنند می

  .هاي بعد بسیار مؤثر استنسل
  

  تنظیم دور و میزان آبیاري. ب
هـا را تحـت    هاي مختلف جمعیـت آفـات و بیمـاري   مدیریت آفات تنظیم دور و میزان آب آبیاري به صورتدر 

سـالی و تـنش آبیـاري، شـدت      در رابطه با کنه تارتن خرما مشاهده شده که در شـرایط خشـک  . دهد تأثیر قرار می
آبیاري و عـدم کاشـت در کنـار    در موارد دیگر رعایت دور . کند خسارت و تراکم جمعیت این آفت افزایش پیدا می

آبیـاري مـنظم همچنـین در کـاهش     . دار خرمـا مـؤثر اسـت    ها و سوسک شاخ رودخانه در کاهش جمعیت شپشک
در شرایط خشک میـزان فعالیـت خـود را افـزایش      Nitidulidaeهاي خانواده  سوسک. ها مؤثر استخسارت موریانه

تـوجهی   هـا بـه میـزان قابـل     از تراکم جمعیت و میزان خسارت آنبنابراین تنظیم دور آبیاري در تابستان . دهند می
  .کاهد می

  

  ها رعایت فواصل کاشت در نخلستان. ج 
  .رعایت فواصل کاشت نیز از طریق کاهش رطوبت در کاهش تراکم جمعیت آفاتی نظیر زنجره خرما مؤثر است

  

  هاي هرز کنترل علف. د
مثال کنه تـارتن خرمـا در ابتـدا و     عنوان به. آفات خرما مؤثرندطور مختلفی روي تراکم جمعیت  هاي هرز به علف

هـاي هـرز    کنتـرل ایـن علـف   . برد اي به سر می هاي هرز مرغ پنجه اي از زندگی خود را روي علفانتهاي فصل دوره
کـن کـردن   از طرف دیگر ریشه. شود هاي این آفت در مواقع حساس دوره زندگی آن می باعث از بین رفتن پناهگاه

  .هاي هرز از طریق افزایش میزان گردوخاك در باغ در تشدید خسارت کنه تارتن خرما مؤثر است لیه علفک
بنـابراین سـوزاندن   . هاي نخل خرما تأثیر داردهاي هرز نیز گاهی روي رشد جمعیت موریانه بقایاي خشک علف

هـا   جمعیـت و خسـارت موریانـه   این بقایاي خشک و سایر مواد خشک موجود در نخلستان تأثیر مثبتی در کاهش 
  .خواهد داشت

  

  استفاده از گیاهان تله. ه
اي، سـورگوم در ناحیـه ریوگرانـد فعـال اسـت و گیاهـان       براساس نظر والتر کنه تارتن خرما بر روي ذرت دانـه 

هـا   آن پاشـی عنوان تله و سپس سم کاشت این گیاهان به. هاي کنه تارتن خرما مؤثر باشندعنوان میزبان تواند به می
  .ها خواهد داشت هاي بعدي این آفت در نخلستاندر ابتداي فصل، نقش شایانی در کاهش تراکم نسل
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  استفاده از بادشکن. و

باد در انتقال و جابجاي بعضی از آفات خرما از درختی به درخت دیگر و از نخلستانی به نخلستان دیگـر بسـیار   
از طرفی بـاد از طریـق   . هاي خرما و کنه تارتن خرما اشاره نمود شپشکتوان به ترین این آفات می مؤثر است از مهم

بنابراین اسـتفاده از بادشـکن در اطـراف    . کاهش رطوبت نیز تأثیرات متفاوتی در تغییرات تراکم جمعیت آفات دارد
ه تـارتن  خصوص در رابطه با کن تواند در کاهش تراکم جمعیت آفات خرما به ها بسته به شرایط موجود می نخلستان

  .هاي خرما بسیار مؤثر باشد خرما و شپشک
  

  کوددهی. ز 
. گـذارد  ها روي درختـان خرمـا و آفـات آن بـه طـرق مختلـف تـأثیر مـی         باال بردن حاصلخیزي خاك نخلستان

کند که درختان ضعیف باشند زیـرا درختـان قـوي توانـایی      خوارها زمانی افزایش پیدا می طورکلی خسارت چوب به
از آفات را به کمک شیره سلولی دارند بنابراین یکی از اصول اساسی کنترل این گـروه آفـات تقویـت     دفع این گروه

  .درختان از طریق کوددهی است
 

  شخم نخلستان. ح
تواند در کنترل فعالیت و کاهش میزان تراکم آفـاتی کـه قسـمتی از زنـدگی خـود را در خـاك       شخم زمین می

هاي خانواده  بعضی از آفات خرما نظیر سوسک. کنند مؤثر باشد سازي میخاك النهها که در گذرانند نظیر موریانه می
Nitidulidae ها  گذرانی آن گذرانی نموده و با عملیات شخم شرایط مناسب زمستان صورت شفیره در خاك زمستان به

  .کند گیري کاهش پیدا میها در سال بعد به نحو چشم به هم خورد و به این طریق تراکم جمعیت آن
  

  اصول کنترل شیمیایی آفات خرما در مدیریت تلفیقی آفات خرما
تنـوع در  . انـد  آور خرما مورد استفاده قرار گرفته ها و حشرات زیان ها جهت مبارزه با کنه کش انواع زیادي از آفت

در  میزان حساسیت انواع آفات خرما به سموم کشاورزي سـبب گردیـده کـه در تـدوین برنامـه کنتـرل شـیمیایی       
محیطی از بروز آفات جدیـد،   هایی برگزیده شوند که ضمن کاهش خطرات زیست مدیریت تلفیقی آفات خرما روش

نکتـه مهمـی   . ها جلوگیري شـود  مقاومت آفات، نابودي دشمنان طبیعی و تشدید تراکم جمعیت آفات در نخلستان
عایت شـود، توجـه بـه اصـل کـاربرد صـحیح       ها در برنامه مدیریت تلفیقی آفات خرما باید ر کش که در کاربرد آفت

  :هاي الزم براي دستیابی به این امر به شرح زیر است گام. سموم شیمیایی است
  

  استفاده انتخابی از سموم با توجه به فیزیولوژي آفات: گام اول
مـا در  خـوار خر  خسـارت کـرم میـوه   . خوار خرما دو آفت مهم خرما در ایران هستند میوه کنه تارتن خرما و کرم

هاي وسـیعی   پاشی شرایط آب و هوایی مرطوب و کنه تارتن خرما در شرایط آب و هوایی خشک افزایش یافته و سم
  .گیرد ها صورت می علیه آن
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تنها  خوشبختانه سموم انتخابی بر اساس اصول فیزیولوژیکی براي کنترل هر دو گونه آفت وجود دارد که نه

خصوص  ا دارند بلکه میزان آسیب سموم شیمیایی را به اکوسیستم بهه گیري در کاهش جمعیت آن تأثیر چشم
  .رسانند دشمنان طبیعی که عمدتاً از بندپایان هستند به حداقل می

توان به استفاده از سموم ضد سنتز کیتین اشاره کرد که در سایر کشورها  خوار خرما می در رابطه با کرم میوه
هاي تجاري که امروزه تحت نام Bacillus thuringiensisباکتري . رود به کار میها  در موارد مشابه علیه الرو پروانه

رود نیز داراي  ها به کار می مختلف ازجمله بایترول، تروساید و غیره در بازار وجود دارد و بیشتر علیه الرو پروانه
  .پتانسیل کاربردي خوبی در این زمینه است

این گروه از . ها در حال افزایش است ها سنتز شده که تعداد آن کش کنه در مورد کنه تارتن خرما نیز انواعی از
هاي بندپایان تأثیر زیادي ندارند، استفاده از این گروه از سموم ها حالت انتخابی داشته و روي سایر گروه کش آفت
ار مدیریت تلفیقی عنوان یکی از ابزارهاي مفید در اختی کش انتخابی که داراي دامنه تأثیر محدود است، به آفت

  .ها توجه کافی مبذول داشت بایست به آن هاي مبارزه با آفات خرما می ریزي آفات خرما است و در برنامه
هاي اخیر نشان داده که سموم نیسورون، پراید و تدیون داراي تأثیر مناسبی براي مبارزه  نتایج مطالعات سال

  .با کنه تارتن خرما هستند
  

  تخابی از سموم با تغییر تکنیکاستفاده ان: گام دوم
خـوار خرمـا،    هاي گذشته جهت کاربرد سموم علیه آفات خرما نظیر کـرم میـوه   هایی که در سالیکی از تکنیک

که بعضی از این آفـات نظیـر    با توجه به این. پاشی هوایی است شده، سم زنجره خرما و کنه تارتن خرما به کار گرفته
هاي درخت خرما ماننـد  تن خرما بر روي درختان کوتاه فعالیت بیشتري دارند و برگخوار خرما و کنه تار کرم میوه

رسد که سم پاشیده شده قادر به پوشش کامل محل فعالیـت   گیرد، به نظر می هاي خرما قرار می چتري روي خوشه
  .هاي خرما نیست آفت یعنی خوشه

هوایی روش مناسبی براي مبارزه با آفات پاشی  نشان داده است که سم 1375و  1374هاي  هاي سال آزمایش
طور  هاي هدف نیز بهکه رسیدن سم به هدف کارا نیست، کلیه قسمت خرما نیست، زیرا با این روش عالوه بر این

پاشی هوایی تأثیر بسیار سویی بر روي اکوسیستم  عالوه بر این سم. شوند یکنواخت با قطرات سم پوشش داده نمی
ها به کند و تا مدت طور محسوسی نخلستان را پر می پاشی روي درختان بوي سم به انجام سمبعد از . منطقه دارد

ها و خصوص حشرات در حال پرواز نظیر آسیابک شده به تلفات زیادي به حشرات شکارچی وارد. رسد مشام می
شده  هاي تلفملو از ماهیها و انهار جاري و پاي درختان خرما م سطح برکه. شوند ها دچار تلفات زیادي میسنجاقک

پاشی هوایی در  بنابراین اثرات سوء سم. خورد پاشی شده به چشم می گردیده و آثاري از خسارت در قطعه سم
در مواردي که به دالیل مختلف ازجمله . زدن تعادل طبیعی و آلوده ساختن محیط زیست کامالً مشهود است هم به

  .تر از هواپیما است پاش مناسب راه موجود باشد استفاده از بالگرد سم پاشی هوایی تنها ارتفاع زیاد درختان سم
اي دفاعی کنه را در مقابل سموم  عنوان وسیله کند و این تارها به کنه تارتن خرما تولید تارهاي زیادي می

را به  هایی که بتوانند نفوذ سم کنند، استفاده از تکنیک خصوص گردها تا حدود زیادي محافظت می شیمیایی به
مثال نفوذ گوگرد به کمک  عنوان به. تواند در افزایش کارایی سموم بسیار مؤثر باشد داخل کلنی کنه افزایش دهند، می
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تکنیکی که بتواند از طریق تبخیر تدریجی، گاز گوگرد را آزاد کند در مبارزه با کنه تارتن خرما بسیار مؤثرتر از 

پاشی هنگامی باشد که هنوز تارهاي  که زمان سم مگر این. رف شودحالتی است که گوگرد به طریق گردپاشی مص
  .کنه تنیده نشده باشند

هایی که داراي لوله بلند  پاش بایست از سم براي سایر آفات خرما نیز با توجه به ارتفاع زیاد درختان خرما می
محل تأثیر ندارند، استفاده از در رابطه با آفاتی که مشکلی ازلحاظ رسیدن سم به . مستقیم هستند، استفاده شود

هاي خروجی سبدي ها استفاده از قسمت پاش در این سم. تر است هاي مخصوص درختان بلند مناسبگردپاش
عالوه بر این با تغییرات جزئی از این . دهند پاشی را افزایش می شکل بهتر از انواع چهارگوش است زیرا سرعت سم

گرده جهت تلقیح درختان ماده خرما نیز استفاده نمود، بنابراین این گردپاشتوان براي پاشش دانه  ها میگردپاش
  .تر هستند ها چندمنظوره و از نظر اقتصادي براي کشاورزان مناسب

از . شود کش میهاي اختصاصی است که باعث انتخابی شدن اثر سموم آفتضدعفونی درختان نیز از تکنیک
ازجمله جهت کنترل . توان اشاره کرد فات خرما به موارد چندي میهاي بارز این تکنیک در مدیریت آمثال

عنوان آفت مطرح است، یکی از اقدامات بایسته، کاربرد تیمارهاي  سرخرطومی حنایی خرما در مناطقی که به
تواند از حمله این آفت  هاي درختان خرما قبل از کاشت است که می ها و پاجوش کش جهت ضدعفونی نهال حشره

  .ي کندجلوگیر
ها  استفاده از طعمه مسموم یکی دیگر از مواردي است که در انتخابی نمودن اثر سموم و کاهش اثرات سوء آن

در گذشته . ها براي کنترل ملخ است ازجمله موارد کاربرد طعمه مسموم در نخلستان. تأثیر چشمگیري دارد
هاي  پاشی صورت سم ها به خصوص بهبا ملخپاشی جهت مبارزه صورت محلول کش به استفاده وسیع از سموم آفت

صورت استفاده از طعمه  تغییر تکنیک به. هوایی باعث طغیان بعضی از آفات ازجمله زنجره خرما گردیده است
از موارد دیگر . گیري از این مشکالت جلوگیري به عمل آوردتواند به نحو چشم پاشی هوایی می مسموم به جاي سم

پاشی براي کنترل الرو این  چنانچه از روش محلول. دار خرما اشاره کرد هاي سوسک شاختوان به کنترل الرو می
خصوص در  بار بهروز یک 15بایست از اسفندماه تا اواخر شهریورماه هر  پاشی را می آفت استفاده شود، سم

مسموم از طریق قرار  استفاده از طعمه. هایی که تراکم جمعیت باال باشد، انجام داد که عمالً غیرممکن است سال
  .پاشی و اثرات سوء ناشی از آن را حل نموده است دادن آن در تاج درخت مشکل تکرار دفعات سم

  
  استفاده انتخابی از سموم بر اساس رفتار آفات: گام سوم

کنـد،   میگذرانی انتخاب  عنوان پناهگاه و محل زمستان ها را به هاي هرز نخلستان کنه تارتن خرما بعضی از علف
پاشـی   گیري روش مبارزه شیمیایی خاصی علیه آن گردیده است به این ترتیب کـه سـم   این رفتار آفت باعث شکل

ها را در زمستان با پودر وتابل گوگرد یا پودر وتابل گوگرد همراه با روغن انجـام   هاي هرز داخل نخلستان سطح علف
خرما در سال بعد تأثیر زیـادي داشـته و از طرفـی دیگـر     داده که از یک طرف در کاهش تراکم جمعیت کنه تارتن 

کاربرد این روش از اثرات سوء گوگرد به جهت کاربرد در فصل غیر زراعـی کـه بسـیاري از موجـودات زنـده فعـال       
  .کاهد نیستند می
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خوار اکثراً به درختان ضعیف حمله کرده و ثابت شده است که درختان ضعیف از خود بویی متصاعد  آفات چوب

ها  خوار جهت کنترل شیمیایی آن از این رفتار آفات چوب. خوار بسیار مؤثر است کنند که در جذب آفات چوب می
کنند، به این ترتیب که تعدادي از درختان پوسیده را در نقاط مشخصی از نخلستان  صورت انتخابی استفاده می به

موم قوي بر روي این درختان جمعیت آفات خوار با استفاده از س هاي چوب نگاه داشته و پس از جذب سوسک
پاشی شده و اثرات سوء آن جلوگیري  دهند و به این ترتیب از وسعت منطقه سم شدت کاهش می خوار را به چوب

  .کنند می
پاشی شده خاص نیز از موارد استفاده  خرما به مناطق سم نوري و فرمونی و جذب آفات هاياستفاده از تله

ترین آفات خرما به  ترین سموم و زمان کنترل شیمیایی مهم مناسب. است توجه به رفتار آفات از سموم با انتخابی
  .است 31جدول  شرح
 

  ترین سم و زمان کنترل شیمیایی آفات خرما مناسب - 31جدول 
  زمان کنترل پاشی زمان سم  ترین سممناسب  آفات خرما

  زنجره خرما

  در هزار 5/1-2درصد به نسبت  60دیازینون 
  در هزار 2فوزالون به نسبت 
  در هزار 2درصد به نسبت  50اکتلیک امولسیون 

  در هزار 2به غلظت ) Ecدرصد  40(رلدان 

افشانی و  روز پس از گرده 7-10نوبت اول 
  پاشی دوم پس از برداشت محصول خرما سم

  نیمه اول خردادماه  در هزار 2در هزار، تدیون  75/0نیسورون   کنه گردآلود

  خوار خرما میوهکرم 
  در هزار 2دیازینون به نسبت 

در  2در هزار فوزالون  EC  (2 ٪50پیریمیفوس متیل (اکتیلیک 
  هزار

افشانی و  روز پس از گرده 7-10نوبت اول 
  پاشی هفته پس از اولین سم 4- 5نوبت دوم 

کنند، این آفت نیز از بین  خوار و زنجره خرما را کنترل می میوههاي  در مناطقی که کرم. نیاز به کنترل جداگانه ندارد  خوار خرما کرم گرده
  .رود می

سبوس گندم + کیلوگرم  3درصد به مقدار  85) کارباریل(سوین   دار سوسک شاخ
  صورت طعمه مسموم لیتر در هکتار به 50آب + کیلوگرم  100

از اسفندماه به بعد تا هنگام برداشت محصول 
  دارند هرماه دو مرتبهها فعالیت  خرما که کرم

 30تا  20درصد به مقدار  5گردپاشی در قسمت تاج با پودر سوین   بلند خرما سوسک شاخک
  از اواخر خردادماه  گرم براي هر اصله نخل

ضدعفونی زمین نخلستان خرما با سموم گرانوله خاك کاربرد به   موریانه خرما
  زمستان در فصول پائیز و  کیلوگرم در هکتار 50تا  30مقدار 

ها و آغشته کردن  استفاده از امعاء و احشاء موجود در کشتارگاه  آور خرما زنبورهاي زیان
  زمان با شروع مرحله رطب هم  گرم سم مانند سوین 5ها به میزان هر کیلو طعمه با  آن

  سپردار معمولی خرما
) دیمتوات(درصد و یا رکسیون  20درصد یا دیازینون  57ماالتیون 

روغن ولک تابستانه + لیتر  میلی 150 -200امولسیون درصد  40
  لیتر 100آب + کیلوگرم  1- 2

درصد  75اردیبهشت و یا آبان ماه هنگامی که 
  .شوند ها از زیر سپر خارج می پوره
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  هاي کنترل آنها ها و عوارض فیزیولژیکی مهم خرما به تفکیک مناطق مختلف و روشفهرست بیماري

 .Mauginella scattae Cavبیماري پوسیدگی گل آذین یا خامج خرما    

  هاي خوزستان، فارس، کرمان، بلوچستان و اصفهاناستان: مناطق انتشار در ایران
سبب از بین رفتن تمام یا قسمتی . هاي کشور به این بیماري آلودگی دارنداز نخلستان% 25حداقل : خسارت
  .هاي گرده را کاهش می دهدو کیفیت دانههاي نر وماده شده از گل آذین

ها یعنی اواخر زمستان و یا اوائل بهار به صورت اولین عالئم آلودگی در هنگام ظهور اسپات: عالئم بیماري
بیماري ابتدا از قسمت انتهایی غالف که نرم تر است، شروع شده و سپس . شوداي کمرنگ دیده میهاي قهوهلکه

اي هاي قهوههاي آلوده داخلی اسپات به رنگ زرد همراه با لکهبخش. یابدگسترش می هاي دیگر غالفبه قسمت
هاي سیاه بزرگ ها کامال گندیده و سیاه شده و روي غالف اسپات، لکهدر مراحل پیشرفته گل. باشدن میآبر روي 

ات باز نشده و کامال خشک اگر شدت بیماري در مراحل اولیه زیاد باشد، اسپ. شودهاي صورتی ظاهر میبا حاشیه
  .می شود

  
  آثار خسارت و عالئم بیماري پوسیدگی گل آذین خرما - 61 شکل

  

  مدیریت کنترل
 هرس برگ و بقایاي خوشه و تکریب 
 آوري و از بین بردن بقایاي گیاهی و علف هاي هرزجمع 
 استفاده از گرده سالم 
 ضدعفونی ابزار و ادوات باغبانی 
  ارقام خضراوي و استعمران به بیماري بسیار حساسند در حالی که ارقام حالوي و (مقاوم استفاده از ارقام

 )زاهدي نسبتا مقاوم هستند
 احداث زهکش 
 آبیاري مناسب 
 روش مناسب کاشت و رعایت فاصله کاشت 
 کوددهی بهینه و تقویت خاك 
  بهار و قبل از باز شدن گل در هزار در اوائل  2در صورت نیاز به کنترل شیمیایی از اکسی کلرور مس

 .توان استفاده کردآذین می
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 Graphiola phoeinicis Poit لکه برگی گرافیوالیی

  . شوداین بیماري به زنگ زگیلی، سیاهک دروغی برگ خرما و زگیل سیاه خرما نیز نامیده می
در ایران از . شیوع دارد این بیماري به ویژه در مناطقی که رطوبت نسبی هوا باالست: مناطق انتشار در ایران

هاي شمالی، خراسان رضوي و اصفهان استان هاي هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان از نخل خرما و استان
  .از نخل زینتی گزارش شده است

کند که ها و رگبرگ اصلی برگ حمله میهاي مختلف برگ نظر برگچهقارچ عامل بیماري به بخش: خسارت
  .شودفتوسنتز گیاه میسبب کاهش سطح 
- که به تدریج توسعه می. شودهاي کوچک ایجاد میابتدا در زیر اپیدرم بافت مورد حمله نقطه :عالئم بیماري

اي شکل که در این موقع زگیل هاي کوچک استوانه. شودیابد و در مراحل آخر، محل مورد حمله، سیاه رنگ می
  .شودگ تشکیل میمتر است روي سطح برمیلی 3-1قطر آنها بین 

 

  
  آثار خسارت و عالئم بیماري لکه برگی گرافیوالیی -62 شکل

  

  مدیریت کنترل
 هاي آلودههرس برگ 
 از بین بردن بقایاي گیاهی 
 تقویت درختان 

  

  عارضه خشکیدگی خوشه خرما
  هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرماناستان: مناطق انتشار در ایران

ها پژمردگی ناگهانی میوه. شودعارضه در مرحله تبدیل خالل به رطب ظاهر می: خسارت و عالئم عارضه
  . باشدترین عالئم عارضه میها طی یک الی دو هفته از مهمطی دو الی سه روز و در ادامه خشکیدگی خوشه

دهاي تغییرات آب و هوایی شامل کاهش ناگهانی رطوبت نسبی هوا توام با افزایش دما و وزش با: علت عارضه
 . کننده عارضه هستندتشدید گرم و خشک در مرحله تبدیل میوه از خارك به رطب عامل اصلی ایجادکننده و
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  )اصلی(عالئم عارضه خشکیدگی خوشه خرما روي رقم مضافتی در بم  - 63شکل 

  

  مدیریت کنترل
  ،کبکاب در استان بوشهر، ارقام مضافتی و کلوته در جیرفت، بم و کهنوج، مرداسنگ در استان هرمزگان

خاصی و کبکاب در بهبهان در استان خوزستان که از ارقام تجاري این مناطق به شمار می روند به این 
 .باشندعارضه حساس می

 کاري با حنا، یونجه و سورگوم توصیه می شودبراي پیشگیري از عارضه میانه . 
 کنندپیشگیري از عارضه کمک میها با سبد حصیري در ابتداي مرحله خارك به پوشش خوشه. 
 کندها کمک میتنک خوشه در مرحله گرده افشانی یا کیمري به کاهش عارضه و بهبود کیفیت میوه. 
  روز بر حسب شرایط منطقه و بافت خاك به ویژه در طول دوره بحرانی ایجاد عارضه  7- 4آبیاري با دور 
  شودداري میو کاهش درصد خسارت به طور معنیتیمار نیترات کلسیم باعث به تاخیر انداختن عارضه. 
  کاربرد کلرور کلسیم و سولفات پتاسیم به تنهایی یا همراه با کودهاي حاوي عناصر کم مصرف سبب

 .شودکاهش قابل توجه خشکیدگی خوشه خرما و افزایش عملکرد می
 کندمصرف کودهاي پتاسه به کاهش عارضه کمک می . 
 کندا به کاهش عارضه کمک میافزایش ارتفاع از سطح دری. 
 شوندافزایش شوري خاك و کودهاي ازته سبب شدت عارضه می. 
 شودعدم مدیریت آفت و تجمع آنها بر روي گیاه سبب افزایش شدت عارضه می.  

  عارضه خمیدگی تاج نخل
  .در اکثر کشورها انتشار دارد: مناطق انتشار
 .خمیدگی غیرطبیعی تاج نخل، خمیدگی بیشتر به سمت جنوب و جنوب غربی است :عالئم بیماري

 

 
  عارضه خمیدگی تاج نخل -64شکل 
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  مدیریت کنترل

 رقم برحی بسیار حساس است بنابراین در مناطقی که این عارضه وجود دارد از کشت این رقم خودداري شود.  
 هاي سنگین آهنی در طرف مقابل خمشاستفاده از میله 
 هاهدایت به موقع و بستن خوشه 
 هاي اضافیحذف خوشه 

  

  عارضه خشکیدگی و نکروز سریع برگ
  خوزستان و بوشهر: مناطق انتشار در ایران

هاي یک ها زرد شده و برگچهنوك برگ. شودهاي ردیف پائین دیده میاولین عالئم روي برگ :عالئم بیماري
دیگر برگ کشیده شده و کل برگ در کمتر از یک ماه خشک سپس نکروز به طرف . شوندطرف برگ نکروز می

عالئم در اوائل بهار و اواسط پائیز . دهدعالئم خشکیدگی بیشتر روي برگ هاي ردیف باال و جوان رخ می. شودمی
  .اغلب ارقام حساس هستند. کنندبروز می

  

       
در استان ) سمت چپ(و دارخوین ) سمت راست(نماي کلی درختان مبتال به عارضه در شهرستان کارون  - 65 شکل

  )اصلی(خوزستان 
  

  مدیریت کنترل
با توجه به عدم قطعی تشخیص عامل عارضه، در حال حاضر کلیه عملیات به باغی نظیر تقویت درخت و توجه 

  .تواند توصیه شودبه کیفیت آب آبیاري و دور آبیاري می
  

  )مکانیکی مبارزه زراعی و بیولوژیک،سموم  مالچ،( هاي هرزهاي کنترل علف شیوه
  هاي هرزعلف  

- هاي کنترل علفروش. باشند هاي  خرما میغذایی در باغ ها براي نور و موادکنندههاي هرز یکی از رقابتعلف
هاي هرز باغ هاي خرما وجین، شخم عمیق، کنترل شیمیایی، سوزاندن، آیش و استفاده از گیاهان پوششی 

ها کشعلف. هاي ذکر شده شخم عمیق و وجین دستی بدلیل هزینه باال متداول نیستندگزینه از میان. باشد می
برد و  هاي هرز چندساله را از بین میهاي هوایی علفسوزاندن فقط قسمت. غیر قابل دسترس و یا گران هستند
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ش نیز به مدت طوالنی مورد کند و بنابراین گزینه پایداري نیست و آی ها را تحریک میرشد مجدد از طریق ریزوم

. هاي هرز را کنترل نمایندهاي دگرآسیب علفاندازي و مکانیسمگیاهان پوششی قادرند از طریق سایه. نیاز است
هاي تواند منجر به کاهش ذخیره کربوهیدراتی، کاهش تولید ریزوم و غده، کاهش وزن خشک اندام اندازي میسایه

. ها شودها و کاهش باززایی گیاه از طریق ریزوم کشافزایش حساسیت به علف هوایی، افزایش حساسیت به رقابت،
هاي اکثر علف. باشد ها میهاي هرز چندساله مربوط به ظرفیت باززایی آن از طریق ریزومطبیعت تهاجمی علف

. اده نمودالرشد براي کنترل آنها استفتوان از گیاهان پوششی سریع هرز به سایه حساس بوده و بنابراین می
که به منظور تولید علوفه در مناطق جنوبی بلوچستان  (Cajanus cajan) گیاهانی مانند چنتري و یا پی جن پی

شوند داراي رشد سریعی بوده، پوشش  کشت می) گرمبیت، دشتیاري، عورکی و زرآباد(مانند شهرستان چابهار 
  .هاي هرز خرما دارندبا علفنمایند و قدرت رقابتی باالیی در مواجه  متراکمی ایجاد می

  
  هاي هرز مهم خرماعلف

  حلفه: نام علف هرز
  سیستان و بلوچستان، خوزستان: مناطق انتشار
  %80: میزان آلودگی

  

  قیاق: نام علف هرز
  هاي کشور اغلب نخلستان: مناطق انتشار
  %20-35: میزان آلودگی

  

  مرغ: نام علف هرز
  کشورهاي  اغلب نخلستان: مناطق انتشار
  %20-35: میزان آلودگی

  

  خارشتر: نام علف هرز
  هاي کشور اغلب نخلستان: مناطق انتشار
  %20-35: میزان آلودگی

  

  شیرین بیان: نام علف هرز
  هاي کشور  اغلب نخلستان: مناطق انتشار
  %20-35: میزان آلودگی
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  هاي هرزمدیریت علف

 کشاستفاده از علف  
کیلوگرم سولفات آمونیوم  8لیتر در هکتار به اضافه  6به میزان SL 41%) گلیفوسیت (کش رانداپ علف )1

   بار در سال 3تا  2هاي هرز  در هکتار، بسته به تراکم علف
بار در  4تا  3هاي هرز  لیتر در هکتار، بسته به تراکم علف 3به میزان   SL 20%)پاراکوات،(گراماکسون  )2

  سال
  نکات قابل توجه

 هنگامی که . لیتر در هکتار است 300هاي رانداپ و گراماکسون اي علفکشبر میزان آب موردنیاز
  .توان استفاده کردها می متر ارتفاع دارند، از این علفکشسانتی 10هاي هرز  علف
  این . توان استفاده کردمی) هاغنچه% 50ظهور (براي کنترل پیچک صحرایی از رانداپ در مرحله گلدهی

- بار کاربرد علفکش در مرحله گلدهی، می 4تا  3بنابراین با . مجدد پیچک هم تکرار گرددعمل باید پس از رشد 
 .توان این علف هرز را کنترل کرد

  

  استفاده از گیاهان پوششی  
هاي خرما شخم و تسطیح  براي کشت گیاهان پوششی چنتري و یونجه باید با استفاده از رتیواتور بین ردیف

کیلوگرم در هکتار میان  50کیلوگرم در هکتار و چنتري به میزان  35به میزان سپس یونجه . خاك انجام شود
کش براي زیر خاك بردن آنها استفاده و بالفاصله پس از پاشش بذر از شن. هاي درختان خرما کشت شود ردیف

  .آبیاري تا سبز شدن آنها ادامه می یابد. آبیاري انجام گیرد
خروسی وحشی،  سوروف، اویارسالم، کهورك، خارشتر، قیاق، تاج هاي هرز همچون حلفه، مرغ، نی، علف
هاي خرما  هاي هرز نخلستان ترین علف تره از مهم بیان، پیچک صحرایی، علف شور، کاهوي وحشی و سلمه شیرین

 ).66شکل ( روند به شمار می
  

      
  )چپ(و علف شور ) راست(هاي هرز حلفه  نخلستان آلوده به علف - 66شکل 

  

هاي زیستی  هاي هرز بایستی به طریقی انتخاب شود تا ضمن کاهش خسارات، حداقل آسیب کنترل علف شیوه
ترین روش کنترل به تجارب محلی، وجود نیروي انسانی، امکانات،  انتخاب مناسب. به محیط اطراف وارد آید

  .دار بستگی دارد ها و توان مالی نخل کش تجهیزات، موجود بودن انواع علف
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  زراعیکنترل 

کاري بین نخیالت در فصول مختلف سبب به هم خوردن سـیکل زنـدگی و    تناوب زراعی یا تعویض کشت میانه
استفاده از کود سبز یعنی کاشت گیاهان خـانواده لگومینـوز ماننـد شـبدر و یونجـه      . شود هاي هرز می کنترل علف
کاشـت  . کننـد  هاي هـرز را کنتـرل مـی    فها به خاك عالوه بر تقویت خاك نخلستان تا حدود زیادي عل برگشت آن

هـاي کنتـرل زراعـی     کنند نیـز از دیگـر شـیوه    گیاهان پوششی که در زمان کوتاهی سطح خاك نخلستان را پر می
  .هاي هرز است علف
  

  کنترل مکانیکی
 هاي که آسیبی به ریشه نحوي ها به وسیله شخم و دیسک بین ردیف ها به هاي هرز نخلستان کنترل مکانیکی علف

در انتخاب این . شود هاي هرز انجام می ها، وجین دستی یا سوزاندن علف نخل وارد نسازد، کولتیواتور زدن اطراف نخل
. هاي هرز توجه نمـود  هاي هرز، داشتن ریزوم، مرحله رشد و تراکم علف شیوه بایستی به یک یا چندساله بودن علف

. اي که در مرحله قبل از گلدهی هستند، بسیار مؤثر اسـت  لهسا هاي هرز یک استفاده از این شیوه براي کنترل علف
تنها مفید  هاي هرزي که به بذر نشسته یا داراي ریزوم باشند، نه تنهایی از شخم و دیسک براي کنترل علف استفاده به

  .کند ها را نیز فراهم می نخواهد بود، بلکه شرایط تکثیر و گسترش آن
  

  کنترل بیولوژیکی
عامـل بیمـارگر   . کنند هاي هرز استفاده می والً از یک حشره یا عامل بیمارگر براي کنترل علفدر این روش معم

خطر بودن، عدم قابلیت تغییر میزبان آن به اثبات رسیده  طور اختصاصی روي میزبان زندگی کند و ضمن بی باید به
البته چراي . استفاده قرار گرفته استتر مورد  رغم مزایاي فراوان به سبب وجود محدودیت، این شیوه کم علی. باشد

هاي هرز  شود قبل از بذردهی علف ها است که توصیه می ترین نوع کنترل بیولوژیک در نخلستان مستقیم دام متداول
  .انجام پذیرد

  

  کنترل شیمیایی
. شـود  مـی هاي هرز اسـتفاده   کش براي از بین بردن یا کم کردن رشد علف در این روش از سموم شیمیایی علف

تر است؛ ولی آلودگی محیط زیست  صرفه تر و مقرون به ها معموالً سریع ها در مقایسه با سایر روش کش استفاده از علف
ها را بر اساس ساختمان شیمیایی و زمان مصرف بـه انـواع مختلـف خـاك      کش علف. و مواد غذایی را به دنبال دارد

 .کنند یک، اختصاصی یا عمومی تقسیم میکاربرد پیش رویشی، پس رویشی، تماسی یا سیستم
  

  هاي هرز مدیریت و کنترل تلفیقی علف
هـاي مختلـف    صورت تلفیقی با ترکیب تکنیـک  کنی به گیري، کنترل یا ریشه هاي هرز شامل پیش مدیریت علف

ل بـراي  بنابراین در مرحله او. شود براي کاهش سطح زیان اقتصادي و حداقل استفاده از سموم شیمیایی توصیه می
ها، مـدیریت تلفیقـی    کش رویه علف هاي هرز و کاهش مصرف بی جلوگیري از مشکالت ناشی از وجود و هجوم علف

  . شود ها توصیه می هاي هرز به جاي مبارزه با آن علف
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رو  شـوند و ازایـن   ساله و چندساله تقسیم مـی  کنند، به دو دسته یک ها رشد می هاي هرزي که در نخلستان علف
  .شود صورت خاصی انجام می هر یک بهمدیریت 

  

  ساله هاي هرز یک مدیریت علف -الف
در رقابـت  . کنند، عموماً فاقد ریزوم یا ریشه عمیق هستند اي که در بهار یا پاییز رشد می ساله هاي هرز یک علف

هـاي   ساله در ماه یکهاي هرز  اي ندارند و در برخی حاالت وجود علف براي جذب آب و مواد غذایی نیز خطر عمده
ها و در نتیجه سبب  کند، مانع تابش مستقیم نور خورشید به فضاي بین نخل صورت پوششی عمل می گرم تابستان به

دهند تا حدودي موجب تعدیل شرایط  از طرفی با ادامه تعریقی که انجام می. شوند کاهش تبخیر از سطح خاك می
. رت عارضه خشکیدگی و پژمردگی خوشه خرما بسیار ضروري استشوند که براي کاهش خسا رطوبتی نخلستان می

هـا یـا در اصـطالح     کند که به دالیلی کشت بین فواصـل نخـل   ساله وقتی مصداق پیدا می البته وجود علف هرز یک
  .کاري انجام نشود میانه

هاي هرز،  علف هاي هرز نخلستان است، زیرا ضمن کنترل ترین و کاراترین شیوه کنترل علف کاري عمده میانه
هاي  مزایاي بسیار زیادي از قبیل تقویت و حاصلخیزي خاك، کاهش خسارت برخی آفات مانند انواع سوسک

اي مانند شبدر برسیم در  کاري با گیاهان علوفه میانه. شود داران می خوار، زنجرك، کنه و افزایش درآمد نخل چوب
ها جوان هستند و تولیدي ندارند تا زمانی که نخل به شرایط  تمام طول دوره عمر نخلستان از زمان احداث که نخل

در جدول ساله مهم نخلستان  هاي هرز یک مشخصات برخی از علف. رسد، قابل توصیه است پایدار تولید اقتصادي می
 .درج شده است 33در جدول ساله  هاي هرز یک و خالصه شیوه کنترل انواع مختلف علف 32

 

 هاي کشور ساله نخلستانهاي هرز یک ترین علفز مهممشخصات برخی ا -32جدول 

 شیوه کنترل فصل رشد نام علف هرز نام علمی علف هرز
Sinapis arvensis اي دیسک متوالی یا کاشت گیاهان علوفه زمستان خردل وحشی 
Malva sylvestris اي دیسک متوالی یا کاشت گیاهان علوفه زمستان پنیرك 
Solanum nigrum کاري گیاهان وجینی دیسک، میانه بهار و تابستان تاجریزي 

Amaranthus retroflexus کاري گیاهان وجینی دیسک، میانه بهار و تابستان  تاج خروس 
Chenopodium album دیسک، کاشت سبزیجات برگی زمستان تره سلمه 

Sonchrus oleraceus مانند شبدر برسیماي  دیسک، کاشت گیاهان علوفه زمستان شیرتیغی 
Xanthium strumorium دیسک، کاشت گیاهان وجینی بهار و تابستان توق 

Salsola kali دیسک، کاشت یونجه بهار و تابستان علف شور 

  
  ها ساله نخلستان هاي هرز یک هاي کنترل علف خالصه روش - 33جدول 

  شیوه کنترل  فصل رشد  نوع علف هرز

  جات تابستانه کاري سبزي و صیفی کولتیواتور اطراف نخل، میانهدیسک سطحی،   بهاره  باریک برگ
  اي دیسک سطحی، کاشت شبدر برسیم در فواصل و اطراف نخیالت، کاشت سورگوم علوفه  پاییزه

  کاري سبزیجات وجینی دیسک سطحی، میانه  بهاره  برگ پهن
  اي شوند یا کاشت گیاهان علوفه میکاري سبزیجات برگی که چند چین برداشت  دیسکت سطحی، میانه  پاییزه
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  هاي هرز چندساله مدیریت علف -ب

هاي هرز چندساله معموالً داراي ریشه قوي عمقی هستند که عالوه بر مصرف آب و مواد غـذایی، بـه    علف
بـاغی   زراعـی و بـه   کننـد مـانع انجـام عملیـات بـه      ها ایجاد مـی  سبب تراکمی که در اطراف و فاصله بین نخل

ها  کاري و انجام ندادن عملیات شخم و کولتیواتور سبب تثبیت آن توجهی به نخلستان، عدم میانه بی. شوند می
 تـر اسـت   هاي هرز قـدري پیچیـده   ها نسبت به سایر علف بنابراین مدیریت و کنترل آن. شود در نخلستان می

 ).67شکل (

  

       
  هرز حلفه در نخلستان تثبیت علف -67شکل 

  
و خالصه شیوه کنترل انواع مختلف  34در جدول هاي هرز چندساله مهم نخلستان  مشخصات برخی از علف

  .درج شده است 35در جدول ها  آن
  

  هاي کشور هاي هرز چندساله نخلستان ترین علف مشخصات برخی از مهم -34جدول 
  شیوه کنترل  فصل رشد  نام فارسی علف هرز  نام انگلیسی علف هرز

Imperata cylindrica  کاري پاشی، میانه آوري بقایا، سم برش، پابیل عمیق، جمع  کل فصول  حلفه  

Phragmites communis کاري پاشی، میانه آوري بقایا، سم برش، شخم عمیق، جمع  کل فصول  نی  

Sorghum halopense   کاري آوري بقایا، میانه پاشی متوالی، شخم عمیق، جمع برش و سم  کل فصول  )نی(قیاق  

Corivolvulus arvensis  اي کش سیستمیک، کاشت گیاهان علوفه علف  کل فصول  پیچک  

Cynodon dactylon  کش سیستمیک و شخم متوالی، کاشت گیاهان پوششی علف  کل فصول  مرغ  

Cyperus rotundus  کاري کش سیستمیک، میانه علف  کل فصول  اویارسالم  

Prosopis sp.  کاري میانهشخم عمیق،   کل فصول  کهور  

Glycyrrniza glabera  کاري شخم عمیق، میانه  کل فصول  بیان شیرین  

Alhagi camilorum  کاري شخم عمیق، میانه  کل فصول  خارشتر  
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  ها هاي هرز چندساله نخلستان هاي کنترل علف خالصه روش -35جدول 

  شیوه کنترل  نوع علف هرز

کش سیستمیک در زمان حداکثر رشد رویشی  پاشی با علف موور، سمبرش متوالی از سطح خاك توسط داس یا   باریک برگ
  الرشداي سریع هاي زیرزمینی، کاشت گیاهان علوفه آوري بقایاي اندام علف هرز، شخم یا پابیل عمیق و جمع

اي سریع طور متوالی، کاشت گیاهان پوششی یا گیاهان علوفه کش سیستمیک و دیسک زدن به پاشی با علف سم  برگ پهن
  .شود طور مرتب چین برداري می الرشد که به

  
  

      
  حلفه: نام علف هرز

  سیستان و بلوچستان، خوزستان: مناطق انتشار
  قیاق: نام علف هرز

  هاي کشور اغلب نخلستان: مناطق انتشار
  مرغ: نام علف هرز

  هاي کشور اغلب نخلستان: مناطق انتشار

    
  خارشتر: نام علف هرز

  هاي کشور اغلب نخلستان :مناطق انتشار
  شیرین بیان: نام علف هرز

  هاي کشور اغلب نخلستان: مناطق انتشار

  نام و مناطق انتشار علف هاي هرز -68شکل 
  
  کشاستفاده از علف  

کیلوگرم سولفات آمونیوم  8لیتر در هکتار به اضافه  6به میزان SL 41%) گلیفوسیت (علفکش رانداپ  )3
   بار در سال 3تا  2هاي هرز  علف در هکتار، بسته به تراکم

بار در  4تا  3هاي هرز  لیتر در هکتار، بسته به تراکم علف 3به میزان   SL 20%)پاراکوات،(گراماکسون  )4
  سال

  نکات قابل توجه
 هنگامی که . لیتر در هکتار است 300هاي رانداپ و گراماکسون کشبراي علف میزان آب موردنیاز

  .توان استفاده کردها می کشارتفاع دارند، از این علف مترسانتی 10هاي هرز  علف
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 توان استفاده کردمی) هاغنچه% 50ظهور (دهی براي کنترل پیچک صحرایی از رانداپ در مرحله گل .

بار کاربرد علفکش در مرحله  4تا  3بنابراین با . این عمل باید پس از رشد مجدد پیچک هم تکرار گردد
 .لف هرز را کنترل کردتوان این عگلدهی، می

 
 استفاده از گیاهان پوششی  

هاي خرما شخم و تسطیح  براي کشت گیاهان پوششی چنتري و یونجه باید با استفاده از رتیواتور بین ردیف
کیلوگرم در هکتار میان  50کیلوگرم در هکتار و چنتري به میزان  35سپس یونجه به میزان . خاك انجام شود

کش براي زیر خاك بردن آنها استفاده و بالفاصله پس از پاشش بذر از شن. کشت شود هاي درختان خرما ردیف
  .یابدآبیاري تا سبز شدن آنها ادامه می. آبیاري انجام گیرد

  

 شخم و مور  
هاي مرتب با یک بار شخم در اواخر زمستان و یک شخم در اواسط بهار و یک بار شخم در باغات داراي ردیف

هاي وجین کار مضاف بر آن دستگاه. گرددهاي هرز نیز از بستر خاك جدا میعمال عمده علفدر اوائل پائیز 
مخصوص نیز که بصورت دنباله بند براي تراکتور وجود دارند در صورت امکان تردد تراکتور باغی امکان مناسبی 

  .باشد هاي هرز میاي علفبراي حذف دوره
  

       
  

       
  

  )کاري با گیاه یونجه برش، شخم، مالچ برگ نخل و میانه(هاي هرز با کنترل تلفیقی  علف کاهش تراکم -69شکل 
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  مدیریت برداشت و پس از برداشت -12
  هاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیکشاخص -12-1   

آنچـه عملیـات برداشـت خرمـا را     . برداشت خرما به معناي جداسازي فیزیکی میوه رسیده از نخل خرمـا اسـت  
کند این است که رسیدگی میوه خرما اغلب چه روي یک رشته چه در یک خوشه یـا یـک نخـل     اندکی پیچیده می

هـاي خرمـا در طیـف وسـیعی از      افتد و همواره شاهد وجـود میـوه   ها اتفاق نمی زمان براي تمامی میوه صورت هم به
بسـیاري خصوصـیات ظـاهري و     هاي هر نخـل ممکـن اسـت در زمـان برداشـت در      رو میوه ازاین. رسیدگی هستیم

توانند در رنگ، درصد رسیدگی و یا میزان رطوبت، قند،  ها می این تفاوت. فیزیکوشیمیایی با یکدیگر متفاوت باشند
  .اسیدیته یا سایر عوامل باشد

تواند در هر یک از این  ، این عملیات می)خالل، رطب و تمر(با توجه به وجود سه مرحله رسیدگی ممکن 
اکثر ارقام در دو . برداشت نیستند  وجود تمامی ارقام خرما در تمامی این سه مرحله قابل بااین. جام شودمراحل ان

برداشت هستند و قابلیت برداشت میوه در مرحله خالل تنها در ارقام معدودي   مرحله انتهایی رطب و تمر قابل
  .پذیر است همچون برحی، بریم و جوزي امکان

یوه در هر یک از سه مرحله رسیدگی تابع شرایطی ازجمله خصوصیات رقم، زمان انتخاب زمان برداشت م
هاي میوه در هر یک از این  ویژگی. عرضه محصول در بازار، تقاضاي بازار، وجود نیروي کار و شرایط اقلیمی است

  :سه مرحله به شرح زیر است
تی سفت و ترد با رنگ روشن زرد یا قرمز و در این مرحله میوه از نظر فیزیولوژیک بالغ است، داراي باف :خالل

  .و با قابلیت نگهداري اندك است) درصد 85تا  50(محتواي رطوبتی باال 
مالحظه و در بسیاري   خشک قابل  این مرحله بعد از مرحله خالل است که اغلب در ارقام تر و نیمه :رطب

درصد، به علت تغییرات  45تا  30حدود در این مرحله با وجود کاهش رطوبت به . ارقام خشک نامشهود است
فیزیکوشیمیایی، بافت میوه بسیار نرم و حساس است، رنگ آن با توجه به رقم و شرایط اقلیمی از حالت نباتی تا 

  .قرمز تیره یا سیاه همچون رطب رقم تجاري مضافتی متغیر است
بسته به رقم و (درصد  10تا  25این مرحله با گذر میوه از مرحله رطب و کاهش رطوبت آن به حدود  :تمر

در این . میوه در این وضعیت بسته به رقم، داراي رنگی کهربایی تا سیاه است. مشاهده است  قابل) شرایط اقلیمی
تر است، و همچنین با توجه به رقم و شرایط اقلیمی در طیف  حالت بافت میوه نسبت به مرحله رطب سفت

قابلیت و سهولت نگهداري میوه در این حالت بسیار . و سخت متغیر استوسیعی از نرم و خمیري تا بسیار خشک 
 .تر از خالل و رطب است بیش

هاي برداشت و عرضه میوه خرما در مرحله رطب، به دلیل بافت بسیار نرم و لطیف و  با وجود محدودیت
برداشت و عرضه مناسب میوه در این . ترین مطلوبیت میوه خرما در این مرحله است شیرینی مطبوع میوه، بیش

گیري از این فرصت به دالیلی همچون  وجود بهره  با این. دار سازد ترین درآمد را عاید نخل تواند بیش مرحله می
دوره کوتاه برداشت رطب و حساسیت و فسادپذیري سریع آن، بسیار محدود است و به دلیل لزوم استفاده از 

  . ونقل، با محدودیت روبرو است نیروي کار ماهر و باالرو نخل و لزوم وجود تجهیزات مناسب حمل
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برحی، دالکی، استعمران و هستند که رطب مضافتی رقم ترین ارقام رطبی کشور شامل رطب مضافتی،  مهم

 .شود اي مصرف می صورت محلی و منطقه شناخته شده کشور است و  الباقی ارقام رطببه

میوه ارقام مختلف خرما در مرحله تمر قابلیت ماندگاري باالیی دارد و سرعت تغییرات کمی و کیفی بسته 
اي است که نگهداري  گونه این تفاوت به. متفاوت است... ترکیبات و هاي رقم همچون نوع، رطوبت،  به ویژگی

سازد و وجود سردخانه را  پذیر می توجهی امکان زمان قابل برخی ارقام را در دماهاي خنک محیط براي مدت
ترین مشکالت نگهداري بلندمدت خرما بسته به رقم  مهم. سازد براي نگهداري بلندمدت برخی ارقام الزامی می

  .زدگی هستند ارت آفات، ترشیدگی، تیرگی رنگ و شکركخس
در حالت طبیعی و در صورت سازگاري و تناسب رقم با اقلیم، رشد و نمو میوه و فرآیند رسیدگی آن در طول 

وجود در صورت عدم   با این. شود شود و در پایان میوه خرما در مرحله تمر برداشت می فصل تولید، کامل می
. یم یا بروز شرایط اقلیمی نامناسب، امکان اختالل در رسیدگی میوه خرما روي نخل وجود داردتناسب رقم با اقل
هاي ابتداي فصل  اي که برداشت محصول با باران گونه تواند رسیدگی میوه را به تأخیر بیندازد به بروز این امر می

با استفاده از کاغذهاي روغنی ها  دهی خوشه در این صورت اتخاذ تدابیر الزم همچون پوشش. زمان شود هم
  .همچون کاغذ کرافت الزامی است

رقم خرما در کشور، تنها ارقامی همچون مضافتی، کبکاب، استعمران، ربی، شاهانی،  400با وجود بیش از 
ارقام . شوند و مابقی ارقام مصرف محلی دارند صورت تجاري تولید می زاهدي، برحی، پیارم، دیري و گنطار به

نور و برحی هستند که واردات و سازگاري دو رقم ابتدایی در کشور  ماي جهان نیز شامل مجول، دگلتتجاري خر
 .در جریان است

توان  میوه خرما در این مرحله را می. شود صورت میوه خشک دادوستد می میوه خرما در مرحله تمر، معموالً به
مختلف محصوالت، از محصوالت میانی همچون  ساله نگهداري کرد و از آن براي تولید انواع براي مصرف یک

. استفاده نمود... خمیر، شیره، عسل و قند مایع تا محصوالت نهایی همچون انواع کیک و کلوچه، سس و 
  :کنندگان اصلی خرما در مرحله تمر شامل موارد زیر است مسیرهاي تبادل و مصرف

 مصارف خانگی و بازارهاي محلی 
 اي توزیع گسترده در بعد منطقه 
 آوري عمده و مباشران مراکز جمع 
 ها فروشی بندي و عرضه  به خرده بندي در مقیاس کوچک تا بزرگ براي بسته هاي بسته کارگاه. 
 

ها نیز  فعالیت این آنزیم. گاالکتوروناز و سلوالز است هاي پلی شدن میوه عمدتاً متأثر از فعالیت آنزیم فرآیند نرم
کننده سرعت و میزان گذار قندهاي  فعالیت آنزیم اینورتاز تعیین. بسته استبه خشک شدن آهسته میوه خرما وا

نوبه خود سرعت تبخیر  این تغییرات نیز به. خرما از وضعیت دوقندي ساکارز به دو قند ساده گلوکز و فروکتوز است
  .کنند آب از میوه را تعیین می
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گاالکتوروناز و سلوالز و همچنین  آنزیم پلیکردن و در نتیجه فعالیت  میزان فروکتوز و گلوکز، سرعت خشک

فعالیت آبی را . کند و محتواي رطوبتی میوه و در نتیجه عمر انبارداري میوه را تعیین می 1رابطه بین فعالیت آبی
طورکلی رطوبت  به. ارز دانست شود هم صورت درصد بیان می هواي محیط که به 2توان با رطوبت نسبی تعادلی می

درصد رطوبت  65طورکلی مقادیر کمتر از  به. حیط بیانگر حساسیت میوه به آلودگی میکروبی استنسبی تعادلی م
. ها است ها، مخمرها و باکتري نسبی تعادلی محیط، موجب تضمین پایداري میوه در برابر عوامل مانند قارچ

شک شدن میوه و منظور دستیابی به این میزان رطوبت ممکن است سبب خ کردن محیط به وجود خشک بااین
هاي تبادل رطوبت میوه با محیط که اغلب با  رو توجه به ویژگی ازاین. سفتی بافت آن و کاهش بازارپسندي شود

  .شوند الزامی است هاي ایزوترم شناخته می عنوان منحنی
  

  برداشت خرما نکات و عوامل حین - 12-2
. هـا از خوشـه اسـت    داسازي مکـانیکی میـوه  برداشت خرما مستلزم صعود از نخل و دسترسی به تاج آن براي ج

هایی براي جداسازي میوه از نخل بدون نیاز به صعود کارگر از نخل انجـام شـده و یـا در حـال انجـام       اگرچه تالش
  .ها تاکنون در بعد تجاري گسترش نیافته و نیاز به صعود از نخل کماکان باقی است است لیکن این تالش

صورت عمودي  متر به سانتی 100تا  30منطقه، میزان رسیدگی و سن آن ساالنه بین نخل خرما بسته به رقم، 
رو برداشت خرما در وهله اول به وجود کارگران ماهر باالرو نخل و وجود ابزار مناسب همچون  ازاین. کند رشد می

  .ها بستگی دارد هاي آن هاي بلند آلومینیومی یا باالبرهاي ویژه و تحمل هزینه نردبان
مهتري تا اواسط تابستان و  برداشت خرما در کشور بسته به رقم از اوایل تابستان مانند رقم بسیار زودرس آل

برداشت رطب و تمر نخل خرما نیز معموالً تا پایان . شود با برداشت برخی ارقام خارکی همچون برحی آغاز می
ویژه در نواحی ساحلی  ران و رطوبت باالي محیط بهبا. کند تابستان و در برخی موارد تا مهرماه نیز ادامه پیدا می

بر این اساس . تواند باعث آسیب به میوه و کاهش کیفیت آن در اثر پوسیدگی، تخمیر و خسارت آفات شود می
 .منظور حفظ کمیت و کیفیت محصول الزامی است ریزي برداشت و پیشگیري از بروز این عوامل به برنامه

رو  ازاین. آید بندي و عرضه محصول خوب به شمار می گام در مسیر تولید، بستهبرداشت صحیح میوه نخستین 
صورت  دیدگی و به معنی است که میوه بدون آسیببرداشت صحیح میوه بدین. اي انجام شود باید با حساسیت ویژه

کارگیري  بهانتخاب روش مناسب برداشت و . بندي شود تمیز از نخل جدا شده و تحویل مراکز نگهداري یا بسته
  .کننده در کیفیت برداشت محصول دارند ظروف مناسب، نقشی تعیین

  .اجرا است باره قابل چین و برداشت یک جداسازي میوه از نخل خرما به دو روش کلی دست
هاي کارگري به دلیل تعداد دفعات تکرار عملیات و زمان موردنیاز براي  ، هزینهچین در برداشت دست 

باره حساس است و  رو این روش تنها براي رطب که نسبت به برداشت یک ازاین. زیاد است چین کردن میوه دست
  .شود قیمت بازار اجرا می نیز براي ارقام گران

                                                             
1 Water activity (aw) 
2 Equilibrium relative humidity (ERH) 
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چین  در این روش برداشت، کارگر به همراه خود سبد یا ظرفی را به تاج نخل برده و پس از استقرار با دست 

با پر شدن ظرف، با استفاده از طنابی آن را به . دهد رف همراه خود قرار میها را درون ظ هاي رسیده، آن کردن میوه
این روش در کشور اغلب براي . آوري شود کند تا توسط کارگران مستقر روي زمین جمع پایین نخل هدایت می

وشه و هاي خ با توجه به حساسیت میوه در مرحله رطب نسبت به تکان. گیرد برداشت رطب مورد استفاده قرار می
بایست در مرحله خالل و پیش از آغاز مرحله رطب نسبت به پوشش مناسب خوشه اقدام  ریزش آسان میوه، می

هاي ریزش کرده، امکان جریان هواي مناسب و  بایست عالوه بر محافظت خوشه و میوه چنین پوششی می. نمود
کرده در بخش پائینی پوشش را فراهم  هاي ریزش هاي درون خوشه و میوه جلوگیري از ترشیدگی و پوسیدگی میوه

هاي  پوشش خوشه با پوشش. تر است اي با منافذ بزرگ مناسب هاي پارچه در این زمینه استفاده از توري. سازد
  .هاي رسیده و در نهایت آلودگی تمامی خوشه شود تواند باعث ترشیدگی و پوشیدگی بخشی از میوه متراکم می

. شود ن روش برداشت موجود در کشور است که براي اغلب ارقام اجرا میتری باره محصول مهم برداشت یک
هاي باالي تولید، کامل شدن فرآیند برداشت در شرایط اقلیمی حاکم بر مناطق  توان در هزینه دلیل این امر را می

  .تولید و مطلوبیت کلی مرحله رسیدگی تمر، از منظر تجارت کالن خرما دانست
ها در مرحله رسیدگی تمر  ا، عملیات برداشت در پایان فصل تولید، زمانی که اکثر میوهباره خرم در برداشت یک

در این روش . رو این روش برداشت مستلزم انتظار براي رسیدگی کلی نخلستان است ازاین. شود باشند اجرا می
ندگان و تا حدودي شوند تا میوه را از خطر ریزش، خسارت پر ها در مرحله انتهایی خارك پوشش داده می خوشه

دهی خوشه، اصلی اساسی، در برداشت محصول است که عدم اجراي آن  پوشش. عوامل جوي محافظت نمایند
دهد که وزش  شواهد نشان می. درصد را در پی داشته باشد 50تواند مخاطرات کاهش محصول تا بیش از  می

  .توجهی از محصول شود  خش قابلتواند سبب ریزش ب تنهایی می تندبادهاي محلی در زمان برداشت به
یک نفر از اعضاي . شود هاي کاري سه یا چهار نفره انجام می باره خرما معموالً در گروه عملیات برداشت یک
ها، جداسازي  آوري خوشه بر را بر عهده دارد و باقی افراد گروه در پایین نخل وظیفه جمع گروه نقش باالرو و خوشه

ها را بریده و معموالً از باالي نخل به  بر خوشه در این وضعیت کارگر خوشه. عهده دارند ها را بر آوري میوه و جمع
  ).70شکل ( کند پایین رها می

  

  
تواند سبب صدمات مکانیکی، آلودگی و ضایع  برداشت نادرست محصول و پرتاب آن از باالي نخل به زمین می -70شکل 

  شدن محصول شود
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واسطه آن  گسترانند تا به کارگران پوششی برزنتی یا نایلونی را در پاي نخل میپیش از این کار معموالً 

شود،  این امر اگرچه موجب ارتقاي بهداشت عملیات برداشت می. ها را بدون آلوده شدن میوه دریافت کنند خوشه
شده از  ت پفکی و جداویژه در ارقام داري بافت نرم و یا ارقامی با پوس لیکن قادر به جلوگیري از صدمات میوه به

صورت لهیدگی، تغییر شکل میوه و  این صدمات اغلب در اثر وارد شدن ضربه به میوه و به. گوشت میوه نیست
شود تا ضمن استفاده از بسترهاي برزنتی در پاي  رو همواره توصیه می این از. شوند پارگی پوست آن نمایان می

  .آرامی به کارگران مستقر در پاي نخل تحویل دهد اده از طناب و بهها را با استف بر نیز خوشه نخل، کارگر خوشه
ها  هاي خوشه، کارگران با تکاندن خوشه ها، با توجه به اتصال ضعیف کالهک میوه و رشته پس از تحویل خوشه

هاي  در سال. کنند ها را درون ظروف انتقال تعبیه می سازند و سپس آن ها را جدا می در همان بستر برزنتی میوه
هاي لرزاننده انجام شده و نتایج نشان داده است که  ها از خوشه با دستگاه منظور جداسازي میوه اخیر تحقیقاتی به

هاي یک خوشه توسط این  جداسازي میوه. شوند ها باعث افزایش سرعت کار و کاهش صدمات میوه می این دستگاه
  .شود ها ظرف چند ثانیه انجام می هدستگا

  
  ها در محصولآالینده وضعیت -12-3

ها تهیه و مورد تجزیه گیري آالیندههاي محصول براي اندازههمزمان با برداشت محصول الزم است تا نمونه
  . در جدول زیر آنالیزهاي مورد نیاز آمده است. قرار گیرد

   
  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي محصوالت گواهی شده -36جدول 

نمونه برداريزمان  نوع آنالیز ردیف  توضیحات تواتر اندام 

1 

 فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb 
Cr 

 
 هنگام برداشت
 هنگام برداشت
 هنگام برداشت
 هنگام برداشت

 
 اندام خوراکی دانه

 

 
 هرساله
 هرساله
 هرساله
 هرساله

ها در با هدف کنترل حد مجاز آالینده
 محصول

  
محصوالت گواهی  )...گذاري وبرچسببندي، انبارداري، بسته(مدیریت پس از برداشت  -13

   شده
  آوري خرما در نخلستان دست

  سازي سواسازي و پاك
هـا را قبـل از انتقـال و در     منظور حفظ کیفیت محصول و جلوگیري از انتقال آلودگی به انبار، میوه بهتر است به

زده، پوسیده و آلـوده   هاي تلقیح نشده و نارس، ترشیده، آفت سازي و میوه صورت اولیه پاك همان مکان برداشت، به
هـاي نرسـیده را    توان میـوه  در این صورت می. م جدا کردهاي سال هاي شدید را از میوه به بقایاي حشرات و آلودگی
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درهرصـورت  . منظور تغذیه دام مورد اسـتفاده قـرار داد   صورت مصنوعی رساند و سایر بقایا را به در صورت امکان به

  .منظور جلوگیري از گسترش آلودگی در نخلستان معدوم کرد بایست مواد باقیمانده غیرقابل استفاده را به می
هاي  ویژگی. هاي مناسب انجام شود بایست در محل سازي میوه در نخلستان می عملیات سواسازي و پاكانجام 

رو  ازاین. اي باشد که عالوه بر تأمین شرایط کار مناسب، خود باعث آلودگی مجدد نشود گونه بایست به این مکان می
وجود میزهاي . سب از سطح زمین انجام شوداالمکان بسته و با ارتفاع منا بایست در فضایی تا حتی این مکان می

با توجه به هدف از اجراي این عملیات، کف این . تواند سبب تسهیل این کار شود ساده با ارتفاع کار مناسب می
سرعت فراهم آورد و کارگران با  هاي محیطی را به دار باشد تا امکان جدا شدن آلودگی بایست سوراخ میزها می

  .هاي ناسالم از سالم شوند سرعت قادر به جداسازي میوه ین  میزها بهگستراندن میوه روي ا
سازي میوه در نخلستان باید بالفاصله پس از برداشت محصول انجام شود تا ضمن افزایش  عملیات پاك 

  .بهداشت میوه، از تأثیر عوامل محیطی بر آن نیز اجتناب نمود
  
  آوري جمع

هاي انبـار یـا    هاي مناسب و تمیز قرار داده شود و به محل درون ظرف سازي، محصول باید مستقیماً پس از پاك
کننـده خـارجی همچـون خـاك و      این ظروف باید مانع آلودگی محصـول بـا عوامـل آلـوده    . بندي منتقل شود بسته

 .خاشاك و یا شن و ماسه گشته و از لهیدگی و تغییر شکل میوه جلوگیري به عمل آورد

هاي مقوایی  هاي چوبی و پالستیکی یا انواع کارتن بزرگ که معموالً انواع صندوق میوه خرما معموالً در ظروف
کیلوگرم را در  25تا  15ها معموالً  این صندوق. شوند ها و انبارهاي خرید منتقل می و پالستیکی هستند به کارگاه

ده مکرر از ظروف انتقال، با توجه به لزوم محافظت میوه از صدمات و عوامل آلودگی و استفا. دهند خود جاي می
 ).71شکل ( بایست مقاوم و قابل شستشو و ترجیحاً از جنس پالستیک باشند این ظروف می

  

  
  خشک هاي مناسب حمل خرماي خشک و نیمه جعبه - 71شکل 

  

عمق . است... انتخاب اندازه مناسب معموالً تابع پارامترهاي مختلفی ازجمله مرحله رسیدگی، نوع خرما و 
متر  سانتی 30مناسب جعبه انتقال براي میوه خرما در مرحله تمر معموالً در ارتباط با رطوبت محصول حداکثر 

اي است  گونه این امر به. شود ف کم میطورکلی با افزایش حساسیت میوه به صدمات مکانیکی، عمق ظر به. است
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رو عمق مؤثر ظرف نباید  این الیه میوه روي هم قرار نگیرند و از 3شود که بیش از  که در انتقال رطب توصیه می

 .اغلب حالت سینی دارند شکل روست که ظروف انتقال رطب همانند  ازاین . متر باشد سانتی 7-6بیش از 
  

  
  آوري و انتقال میوه خرما در مرحله رطب سبد مناسب جمع -72شکل 

  نقل و  حمل
در انتقال میوه خرما این عوامل با فاصله انتقـال و  . عوامل اصلی انتقال خرما شامل دو عامل ظرف و دما هستند

رو انتخاب ظرف و دمـاي محفظـه انتقـال     این کنند و از حساسیت میوه به صدمات مکانیکی و فساد ارتباط پیدا می
  .باید با توجه به این شرایط انجام شود

رو  ازاین. ترین است ترین و در تمر کم طورکلی حساسیت به صدمات مکانیکی و فساد میکروبی در رطب بیش به
اي نیز نیازمند  ساسیت زیاد مرحله رطب انتقال آن حتی در فواصل درون منطقهتوان گفت با توجه به ح می

  .عمق و تأمین دماي هواي پایین است استفاده از ظروف کم
در خصوص مرحله خالل با . یابد هاي مجهز به یخچال نیز افزایش می با افزایش فاصله انتقال، نیاز به کامیون 

انیکی و فساد میکروبی، به دلیل احتمال کاهش کیفیت محصول در اثر تر نسبت به صدمات مک وجود حساسیت کم
تواند عمر ماندگاري محصول را افزایش  سرمایش، میوه بالفاصله پس از برداشت، می تغییرات فیزیولوژیک، پیش

هاي مناسب  خوري خرما در مرحله خالل، کمتر از ماشین تر محلی و تازه اگرچه به دلیل مصرف بیش. دهد
تر، در این مرحله  شود، در صورت دوري بازار مقصد و قصد بازاررسانی به بازارهاي وسیع نقل آن استفاده میو حمل

  .یابد دار ضرورت می هاي یخچال از رسیدگی خرما، استفاده از کامیون
د به توان انتقال سریع میوه می. هاي خنک انجام پذیرد انتقال میوه بهتر است در ساعات اولیه روز و در زمان

  .هاي پس از برداشت را کاهش دهد توجهی آلودگی طرز قابل
 

  بندي بسته
بنـدي   سـازي و بسـته   االجـراي تولیـد، آمـاده    به دلیل وجود قوانین و مقـررات بهداشـتی و اسـتانداردهاي الزم   

وجـود بـه    بـااین . پـذیر اسـت   بندي امکـان  ها و مراکز معتبر بسته ویژه در مرحله تمر، تنها در کارگاه تجاري خرما، به
بنـدي خرمـا در ایـن مرحلـه بـراي       دلیل حساسیت میوه خرما در مرحله رطب و فقـدان قـوانین و مقـررات، بسـته    

بنـدي مسـتقیم رطـب، اگرچـه      بسـته . هـا رواج دارد  برخی ارقام تجاري همچون رقم مضافتی در برخـی نخلسـتان  
و همچنـین در نهایـت افـزایش مانـدگاري آن     خوردگی  تواند مکانیسم مؤثري در کاهش تعداد عملیات و دست می

هـا شـدیداً مـورد     بنـدي در کارگـاه   تلقی شود، لیکن با توجه به لزوم افزایش بهداشت محصول، انجـام عمـل بسـته   
  .تأکید است
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  نگهداري

وجـود بسـته بـه     ایـن  بـا . شـود  ها توصیه نمـی  با توجه به امکانات کم، نگهداري خرما در مراکز تولید و نخلستان
صـورت   تـوان بـه   خشـک را مـی   ویژه ارقام خشـک و نیمـه   رقم و توانایی تحمل شرایط نگهداري، برخی ارقام، بهنوع 

بـودن   تـوان بـه بسـته    گونـه انبارهـا مـی    هاي الزم بـراي ایـن   از ویژگی. مدت در انبارهاي محلی نگهداري کرد کوتاه
راه با روشنایی مناسـب و امکـان تهویـه اشـاره     گزینی پرندگان و جوندگان هم فضاي انبار و عدم امکان رخنه و النه

  .نمود
تجربه سنتی تولید خرما و افزایش قابلیت نگهداري نسبی میوه خرما در اثر کاهش رطوبت میوه خرما در 
چنین انبارهایی، معموالً کشاورزان را به انتظار براي برداشت میوه خرماي ارقام تر در حالت خشک ترغیب 

وجود در تولید و تجارت نوین  این با. فاده از این نوع انبارها در مناطق تولید خرما رواج داردرو است این از. کند می
شود خرما در اولین فرصت به مراکز  اند و همواره توصیه می خرما، چنین انبارهایی جایگاه خود را از دست داده

اي هستند که امکان نگهداري بهداشتی و  گونه این مراکز به. بندي انتقال یابد هاي بسته نگهداري مجهز و کارگاه
 .سازند شده از نظر دما و رطوبت فراهم می بلندمدت خرما را در فضاي کنترل

  
  پس از برداشت محصول

  .شوند هاي نخل حذف می هاي آلوده به آفات و بیماري هاي خشکیده و برگ در این مرحله برگ 
  .شود افشانی انجام می اجراي عملیات گردهمنظور تسهیل  این کار به: افشانی در زمان گرده

منظور ایجاد تعادل میان  افشانی، به هفته پس از گرده 6-8این نوع هرس، : ها در زمان تنظیم و آرایش خوشه
در این زمان . شود واسطه تأمین نسبت مناسب بین برگ و خوشه انجام می هاي رویشی و زایشی نخل خرما و به اندام

ها و همچنین سهولت در عملیـات پوشـش    ها جهت آرایش خوشه د فضاي مناسب زیر خوشههرس برگ باعث ایجا
  .شود ها می ها و برداشت آن خوشه

ها بر روي تنه نخل  هاي آن برگ هاي نخل خرما در عمل هرس، دم پس از حذف برگ):تکریب(برگ  هرس دم
هـا، تکریـب گفتـه     ه عمـل کوتـاه کـردن کـرب    شود و ب ها کرب نامیده می برگ مانند که هرکدام از این دم باقی می

  :شود اصوالً عملیات تکریب به دالیل زیر انجام می.  شود می
 افشانی، هدایت، بستن، پوشش و تیمـار   تسهیل صعود کارگر از نخل جهت انجام عملیات باغی از قبیل گرده

  .خوشه، تنک میوه، هرس، تکریب و برداشت
 جلوگیري از پوسیدگی تنه نخل.  
  الي  آور زمسـتان خـود را در البـه    هاي زیـان  بسیاري از حشرات و کنه(ها  محل تجمع آفات و بیماريحذف

  )گذرانند ها می برگ دم
 کاهش میزان رطوبت در اطراف تنه.  
 جلوگیري از حمله موریانه به تنه.  
 کاهش جمعیت عقرب بر روي نخل.  
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 نتی دارندهایی که استفاده زی خصوص در مورد نخل زیباسازي تنه نخل به. 

تـرین   رایـج . شـود  هاي متفاوتی انجـام مـی   عملیات تکریب در مناطق خرماخیز کشور به روش:هاي تکریب روش
  .هاي تکریب دستی شامل تکریب با عکفه و اره دستی هستند روش

ها است و استفاده از آن در سایر کشورهاي خرماخیز  ترین ابزار تکریب در نخلستان عکفه ازجمله قدیمی
ویژه  هاي خوزستان، به امروزه در کشور ما استفاده از این ابزار بیشتر در نخلستان. ازجمله عراق نیز متداول است

 اي چوبی و کشیده به طول مانند است که داراي دسته عکفه ابزاري داس .آبادان، خرمشهر و شادگان رواج دارد

این ابزار ). 73شکل (ت اي صاف و بدون دندانه اس شکل با لبه اي قوسی متر و تیغه سانتی 50الی  40تقریبی 
ها  ها نسبتاً صاف است، صعود از آن برگ سطح برش داده شده دم. شود راحتی تیز می سبک و ارزان است و به

  .شود ها جمع نمی راحتی ممکن است و آب باران در آن به
  

  
  عکفه، ابزار سنتی تکریب نخل خرما -73شکل 

  
این مجموعه . گیرد اي از الیاف فیبري است که در قاعده، پایه مادري را دربر می هاي نخل خرما مجموعه برگ دم

هاي اره، گیر کرده، عمل بریدن را با  الي دندانه هاي معمولی جهت ایجاد برش، البه فیبرها در هنگام استفاده از اره
اي با  هاي ویژه توان از اره لیکن می. ها نمود برگ ها اقدام به حذف دم توان با این اره سازند و عمالً نمی مشکل مواجه می

  . سازند، استفاده نمود تربر که بسیار سبک است و به سهولت عمل برش را ممکن می -بر هاي خشک عنوان اره
چندانی جهت کنند و قدرت  برگ در آن گیر نمی اي طراحی شده که فیبرهاي دم گونه ها به گونه اره هاي این دندانه

ها بسیار ساده و آسان است و  ها با استفاده از این اره برگ عمل تکریب و برش دادن دم. انجام عمل برش الزم نیست
سطح . توان در هر زمانی نسبت به انجام تکریب اقدام نمود با استفاده از این ابزار، می. نیاز به مهارت چندانی نیز ندارد

اده از این اره بسیار صاف است و نخل تکریب شده از نما و زیبایی خاصی برخوردار ها با استف برگ برش خورده دم
  .رسانی به سیستم آوندي توسط اره نیز حداقل است خطر آسیب. است

هاي کشور، تکریب با عکفه به دلیل کندي  آمده و نیز کوچک بودن نخلستان دست درمجموع با استناد به نتایج به
هاي  هاي باال و عدم امکان استفاده در تکریب نخل و تکریب با اره موتوري به دلیل هزینه و سختی باالي کار با آن

عنوان  هاي مناسبی نیست و تا یافتن روش مناسب، تکریب با اره دستی به روش 1بلند هنگام صعود با فروند
در  ه با اره دستیاره دستی مرسوم و نماي نخل تکریب شد. شود ترین روش تکریب نخل خرما توصیه می مناسب
  .نشان داده شده است 74شکل 

                                                             
 .شود یم گفته زین پروند آن به که خرما نخل از صعود یسنت ابزار 1
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  )سمت چپ(و اره دستی ) سمت راست(نماي نخل تکریب شده با اره دستی  -74شکل 

  
 10تـا   1عـدد خـار بـا طـول      60الـی   10طور متوسط داراي  هر برگ، بسته به رقم، به): خارزنی(هرس خار 

طـور   بـرگ تقریبـاً بـه    شوند و در هر دو طـرف دم  تایی دیده می و سههاي تکی، دوتایی  متر است که در دسته سانتی
متـر تـا یـک     ها بـین چنـد میلـی    مقطع خارهاي خرما مثلثی است و ضخامت هرکدام از آن. اند متقارن توزیع شده

 .متر متغیر است سانتی

امـن، جهـت انجـام    منظور ایجاد محـیط کـاري    عملیات حذف خارهاي مزاحم برگ خرما به عبارت است از 1خارزنی
  .شود شناخته می 2این عملیات در زبان محلی مردم خوزستان تحت عنوان تشویک. عملیات زراعی مربوط به تاج نخل

ترین عملیات زراعی ویژه نخلستان است و باوجود اینکه نسبت به سایر عملیات  عملیات خارزنی یکی از مهم
.  زمان خاصی نیست لیکن مزایاي فراوانی را در پی دارد طلبد و انجام آن نیازمند تري را می زراعی وقت کم

  :توان بررسی نمود طورکلی فواید عملیات خارزنی را از نقطه نظرات زیر می به
هـا   تـرین تمـاس بـدن بـا آن     اي اسـت کـه کـم    گونـه  سختی و تیزي خارهاي نخل خرما بـه : ایمنی محیط کار

ایـن اثـرات   . گران مجـرب نیـز از ایـن نظـر در امـان نیسـتند      که حتی کار طوري هاي جدي را در پی دارد به آسیب
داران به کار در محیط تـاج شـده و همـواره از اثـرات منفـی ایـن        چنان شدید است که باعث کاهش رغبت نخل آن

شـود، انجـام سـایر     هایی که عملیات حذف خارهـا انجـام نمـی    نتیجه در نخلستان در. کنند خارها ابراز ناراحتی می
شود و به دلیل تأثیر این  عی همچون هدایت، بستن، پوشش و تنک خوشه نیز عمالً با مشکل مواجه میعملیات زرا

  .شده غالباً از کیفیت پایینی برخوردار است  عملیات زراعی در کیفیت میوه، محصول برداشت
اي کـه   نکته. افشانی است زمان انجام عملیات هرس خارهاي نخل خرما قبل از عملیات گرده :زمان هرس خار

باید توجه نمـود،  . افشانی است بین مدنظر قرار گیرد، فاصله زمانی انجام عملیات خارزنی تا عملیات گرده باید دراین
ریزي بـراي   هاي عملیاتی نخلستان است، برنامه ترین زمان افشانی ازجمله بحرانی ازآنجاکه زمان انجام عملیات گرده

افشانی عملیات خـارزنی   اي باشد که قبل از ورود به محدوده زمانی عملیات گرده گونه انجام عملیات خارزنی باید به
کـاري   شود که این عملیات پس از هرس سالیانه برگ انجام شود تـا از دوبـاره   در ضمن توصیه می. انجام شده باشد

 .پرهیز شود

                                                             
1  Dethorning 

  است خار يمعنا به شوك یعرب زبان در 2
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هـاي   اس مجهز بـه دسـته  اي منحنی شکل یا د در اکثر موارد از چاقوي ویژه هرس یا تیغه :هاي خارزنی روش

ک هسـتند  . شود کوتاه و بلند استفاده می در خوزسـتان جهـت   ). 75شـکل  ( در کشور ما ابزار متداول، داس و کجـ
صورت  نحوه کار با این ابزار بدین. شود از داس استفاده می) شود در مواردي که این عملیات انجام می(حذف خارها 

حرکت دادن لبه تیز داس در جهت خوابیدگی خارها و یا در جهت خـالف  برگ را با  است که خارهاي هر سمت دم
  .کنند آن در یک نوبت حذف می

  

      
  کجک: داس سمت چپ: ابزار متداول خارزنی؛ سمت راست -75شکل 

  

تري با نام کجک استفاده  آباد بدین منظور از ابزاري تخصصی در برخی از مناطق کشور همچون حاجی
اي بلند و با  تر و لبه برنده آن صاف و بدون دندانه است و با دسته تر و ظریف زار از داس کوچکاین اب. شود می

دسته کجک ممکن است از جنس چوب یا فلز . شود به کار برده می) متر سانتی 50معموالً (هاي متفاوت  طول
الیه منطقه  برگ تا منتهی مبه هنگام عملیات خارزنی این ابزار در جهت خوابیدگی خارها از ابتداي د. باشد

عالوه بر این، بلند . تر است برگ کم بنابراین در این روش آسیب وارده به دم. شود خارنشین برگ کشیده می
بودن دسته این ابزار باعث افزایش ایمنی کارگر به دلیل خارج شدن نسبی دست او از محدوده خارها در تاج 

  ).76شکل ( شود می
  

  
  عملیات خارزنی با استفاده از کَجکانجام  -76شکل 

 
مکانیزه جدیدي براي افزایش سرعت و ایمنی عملیات خارزنی نخل خرما طراحی و  هاي اخیر ابزار نیمه در سال

متر، یک ساختار فک مانند، دو تیغه متقابل،  5/1این ابزار از یک تیرك آلومینیومی به طول . ساخته شده است
ها و دو سیم  برگ، اهرمی در پایین تیرك جهت بسته نمودن تیغه ت ابزار بر دمسه عدد غلتک جهت تسهیل حرک

  ).77شکل ( ها تشکیل شده است دار جهت انتقال حرکت و نیرو از اهرم به تیغه شده روکش  بافته
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  خارزن دستی نخل خرما -77شکل 

  

ارزیابی اولیه . محرکه خارجی نیست تنهایی قادر به استفاده از این ابزار است و نیازي به نیروي یک کارگر به
شود و همچنین  دقیقه براي هر نخل کم می 3عملکرد ابزار نشان داد که با استفاده از آن زمان عملیات تا کمتر از 

  .متر است 5/2حداکثر ارتفاع عملیاتی این ابزار حدود . هاي حاصل از ابزار بر برگ نخل بسیار اندك هستند زخم
شـده بـر روي زمـین یـا در میـان       در انجام عملیات خارزنی، عدم رها کردن خارهاي حـذف توجه  از نکات قابل

رو  ازایـن . دیدگی کارگران و عابران را در پـی دارد  هایی خطر آسیب ها در چنین مکان چراکه وجود آن. ها است کرب
  .آوري نمود بعد از انجام عمل خارزنی این خارها را باید جمع

نتایج تحقیقات اخیـر نشـان داده اسـت کـه عملیـات حـذف باقیمانـده        : برداشتها پس از  خوشه هرس دم
هاي مهم نخل خرما مؤثر است و در هیچ مـوردي اثـرات افزایشـی     ها در کاهش شدت آسیب آفات و بیماري خوشه

  .ها نشان نداده است بر شدت آسیب آن
خـوار، کنـه تـارتن، موریانـه و      خوار، کرم گرده ها بر شدت آسیب کرم میوه تأثیر عملیات حذف باقیمانده خوشه 

هـاي خرمـا    ترین تأثیر را داشته اما تأثیر آن بر شدت آسیب سـایر آفـات و بیمـاري    دار به ترتیب بیش سوسک شاخ
 .اندك است

  
  هاي باقیمانده برداشت خوشه زمان هرس دم

هـاي باقیمانـده روي    خوشـه  مام عملیات برداشت در نخلستان در اولین فرصت باید اقدام به حـذف دم بعد از ات
این کار هم باید در ارقام ماده و هم در ارقام نـر صـورت گیـرد زیـرا کـه در خیلـی از مـوارد ایـن         . نخل خرما نمود

ویـژه در منـاطقی ماننـد     این مسئله به. دتوانند عامل بقاء و انتشار بیماري قارچی در نخلستان باشن ها می خوشه دم
هـا بـا    خوشـه  هرس دم. ساز است اهمیت زیادي دارد آذین خرما مسئله خوزستان که بیماري خامج یا پوسیدگی گل

  .شود هاي خشک و تربر انجام می ها و یا اره ابزار معمولی برش مانند انواع داس
تعـدادي پـاجوش   ) سال اول پـس از کاشـت   15تا (معموالً در سنین جوانی نخل  :جوش و پاجوش حذف تنه

تـرین روش تکثیـر نخـل خرمـا اسـتفاده از      در حال حاضر متداول. شود پاي هر نخل تولید می) عدد 6-12معموالً (
کـاران اسـت؛ امـا نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه          ضمن اینکه فروش پاجوش یکی از منابع درآمـد نخـل  . پاجوش است

درخت و براي مدت طوالنی عالوه بر ایجاد مشـکالت مرحلـه داشـت محصـول      نگهداري تعداد زیادي پاجوش روي
که هـدف از جداسـازي پـاجوش اسـتفاده از آن جهـت       درصورتی. شود باعث ضعف درخت و کاهش عملکرد آن می
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 12الـی   6داراي وزنـی میـان   (اینکه پاجوش به شرایط مناسب بـراي انتقـال رسـید     از تکثیر نخل خرما باشد، پس

  .شود جدا و در مکان موردنظر کاشته می) و میزان ریشه مناسب کیلوگرم
  

  افشانی گرده
زراعی خرما است که نقش بسیار مهمی هم در  ترین عملیات به ترین و حساس افشانی ازجمله مهم مرحله گرده

نر و ماده هاي  ازآنجاکه نخل خرما گیاهی دوپایه است و گل. تولید میوه و هم در بهبود کمیت و کیفیت آن دارد
شوند به انتقال دانه گرده از گل نر به کالله گل ماده  هاي متفاوت تولید می صورت جداگانه روي پایه آن به
صورت مصنوعی و تجاري توسط انسان  این انتقال در طبیعت توسط باد و حشرات و به. شود افشانی گفته می گرده

  .شود صورت دستی یا مکانیکی انجام می به
. شود افشانی آغاز می هاي ماده، عملیات گرده هاي نر و ماده و آغاز شکافتگی غالف از ظهور غالفمعموالً پس 

توان به شرایط آب و هوایی، نوع  ها می هاي نر و ماده مؤثرند که ازجمله آن آذین عوامل مختلفی بر زمان ظهور گل
ماه  افشانی در اغلب مناطق از اواسط بهمن دهدر شرایط ایران فصل گر. زراعی نخلستان اشاره نمود رقم و عملیات به

  .شود صورت مصنوعی انجام می هاي تجاري به انجامد و در نخلستانماه به طول می تا اواسط اردیبهشت
  .صورت دستی، یا مکانیزه انجام داد توان به افشانی را می عملیات گرده: افشانی هاي گرده روش
هاي ماده یا حتی انـدکی قبـل از آن اقـدام بـه      آذین پس از ظهور گل در این روش بالفاصله:افشانی دستی گرده

  .این روش به چند نحو قابل انجام است. شود افشانی می عملیات گرده
افشـانی در اغلـب    ترین روش گـرده  این روش متداول :آذین ماده آذین نر در گل هاي گل قرار دادن خوشک

آذیـن مـاده    ها، بسته بـه انـدازه گـل    هاي نر و قطع آن دن غالفدر این روش پس از رسی. هاي کشور است نخلستان
بـا توجـه بـه    . شـوند  آذیـن مـاده قـرار داده مـی     صورت وارونه درون گل آذین نر به خوشک از گل 2-3معموالً تعداد 

اي محکـم در   گونـه  هـاي نـر بایـد بـه     آذین براي آمادگی پذیرش گرده، خوشک هاي یک گل اختالف زمانی بین گل
بسـتن  . هـاي خوشـه تضـمین کننـد     مرور زمان براي گل  هاي ماده قرار داده شوند تا تأمین گرده را به خوشهدرون 

اي باشد که در  گونه البته نخ مورد استفاده باید به. تواند این منظور را بهتر تأمین کند ها در باالي خوشه می خوشک
هـا درون   شده است قبل از قـرار دادن خوشـک   توصیه. راحتی باز شود و سد راه رشد خوشه نشود اثر فشار خوشه به

  .آذین ماده تکانده شود تا شانس تلقیح افزایش یابد ها باالي سر گل آذین ماده، گرده آن گل
افشانی دال بر بهینه بودن آن نیست و ایـن روش داراي   عمومیت این روش گرده :افشانی سنتی معایب گرده

توان نیاز به کارگر مـاهر و کمبـود ایـن نـوع کـارگران، خطـرات        ها می ترین آن معایب فراوانی است که ازجمله مهم
افشـانی در نخلسـتان،    جانی ناشی از صعود و پر زحمت بودن این روش، هزینه باال، طوالنی شدن طول دوره گـرده 

  .را برشمرد آذین نر و ماده و پائین بودن راندمان کار زمان گل افزایش میزان مصرف دانه گرده، عدم رسیدن هم
. افشانی حد واسط روش کامالً سنتی و مکانیزه است این روش گرده :افشانی با استفاده از پارچه ململ گرده

صـورت   در این روش دانه گـرده خشـک بـه   . کنند کاران از این روش استفاده می در بعضی از مناطق خوزستان نخل
ماننـد  (اي نـازك   گندم کامالً خرد و درون کیسـه پارچـه  خالص یا مخلوط با موادي مانند پودر تالک یا آرد سبوس 

آذیـن   بلنـدي روي گـل   شود و با استفاده از چوب صاف، سـبک و دسـته   قرار داده می) ململ و یا حتی جوراب زنانه
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هـاي تلقـیح    روز از هم انجام شود تا درصد گـل  2-3این کار باید حداقل دو مرتبه و به فاصله . شود ماده تکانده می

افشانی، کـاهش   عدم نیاز به صعود از درختان بلند، سرعت و راندمان کار باال، کاهش هزینه گرده. فزایش یابدشده ا
  .افشان و سهولت کار از مزایاي عمده این روش هستند میزان گرده مصرفی، عدم خطرات جانی جهت فرد گرده

یروي غیرانسانی براي انتقال دانه گـرده و  افشانی مکانیزه از ابزار ن در گرده :گرده افشانی مکانیزه نخل خرما
اصول عملیات بر مبناي دمیدن گرده خشک و ماده همراه آن اسـتوار اسـت و   . شود هاي ماده استفاده می تلقیح گل

افشـانی   گـرده . شـود  بدین منظور از انواع مختلف ابزار ساده تا موتوري و تراکتوري براي انجام عملیات استفاده مـی 
  :هاي زیر است افشانی سنتی داراي مزیت یسه با گردهمکانیزه در مقا

 افشانی مکانیکی و سنتی وجود نداشته و در برخی مـوارد   تفاوتی میان کمیت و کیفیت میوه حاصل از گرده
  .افشانی مکانیزه بیشتر است عملکرد حاصل از گرده

 روش مکانیکی این میـزان تـا    در. نخل است 15افشانی سنتی هر کارگر روزانه قادر به تلقیح حدود  در گرده
  .نخل و بیشتر نیز ممکن است 350
 افشانی سنتی و یا عموماً کمتـر از   افشانی مکانیزه در حدود هزینه عملیات گرده مجموع هزینه عملیات گرده

  .آن است
 افشانی مکانیزه در مقایسه با روش سنتی به دلیل عدم نیاز بـه صـعود از نخـل     سختی کار در عملیات گرده
  .یار کمتر استبس
 هاي ماده تا زمان مشخصی قابلیت پـذیرش گـرده را    گل. افشانی، زمان اجراي عملیات محدود است در گرده

هـا   طورکلی براي اکثر ارقام تا سه روز پس از باز شدن اسـپات  این زمان در ارقام مختلف متفاوت است و به. دارند
ویـژه در   به(ها  بسیاري موارد انجام عملیات براي تمامی نخل کندي کار در افشانی سنتی با توجه به در گرده. است

  .پذیر است افشانی مکانیزه این امر امکان که در گرده مقدور نیست درحالی) هاي بزرگ نخلستان
 کـه در   درحـالی . افشانی سنتی مهارت کارگر در صعود از نخل شرط الزم براي اجراي عملیات است در گرده

آیـد و اسـتفاده از    ه دلیل عدم نیاز به صعود از نخل، مهارت کارگر شرط الزم به شمار نمـی افشانی مکانیزه ب گرده
 .کارگر ساده با اندکی آموزش درباره کار با دستگاه، ممکن است

هاي موجود، این  افشانی مکانیزه بدون محدودیت نیست و تحت تأثیر محدودیت با وجود مزایاي فوق، گرده
  :توان شامل موارد زیر دانست ها را می ترین این محدودیت مهم. نیافته است طور شایسته توسعه روش به
 گیرنـد   هاي حاوي گرده هستند مورد استفاده قـرار مـی   هاي نر که شامل گل افشانی سنتی خوشک در گرده

. سـازد  افشـانی شـده منتفـی مـی     که این امر عالوه بر تضمین انجام عملیات، لزوم تکرار آن را براي خوشـه گـرده  
هـاي گـرده تنهـا در زمـانی محـدود در       شود، دانه افشانی مکانیزه که با گرده خشک انجام می که در گرده درحالی

افشـانی مکـانیزه تکـرار     گیرند و بنابراین براي تضمین انجام عمل تلقـیح، در گـرده   هاي ماده قرار می دسترس گل
  .ي ماده ضروري استها عملیات براي هر خوشه در دوره زمانی پذیرش گرده توسط گل

 فاصله زمانی میان بـاز شـدن اولـین و    . شوند باره باز نمی یک هاي نخل به افشانی تمامی اسپات در فصل گرده
اي متغیـر اسـت و بـه بـیش از یـک مـاه نیـز         آخرین اسپات یک نخل بسته به رقم و شرایط آب و هوایی و تغذیه

هـاي بـاز نشـده، در صـورت      هـا و اسـپات   در نزدیکی خوشهافشانی سنتی به دلیل حضور کارگر  در گرده. رسد می
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کـه در   هـا وجـود دارد درصـورتی    هـا توسـط کـارگر و تلقـیح آن     ها، امکان شـکافتن آن  تشخیص رسیدگی اسپات

افشـانی مکـانیکی بایـد منتظـر بـاز شـدن        رو در عملیـات گـرده   ازایـن . افشانی مکانیزه این امر میسر نیست گرده
  .هاي ماده بود اسپات

   و نیـز  ) روز اسـت  3کـه در حـدود   (با توجه به لزوم تکرار عملیات براي هر خوشه در فواصل زمانی مناسـب
افشانی نخلستان، مصرف گـرده و اجـراي عملیـات در روش     روزه براي تکمیل گرده 45الی  30محدوده عملیاتی 

  .گرده موردنیاز را کاهش دهد جویی در تواند میزان صرفه این امر می. شود صورت مکرر انجام می مکانیزه به
هاي مکانیزه و گذر از  سازي روش هاي مختلف، بهینه هاي فوق، به دلیل امکان توسعه فناوري علیرغم محدودیت

این امر در گرو تأمین شرایط بهینه براي انجام . افشانی مکانیزه به اثبات رسیده است هاي فوق در گرده محدودیت
  .هاي حاصل از آن میسر شود گیري از مزیت است تا بهرهافشانی مکانیزه  عملیات گرده

 

افشانی خرما با فـراهم بـودن سـه     اصوالً موفقیت و توسعه مکانیزاسیون در گرده: افشانی مکانیزه اصول گرده
افشانی مکانیزه در نظـر گرفـت کـه     عنوان مثلث گرده توان به این سه عامل را می. عامل اساسی زیر در ارتباط است

  ).78شکل ( دارد افشانی مکانیزه را از توسعه باز می ر یک، گردهنبود ه
  

  
  افشانی مکانیزه نخل خرما مثلث موفقیت گرده - 78شکل 

  
افشانی مکانیزه گـرده خشـک اسـت کـه بایـد در زمـان مناسـب در دسـترس          نهاده اصلی در گرده :گرده. الف

شـده   آوري  تأمین این نهاده در همان فصل و یا از طریق استفاده از منـابع ذخیـره گـرده جمـع    . دار قرار بگیرد نخل
افشانی، اسـتخراج حـداکثر گـرده     با توجه به فوریت نیاز به این نهاده در فصل گرده. پذیر است هاي قبل امکان سال

ممکن در حداقل زمان و هزینه ممکن و نگهداري آن در شرایط مناسب جهت کـاربرد فـوري یـا ذخیـره آن بـراي      
نبود گرده خشک مطمئن و کافی حتی در صورت برقـرار بـودن دو عامـل دیگـر مثلـث      . هاي آتی الزامی است سال
افشـانی   جـویی در مصـرف گـرده در گـرده     منظـور صـرفه   به. هد ساختافشانی مکانیزه، این روش را ناکارا خوا گرده

پـذیر   اثر همچون آرد سفید گندم، پودر تالک یا سایر مواد نـرم سـیالن   مکانیزه، گرده به نسبت مشخصی با ماده بی
ایـن نسـبت بـراي    . شـود  هاي بازشـده نخـل مـاده پاشـیده مـی      آذین مخلوط شده و سپس توسط دستگاه روي گل

عنـوان یـک قـانون سرانگشـتی      بـه . نشـان داده شـده اسـت    37و در جـدول  م مورد مطالعه قرار گرفتـه  برخی ارقا
  .افشانی نمود درصد ماده همراه گرده 80درصد گرده و  20توان تمامی ارقام را با نسبت اختالط  می
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  اقتصادي آوردن حداکثر محصول منظور به دست حداقل دانه گرده مصرفی به -37 جدول

  منبع تحقیق  بهترین تراکم میزان گرده  نوع رقم  منطقهنام 
  1367اعطا،   آرد سبوس گندم% 80+ دانه گرده % 20  استعمران  اهواز

  1380زرگري،   آرد سبوس گندم% 80+ دانه گرده % 20  کبکاب  کازرون
  1380زرگري،  آرد سبوس گندم% 80+ دانه گرده % 20  شاهانی  جهرم
  1377اباذرپور،  آرد سبوس% 90+ دانه گرده % 10  مضافتی  جیرفت

  

رو قابلیـت کـاربرد    ازایـن . گیـرد  افشان صـورت مـی   عمل پاشش گرده توسط دستگاه گرده :افشانی ابزار گرده. ب
دستگاه متناسب با شرایط نخلستان همراه با قابلیت اعتماد آن در پاشش گرده و سهولت کاربرد از عوامل مـؤثر در  

نخل خرما در حال توسـعه  افشان براي  در حال حاضر چند نوع گرده. آیند افشانی مکانیزه به شمار می موفقیت گرده
  .شود مشاهده می شکل ها در  اي از این دستگاه هستند که نمونه

  

                  
: افشان فرقونی و سمت چپ گرده: سمت راست. خرما توسعه نخل هاي درحال افشان اي از گرده نمونه -79شکل 

  افشان تیرکی شارژي گرده
  

  تنک میوه
، شرایط رشدي، قدرت درخت، سن درخـت  )هاي فعال ویژه برگ به(ها  هر پایه نخل خرما، با توجه به تعداد برگ

اصلی را در تغذیه تمامی وساز میزان معینی از ترکیبات فتوسنتزي را داراست که نقش  و رقم، داراي توانایی ساخت
  .هاي درخت به عهده دارد بخش

هاي  بسته به میزان تولیدات و ترکیبات غذایی تولیدشده در جریان فتوسنتز، هر نخل امکان تغذیه بخش
هاي  در این راستا با توجه به ثبات نسبی بخش. کند هاي موجود را پیدا می تر بخش تر و یا تغذیه مناسب بیش

ها، مازاد  ه نخل خرما و مشخص بودن میزان مواد غذایی الزم جهت تأمین شرایط رشد بهینه آندائمی یا چندسال
هاي موجود  تر بخش هاي جدید مانند گل و میوه یا صرف رشد بیش تواند صرف تولید بخش تولیدات فتوسنتزي می

هاي  ها و بخش برگ( 1يهاي مولد ترکیبات فتوسنتز هرچه نسبت بخش. یا درنهایت در ساختار گیاه ذخیره شود
تر  بیش) ها ها و ازجمله میوه تمامی بخش( 2کننده ترکیبات فتوسنتزي هاي مصرف نسبت به بخش) داراي کلروفیل

از طرفی، معموالً دامنه قدرت تولید و نگهداري . شود ها می ویژه میوه ها و به تر کلیه بخش باشد، امکان رشد بیش

                                                             
1 Source 
2 Sink 
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برگ جدید تولید  10-29ل بسته به رقم و شرایط رشدي ساالنه حدود برگ در هر نخل محدود است و هر نخ

  .برگ است 100-120طور متوسط داراي  هر نخل به) سال 3-7از (کند و به دلیل طول عمر هر برگ  می
تر، اما با اندازه  هر نخل با توجه به ظرفیت خود جهت تولید مواد فتوسنتزي، قادر به حفظ میزان میوه بیش

بنابراین بسته به هدف نهایی از تولید میوه، و تعداد . تر خواهد بود ا میزان میوه کمتر، با اندازه بزرگتر، ی کوچک
تر از  هاي درشت در تولید تجاري معموالً میوه. شود خوشه میزان مشخصی از میوه روي درخت نگهداري می

عنوان  همین دلیل تنک کردن میوه بهبه . تري برخوردارند تر و همچنین قیمت بیش مرغوبیت و بازارپسندي بیش
  .کاران است زراعی مورد تأکید محققین و نخل هاي به یکی از روش

تنک زود هنگام، اتالف تولیدات فتوسنتزي و هدر رفـتن عناصـر غـذایی و نیـاز بـه تغذیـه        :فواید تنک میوه
درت بازارپسـندي و ارزش تجـاري   کند، سبب بهبود اندازه میوه، ارتقاي کیفیت میوه، افـزایش قـ   تر را کم می بیش

هـا و امکـان مـدیریت     تر، کاهش وزن نهایی خوشه میوه، زودرس کردن میوه و امکان عرضه میوه نوبر با قیمت بیش
  .شود هاي بعدي می آوري در سال ها، ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی و کاهش احتمال سال بهتر آن

بـا  . تعادل مناسب و اغلب افزایش نسبت برگ بـه خوشـه اسـت    هدف اصلی تنک ایجاد :هاي تنک میوه روش
تغییـر و مـدیریت اسـت     هایی کـه قابـل   ها در هر نخل، تنها بخش توجه به عدم امکان افزایش مصنوعی تعداد برگ

هـا یـا    بنابراین هرگونه تغییر در محصول یک درخت، مستلزم تغییر در تعداد خوشـه . ها است هاي آن خوشه و میوه
  :اجرا است  تنک میوه خرما به سه روش کلی زیر قابل. هاست یا میوه ها خوشک

  تنک خوشه: الف
ها اقـدام   در این روش بسته به تعداد برگ و نسبت مطلوب بین برگ و خوشه، نسبت به حذف تعدادي از خوشه

ناسالم و یـا تلقـیح   هاي ضعیف،  در ابتدا خوشه. است 8-9نسبت کلی برگ به خوشه در اغلب ارقام حدود . شود می
تر در  هاي کوچک هاي اول و آخر فصل و خوشه تر، خوشه در صورت لزوم به حذف خوشه بیش. شوند نشده حذف می

چراکه در صورت . ها در اطراف درخت نیز نباید فراموش شود رعایت تعادل پراکنش خوشه. گیرند اولویت دوم قرار می
ها، امکان خمیدگی تاج درخت وجود دارد که  لیل سنگینی وزن خوشهها در بخش تاج درخت، به د عدم توازن خوشه

  .کند یابد و مشکالت متعددي را براي درخت و در مسیر مدیریت آن ایجاد می تدریج این خمیدگی افزایش می به
  تنک خوشک: ب

با حذف  هاي بزرگ و حجیم هستند در مورد ارقامی که داراي خوشه. شود این روش خود به دو طریق انجام می
هاي درونی تـاج را   اند و هم امکان تهویه بخش هاي مرکزي ، هم کاهش تعداد میوه در خوشه را سبب شده خوشک

سـوم انتهـاي    در روش دیگر که بیشتر مرسوم است اقدام به حـذف یـک  . سازند ویژه در مناطق مرطوب فراهم می به
  .انده امکان رشد و نمو بهتري یابندم هاي باقی کنند تا بقیه گل افشانی می خوشه در زمان گرده

  تنک میوه: ج
صـورت   معموالً بـه . شود بها و لوکسی مانند مجول انجام می این روش به دلیل پرهزینه بودن فقط در ارقام گران

البته گـاهی نیـز ایـن عمـل بـا اسـتفاده از نفتـالین        . کنند هاي روي خوشک را حذف می دستی یکی در میان میوه
  .شود قسمت در میلیون در انتهاي مرحله کیمري انجام می 50-100غلظت استیک اسید با 
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  ها ها و بستن آن خوشه) هدایت(آرایش 

هاي فعال و محـل تولیـد گـل و میـوه در نقطـه انتهـایی        لپه بودن نخل خرما و تجمع کلیه برگ با توجه به تک
میـوه در محـدوده تـاج درخـت انجـام       افشانی، هرس، تنک و برداشت درخت، اغلب عملیات باغی مهم مانند گرده

راحتـی   هاي نخل خرما در بخش قاعده، داراي خارهاي بسیار تیز و محکـم هسـتند کـه بـه     از طرفی برگ. شود می
کار، اولین بخش از بدن که در معرض خطـر برخـورد بـا     ها عبور نمود و به دلیل صعود عمودي نخل توان از آن نمی

هـا منجـر بـه     ترین تماسی از خارها با چشـم  ها هستند و کوچک ر و صورت و چشمگیرد همانا س این خارها قرار می
  .آسیب شدید خواهد شد

کاران جهت سهولت و امنیت  با توجه به لزوم تکرار عملیات صعود از نخل جهت انجام کارهاي مختلف، نخل 
البته بایستی توجه داشت که . کنند ها به سمت پایین تاج در ناحیه دور از خارها می کار، اقدام به هدایت خوشه

خوشه کوتاه  هاي با دم عمل در مورد خوشه توان هدایت نمود و این خوشه بلند را بهتر می هاي داراي دم خوشه
  .شود معموالً انجام نمی

بدین منظور با نهایت . شود ها معموالً پس از عملیات تنک و در اویل مرحله کیمري انجام می هدایت خوشه 
یري منظور جلوگ به. شوند آرامی به سمت پایین هدایت می ها جدا و به ها و خارهاي آن ها از میان برگ دقت خوشه

آورند و با  خوشه را به فرم قوسی شکل درمی ها در اثر سنگینی یا وزش باد، دم از شکسته شدن محور خوشه
جنس طناب اگر کنفی باشد بهتراست چراکه احتمال . بندند ها می ها یا کرب برگ استفاده از طناب به انتهاي دم

  .هاي پالستیکی وجود دارد خوشه توسط طناب زخمی شدن دم
چراکه این . ها خودداري شود منظور بستن طناب به آن ها به برگ ها بایستی از زخمی نمودن دم بستن خوشههنگام 

داشتن خوشه هنگام  در برخی مناطق جهت نگه. شود عمل باعث تضعیف برگ و در نهایت کل قدرت تولید گیاه می
صورت دوشاخه است در زیر خوشه و یک سر  کنند بدین نحو که یک سر قیم که به هدایت آن از قیم چوبی استفاده می

البته بایستی توجه داشت که در این روش در صورت عدم . گیرد ها قرار می برگ ها یا دم آن در پشت یکی از کرب
ها با ایجاد شکافی  در بعضی نخلستان. کارگیري صحیح قیم احتمال افتادن ناگهانی خوشه و شکسته شده آن وجود دارد به
V دهند که  ها تکیه می ها را بر روي برگ گذارند و در مناطق دیگري خوشه ها می ها، خوشه را بر روي آن برگ شکل در دم

کند و هنگام برداشت  الي خارها گیر می هاي آن البه تر خوشه، میوه زیرا با رشد بیش. شود روش اخیر اصالً توصیه نمی
  .ها در این حالت نیز وجود دارد امکان شکسته شدن برگ. ندکن مشکالت ریزش و لهیدگی فراوانی ایجاد می

  ها دهی خوشه پوشش
توان از حملـه   ها می رو است که ازجمله آن هاي فراوانی روبه میوه خرما در طول مراحل رشد و نمو خود با چالش

ادهـاي گـرم و   سـوختگی، وزش ب  ویژه زنبورها، تابش مستقیم نور خورشید و احتمـال آفتـاب   پرندگان و حشرات به
  . خشک و همراه با گردوغبار نام برد

هاي با کیفیت و کمیت مطلوب جهت مصارف تجاري است،  با توجه به هدف نهایی تولید که همانا تولید میوه
هاي خرما ازجمله  پوشش خوشه. حفظ این کیفیت و کمیت در طول دوره رشد میوه بسیار حائز اهمیت است

کاران مناطق مختلف خرماخیز جهان و کشور  کیفیت میوه است که توسط نخل شده جهت حفظ  هاي توصیه روش
بهبود خواص کمی و کیفی میوه خرما، جلوگیري از خسارت پرندگان، زنبورها و آفات به میوه خرما، . شود انجام می
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ش ها به گردوغبار و کاه جلوگیري از خسارت باران و بادهاي گرم و سوزان، جلوگیري از آلودگی خوشه

ترین اهداف پوشش  بازارپسندي میوه خرما، جلوگیري از آفتاب سوختگی و حفظ بهبود کیفیت و رنگ میوه از مهم
  .هاي خرما هستند خوشه

هنگام تغییر (هاي خرما در مرحله تبدیل میوه خرما به خارك  ها روي خوشه بهترین زمان جهت نصب پوشش
بردن پوشش خرما چه باشد و با در نظر گرفتن شرایط آب و  که هدف اصلی از به کار بسته به این. است) رنگ

، هزینه تهیه )خارك، رطب یا خرماي رسیده(و نوع رقم خرما و موارد مصرف آن ) رطوبت و درجه حرارت(هوائی 
  .پوشش و غیره، نوع پوشش مورد استفاده متفاوت خواهد بود

هاي خرما، پوشش  شده از برگ یري ساختهکاران شامل پوشش حص هاي مورد استفاده نخل ترین پوشش مهم
شود، پوشش توري نایلونی، پوشش توري سیمی، پوشش کاغذ  اي که در اغلب نقاط استفاده می توري پارچه

  .کرافت، پوشش پالستیکی، پوشش گونی کنفی یا گونی پالستیکی هستند
این نوع پوشش . کنند ستفاده میمنظور حفاظت خرما در مقابل باران از پوشش کاغذ کرافت ا در کالیفرنیا به

کند اما به دلیل عدم جریان هوا در خوشه باعث ترشیدگی و ریزش میوه  گرچه خرما را در مقابل باران حفاظت می
 . اند اي شکل استفاده نموده هاي سیمی ستارهجهت حل این مشکل از حلقه. شود می

اما . از پوشش توري سیمی پیشنهاد شده است در مناطقی که خسارت زنبورها و پرندگان شدید است استفاده
ویژه در مناطق خیلی گرم و  هاي خرما به ها در مرحله خارك روي خوشه باید توجه داشت که نصب این پوشش

شود و از طرفی هزینه تهیه پوشش توري سیمی باالست و نصب  خشک باعث بروز آثار سوختگی روي میوه می
منظور  به. استفاده هستند  راحتی قابل سال به 5- 6ها زیاد و  دوام این پوششاما . ها نیز چندان ساده نیست آن

هاي پالستیکی استفاده  بهبود کیفیت خرماي ارقام خشک در مناطقی که بسیار گرم و خشک هستند از کیسه
رها و هاي خرما در مقابل پرندگان، زنبو منظور حفاظت میوه درصد به 80هاي توري  استفاده از کیسه. کنند می

ها باید در زمان تبدیل میوه از مرحله کیمري به مرحله خارك  عمل نصب پوشش. حشرات پیشنهاد شده است
  .ها باقی بمانند شده تا اواخر مرحله رسیدن و برداشت میوه باید روي خوشه هاي نصب پوشش. انجام شود

  

 آفات انباري خرما

خرماهاي برداشت شده قبل از . بوده است 2013میلون تن در سال  78/7کل خرما تولید شده در جهان 
ها هاي منظم در کارخانهبنديکننده مجهز یا به صورت بستههاي خنککننده در دستگاهرسیدن به دست مصرف

سازي خرما نیز مانند بسیاري از کاالهاي کشاورزي عامل مهمی در حفظ ارزش و ذخیره. شوندسازي میذخیره
سازي، آلودگی حشرات یکی از دالیل اصلی خسارت پس از برداشت از در حین ذخیره. سودآوري این محصول دارد
بندي و ، رقم خرما، نوع بستهخسارت وارده به خرما به عواملی از جمله دما، رطوبت. نظر کمیت و کیفیت است

م به این آفات انباري با تغذیه مستقیم روي خرماهاي ذخیره شده آسیب مستقی. سازي بستگی داردذخیره
پسندي خرما در اثر وجود آثار تغذیه اي ، پوسته هاي کند و همچنین موجب کاهش ارزش بازارمحصول وارد می

- به عنوان مثال در آمریکا، بیشتر استاندارهاي کیفیت براي میوه. تغییر جلد،  ایجاد تار  و وجود فضوالت می شود
  .هاي خشک اجازه حضور حشرات زنده را نمی دهد
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  Coleoptera:راسته

  Nitidulidae: خانواده
  Carpophilus hemipterus (L.):نام علمی آفت

  سوسک میوه خشک: نام عمومی
  

  Carpophilus mutilates Erichson: نام علمی آفت
  سوسک شیره گیج : نام عمومی

هاي حامل میوه هاي خشک به انبارها و کشتیاین حشره یکی از آفات همه جایی است، که تقریباً در تمام نقاط جهان به ویژه در 
در طبیعت آن را روي میوه هاي در حال فاسد شدن مشاهده کرد، ولی محل تجمع آن در انبارها مواد . شوندفراوانی دیده می

  .هاي خشک مانند انجیر، زردآلو، آلو، گوجه؛ کشمش، خرما، مغز پسته، فندق، گردو، بادام و غیره استغذایی و میوه
  

ها را به درون میوه منتقل شود زیرا حشره با نفود به داخل میوه، اسپور قارچاین آفت به طور غیر مستقیم، موجب فساد و گندیدگی می: خسارت
گیرند و سپس با هاي رسیده نخست در روي درخت، مورد حمله این آفت قرار میاگر حمله آفت شدید باشد میوه. شودکرده و سبب خرابی آن می

هاي ترك هاي خشک به شمار می آید و میوههاي مهم میوهبه طور کلی این حشره یکی از آفت. کندبرداشت محصول، حشره به انبارها راه پیدا می
  ). 1392باقري زنوز، ( کنند دار بیشترین خسارت را تحمل می

 Coleoptera: راسته
  Silvanidae: خانواده

  Oryzaephilus surinamensis(L.): نام علمی آفت
  سوسک دندانه دار غالت: نام عمومی آفت

  
   Oryzaephilus mercator (Fauvel): نام علمی آفت

  سوسک دندانه دار غالت : نام عمومی آفت
هاي روغنی، آجیل، ادویه، گیاهان دارویی خشک، میوه خشک، نان و غالت، محصوالت غله اي، دانه: این دو گونه

هاي خود را به صورت آزاد در میان شکاف و درزهاي غالت قرار این گونه ها تخم .دهندقرار میبیسکویت مورد حمله 
الروها فعال و در بین محصوالت انباري تغذیه و . این دو گونه از اهمیت اقتصلدي باالیی برخوردار هستند. دهدمی

    .و تغذیه هستند کنند و همچنین حشرات کامل داراي عمر طوالنی، قادر به پروازفعالیت می
ها و آرد غالت و خشکبار مثل میوه خشک، گردو، بادام و کشمش مورد حمله قرار مواد مورد تغذیه این گونه و الرو آن در درجه اول دانه: خسارت

همچنین این دو گونه . کنندهاي آرد و خشکبار نفوذ کرده و ایجاد آلودگی میاین آفت به دلیل جثه کوچک به راحتی به داخل کیسه. دهندمی
  . هاي کامل غالت با رطوبت باال را نیز مورد حمله خود قرار دهندقادر هستند به دانه

 Coleoptera: راسته
  Tenebrionidae: خانواده

  Tribolium confusumJacquelin du Val: نام علمی آفت
  سوسک گیج آرد : نام عمومی آفت

 
  Tribolium castaneum (Herbst): نام علمی آفت

  سوسک قرمزآرد : نام عمومی آفت
این دو گونه به عنوان آفت ثانویه مطرح هستند که مواد خشک با منشاء گیاهی و حیوانی بخصوص غالت و محصوالت 

همچنین دو گونه انتشار جهانی و اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار . دهنداي و خشکبار را مورد تغذیه قرار میغله
ي خود را بین مواد انباري گذاشته و الروهاي آنها متحرك و داراي تغذیه باالیی هستند و حشرات کامل هاتخم. هستند

    .نیز توانایی تغذیه و پرواز دارند
-دهنده خسارت اختصاصی توسط این حشره نمیالروها و بالغین این دو گونه عمومی خوار هستند و خسارت ناشی از آنها بالفاصله نشان: خسارت

و )1394فرحان کچیلی، (شود در مواد انباري شود تواند باعث تولید بوهاي ناخوشایند بنزوکووینون که از غدد شکمی ترشح میآلودگی می. باشد
باقري زنوز، (کاهد هاي الروي و مدفوع خود آلوده کرده و به شدت از مرغوبیت آن میهمچنین به دلیل افزایش سریع جمعیت محصول را با پوسته

1392 .(  
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 Coleoptera: راسته

 Laemophloeidae:  خانواده
  Cryptolestes ferrugineus (Stephens): نام علمی آفت

  سوسک قرمز غالت: نام عمومی آفت

  
  Cryptolestes pusillus  (Schonherr, 1817 ):نام علمی آفت

  سوسک پهن غالت: نام عمومی آفت
اي خشک، کاکائو، قهوه، پنبه هاي روغنی، گیاهان ریشهآجیل، خشکبار، دانهاین دو گونه غالت، محصوالت غله اي، 

انتشار جهانی داشته . دهندسازي مورد حمله قرار میهاي ذخیرهدانه، بادام زمینی، تخم آفتابگردان را در انبارها و محل
کننده خارجی هستند و همچنین حشرات دهد و الروها متحرك و تغذیههاي خود را در بین مواد انباري قرار میو تخم

   .کامل قادر به تغذیه و پرواز و داراي عمر طوالنی هستند
دهنده یک نوع خسارت اختصاصی که توسط آنها ایجاد کننده عمومی بوده و خسارت آنها به آسانی نشانالروها و حشرات کامل تغذیه: خسارت

 ).1394و کچیلی،  1392باقري زنوز، (کنند تغذیه میالروها ترجیحاً از جوانه غالت . شود، نیستمی
 Coleoptera: راسته

 Anobiidae:  خانواده
  Lasioderma serricorne   (Fabricius, 1792 ) :نام علمی آفت

  سوسک توتون: نام عمومی آفت
محصوالت غله را مورد حمله ها، ادویه، غالت، گیاهان، و این آفت مواد خشک با منشاء حیوانی و گیاهی، توتون، آجیل

هاي خودش را در بین این آفت تخم. انتشار جهانی داشته و از اهمیت اقتصائی باالیی برخوردار است. دهندقرار می
-دهد و سن آخر الروهاي آنها غیر متحرك و در داخل مواد غذایی فعالیت میها و درز هاي محصوالت قرار میشکاف
  .به تغذیه نیستند و عمر کوتاهی دارند حشرات کامل آنها قادر. کنند

 

مواد غذایی به پیله شفیرگی و قطعات بدن . آورندهاي نامنظمی در آن بهوجود میالروها در داخل مواد غذایی نفوذ کرده و سوراخ: خسارت
همچنین الروهاي بالغ و . وارد آنها شوند هاي غذاییهاي کوچک در بستهالروها جوان قادرند با بوجود آوردن سوراخ. گرددحشرات بالغ آلوده می

آمده ظاهر خواهند شد  هاي به وجودبندي مانند گالستیک، کاغذ و کانتینرهاي چوبی ذر اطراف سوراخحشرات کامل با جویدن مواد بسته
 ). 1394کچیلی، (

 Coleoptera: راسته
  Dermestidae: خانواده

  Trogoderm granarium: نام علمی آفت
  لمبه گندم: عمومینام 

دهند و همچنین از اهمیت اقتصادي باالیی این آفت مواد خشک با منشاء گیاهی و حیوانی را مورد حمله قرار می
گذارند و الروهاي آنها متحرك و در میان محصوالت انباري تخم هاي خود را در مواد انباري می. باشدبرخوردار می

   .کوتاه داشته و قادر به تغذیه روي مواد انباري نیستندحشرات کامل عمر . کنندفعالین می

-زا میهاي این خانواده تمایلی به تغذیه از محصوالت با منشاء حیوانی ندارند و تنها مرحله الروي خسارتاین گونه بر خالف دیگر گونه: خسارت
از قبل تغذیه کنند اما هرچه سن الروي باال میرود قادر هستند که از هاي شکسته یا خسارت دیده الروهاي جوان تر تنها قادر هستند از دانه. باشد

محصوالت خسارت دیده بدلبل . الروها معموال تمایل دارند در سطح توده محصوالت فعالیت کنند. هاي کامل تغذیه کنندتمتم محتویات دانه
در صورت استفاده از این محصوالت . بسیار پایینی برخوردار استاغشته شدن به پوسته هاي الروي، موهاي بدن الروها، مدفوع آفت از مرغوبیت 

 ). 1394و کچیلی،  1392باقري زنوز، ( مشکالت گوارشی در انسان ایجاد می شود
 Lepidoptera: راسته

  Pyralidae: خانواده
 Cadra cautella(Walker, 1863): نام علمی آفت

   شب پره بادام، شب پره انبار: نام عمومی آفت
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  Cadra figulilella (Gregson, 1871 ):نام علمی آفت

  شب پره کشمش: نام عمومی آفت

 
  Ephestia elutella (Hubner, 1796 ):نام علمی آفت

  شب پره توتون: نام عمومی آفت
 

  Plodia interpunctella (Hubner, 1813) :نام علمی آفت
  شب پره هندي: نام عمومی آفت

 
  Ephestia kuehniella (Zeller, 1879) :نام علمی آفت

  اي آردشب پره مدیترانه: نام عمومی آفت
- ها، گیاهان و ادویه، میوههاي روغنی، آجیلاي، دانهغالت، محصوالت غله Pyralidaeهاي مربوط به خانواده گونه

  .دهندهاي خشک و خشکبار و توتون را مورد تغذیه قرار می
هاي خود را در بین مواد تخم. باشدداشته و از اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار میاین خانواده انتشار جهانی 

کننده خارجی و حین فعایت خود مقدار زیادي تار ابریشمی دهند و الروهاي آنها متحرك تغذیهغذایی قرار می
قادر به تغذیه با قطعات باشند و همچنین حشرات کامل داراي عمر کوتاه و داراي قدرت پرواز می. کنندتولید می

  .باشنددهانی مکنده خود نمی
 

الروها حین تغذیه . کنندهاي سبوس تغذیه میها و الیهگیرد، الروها ترجیحاًاز جوانه دانهوقتی که تغذیه بر روي دانه غالت صورت می: خسارت
هاي تغییر جلد، قطعات بدن آفت، هم تنیده شوند و وجود پوستهشود محصوالت انباري در کنند که موجب میمقدار زیادي تار ابریشمی تولید می

 ). 1394و کچیلی،  1392باقري زنوز، (آورد مدفوع الروها که خسارت سنگینی را به بار می

 Lepidoptera: راسته
 Batrachedridae: خانواده

  Batrachedra amydraula    (Meyrick, 1916): نام علمی آفت
  میوه خوار خرماکرم : نام عمومی

الروهاي این آفت از میوه هاي جوان تغذیه می کنند و از ممترین آفات خرما در سراسر مناطق خرما خیز خاورمیانه 
در شرایط نخلستان ها الروهاي این آفت با فعالیت خود تولید مقدار زیادي تار ابریشم می کند که موجب . می باشد

الروها قادر هستند همراه با میوه هاي خرما وارد شرایظ انبار شوند و در . ندمی شود میوه هاي خرما را به هم بچسبا
  .)1375اسماعیلی، (آنجا نیز خسارت سنگینی به محصول وارد کنند 

 

  

گرم فسفین در هر متر مکعب در فضاي  5تا  3) فستوکسین( Blanket 56%فسفید آلومینیوم  :مدیریت کنترل
اگرم ماده موثر در  SC 24%گرم ماده خالص در هر متر مربع، اسپینوساد  2) ماالتیون( EC 57%مسدود، ماالتیون 

  .پلیت در سی متر مکعب Plate 56% 2-1متر مربع و فسفید منیزیم 
  نکات
 کاربرد سموم با دز مناسب و زیر نظر کارشناس انجام شود.  
  درجه سلسیوس به  25مکعب در دماي گرم فسفین براي هر متر  3- 5در فضاي بسته با ایزوالسیون کامل

گرم فسفین در هر متر مکعب بر حسب حرارت با  3-6مدت سه روز، در فضاي نیمه بسته با چادر پلی اتیلن 
گرم فسفین در هر متر مرکعب با توجه به دماي  5-8نظارت کامل کارشناس، در فضاي باز با پوشش پالستیک 

 .اس استفاده شودساعت با نظارت کارشن 72محیط حداقل براي 
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  حداقل (پریمیفوس متیل ، ماالتیون، اسپینوساد فقط براي سمپاشی انبار خالی با دز توصیه شده مصرف شود
  .)روز قبل از وارد کردن محصول به انبار استفاده شود 15-10
 دو پلیت فسفید منیزیم در سی متر مکعب فضا جهت مبارزه با شب پره کوچک خرما ثبت شده است.  
  

 Diptera: ستهرا
  Drosophilidae: خانواده

  .Drosophila sp: نام علمی آفت
  مگس سرکه: نام عمومی آفت

حشره . کنندالرواز خرماهاي ترشیده تغذیه می. این آفت در بعضی از انبارها خرما به تعداد زیادي دیده شده است
بندي و چه موقع ها را چه قبل از بستهباشد، به طوري که خرمابندي میهاي بستهبالغ یک آفت جدي در کارگاه

    ).1384لطیفیان و نیکبخت، (کند بندي آلوده میبسته

 orthoptera: راسته
  Blattidae: خانواده

  L. Periplaneta Americanaنام علمی آفت 
  سوسري آمریکایی: نام عمومی آفت

ساختمان هاي دیگر مثل انبارهاي مواد غذایی سوسري آمریکایی در انبارهاي خرما، به خصوص انبارهایی که بین 
  .شونداند دیده میهاي قدیمی واقع شدهو یا خانه
تغذیه مستقیم این آفت . کنداین حشره همه چیز خوار و شب فعال بوده از انواع مواد غذایی تغذیه می: خسارت

لطیفیان و (سرطانزا حائز اهمیت هستند  زا و موادباشد، اما از نظر انتقال عوامل بیماريروي خرما قابل توجه نمی
  .)1384نیکبخت، 

  

  L. Blattellagermanica:نام علمی آفت
  سوسري آلمانی: نام عمومی آفت

این سوسري در درجه دوم اهمیت نسبت به سوسري آمریکایی قرار دارد و به تعداد کم در انبارهاي خرما دیده 
  ).1384لطیفیان و نیکبخت، (شوند می

 .Blattellaorientalis L: علمی آفتنام 
  :نام عمومی آفت

لطیفیان و نیکبخت، ( به ندرت در انبارهاي خرما مشاهده شده است اما از نظر بهداشتی بسیار حائز اهمیت است
1384(.    

  
 آفات انباري خرما

قبل از خرماهاي برداشت شده . بوده است 2013میلون تن در سال  78/7کل خرما تولید شده در جهان 
هاي منظم در کارخانه ها بنديکننده مجهز یا به صورت بستههاي خنککننده در دستگاهرسیدن به دست مصرف

سازي خرما نیز مانند بسیاري از کاالهاي کشاورزي عامل مهمی در حفظ ارزش و ذخیره. شوندسازي میذخیره
یکی از دالیل اصلی خسارت پس از برداشت از سازي، آلودگی حشرات در حین ذخیره. سودآوري این محصول دارد
بندي و ، رقم خرما، نوع بستهخسارت وارده به خرما به عواملی از جمله دما، رطوبت. نظر کمیت و کیفیت است

آفات انباري با تغذیه مستقیم روي خرماهاي ذخیره شده آسیب مستقیم به این . سازي بستگی داردذخیره
هاي ، پوستهايپسندي خرما در اثر وجود آثار تغذیهن موجب کاهش ارزش بازارکند و همچنیمحصول وارد می
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- به عنوان مثال در آمریکا، بیشتر استاندارهاي کیفیت براي میوه. تغییر جلد،  ایجاد تار و وجود فضوالت می شود

 .دهدهاي خشک اجازه حضور حشرات زنده را نمی

  
  Coleoptera:راسته

  Nitidulidae: خانواده
  Carpophilus hemipterus (L.):نام علمی آفت

    سوسک میوه خشک : نام عمومی
  Carpophilus mutilates Erichson: نام علمی آفت

  سوسک شیره گیج : نام عمومی
هاي حامل میوه هاي خشک این حشره یکی از آفات همه جایی است، که تقریباً در تمام نقاط جهان به ویژه در انبارها و کشتی

هاي در حال فاسد شدن مشاهده کرد، ولی محل تجمع آن در انبارها مواد در طبیعت آن را روي میوه. فراوانی دیده می شوندبه 
    .هاي خشک مانند انجیر، زردآلو، آلو، گوجه؛ کشمش، خرما، مغز پسته، فندق، گردو، بادام و غیره استغذایی و میوه

ها را به درون میوه شود زیرا حشره با نفود به داخل میوه، اسپور قارچفساد و گندیدگی می این آفت به طور غیر مستقیم، موجب: خسارت
گیرند هاي رسیده نخست در روي درخت، مورد حمله این آفت قرار میاگر حمله آفت شدید باشد میوه. شودمنتقل کرده و سبب خرابی آن می

آید و هاي خشک به شمار میهاي مهم میوهبه طور کلی این حشره یکی از آفت. کندیو سپس با برداشت محصول، حشره به انبارها راه پیدا م
  ). 1392باقري زنوز، (کنند دار بیشترین خسارت را تحمل میهاي تركمیوه

 Coleoptera: راسته
  Silvanidae: خانواده

  Oryzaephilus surinamensis(L.): نام علمی آفت
    دار غالتسوسک دندانه: نام عمومی آفت
   Oryzaephilus mercator (Fauvel): نام علمی آفت

  دار غالت سوسک دندانه: نام عمومی آفت
هاي روغنی، آجیل، ادویه، گیاهان دارویی خشک، میوه خشک، نان و اي، دانه غالت، محصوالت غله :این دو گونه

ه صورت آزاد در میان شکاف و درزهاي غالت هاي خود را بها تخماین گونه.دهندبیسکویت  مورد حمله قرار می
الروها فعال و در بین محصوالت انباري . این دو گونه از اهمیت اقتصلدي باالیی برخوردار هستند. دهدقرار می

    .کنند و همچنین حشرات کامل داراي عمر طوالنی، قادر به پرواز و تغذیه هستندتغذیه و فعالیت می

ها و آرد غالت و خشکبار مثل میوه خشک، گردو، بادام و کشمش مورد حمله این گونه و الرو آن در درجه اول دانهمواد مورد تغذیه : خسارت
همچنین این دو . کنندهاي آرد و خشکبار نفوذ کرده و ایجاد آلودگی میاین آفت به دلیل جثه کوچک به راحتی به داخل کیسه. دهندقرار می

  . کامل غالت با رطوبت باال را نیز مورد حمله خود قرار دهندهاي گونه قادر هستند به دانه

 Coleoptera: راسته
  Tenebrionidae: خانواده

  Tribolium confusumJacquelin du Val: نام علمی آفت
   سوسک گیج آرد : نام عمومی آفت
  Tribolium castaneum (Herbst): نام علمی آفت

  سوسک قرمزآرد : نام عمومی آفت
دو گونه به عنوان آفت ثانویه مطرح هستند که مواد خشک با منشاء گیاهی و حیوانی بخصوص غالت و محصوالت این 
همچنین دو گونه انتشار جهانی و اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار . دهنداي و خشکبار را مورد تغذیه قرار میغله

نها متحرك و داراي تغذیه باالیی هستند و حشرات هاي خود را بین مواد انباري گذاشته و الروهاي آتخم. هستند
    .کامل نیز توانایی تغذیه و پرواز دارند
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-دهنده خسارت اختصاصی توسط این حشره نمیالروها و بالغین این دو گونه عمومی خوار هستند و خسارت ناشی از آنها بالفاصله نشان: خسارت

و )1394فرحان کچیلی، (شود در مواد انباري شود ناخوشایند بنزوکووینون که از غدد شکمی ترشح میآلودگی می تواند باعث تولید بوهاي . باشد
باقري زنوز، (کاهد هاي الروي و مدفوع خود آلوده کرده و به شدت از مرغوبیت آن میهمچنین به دلیل افزایش سریع جمعیت محصول را با پوسته

1392 .(  
 Coleoptera: راسته

 Laemophloeidae:  خانواده
  Cryptolestes ferrugineus (Stephens): نام علمی آفت

  سوسک قرمز غالت: نام عمومی آفت
  

  Cryptolestes pusillus  (Schonherr, 1817 ):نام علمی آفت
  سوسک پهن غالت: نام عمومی آفت

اي خشک، کاکائو، قهوه، پنبه ریشهاي، آجیل، خشکبار، دانه هاي روغنی، گیاهان این دو گونه غالت، محصوالت غله
انتشار جهانی داشته . دهندسازي مورد حمله قرار میهاي ذخیرهزمینی، تخم آفتابگردان را در انبارها و محلدانه، بادام

کننده خارجی هستند و همچنین دهد و الروها متحرك و تغذیههاي خود را در بین مواد انباري قرار میو تخم
   .ر به تغذیه و پرواز و داراي عمر طوالنی هستندحشرات کامل قاد

دهنده یک نوع خسارت اختصاصی که توسط آنها ایجاد کننده عمومی بوده و خسارت آنها به آسانی نشانالروها و حشرات کامل تغذیه: خسارت
 ).1394و کچیلی،  1392باقري زنوز، (کنند الروها ترجیحاً از جوانه غالت تغذیه می. شود، نیستمی

 Coleoptera: راسته
 Anobiidae:  خانواده

  Lasioderma serricorne   (Fabricius, 1792 ) :نام علمی آفت
  سوسک توتون: نام عمومی آفت

ها، ادویه، غالت، گیاهان، و محصوالت غله را مورد این آفت مواد خشک با منشاء حیوانی و گیاهی، توتون، آجیل
هاي خودش را این آفت تخم. جهانی داشته و از اهمیت اقتصائی باالیی برخوردار استانتشار . دهندحمله قرار می
دهد و سن آخر الروهاي آنها غیر متحرك و در داخل مواد غذایی ها و درز هاي محصوالت قرار میدر بین شکاف

  .حشرات کامل آنها قادر به تغذیه نیستند و عمر کوتاهی دارند. کنندفعالیت می
 

مواد غذایی به پیله شفیرگی و قطعات بدن . آورندوجود می هاي نامنظمی در آن بهالروها در داخل مواد غذایی نفوذ کرده و سوراخ :خسارت
همچنین الروهاي بالغ و . هاي غذایی وارد آنها شوندالروها جوان قادرند با بوجود آوردن سوراخ هاي کوچک در بسته. گرددحشرات بالغ آلوده می

کچیلی، (هاي به وجودآمده ظاهر خواهند شد بندي مانند گالستیک، کاغذ و کانتینرهاي چوبی ذر اطراف سوراخکامل با جویدن مواد بستهحشرات 
1394 .( 

 Coleoptera: راسته
  Dermestidae: خانواده

  Trogoderm granarium: نام علمی آفت
  لمبه گندم: نام عمومی

دهند و همچنین از اهمیت اقتصادي باالیی و حیوانی را مورد حمله قرار میاین آفت مواد خشک با منشاء گیاهی 
گذارند و الروهاي آنها متحرك و در میان محصوالت انباري هاي خود را در مواد انباري میتخم. باشدبرخوردار می

  .حشرات کامل عمر کوتاه داشته و قادر به تغذیه روي مواد انباري نیستند. کنندفعالین می
 

-زا میهاي این خانواده تمایلی به تغذیه از محصوالت با منشاء حیوانی ندارند و تنها مرحله الروي خسارتاین گونه بر خالف دیگر گونه: خسارت
هستند که رود قادر هاي شکسته یا خسارت دیده از قبل تغذیه کنند اما هرچه سن الروي باال میالروهاي جوان تر تنها قادر هستند از دانه. باشد

محصوالت خسارت دیده بدلبل . الروها معموال تمایل دارند در سطح توده محصوالت فعالیت کنند. هاي کامل تغذیه کننداز تمتم محتویات دانه
صوالت در صورت استفاده از این مح. هاي الروي، موهاي بدن الروها، مدفوع آفت از مرغوبیت بسیار پایینی برخوردار استاغشته شدن به پوسته

 ). 1394و کچیلی،  1392باقري زنوز، ( شودمشکالت گوارشی در انسان ایجاد می



 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده                                                                                  146

 
 Lepidoptera: راسته

  Pyralidae: خانواده
 Cadra cautella(Walker, 1863): نام علمی آفت

   شب پره بادام، شب پره انبار: آفتنام عمومی 
  Cadra figulilella (Gregson, 1871 ):نام علمی آفت

  شب پره کشمش: عمومی آفتنام 

 
  Ephestia elutella (Hubner, 1796 ):نام علمی آفت

  شب پره توتون: نام عمومی آفت

 
  Plodia interpunctella (Hubner, 1813)  :نام علمی آفت

  شب پره هندي: نام عمومی آفت

 
  Ephestia kuehniella (Zeller, 1879) :نام علمی آفت

  اي آردمدیترانه شب پره: نام عمومی آفت
هاي روغنی، آجیل ها، گیاهان و ادویه، اي، دانهغالت، محصوالت غله Pyralidaeهاي مربوط به خانواده گونه
  .دهندهاي خشک و خشکبار و توتون را مورد تغذیه قرار میمیوه

خود را در بین مواد  هايتخم. باشداین خانواده انتشار جهانی داشته و از اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار می
کننده خارجی و حین فعایت خود مقدار زیادي تار ابریشمی دهند و الروهاي آنها متحرك تغذیهغذایی قرار می

باشند و همچنین قادر به تغذیه با قطعات حشرات کامل داراي عمر کوتاه و داراي قدرت پرواز می. کنندتولید می
  .باشنددهانی مکنده خود نمی

 

الروها حین تغذیه . کنندهاي سبوس تغذیه میها و الیهگیرد، الروها ترجیحاًاز جوانه دانهوقتی که تغذیه بر روي دانه غالت صورت می :خسارت
هاي تغییر جلد، قطعات بدن آفت، شود محصوالت انباري در هم تنیده شوند و وجود پوستهکنند که موجب میمقدار زیادي تار ابریشمی تولید می

 ). 1394کچیلی،  و 1392باقري زنوز، (آورد وع الروها که خسارت سنگینی را به بار میمدف
 Lepidoptera: راسته

 Batrachedridae: خانواده
  Batrachedra amydraula    (Meyrick, 1916): نام علمی آفت

  کرم میوه خوار خرما: نام عمومی
ترین آفات خرما در سراسر مناطق خرما خیز هاز م کنند والروهاي این آفت از میوه هاي جوان تغذیه می

کند ها الروهاي این آفت با فعالیت خود تولید مقدار زیادي تار ابریشم میدر شرایط نخلستان. باشدخاورمیانه می
هاي خرما وارد شرایظ انبار الروها قادر هستند همراه با میوه. هاي خرما را به هم بچسباندشود میوهکه موجب می

   ).1375اسماعیلی، (وند و در آنجا نیز خسارت سنگینی به محصول وارد کنند ش

  
گرم فسفین در هر متر مکعب در  5تا  3) فستوکسین( Blanket 56%فسفید آلومینیوم  :مدیریت کنترل

اگرم ماده  SC 24%گرم ماده خالص در هر متر مربع، اسپینوساد  2) ماالتیون( EC 57%فضاي مسدود، ماالتیون 
  .پلیت در سی متر مکعب Plate 56% 2 -1موثر در متر مربع و فسفید منیزیم 

  نکات
 کاربرد سموم با دز مناسب و زیر نظر کارشناس انجام شود.  
  درجه سلسیوس به  25اي گرم فسفین براي هر متر مکعب در دم 3-5در فضاي بسته با ایزوالسیون کامل

گرم فسفین در هر متر مکعب بر حسب حرارت با  3- 6ا چادر پلی اتیلن ، در فضاي نیمه بسته بمدت سه روز
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گرم فسفین در هر متر مرکعب با توجه به دماي  5-8نظارت کامل کارشناس، در فضاي باز با پوشش پالستیک 

 .ساعت با نظارت کارشناس استفاده شود 72محیط حداقل براي 
 پاشی انبار خالی با دز توصیه شده مصرف شود پریمیفوس متیل، ماالتیون، اسپینوساد فقط براي سم

 ) روز قبل از وارد کردن محصول به انبار استفاده شود 10-15حداقل (
 دو پلیت فسفید منیزیم در سی متر مکعب فضا جهت مبارزه با شب پره کوچک خرما ثبت شده است.  

 

 Diptera: راسته
  Drosophilidae: خانواده

  .Drosophila sp: نام علمی آفت
  مگس سرکه: نام عمومی آفت

. کنندالرواز خرماهاي ترشیده تغذیه می. این آفت در بعضی از انبارها خرما به تعداد زیادي دیده شده است
بندي و باشد، به طوري که خرما ها را چه قبل از بستهبندي میهاي بستهحشره بالغ یک آفت جدي در کارگاه

  ).1384لطیفیان و نیکبخت، (کند بندي آلوده میچه موقع بسته
  

 orthoptera: راسته
  Blattidae: خانواده

  L. Periplaneta Americanaنام علمی آفت 
  سوسري آمریکایی: نام عمومی آفت

هاي دیگر مثل انبارهاي مواد سوسري آمریکایی در انبارهاي خرما، به خصوص انبارهایی که بین ساختمان
  .شوندواقع شده اند دیده میهاي قدیمی غذایی و یا خانه

تغذیه مستقیم این . کنداین حشره همه چیز خوار و شب فعال بوده از انواع مواد غذایی تغذیه می: خسارت
زا و مواد سرطانزا حائز اهمیت هستند باشد، اما از نظر انتقال عوامل بیماريآفت روي خرما قابل توجه نمی

  .)1384لطیفیان و نیکبخت، (

  

  L. Blattellagermanica:علمی آفتنام 
  سوسري آلمانی: نام عمومی آفت

این سوسري در درجه دوم اهمیت نسبت به سوسري آمریکایی قرار دارد و به تعداد کم در انبارهاي خرما دیده 
    ).1384لطیفیان و نیکبخت، (می شوند 

 .Blattellaorientalis L: نام علمی آفت
  :نام عمومی آفت

لطیفیان و ( انبارهاي خرما مشاهده شده است اما از نظر بهداشتی بسیار حائز اهمیت استبه ندرت در 
    .)1384نیکبخت، 

  

  دستورالعمل برداشت و پس از برداشت بهداشتی براي تولید خرماي گواهی شده
  عملیات خوب کشاورزي براي تولید خرماي سالم - 1

  مدیریت باغ 1- 1
کند، واقع آب حاصل از نگهداري حیوانات را دریافت میآب یا پساي که زهنخلستان نباید در منطقه -1-1- 1
  .  شود
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ها در هاي خشکیده و آلوده به آفات و بیماريبرگ و حذف برگموقع برگ و دمتنک خرما، هرس به -1-2- 1

  .   تولید محصولی سالم و با کمیت و کیفیت مناسب مؤثر است
ي نخل، پس از برداشت محصول خرما باید حذف شوند تا از انتشار مانده روهاي باقیخوشهدم -1-3- 1

  . هاي قارچی جلوگیري شودهاي میکروبی و بیماريآلودگی
  . هاي خرما استفاده شودهاي مناسب براي پوشش دادن خوشهاز پوشش -1-4- 1
از نگهداري . کودها باید در محلی نگهداري شوند که خطر آلودگی منابع آب وجود نداشته باشد -1-5- 1

  .کودها، سموم شیمیایی و محصول خرما در یک محل خودداري شود
ها استفاده که از کودهاي حیوانی براي تغذیه درختان خرما و نیز فاضالب براي آبیاري آندر صورتی -1-6- 1

. وجود دارد...) ها، اشریشیا کلی و سالمونال، کلیفرم(زا هاي بیماريشود، امکان آلودگی میوه خرما به باکتري
در این شرایط بهتر است که کودهاي آلی . بنابراین، از فضوالت انسانی و فاضالب نباید در نخلستان استفاده شود

  . نظیر کود مرغی، قبل از استفاده در نخلستان، ضد عفونی گردند
در صورت نیاز به سموم . ستفاده شوداالمکان از سموم دوستدار محیط براي سمپاشی نخلستان احتی -1-7- 1

  .شیمیایی، از سموم مجاز و به میزان حداقل مورد نیاز براي سمپاشی استفاده شود
  .  هاي هرز نخلستان در کاهش پوسیدگی و ترشیدگی میوه خرما مؤثر استحذف علف -1-8- 1
  . ي شوداز ورود حیوانات اهلی به نخلستان در فصل برداشت محصول باید جلوگیر -1-9- 1

  

  آب آبیاري -2- 1
منبع آب . آب مورداستفاده براي آبیاري نخلستان نباید به فضوالت انسانی و حیوانی آلوده شود -2-1- 1

  . آبیاري باید از منابع آلودگی حیوانی و غیره محافظت شود
مطابق  هاي خرما بایدهاي میکروبی آب مورداستفاده براي سمپاشی خرما و شستشوي خوشهویژگی -2-2- 1

کننده بیماریزاي میکروبی، آب مورد استفاده باید عاري از مواد آلوده. باشد 1011با استاندارد ملی ایران به شماره 
  . شیمیایی و فلزات سنگین باشد

هاي میکروبی، شیمیایی و فلزات آب مورداستفاده باید حداقل سالی دو بار از لحاظ وجود آلودگی -2-3- 1
  . سنگین آزمون شود

  
  عملیات خوب بهداشتی  -2

) کاشت، داشت، عملیات صحرایی(امکانات بهداشتی باید براي کارگران در نخلستان در تمام مراحل تولید  -1- 2
ها در بندي فراهم شود و به آنهاي بستهجایی محصول خرما و نیز کارگران در کارگاهویژه مرحله برداشت و جابهبه

-بندي و انتقال محصول، آموزشجایی، بستهآوري، جابههنگام برداشت، جمعخصوص رعایت موارد بهداشتی در 
  . هاي الزم داده شود
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جایی مواد آلوده، پس از استراحت و نیز قبل از هاي خود را پس از هر دستشویی، جابهکارگران باید دست -2- 2

  . بازگشت مجدد به کار با آب و صابون شستشو داده و ضد عفونی کنند
محصول خرما دخالت دارند، و نیز کارگران در  جاییآوري و جابهجمعرگرانی که در امر برداشت، کا -3- 2

  .بندي باید بهداشت و نظافت فردي را کامالً رعایت کرده و داراي لباسی مناسب و تمیز باشندهاي بستهکارگاه
ز طریق میوه خرما وجود دارد، نباید وارد افراد بیمار و یا مظنون به ابتال به بیماري که احتمال انتقال آن ا -4- 2

از حضور کارگران با عالئم تب، . بندي و فرآوري شوندهاي بستهبندي خرما در باغ و یا کارگاهمحل برداشت و بسته
هاي عفونی روي پوست دارند، اسهال، استفراغ، یرقان، عفونت گلو، ترشح بینی، گوش و چشم و کارگرانی که زخم

  . وگیري شوددر محل کار جل
باید براي ) اصول کلی بهداشت مواد غذایی - آیین کار( 1836کلیه ضوابط استاندارد ملی ایران به شماره  -5- 2

  .بندي رعایت و اجرا شودکار در واحدهاي بسته
  

  عملیات خوب برداشت  -3
  .هاي هرز را حذف نمودقبل از برداشت خرما باید اطراف نخل را تمیز کرده و علف -1- 3
هاي تمیز و قابل شستشو از جنس  در هنگام رسیدن میوه خرما و نیز موقع عملیات برداشت باید پوشش -2- 3

پوشش . پالستیک یا پارچه را زیر نخل خرما پهن کرد تا در صورت ریزش محصول، میوه با خاك تماس پیدا نکند
  .ر تماس با سطح زمین باشدمورد استفاده بهتر است که به دو رنگ مختلف باشد و یک روي آن همیشه د

میوه خرما باید به محض رسیدگی، برداشت شود و عملیات برداشت با دقت و با رعایت اصول بهداشتی  -3- 3
  . انجام گیرد

االمکان در ساعات اولیه صبح و اوقات خنک روز برداشت شود و پس از جداسازي  میوه خرما باید حتی -4- 3
  . فرآوري انتقال یابد بندي و هاي بستهاولیه به کارگاه

دیده، پوسیده، جداسازي اولیه بهتر است در باغ و بالفاصله پس از برداشت انجام گیرد و خرماهاي آسیب -5- 3
  . نشده از خرماهاي سالم جدا گردند آلوده به آفات، چروکیده، نارس و تلقیح

- تی و کلیه مواد زائد باید از محل بستهطور کلی، خرماهاي ضایعازده و بههاي لهیده، پوسیده و آفتمیوه -6- 3
از انباشتن این خرماها در داخل نخلستان و حتی نزدیک آن نیز اجتناب شود تا . بندي در نخلستان خارج شوند

  .میزان آلودگی میکروبی کاهش یافته و از تجمع آفات جلوگیري شود
وسیله جوندگان، آفات، پرندگان و سایر بهبندي خرما در نخلستان، باید از آلودگی خرما در صورت بسته -7- 3

  . عوامل جلوگیري شود
بندي در فضاي باز و در معرض نور آفتاب در مناطق خرماخیز کشور، برخی ارقام نرم خرما را قبل از بسته -8- 3

 وجود گردوخاك و آفات به خرما میوه شدن آلوده این روش، امکان در. ها کاهش یابدقرار داده تا میزان رطوبت آن
بهتر است که میزان رطوبت خرما  بنابراین، .نیست برخوردار مناسبی کیفیت از نیز تولیدي خشک محصول و دارد

  . اي کاهش یابدهاي گلخانهکنهاي آفتابی یا خشککنبا قرار دادن در داخل خشک
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هاي چیده شده از ها با میوهآوري کرد و از اختالط آنهاي ریخته شده روي زمین را باید روزانه جمعمیوه -9- 3

  . درخت جلوگیري کرد
مخصوصاً در (دلیل بارندگی افزایش یابد، فواصل زمانی برداشت را چنانچه در فصل برداشت، رطوبت هوا به -10- 3

  . المقدور کوتاه کرد تا میزان پوسیدگی محصول کاهش یابد باید حتی) مورد خرماهاي نرم و مرطوب نظیر رطب مضافتی
  . ها براي نگهداري سایر کاالها استفاده نشودظروف برداشت باید از جنس مواد غیر سمی باشند و از آن - 11- 3
طور به. شوند را باید تمیز و ضد عفونی کردبندي خرما مجدداً برگردانده میسبدهایی که از کارگاه بسته - 12- 3

بندي که در و انتقال محصول به کارگاه بسته آوريکلی، تمامی ابزار و ظروف مورد استفاده براي برداشت، جمع
  . تماس با محصول خرما هستند، باید تمیز و بهداشتی شوند

بندي باید از هاي تمیز و بهداشتی نگهداري شوند و باقیمانده مواد بستهبندي در قسمتمواد بسته - 13- 3
  .نخلستان خارج شوند

نگهداري آن بهتر است که زنجیره سرد از زمان براي حفظ کیفیت محصول خرما و افزایش زمان  - 14- 3
   .برداشت خرما تا مصرف رعایت گردد

  

  نقل وعملیات خوب حمل -4
بندي و فرآوري بهتر است از سبدهاي پالستیکی قابل شستشو با هاي بستهبراي حمل خرما به کارگاه -1- 4

  . سبدهاي پالستیکی باید کامالً تمیز و ضدعفونی شده باشند. ابعاد و حجم مناسب استفاده شود
گونه تأخیري بندي باید با رعایت شرایط بهداشتی و بدون هیچهاي بستهعملیات انتقال خرما به کارگاه -2- 4

  . انجام گیرد
وسایلی که براي حمل مواد شیمیایی . ونقل، قبل از بارگیري تمیز و ضد عفونی شده باشندوسایل حمل -3- 4

گیرند را نباید براي حمل محصول خرما استفاده و یا حیوانات زنده مورد استفاده قرار می) ها و غیرهکشکود، آفت(
  .خوبی شسته و ضد عفونی شده باشندکه بهکرد مگر این

. دار استفاده شودهاي یخچالبه بازار فروش بهتر است از کامیون) ویژه خرماهاي نرمبه(براي حمل خرما  -4- 4
  . قبل از بارگیري خرما در کامیون بهتر است که خرما سرد شود

خرما باید . محصول خرما باید در مقصد در محلی خنک تخلیه شده و به سرعت به انبار سرد انتقال یابد -5- 4
  .تر به فروش رسدهاي عرضه نیز در دماي مناسب نگهداري شده و هر چه سریعها و محلوشگاهدر فر

  

  بندي خرماکارگاه بسته -5 
  شرایط کارگاه  5-1

هاي لبنی ها، کشتارگاه، واحدهاي تولید فرآوردهداريها، مرغبندي خرما باید از دامداريکارگاه بسته -1-1- 5
فاصله کافی داشته و شرایط بهداشتی الزم مطابق با ضوابط مربوطه را ) سازيچرمسیمان، (و واحدهاي صنعتی 

  . دارا باشد
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کاري شده و کف سالن تولید، دیوارها کاشی. بندي خرما باید کامالً بهداشتی باشدسالن تولید و بسته -1-2- 5

ها داراي توري سالم و پنجره هاکلیه درب. شورها باشددرصد به طرف کف 5/1قابل شستشو و داراي شیب حداقل 
  .باشند تا از ورود حشرات و پرندگان ممانعت شود

  .به حد کافی فراهم باشد) طبیعی یا مصنوعی(بندي خرما باید روشنایی در سالن بسته -1-3- 5
سطح کار باید . ها و وسایل مربوطه باید پس از هر شیفت کاري تمیز شوندبندي و دستگاهمحل بسته -1-4- 5
  . و بدون شکاف و تمیز باشد صاف
  .نگهداري شوند) خشک، تمیز(بندي و در محلی جداگانه بندي باید خارج از سالن بستهظروف بسته -1-5- 5

  

  بهداشت کارگاه  -5-2
هاي خود را  هستند باید اصول بهداشتی را رعایت کرده و دستخرما افرادي که در تماس با محصول  -2-1- 5

  . خوبی شستشو دهند ب و صابون بهقبل از شروع کار با آ
خوردن و سیگار کشیدن . بندي جلوگیري شوداز کشیدن سیگار و انداختن آب دهان در کارگاه بسته -2-2- 5

  .هاي خاصی صورت گیردباید در محل
نامه کارگران باید از روپوش تمیز و مناسب با رنگ روشن در محل کار استفاده کنند و داراي گواهی -2-3- 5

  . سالمت باشند
  .بندي خرما خودداري شوداز ورود حیوانات اهلی و خانگی به داخل سالن بسته -2-4- 5

  

  بندي سازي محصول خرما براي بستهآماده -5-3
  دریافت و بازرسی خرما -3-1- 5

ید کارگران با. از کارگران آموزش دیده باید در واحد دریافت و بازرسی خرما استفاده شود - 3-1-1- 5
- و آفتی و نیز نابسامانی) زدگیترشیدگی، پوسیدگی، کپک(هاي میکروبی هاي الزم را در خصوص آلودگیآموزش

  .هاي وارده به محصول دیده باشندهاي فیزیولوژیکی و انواع آسیب
در بازرسی محصول باید سرعت حرکت نوار نقاله و حجم ورودي خرما روي نوار نقاله در حدي  - 3-1-2- 5

  . باشد که کارگران فرصت کافی براي جداسازي داشته باشند
  .در محل بازرسی محصول، نور کافی باید فراهم شود - 3-1-3- 5

  شستشو -3-2- 5
- خشک مورد عمل شستشو قرار میخشک و نیمهبندي خرما، ارقام خرماي هاي بستهدر کارگاه - 3-2-1- 5
کننده آب شستشو در حد مجاز و کافی طور کامل صورت گرفته و مواد ضد عفونیعملیات شستشو باید به. گیرند

  .استفاده شوند
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هاي آب آب مورد استفاده براي شستشوي میوه خرما باید قابل شرب بوده و تمام ویژگی - 3-2-2- 5

مطلوب  pHهمچنین آب شستشو باید بدون هرگونه طعم و بوي نامطلوب بوده و میزان . دآشامیدنی را داشته باش
  .باشد 5/6-5/8آن در محدوده 

کننده براي هاي مخصوص آغشته به مواد ضد عفونیبندي خرما از حولهدر بعضی خطوط بسته - 3-2-3- 5
ها دائما تعویض شوند تا از ارد باید حولهدر این مو. شودتمیز کردن و حذف گردوخاك از خرماهاي نرم استفاده می

  .انتشار آلودگی و افزایش بار میکروبی جلوگیري شود
  بنديضد عفونی و بسته -3-3- 5

ویژه در ارقام بندي خرما، عملیات ضد عفونی براي از بین بردن آفات بههاي بستهدر کارگاه - 3-3-1- 5
هاي هاي شیمیایی مجاز و یا روشعفونی خرما باید از روشبراي ضد . گیردخشک خرما صورت میخشک و نیمه

  .استفاده کرد) برودت، دي اکسید کربن و غیره(فیزیکی 
بندي خرماهاي نرم و براي بسته. بندي ارقام خرما استفاده شودهاي مناسب براي بستهاز بسته - 3-3-2- 5

- هاي مقوایی براي بستهکارتن. محصول شوند هایی استفاده کرد که مانع از خروج رطوبتمرطوب باید از بسته
ها باید داراي پوشش داخلی این کارتن. اي باشند که بتوانند سنگینی خرما را تحمل کنندبندي خرما باید به گونه

  . باشند تا خرما در تماس مستقیم با کارتن قرار نگیرد
بندي کرد تا از این فشرده بسته صورتبندي خرما در حلب بهتر است که آن را بهبراي بسته - 3-3-3- 5

اگر قرار . اي شدن جلوگیري شودهاي قهوهها و انجام واکنشطریق اکسیژن خارج شده و از رشد میکروارگانیسم
است که خرما در درون کارتن و یا حلب پر و فشرده شود، این کار بهتر است با دستگاه انجام شود تا از آلودگی 

  .محصول جلوگیري گردد
  

  عملیات خوب انبارداري -5-4
انبارها . رعایت گردد )هاانبارهاي معمولی، سردخانه( مسائل بهداشتی باید در انبارهاي نگهداري خرما -4-1- 5

سبد، (تمام وسایل داخل انبارهاي نگهداري خرما . باید قبل از نگهداري محصول تمیز و ضدعفونی شده باشند
  . ز و ضد عفونی گردندباید قبل از استفاده، تمی) پالت و غیره

هاي مناسب پیشگیري و مبارزه با آفات انباري خرما در طی نگهداري محصول خرما در انبار، روش -4-2- 5
  .باید اعمال گردد

. طور منظم کنترل شده و ثابت نگه داشته شوددما و رطوبت نسبی سردخانه نگهداري خرما باید به -4-3- 5
دماي مناسب براي . رقم، مرحله رسیدگی و میزان رطوبت آن بستگی دارد دماي مناسب براي نگهداري خرما به
  .شودگراد پیشنهاد میخشک و خرما در مرحله تمر، صفر درجه سانتینگهداري ارقام خرماي خشک و نیمه

ز هاي خرما را ادر زمان انبارداري باید بسته. هاي خرما بهتر است که روي پالت قرار داده شوندکارتن -4-4- 5
  . لحاظ استحکام، تهاجم آفات و غیره مورد نظارت و کنترل قرار داد

هایی که اي باشد که کارتنها در سردخانه به گونههاي خرما روي پالتقراردادن و چیدمان کارتن -4-5- 5
  . شوند، زودتر از سردخانه خارج شوندزودتر وارد سردخانه می



  153                                                                                                                 دستورالعمل تولید خرماي گواهی شده

 
سردخانه باید راهروهایی با عرض مناسب در نظر گرفته شود تا امکان هاي چیده شده در بین کارتن -4-6- 5

عرض راهرو براي رفت و . ها در سردخانه براي بازرسی و گذاشتن و برداشتن وجود داشته باشددسترسی به کارتن
  . باشدمتر باید  2متر و براي وسایل دستی یا موتوري،  1- 5/1هاي خرما توسط کارکنان، آمد افراد و حمل کارتن

-اي باشد که گردش هوا در سردخانه و بین بستههاي خرما در سردخانه باید به گونهچیدمان کارتن -4-7- 5
  . طور یکنواخت حفظ شودخوبی انجام گیرد و دماي پایین بههاي خرما به

و بوي  زمینی و محصوالتی که عطرهایی نظیر سیر، پیاز، سیبخرما را نباید با میوه سیب و سبزي -4-8- 5
در صورتی که خرما همراه با این محصوالت نگهداري شود، پس از مدتی بوي این . زیادي دارند، نگهداري کرد

  .شودهاي گوشت نیز سبب جذب بوي گوشت مینگهداري خرما در سردخانه. کندمحصوالت را به خود جذب می
  

  زیستیها و مالحظات محیطتوصیه -14
  ذخیره سم توسط کشاورزاندستورالعمل خرید، مصرف، 

 .پیش از خرید سم، نوع آفت محصول خود را شناسایی نمایید -

 .سموم را فقط به میزان مورد نیاز خریداري نمایید -

  . هاي سم درج شده است، توجه نمایید در زمان خرید سم به تاریخ مصرف سموم که بر روي برچسب قوطی -
 .تلفیقی آفات استفاده نمایید هاي مبارزه براي کاهش مصرف سم از روش -

هاي خالی  ها به بطري اند را خریداري نمایید و از انتقال آن هایی که در ظروف اصلی پلمپ شده آفت کش
  . ها اجتناب شود ها و بویژه ظروف خالی دیگر آفت کش هاي پالستیکی کوچک، قوطی نوشابه، کیسه

 .اري نماییدهاي سم در زمان خریداري خودد از تکان دادن بشکه -

سموم را به میزانی خریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر  -
 .قابل مالحظه آن خودداري شود

 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -

 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -

اي الستیکی تا ساق پا براي محافظت پاها در زمان سم پاشی استفاده کنید و شلوار باید بیـرون از  ه از چکمه -
  . ها و روي آنها باشد چکمه
ها از یک ظرف به ظـرف دیگـر    کش ها در مقابل ترشحات و ذرات حاصل از انتقال آفت براي محافظت از چشم -

  . باید از عینک ایمنی و یا محافظ صورت استفاده نمود
هاي چشم نیـز بایـد در    ها باید کامالً شسته شده و همچنین یک سري از شوینده پس از استفاده از سم چشم -

  .دسترس باشد
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هاي سبک یک بار مصرف پوشانده  هاي پودري باید توسط ماسک کش دهان و بینی در زمان کارکردن با آفت -

هاي مخصوص که نیمی از صورت را  ماسک همچنین. ها پس از استفاده دور انداخته شوند شود و ماسک
  .باشند نیز باید در دسترس باشد پوشانند و داراي صافی بخارات مواد آلی می می

السـتیک نیتریـل یـا     PVCپیشـبندها از جـنس   . باشـد  هاي محافظتی مفید مـی  پیشبند یکی دیگر از لباس -
پیشبند باید قسمت جلوي بـدن از گـردن   . باشد شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی اتیلن می نئوپرن ساخته می
پیشبند نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطـور مسـتمر پـارگی یـا سـوراخ بـودن آن       . تا زانو را بپوشاند

  . بازرسی گردد
قال ماده از یک ظرف به ظرف دیگر بایـد از دسـتکش مقـاوم در برابـر مـواد شـیمیایی       در هنگام تخلیه یا انت -

ها باید کامالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی بـراي برداشـتن ظـروف     دستکش. استفاده کرد
  .ها باید به اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشاند آن. برخودار باشد

ها خارج و سپس داخل و بیرون دسـتکش   از پایان کار، ابتدا بیرون دستکش را با آب شسته وآنرا از دستبعد  -
  .ها بخصوص در بین انگشتان باید کامالً مورد توجه قرار گیرد نفوذ آب و پارگی آن. گردد شسته و خشک می

پـارگی و آلـوده نمـودن پوسـت     از قسمت   کش لباس محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفت -
  .شوند بدن می

ها در محلول آب و صابون و یا هر  ها باید بطور جداگانه از سایر لباس ها و چکمه پس از پایان روز کاري، لباس -
  . شوینده دیگري شسته شوند

 .هاي سم خودداري نمایید از ریختن مواد غذایی، آب و سوخت در ظروف و قوطی -

 .پایان عمر مفید آن استفاده نماییدسموم را پیش از  -

هاي آلوده به سم به همراه سایر البسه منزل خودداري نموده و از مواد شوینده، دستکش  از شستشوي لباس -
 .و آب گرم براي شستشوي آنها استفاده نمایید

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید -

 .ري کنیداز تماس مستقیم با سم خوددا -

 .پاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات بپرهیزید در زمان سم -

از مصرف سموم موجود در انبار که احتمال دارد قبل از تاریخ انقضاء غیر قابل استفاده و کهنه شوند،  -
 .جلوگیري نمایید

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید  -

  .بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو دهید پس از مصرف سم -
 .شستشو باید دقیق انجام گیرد -

 .هاي دیگر شسته شود هاي آلوده به سم نباید به همراه لباس لباس -

 .و آبگرم استفاده شود  در هنگام شستشو حتما از دستکش -
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 .هاي شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند  لباس -

هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگی وجود  کش ها، آلوده به آفت مقدار زیادي از لباساگر  -
 .باشد  هاي آلوده می ترین شیوه سوزاندن لباس ندارد، مناسب

 .هاي حاوي سم در مقابل نور آفتاب خودداري نمایید از قرار دان بشکه -

 .کودکان و حیوانات قرار داد ها را باید در محل امن و دور از دسترس کشآفت -

 .ها بایستی به دور از مواد غذایی نگهداري شود کشآفت -

 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند کشآفت -

 .هاي نشیمن و خواب قرار دادها را نباید در محوطه اتاق کشآفت -

ستفاده باشند را نسبت به محصوالت جدید توانند قابل ا تر که می در انبارهاي نگهداري سم محصوالت قدیمی -
 .بندي نمایید اولویت

  حداقل جابجایی ظروف به منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت و پاش احتمالی -
  .نگهداري در محوطه سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید -

  

  امحاء ظروف سم و کود  
 .خودداري نمایید وکود هاي خالی سم از دفن کردن قوطی -

 .خودداري نماییدوکود  هاي خالی سموم  از آتش زدن قوطی -

 .بایستی کامالً شستشو گردد ظرف آن می و کود کش پس از تمام شدن آفت -

 .خشک را باید در حدامکان کامالً خالی نمود و کود هاي ظروف آفت کش -

آوري شده و در جاي امن نگهداري نمایید تا در  جمع و کود تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی سموم -
 .دسترس افراد غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند

 .تحویل دهیدو کود را پس از شستشو به توزیع کنندگان و یا فروشندگان سم  و کود ظروف خالی سم -

هاي دفن  ها در محل ، ظروف خالی و اشیاي آلوده به آفت کشو کود  هاي سموم از خالی کردن باقیمانده -
 .آوري ضایعات خودداري شود هاي جمع زباله و سایر مکان

ها و یا  آوري و به فروشگاه  باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمعو کود مایع   کش ظروف حاوي آفت -
 .تحویل داده شودو کود عرضه کنندگان سم 

ید خودداري نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق کش فنوکسی اس هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -
 .آن در دراز مدت بر روي محصوالت کشاورزي اثرات سویی خواهد داشت

 .اي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سوراخ شوند و سپس ارسال شوند ظروف شیشه -
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 هاپیوست

  برخی تعاریف مورد نیاز  - 1پیوست 
نوع محصول در باغ، ماحصل فرایندهایی است که در اثر گذشت زمان معین بر حسب  :اورزيشمحصول ک

  آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت مزرعه، گلخانه و یا مکان خاص تولید بدست می
هاي اي، میوهجات گلخانهمحصوالت باغی شامل انواع سبزیجات و صیفی. باشداي و قارچ خوراکی میگلخانه

اي و قارچ سیري و خشک، دانه ریزها، گیاهان دارویی، گلخانههاي معتدله، سردگرمسیري و نیمه گرمسیري، میوه
اي، هاي روغنی، گیاهان علوفههاي غالت، حبوبات، دانهمحصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه. باشدخوراکی می

  . باشداي، گیاهان قندي میاي، گیاهان لیفی، گیاهان غدهگیاهان ریشه
شود که اجازه استفاده از آن، به نشانی گفته می: الت کشاورزيها در محصونشان حد مجاز آالینده 

توسط سازمان استاندارد ملی ایران بر اساس فرایندهاي تعریف شده در دستورالعمل و استانداردهاي ملی 
ها در محصوالت کشاورزي به دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آاالینده

  .شودداده می متقاضی
شود که عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعیین شده در اي از مواد گفته میبه دسته :هاآالینده

ها، نیترات، فلزات باقیمانده آفت کش: این مواد شامل. ملی مربوط، براي مصرف کننده مضر است) هاي(استاندارد
- هاي محیطی استفاده میدي که براي مقابله با تنشو موا) هاي قارچیسموم و زهرآبه(ها سنگین، مایکوتوکسین

  .باشندشود و برخی تنظیم کننده می
شود که براي کنترل جمعیت و کاهش زیان ناشی به ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می: هاآفت کش

  ).قارچ کش، علف کش، حشره کش و غیره: مانند(شود، زاي زنده استفاده میاز عوامل خسارت
شود که براي تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش به ترکیبات شیمیایی گفته می: شیمیایی کود

  ).مانند کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه(رود، راندمان تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح به کار می
ار بوده و اکثراً داراي جرم شود که براي سالمتی انسان و دام زیان ببه عناصري گفته می: فلزات سنگین 

مانند سرب، قلع، (ذکر شده است  12968باشند و حد مجاز آنها در استاندارد ملی ایران شماره اتمی باالیی می
  ).   کادمیوم، آرسنیک و جیوه

ها است و در شرایط شود که حاصل فعالیت بیولوژیکی برخی از قارچبه سمومی گفته می: هامایکوتوکسین
ها، اکراتوکسین، زیرالنون، مانند آفالتوکسین(باشد، اد شده و براي سالمت انسان و دام زیان بار میویژه ایج

 ...).داکسی نی والنول و

هاي هاي گیاهی که بر اساس دستورالعملهاي تشخیص آفات و بیماريبه آزمایشگاه: گیاهپزشکیکلینیک 
کشاورزي استان تأیید صالحیت شده و از سازمان نظام  صادره از سوي سازمان حفظ نباتات، توسط سازمان جهاد

  .شودمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، پروانه دریافت کرده باشند، گفته می
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شود که مطابق با قانون اجازه به آزمایشگاهی گفته می :آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه

ایجاد شده و وظیفه تجزیه خاك، آب و گیاه و تعیین  1371هاي تجزیه خاك و گیاه در سال تأسیس آزمایشگاه
  . هاي وزارت جهاد کشاورزي را بر عهده داردمقدار کود مورد نیاز بر اساس دستورالعمل

واحدي است مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزي که  :شرکت خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي
هاي الزم در زمینه و یا با استفاده از تجارب کارشناسی، توصیههاي میدانی ها و یا بررسیبر اساس نتایج آزمایش
 هاي گیاهپزشکی،فهرست کلینیک. هدبرداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دمدیریت و نحوه بهره

هاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي مورد هاي خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه و شرکتآزمایشگاه
 . شودهاد کشاورزي، همه ساله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم میتأیید وزارت ج

شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و مسئولیت کنترل کیفیت فرآیند و : مدیر کنترل کیفیت
باشد و طبق آیین نامه تأیید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت دار میمحصول کشاورزي را عهده

  مدیر کنترل کیفیت . باشدمی داراي پروانه فعالیتوب سازمان ملی استاندارد ایران، تأیید صالحیت شده و مص
فرد معرفی شده باید تأییدیه صالحیت فنی در حوزه .  تواند شخص متقاضی باشد و یا توسط او معرفی شودمی

. رزي استان اخذ و به اداره کل ارائه نمایدها را از سازمان جهاد کشاومحصوالت کشاورزي داراي حد مجاز آالینده
زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ ضمناً نحوه احراز صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط

  .خواهد شد
/ مدیر آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه/ پزشکی تواند، مدیر کلینیک گیاه مدیر کنترل کیفیت می

  . شاوره فنی، باشدمدیر شرکت خدمات م
شخصیت حقوقی است که داراي گواهی نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی تأیید : شرکت بازرسی کننده

  .صالحیت، باشد
آزمایشگاهی است که داراي تأییدیه از سازمان و یا گواهی نامه تأیید : آزمایشگاه تأیید صالحیت شده

  .صالحیت از مرکز ملی تأیید صالحیت، باشد
به پروانه صادره از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و سایر  :پروانه فعالیت

  . شودمراجع ذیصالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي براي فعالیت متقاضی، گفته می
رویکردي جامع نگر در کشاورزي با هدف توازن و تعادل تولید با : ICM(1(محصول مدیریت تلفیقی 

هاي اقتصادي و محیط زیستی، توسط ترکیبی از اقدامات ازجمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب،  نبهج
  .  باشد می...) سموم، کود و سوخت و (ها  استفاده درست از نهاده

کد شناسایی واحد تولیدي و محصول کشاورزي است که توسط سازمان جهاد : کد شناسایی محصول
کننده، محصول، کلینیک، آزمایشگاه، شرکت، مبدأ شود و بر اساس آن مشخصات تولیدر میکشاورزي استان صاد

و به منزله تأییدیه سازمان جهاد کشاورزي  تولید در سطح دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است
  .باشداستان می

                                                             
1 Integrated Crop Management (ICM) 
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  .باشدکشاورز می/واحد تولیدي/ شامل بهره بردار: متقاضی

ها در محصوالت کشاورزي طبق استانداردهاي ملی ایران حداکثر مجاز غلظت آالینده: هاندهحد مجاز آالی
  ها در محصوالت کشاورزي، فقط باقیمانده خود آن آالینده بوده و منظور از حد مجاز آالینده. باشدذیربط می

  .    شودهاي آن را شامل نمیمتابولیت
شود و این حصار قادر بسته بندي، پوشش محصول تلقی می طبق تعریف مؤسسه بین المللی: بسته بندي
ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط : ها به شرح ذیل را ایجاد نمایداست تا مطلوبیت

  .   برقرار کند و اطالعات را به او منتقل نماید، کاال را نمایش و سودمندي آن را نشان دهد
  . باشدکلیه محصوالت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع وابسته می: زيمحصول خام کشاور

  تولید عبارت از یک جریان یا فرآیند است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، دیده : تولید محصول
که براي مصرف یا هاي تولید به کاالها و خدماتی است توان گفت تولید، عمل تبدیل نهادهبطور کلی می. شودمی

ها شود که عوامل تولید یا نهادهبه عبارت دیگر تولید محصول به جریانی اطالق می. سرمایه گذاري، مورد نیاز است
تر به هر فعالیتی که باعث ایجاد به تعبیر کلی. شوندها، تبدیل میبه کاالهاي دیگري به نام محصوالت یا ستاده

هایی مثل زمین، کود، آب و بنابراین عمل تبدیل نهاده. شودد، تولید گفته میمطلوبیت در زمان حال یا آینده شو
  .  سرمایه به محصوالتی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویند
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ها گردش کار دریافت نشان  حد مجاز آالینده -2پیوست   

هاي شگرفی شاهد پیشرفت هاي اخیرکشاورزي به عنوان تأمین کننده اصلی غذاي مورد نیاز انسان در دهه
اطمینان از . بوده و توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید

هاي اخیر به جد مورد توجه هاي مختلف در سالکیفیت و سالمت محصوالت بویژه با توجه به مصرف نهاده
کیفیت و سالمت . کنندگان این محصوالت قرار گرفته استرفریزان بخش کشاورزي و مصمسئولین و برنامه

ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده
به عنوان  (crops certified)تواند با تولید محصوالت گواهی شده باشد و این مهم میعلمی قابل دستیابی می

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد «. م در این عرصه محقق شودگامی مه
به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي  »ینده ها در محصوالت کشاورزيمجاز آال

اي جهاد کشاورزي ههاي تخصصی، سازمانبا اخذ نظرات معاونت 1397تولید محصوالت گواهی شده، در سال 
سازي هاي نوین، سادهمندي از سامانهها و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تسریع و بهرهاستان

وري بخش قانون افزایش بهره 2هاي تخصصی موضوع ماده ها و شرکترسانفرآیندها و استفاده از خدمات
  . ها ذکر شده استکار اخذ نشان حد مجاز آالیندهدر بخش زیر گردش . کشاورزي مورد بازنگري مجدد قرار گرفت

بایست براي ثبت نام از طریق لینک ها در محصوالت کشاورزي میمتقاضی اخذ نشان حدمجاز آالینده) 1
 رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرسواقع در پایگاه اطالع» درخواست تولید محصوالت گواهی شده«

cerganic.maj.ir نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت  مراجعه
  .جهادکشاورزي دریافت نماید

  .بایست انجام گیردپس از دریافت شناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر می) 2
نه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا تصویر پروا(متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارك مورد نیاز ) 3

را در سامانه تکمیل و بارگذاري ) هاي مربوطه، شناسنامه واحد تولیدي و فرم)در صورت دارا بودن(عالمت تجارتی 
  .نماید
  پس از ثبت مدارك، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام ) 4

  .نمایدمی
مرکز خدمات جهاد کشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریافت شده، نسبت به تأیید و یا رئیس ) 5

  .نمایدعدم تأیید مدارك، اقدام و نتیجه را به متقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال می
در صورت تأیید مدارك توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل ) 6

  .نمایدیفیت معرفی شده در سامانه اقدام میک
  . مدیر کنترل کیفیت می بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اقدام نماید) 7
  .نمایدهاي بازرسی ذیصالح معرفی شده در سامانه اقدام میمتقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت) 8
بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمع آوري و تکمیل عقد قرارداد می کننده پس ازشرکت بازرسی) 9

مشخصات بسته بندي،  -برداري از محصول بفرم گزارش بازرسی و نمونه -الف. مدارك زیر در سامانه اقدام نماید
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هاي تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی فرم -انبارش، ترابري و عرضه نهایی محصول ج

ارائه حداقل  - فرم تاییدیه روند تولید محصول هـ -صلخیزي خاك و تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت دحا
   ).هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینشامل باقیمانده آفت کش(ها یک سري نتایج آزمون قبولی آالینده

شامل باقیمانده آفت (ها قبولی آالینده کننده پس از دریافت حداقل یک سري نتایج آزمونشرکت بازرسی) 10
در صورت انطباق آنها با استانداردهاي ملی به همراه مستندات ) هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکش

  .نمایدمربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام می
بایست نسبت به بررسی مدارك و مستندات اقدام و در ن میزیست و سالمت غذاي استامسئول محیط) 11

  .صورت تأیید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید
 ت غذا با امضاي رئیس سازمان جهادزیست و سالمکد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط) 12

  .گرددارائه به کمیته صدور عالیم استاندارد اعالم میکشاورزي استان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت 
کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاورزي استان، مدارك و شرکت بازرسی) 13

  .نمایدمستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد استان ارسال می
ه کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت بررسی مقدماتی مدارك توسط ادار) 14
شرکت بازرسی کننده موظف است پس از . کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد شدبازرسی

، اقدام و پس از تکمیل آن، )ها(دریافت نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیري رفع نقص
  . رح در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نمایدبراي ط
ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد کشاورزي در صورت عدم تأیید مکتوب رفع نقص) 15

ي، توسط اداره کل ها درمحصوالت کشاورزاستان در جلسه کمیته عالئم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده
  .استاندارد، صادر نخواهد شد

درصورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته عالئم و طرح موضوع در ) 16
  .کمیته اقدام می نماید

بایست نسبت به عقد قرارداد درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد، متقاضی می) 17
  .ها درمحصوالت کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نمایدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالیندهصد

درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیته امور عالئم، اداره کل استاندارد، ) 18
  .نمایدسازمان جهاد کشاورزي استان ارسال میاي از آن را براي پروانه کاربرد را به متقاضی تحویل و نسخه

  .شوددر هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطالع رسانی می) 19
ها در نشان حد مجاز آالینده«رقمی را در ذیل  10دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ) 20

ایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزي استان را بر روي بسته بندي و نیز کد شناس» محصوالت کشاورزي
  .محصول درج نماید

ها و یا تغییر متقاضی داراي پروانه کاربرد موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطالعات فرم) 21
  .کشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل استاندارد استان اعالم نماید
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حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك  )22

  .به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نماید
ا در هدر صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آالینده) 23

  .باشدزمینه مرتبط با دامنه کاربرد نمی
 48متقاضی پس از وصول ابالغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت ) 24

ها در محصول کشاورزي براي همان ساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده
اداره کل استاندارد استان مراتب را جهت . ل شده به اداره کل استاندارد اقدام نمایدمحصول و تحویل پروانه ابطا

  .نمایددرج در سامانه به سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم می
در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش ) کنندهدر صورت بروز اختالف بین متقاضی و شرکت بازرسی) 25

متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و یا معاون ) اختالف موضوع در کمیته مشترك حل(بازرسی 
ذیربط ایشان و مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن 

حداکثر  ضمناً این کمیته موظف است. گیردمطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می(سازمان و آن اداره کل 
ظرف مدت پنج روز کاري نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم 

مسئولیت تشکیل کمیته مشترك حل اختالف، بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته . نماید
  . مشترك حل اختالف، قطعی و الزم االجراست

فارغ : باشدورالعمل مذکور نحوه احراز صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت بشرح زیر میبا توجه به دست) 26
هاي آموزش فنی و توانند در دورههاي کشاورزي واجد شرایط با مدرك کارشناسی و باالتر میالتحصیالن رشته

ین افراد پس از ا. شود شرکت نمایندتخصصی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم می
هاي آموزشی و احراز صالحیت فنی به عنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان طی دوره

ها از طریق سازمان جهاد زمان، مکان و نحوه برگزاري دوره. شوندبراي اخذ پروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی می
  .کشاورزي هر استان اعالم خواهد شد

بایست نسبت به اند، میداراي پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبال موفق به اخذ پروانه شده افراد) 27
  .شود شرکت نمایندهاي فنی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میگذراندن دوره

احراز شرایط و  هاي تجزیه خاك و آب و گیاه در صورتهاي گیاهپزشکی، آزمایشگاهمدیران کلینیک )28
توانند به عنوان مدیر زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میهاي فنی اعالمی از طرف دفتر محیطگذراندن دوره

 .کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند
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با تأکید بر تولید محصوالت گواهی  (ICM)هاي مدیریت تلفیقی محصوالت روش -3پیوست 

 شده

کنونی تولید محصوالت کشاورزي و با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع، امنیت و در شرایط 
سالمت غذا  عالوه بر سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در عملیات مرسوم کشاورزي  باید به  دو مرحله مهم و 

در این پنج ) ICM1(صول تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز توجه داشت، طرح مدیریت تلفیقی مح
مجموع نیازهاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کنترل آفات، . شودمرحله خالصه می

نحوه کاشت و برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در 
کشور و خارج از  نگهداري و انبارداري، توزیع محصول در سطح شهر،بازارهاي داخلی و خارجی، نحوه حمل و نقل، 

  . شود محصول خوانده می) تلفیقی(کشور، نحوه عرضه و مصرف آن مدیریت جامع 
خیزي عنوان تنها روش قابل اطمینان براي افزایش حاصل هاي شیمیایی به مدت چند دهه به کش کودها و آفت

ي کاربرد این مواد نسبت به درآمد  هزینه  یش عملکرد مورد توجه بودند، زیراخاك و کنترل آفات و در نهایت افزا
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه اما .حاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم بود

ابع خاك روزافزون مصرف کنندگان براي مواد غذایی سالم و با کیفیت، توسعه پایدار و کاهش آلودگی من تقاضاي
  اجراي .به عنوان یک روش مدیریتی تاثیرگذار مدنظر قرار گرفت ) ICM(و آب، مدیریت تلفیقی محصول 

باشد، با کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم میکه تضمین عالوه بر آن) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
ها و انرژي  سایر ابعاد کاهش مصرف نهاده کاهش مصرف کود و سم منجر به افزایش درآمد کشاورز و  با توجه به

   .تواند درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد نیز می  مصرفی
  

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

و تولید اقتصادي محصوالت زراعی را با  هاي مدرن و مناسب ترکیب شدههاي سنتی با تکنولوژيبهترین روش
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین محیط . رساندمدیریت زیست محیطی مثبت به تعادل می

 .باشدزیست و کشاورزي است و یک رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت مواد : د ازعبارتن) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
با ) ICM(هاي مدیریت تلفیقی محصول هر یک از این مولفه. باشدمغذي، مدیریت آفات و مدیریت مالی می

 . پوشانی وجود داردکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(هاي مدیریت بهترین روش

تواند براي کاهش فرسایش خاك و تحرك مواد مغذي، جلوگیري از افزایش به عنوان مثال، تناوب در کشت می
 .تر شدن مواد غذایی از طریق استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن استفاده شودآفات و متعادل

تري را ، کشاورزان از منابع موجود در مزرعه استفاده بهتر و مناسب)ICM(از طریق مدیریت تلفیقی محصول 
هاي کشاورزي داشت و در نهایت، سپس بهبود استفاده از منابع در مزرعه و کاهش وابستگی به نهاده خواهند

                                                             
1 Integrated Crop Management  
2 Best Management Practices 
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هاي مدیریتی به ها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و  اعمال بهترین شیوهکشها و علفمانند کود، آفت کش
نجر به دستیابی به یک استراتژي وري و به حداقل رساندن آلودگی است که در نهایت ممنظور افزایش بهره

 .بلندمدت و پایدار براي کل مزرعه خواهد شد

کاهش و . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM(یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
به یا جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امکان پذیر نخواهد بود، اما این امر منجر 

 .کاهش هزینه تولید و کاهش ضایعات زیست محیطی و تنوع زیستی خواهد شد

توان به عنوان روشی براي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفت که را می) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
)  ICM(بنابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی محصول . گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش . تواند در نهایت به عنوان یک روش سازگار بین دو نوع نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیردمی
تولید حداکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیست محیطی در مقابل نگرش تولید 

 .  خواهد بود مقرون به صرفه، اقتصادي و با امنیت کافی براي محصوالت کشاورزي

کند را دشوارتر می)  ICM(رسد ولی تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولاین تعریف گرچه آسان به نظر می
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(و این موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید یکپارچه 

) IWM5(هاي هرز ، مدیریت یکپارچه علف)IDM4(ها بیماري، مدیریت یکپارچه )IPM3(مدیریت یکپارچه آفات 
رابطه . دشوارتر نیز خواهد شد)  IWRM7(منابع آب  و مدیریت یکپارچه) INM6(مدیریت یکپارچه حاصلخیزي 

 .در شکل زیر نشان داده شده است) ICM(بین این اصطالحات و مدیریت تلفیقی محصول 

 

 
 و اصطالحات مرتبط)  ICM(محصول  ارتباط بین مدیریت تلفیقی -80شکل 

 

IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصول توانند به عنوان مؤلفهمی)ICM ( در نظر گرفته
هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري، هاي هرز و جنبهها، علفشوند که به طور خاص بر روي مدیریت آفات، بیماري

                                                             
1 Integrated Production 
2 Integrated Farming systems 
3 Integrated Pest Management 
4 Integrated Diseases Management 
5 Integrated Weeds Management 
6 Integrated Nutrient Management 
7 Integrated Water Resource Management 
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 IFS / IPرا پوشش داده و به نوبه خود توسط  IPMبسته ) ICM(تلفیقی محصول بنابراین مدیریت . تمرکز دارند

از لحاظ فنی، اگر دام وجود . شوداشتباه در نظر گرفته می ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . محصور شده است
تلفیقی محصول باید استفاده شود، ولی بدون در نظر گرفتن وجود دام در مزرعه، مدیریت  IPیا  IFSداشته باشد، 

)ICM (تري خواهد بوداصطالح مناسب. 
 

 )ICM(راهکارهایی اجرایی مدیریت تلفیقی محصول

کشت و توسعه محصوالت کشاورزي معموال به معناي تمرکز یک محصول مشخص و واحد در یک منطقه 
ک محصول به جاي آن که عملیات مدیریتی براي ی  ) ICM(در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. محدود است

  هاي کشاورزي و مدیریتی براي کل مزرعه به عنوان یک جمعیت واحد به کار برده انجام شود، کلیه عملیات
در نظر گرفتن موارد زیر یک شروع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید . شود مانند عملیات کاشت و برداشتمی

  :باشدمحصوالت کشاورزي می
  .باشدبازاریابی، انتخاب نوع محصول و مدیریت پس از برداشت محصول میریزي مناسب شامل برنامه -
هاي تولید و مدیریت آفات، از جمله نوع خاك و هاي تولید با توجه به تمام جنبهانتخاب مناسب محل -

  .زهکشی، مشکالت آفات گذشته، مواد مغذي خاك و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
ول شامل فعالیت آفات، نیازهاي آبیاري و مشکالت زهکشی و همچنین شناسایی مشکالت تولید محص -

  .سالمت عمومی محصول در هر مرحله از تولید
آوري آمار و اطالعات در خصوص تاریخچه زمین مورد نظر از جمله مشخصات زمین، نوع و میزان جمع -

 .کش و کود، و آفات اصلی موجود در منطقهکاربرد آفت

پیگیري و بررسی تصمیمات مدیریتی پس از فصل تولید براي بهبود : و هزینهتجزیه و تحلیل سود 
 .سودآوري

هاي کاهش مصرف مواد شیمیایی استراتژي: هاي تولیدبه محل هاي مدیریتی براي کاهش وروديگزینه
ده از نوع، وري در استفاافزایش بهره. وري گرددتواند موجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهرهمی

-براي کاهش وابستگی به ورودي ها و طراحی مجدد سیستم کاشت و برداشتمیزان و زمان مصرف صحیح ورودي
  .باشدمیها 

شامل کاهش شخم؛  هاوري از وروديهاي مناسب براي به حداکثر رساندن بهرهاستراتژي: هاکارایی ورودي
هاي تحمل آفات، شناخت آستانه اقتصادي براي هر آستانهها، استفاده مناسب از کشآفت کاهش مصرف کود و

سازي تعامالت بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خاك و حداکثرها براي پیشورودي، استفاده از مدل
- اي در هزینهکاهش کشت تک محصولی باعث صرفه جویی قابل مالحظه. باشدبین خاك و مدیریت محصول می

در ابتدا به عنوان ابزاري براي مدیریت آفات کشاورزي توسعه ) ET(هاي اقتصادي ستانهشود، آهاي ورودي می
ها، کود و آبیاري نیز اعمال شده هاي هرز و بیماريهاي تولید مانند علفیافته است و پس از آن به سایر مؤلفه

  .است
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محصوالت گواهی براي استفاده در ) کود، بذر و سم( هاي مجازنهاده فهرست مواد و - 4پیوست 

  شده
  فهرست کودهاي مجاز -الف

از نظر تطابق ) کودهاي شیمایی، آلی، زیستی، مواد بهساز خاك (براي اطمینان از کیفیت انواع مواد کودي 
ها  هر ماده کودي مورد استفاده حتما بایستی از داراي شماره ثبت محتوي با برچسب و نیز از نظر غلظت آالینده

براي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد . باشدز مواد کودي بدون شماره ثبت ممنوع میباشند و استفاده ا
توان اقدام نمود اول با مراجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کودي کشو مؤسسه استفاده به دو طریق می

روش . نام یا شماره ثبت اصالت ماده کودي را جستجو نمودو درج  www.swri.irتحقیقات خاك و آب به نشانی 
شماره ثبت مندرج برچسب روي بسته کود مورد نظر  خریداران می توانند دوم استفاده از سامانه پیامکی است که

  .پیامک کنند 3000646424را به شماره 
 

  فهرست سموم مجاز -ب
 40تا  38هاي خرما در جداول هاي مجاز باغکش، قارچهاکشها، کنهکشمهمترین سموم مورد استفاده براي آفت

  . ذکر شده است
  هاي کاربردي مجازکشفهرست آفت - 38جدول  

 نام آفت کش نام ردیف

 زنجره خرما –شپشک معمولی خرما  -کرم میوه خوار -کرم گرده خوار دیازینون 1

 زنجره خرما )دورسبان(کلرپریفوس  2

 زنجره خرما )رلدان(کلرپایریفوس متیل  3

 کرم گرده و میوه خوار )کنسالت(هگزافلوموردن 4

 
  هاي کاربردي مجازکشفهرست کنه -39جدول 

 نام آفت کش نام عمومی ردیف

 کنه تارتن خرما نیسرون 1

 کنه )18تدیون وي (تترادیفون  2

  
  هاي کاربردي مجازکشفهرست قارچ - 40جدول 

 نام آفت کش نام عمومی ردیف

 قارچ اکسی کلرور مس 1

 قارچ مخلوط بردو 2

 کنترل بیماري خامج بنومیل 3
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 ها کشتجزیه خاك، آب، گیاه، کود و آفت هاي روش -5ست پیو

  هاي تجزیه خاك، آب گیاه و کودروش -الف
هاي ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاك و آب در نشریات زیر براي تجزیه خاك، آب، گیاه و کود از روش

  . مراجعه گردد www.swri.irبه پایگاه الکترونیکی به نشانی 
  هاي تجزیه گیاهروش - 1
  هاي تجزیه شیمیایی خاك و آبشرح روش - 2
  هاي تجزیه کودروش - 3

  

  ها براي ارزیابی محصوالت گواهی شدهکشباقیمانده آفتهاي استخراج و آنالیز روش -ب
به  1392ها در محصوالت کشاورزي در سال کشگیري باقیمانده آفتهاي اندازهاستاندارد ملی براي روش

ها به روش کشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه - مواد غذایی با منشا گیاهی«با عنوان  17026شماره 
 /سنجی جرمی متوالی پس از استخراجطیف -یا کروماتوگرافی مایع/سنجی جرمی وطیف -کروماتوگرافی گازي

تهیه و »  روش آزمون- روش کچرز-(dispersive SPE)جداسازي استونیتریلی و پاکسازي با فاز جامد پخشی 
 -BS- EN15662 "لذا این استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با عنوان . تدوین شده است

2008-Foods of plant origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS 
following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-

method"  ها از کشروش استخراج باقیمانده آفتسازي ترجمه و تدوین شده است به عنوان بهترین مرجع یکسان
هاي آبی و خاك نیز قابل نمونهاستاندارد با کمی تغییرات براي  شود بعالوه اینمحصوالت کشاورزي محسوب می

  :لینک دسترسی به این استاندارد عبارت است از باشدکاربرد می
 http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946( 

 
  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده -41جدول 

 توضیحات تواتر اندام زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
 اندام خوراکی

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

با هدف کنترل حد مجاز  آالینده ها 
 در محصول

2 

  عناصر  غذایی ضروري
N 
P 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu 
B 

زمان توصیه شده براي 
 زدن گیاه

 برگ
بسته  نیاز بر اساس 
درخواست کارشناس 

 توصیه کودي
 با هدف مدیریت تغذیه گیاهی
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  کنندگان کارگروه اصلیفهرست اسامی هماهنگ

  آقاي دکتر کامبیز بازرگان  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي
  آقاي دکتر سعید سعادت  دفتر محیط زیست وسالمت غذا
  آقاي مهندس محمد حسین کریمی  دفتر محیط زیست وسالمت غذا

  
  کنندگان و دبیران تخصصی موسسات مادريهماهنگ 

  آقاي دکتر حامد رضایی  موسسه تحقیقات خاك و آب 
  آقاي مهندس یوسف رضا باقري

  خانم مهندس تبسم قطبی  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

  آقاي دکتر عبداالمیر راهنما   موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
  خانم دکتر سارا سنجانی

  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

آقاي دکتر ابوالفضل گلشن  ،آقاي مهندس رضا فامیل مومن  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 
  تفتی

   
  عنوان نگارندگان

 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 
   گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده ها     سعید سعادت

 مدیرت تلفیقی محصول   امیدواريشهرام 
 معرفی محصول و شرایط عمومی و اختصاصی تولید آن  عبدالحمید محبی

   
  میر ناصر نویدي و علیرضا سید جاللی سید، علی زین الدینی  

 قبل از کاشت  مدیریت

 ویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شده

  اقلیم مناسب
  انتخاب زمین نخلستان

 یعقوب حسینی، حامد رضایی، یوسف رضا باقري

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت
  روش نمونه برداري خاك

  روش نمونه برداري آب
  آنالیزهاي خاك،آب و گیاه مورد نیاز در نظام محصوالت گواهی شده

عزیز تراهی، احمد مستعان،حجت دیالمی، مسعود لطیفیان، 
  امانیحوري، مجید  مجید علی

  

  خرمامدیریت آماده سازي و کاشت 
  سازي بستر کشت آماده

خصوصیات مختلف ارقام خرما و پیشنهاد ارقام سازگار براي توسعه محصول  
  گواهی شده
  کشت نهال

  انتخاب الگو و سیستم کشت

  انتخاب زمان کشت نهال
  آبیاري 
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فرهاد نژاد شیرازي، مجید بصیرت، یعقوب حسینی، عبدالحمید محبی، مرتضی پوزش
 رجالی، 

  

  مدیریت داشت محصول
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

 نمونه برداري گیاه و تجزیه آن
عالئم بیش بود و کمبود عناصر غذایی در خرما و 

  راهکارهاي مدیریت آن
تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و 

  محصوالت گواهی شدهگیاه با تاکید بر 

 حامد رضایی، یوسف رضا باقري
در ) نیترات و عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده
  محصوالت گواهی شده

  عبدالحمید محبی،نرگس حسینی،حامدرضایی
  مدیریت آب وآبیاري براي تولید محصول گواهی شده

  هاي آبیاري نخل خرما روش
  ریزي آبیاري برنامه

فرهاد نژاد شیرازي، مجید بصیرت، عبدالحمید محبی، مرتضی پوزشیعقوب حسینی، 
 رجالی، 

  

معرفی عوامل محیطی و تنشهاي موثر غیرزنده محیطی 
  بر محصول و چگونگی مقابله با آنها

  شوري آب و خاك

بتول صمدانی رویا ارباب تفتی، حسین خباز جلفایی، زا زنده محیطی و مدیریت معرفی عوامل زنده خسارت 
  آنها به منظور تولید محصول گواهی شده

حوري، مجید  عزیز تراهی، احمد مستعان،حجت دیالمی، مسعود لطیفیان، مجید علی
 امانی

  

  مدیریت برداشت و پس از برداشت
  رسیدگی فیزیولوژیکی محصولمرتبط با شاخص هاي 

  نکات و عوامل حین برداشت خرما
  ها در محصول وضعیت آالینده

حوري، مجید  تراهی، احمد مستعان،حجت دیالمی، مسعود لطیفیان، مجید علیعزیز 
 امانی

   

بسته بندي، انبارداري، (مدیریت پس از برداشت 
  محصوالت گواهی شده )...برچسب گذاري و

دستورالعمل برداشت و پس از برداشت بهداشتی براي   ابوالفضل گلشن تفتی
  تولید خرماي گواهی شده

  توصیه ها و مالحظات زیست محیطی  محسن مروتی 
،موسسه تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی موسسه تحقیقات خاك و آب،

  منابع مورد استفاده  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

  پیوست ها  

  برخی تعاریف مورد نیاز -1پیوست  سعید سعادت، محمد حسین کریمی
  گردش کار دریافت نشان حدمجاز -2پیوست

) ICM(روشهاي مدیریت تلفیقی محصوالت -3پیوست  شهرام امیدواري
  با تاکید بر تولیدات محصوالت گواهی شده

کود،بذر و (فهرست مواد ونهاده هاي مجاز   -4پیوست  موسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
  براي استفاده در محصوالت گواهی شده) سم

روشهاي تجزیه خاك،آب،گیاه،کود و آفت  -5پیوست  وحیده مهدوي، حامد رضایی
  کش
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