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 1                                                                                                                  دستورالعمل تولید خربزه گواهی شده 

 

  )پیش گفتار(مقدمه  - 1
هاي مختلفی را براي تأمین غذاي خود سپري نموده و متناسب با جمعیت، بشر از ابتداي خلقت تاکنون دوره

 اما. هاي متمرکز امروزي را تجربه نموده استهاي گوناگون شکار تا کشتهاي روز از شیوهشیوه زندگی و تکنولوژي
. آنچه در حال حاضر مهم جلوه نموده است دیدگاه و نگرش انسان به امنیت غذایی با مفهوم امروزي آَن  است

دهد در چند دهه گذشته با افزایش شدید جمعیت و نیاز به غذاي بیشتر دیدگاه انسان از بررسی سوابق نشان می
ورزي هم، مانند یک کارخانه بایستی با مصرف کشاورزي سنتی به کشاورزي صنعتی تغییر یافت؛ بدین معنی که کشا

اینچنین دیدگاهی در چند . را تولید کند تا بیشترین سود حاصل گردد) محصول(هاي بیشتر حداکثر خروجی نهاده
دهه گذشته، باورها و تجربیات خردمندانه بشر از طبیعت و کشاورزي را تحت تأثیر خود قرار داد و منجر به بروز 

رغم توسعه، امنیت غذایی ها به حدي بود که علیهاي ناپایداري اکوسیستمنشانه. متعددي گردیدهاي ناپایداري
امنیت غذایی با مفهوم تأمین غذاي کافی، سالم و مغذي براي همه افراد . انسان در معرض تهدید جدي قرار گرفت

هاي مختلف مورد تأکید بوده زمانها بر اساس ترجیحات غذایی از جمله مفاهیمی است که در جامعه در همه زمان
ها همانند کود نهادهرزي بسیاري به دلیل مصرف نادرست شود مواد غذایی کشاودر موارد بسیاري مشاهده می. است

هاي شیمیایی همانند نیترات، ، آلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك و آب و مدیریت نادرست دچار آلودگیو سم
گردد تا جایی که هم اکنون نگرانی از کیفیت یمانده سموم و آلودگی میکروبی مینیتریت، فلزات سنگین، باق

در چنین شرایطی در کشورهاي مختلف . هاي اصلی مردم تبدیل شده استمحصوالت کشاورزي به یکی از دغدغه
شاورزي توان به عملیات کاز جمله آنها می. هاي متنوعی براي گواهی محصوالت کشاورزي تعریف گردیدسامانه
در کشور ایران نیز تولید محصوالت گواهی شده در قالب دو استاندارد پیگیري . و ارگانیک اشاره نمود) GAP( 1خوب

الزامات تولید، فراوري، بازرسی و صدور گواهی، برچسب «اول تولید محصوالت ارگانیک که با استاندارد . گردید
-شکل گرفت و دوم تولید محصوالت با نشان حد مجاز آالینده» )11000(گذاري و بازار رسانی مواد غذایی ارگانیک 

ها در محصوالت صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده«ها که با استاندارد 
  . پا برعرصه گذاشت» کشاورزي

و تسریع در مراحل اداري وتشویق  ها با هدف تسهیلمجاز 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 

  .راه اندازي گردید) cerganic(موسوم به سرگانیک  پایگاه اطالع رسانی محصوالت ارگانیک و گواهی شدهآن 
هاي فنی تولید ها نیاز به در اختیار داشتن دستورالعملگواهی حد مجاز  آالیندهبراي اجرایی و عملیاتی نمودن 

به همین دلیل تفاهم نامه همکاري فیمابین . محصوالت گواهی شده متناسب با استاندارد آن کامالً مشهود بود
ر اساس قراردادي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و دفتر محیط زیست و سالمت غذا منعقد گردید که ب

تهیه و تدوین و دستورالعمل محصوالت گواهی شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي واگذار گردید تا 
ها با مشارکت مؤسسات این دستورالعمل. در قالب کمیته اجرایی مشترکی مورد بررسی و تأیید نهایی قرارگیرد

، مؤسسه تحقیقات ویج کشاورزي به ویژه مؤسسه تحقیقات خاك و آبتحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و تر
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات فنی و مؤسسه پزشکی، گیاه

                                                             
1 Good Agriculture Practice (GAP) 
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اي از دستورالعمل مهندسی کشاورزي و به درخواست دفتر محیط زیست و سالمت غذا تهیه و تدوین شد که نسخه
  . گرددگواهی شده ارائه می ربزهختولید 
  

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

به عنوان گامی مهم  1هتواند با تولید محصوالت گواهی شداین مهم می. باشدمدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی می
ها در یندهدستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آال« .در این عرصه محقق شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید محصوالت گواهی شده،  »محصوالت کشاورزي
هاي نوین، ساده سازي سامانهاین دستورالعمل با بهره مندي از . مورد بازنگري مجدد قرار گرفت 1397در سال 

حد مجاز را تسهیل و تسریع نموده  هاي تخصصی، فرایند دریافت نشانها و شرکتفرآیندها و استفاده از خدمات رسان
رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرس و یا پایگاه اطالع 2براي اطالعات بیشتر به پیوست . است

cerganic.maj.ir توان مراجعه نمودمی .  
 

  ICM(2(مدیریت تلفیقی محصول  - 3
کشاورزي است که اجراي آن تضمین روشی مناسب براي تولید محصوالت ) 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 تولید هاي سنتی با فناوريدر این نوع مدیریت، بهترین روش. کشاورز را بهبود دهد

این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل . رساندعی را با مدیریت زیست محیطی به تعادل میاقتصادي محصوالت زرا
-پیچیده بین محیط زیست و کشاورزي است و داراي رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

ل، مدیریت عناصر عبارتند از مدیریت اراضی، مدیریت محصو) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول  .باشد
هاي مدیریت روشها با بهترین ر یک از این مؤلفهه. باشدها و مدیریت مالی میغذایی، مدیریت آفات و بیماري

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

  
 اختصاصی تولید آن شرایط عمومی و وخربزه معرفی  -4

دا اولیه میوه خربزه را مناطق جنوب آسیا، خربزه گیاهی است یکساله و علفی است که برخی از محققان مب
دانند و به همین دلیل معتقدند کشاورزان ایرانی و افغانی آسیاي مرکزي و آسیاي صغیر به ویژه ایران و افغانستان می

در زمان ساسانیان خربزه در کشور ایران وجود داشته که شواهد . دهندبهترین و مرغوب ترین خربزه را پرورش می
دهد در زمان انوشیروان مطالعات سایر تاریخ نویسان نشان می. کندشناسی این حقیقت را تأیید میو باستانتاریخی 

                                                             
1 Certified Crops 
2 Integrated Crop Management 
3 Best Management Practice 
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کشت . کردندپادشاه ساسانی کشت و پرورش گیاه خربزه رواج داشته است و از خربزه به عنوان یک میوه استفاده می
رمسار، ورامین، خراسان رضوي و خراسان این محصول در مناطق خشک، حاشیه کویرها و در مناطقی مانند گ

 .جنوبی از تولید کمی و کیفی باالیی برخوردار است

دو یک پایه و داراي گل  Cucumis melon L اي و رونده از خانواده کدوئیان با نام علمیخربزه گیاهی است بوته
ها که به طور متناوب بر روي ساقه هاي پهن و پرزدارو نر، ریشه مستقیم و ساقه طویل و خزنده، برگجنسی یا ماده 
هاي محوري اي خربزه از ریشۀ اصلی با ریشهسیستم ریشه. هاي فرعی استساقۀ اصلی داراي ساقه. قرار گرفته است

  . استتشکیل شده 
در  )یا کامل(هاي نر، گل هاي ماده و هرمافرودیت گل .باشندخربزه گیاهی یک پایه بوده، داراي سه نوع گل می

نصف روز  کمتر ازهاي نر عمر مفید گل .هاي کامل استها بیشتر از گلهاي نر ظاهر می شوند و تعداد آنابتدا گل
 .است )چهار یا پنج ساعت(

 )Sex expression(تظاهر جنسیت، این سه نوع گل روي یک بوته خربزه ممکن است سه تظاهر متفاوت فاز زایشی 
 شوند هاي ناقص نر بر روي یک بوته دیده می و گل) هرمافرودیت(کامل دوجنسی هاي  گروه اول گل .ایجاد کنند

)Andromonocious .(هاي گونه  در حدود دوسوم نمونهmelo بنابراین طبیعی . داراي چنین تظاهر جنسی هستند
هاي  امی جمعیتتقریباً تم. ها یا ارقام تجاري خربزه و طالبی در این گروه قرار بگیرند است که بسیاري از جمعیت

هاي ناقص نر روي یک  هاي ناقص ماده و گل گروه دوم، گل. هستند Andromonociousبومی کشور داراي تظاهر 
گروه . شوند سوم ذخایر ژنتیکی این گونه را شامل می که در حدود یک) Monocious( بوته، جدا از هم دیده شوند

هاي ژن را شامل شده و داراي تظاهر جنسی  موجود در بانک Cucumis meloهاي  سوم، تعداد بسیار اندك از نمونه
Hermaphrodite شوند تظاهر جنسیت در خربزه  هاي کامل روي بوته مالحظه می باشند که فقط داراي گل می

هاي ناقص ماده درروي  هایی که تماماً داراي گل در حال حاضر امکان تولید پایه. اي دارد کنترل ژنتیکی نسبتاً ساده
از نظر گیاه و طالبی، میوه خربزه .هاي کامالً دوجنسه فراهم آمده است گیري از پایه ، با بهره)Genocious(ه باشند بوت

میوه . اندازه، شکل، رنگ، نرمی و سفتی میوه در بین ارقام مختلف در دنیا و ایران فرق می کند. شناسی سته است
رنگ خربزه نیز متنوع بوده و . اي و غیره می شودده، استوانهخربزه به اشکال گرد، شلجمی، بیضوي، تخم مرغی، کشی

  . باشنددار میرنگ پوست میوه سبز، سفید، زرد، نارنجی و گاهی لکه
این محصول  هشود و کشور ما پس از چین و ترکیه سومین تولیدکنندخربزه تقریباً در اکثر نقاط ایران کشت می

تهـران، قـزوین،  سیستان و بلوچستان، سمنان، جمله خراسان کشور از هاي مختلفخربزه در استان. در جهان است
 .شودکشت می یزد خوزسـتان، فارس، اصفهان، گلستان و
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  مدیریت قبل از کاشت -5
  هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شدهویژگی - 1- 5
  مناسب اقلیم -1- 5-1

همانند سایر گیاهان تیره (با توجه به منشا این گیاه که از منطقه شرق افریقا می باشد، طبیعی است که خربزه 
با تابستان طوالنی و درجه حرارت باال مناسب  مناطق کلی طور به. باشدطالب آب و هواي گرم و آفتابی ) کدوئیان

بنابراین . این گیاه یک ساله بوده و در شرایط کشت در مزرعه احتیاج به فصل رشد طوالنی دارد. کشت خربزه است
هواي مرطوب مناسب رشد خربزه نیست و میوه . نباید در مناطقی با فصل کشت کوتاه و سرماي زود رس کشت شود

. باشد می مؤثر بسیار هوازاد قارچی هايبیماري اشاعه در مرطوب هواي اینکه ضمن شود یرین نمیدر این نوع هوا ش
 ذکر شایان. گردد می گیاه این در میوه شدن شیرین باعث طوالنی و خشک گرم، هواي که است داده نشان تجربه
نبوده و در چنین شرایطی میوه طعم ندگی هم باشد مناسب خربزه بار با توأم و بوده طوالنی اگر ابري هواي است،

گراد شروع به جوانه درجه سانتی 12-15خربزه معموالً در درجه حرارت  بذر. کند مطبوع و کیفیت الزم را پیدا نمی
 35 از تر باال دماي. باشد گراد میدرجه سانتی 25-30مناسب ترین درجه حرارت براي رشد و نمو آن  و کند زدن می

 طوري باید زراعی تقویم این بر بنا دهدمی کاهش را عملکرد و کندمی محدود را هاگرده کنش ،گرادسانتی درجه
  . شود انجام درجه 30 از تر پایین دماهاي در افشانی گرده که شود تنظیم

  .باشدبا توجه به موارد فوق نیازهاي اقلیمی خربزه مطابق با جدول ذیل می
  

 نیازهاي اقلیمی خربزه -1جدول 

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 

Precipitation of 
growing 

cycle(mm) 

550-500 500-400 400-300 300-200 - <200 

550-600 600-700 700-1000 1000-1300 
 

>1300 

Mean temp. of the 
growing cycle 

(ºC) 

26-24 24-22 22-20 20-18 - <18 

26-28 28-30 30-32 32-35 
 

>35 

Relative humidity 
of growing cycle 

(%) 

45-30 30-24 24-20 <20 - - 

45-60 60-80 80-90 >90 - 
 

  
  ب زمینانتخا - 1-2- 5

غذایی  که داراي مواد هاي حاصلخیز درخاك ولی تنها شود هاکشت می انواع خاك طیف وسیعی از خربزه در
 لوم  سیلتی یا شنی هاي طورکلی خربزه خواهان زمین به. دهد می بهترین نتیجه را معدنی کافی باشند، آلی و

 که مناطقی در معموالً. ندارد شد خوبی ر رسی و نسنگی هاي خاك در و بوده مناسب زهکشی با حاصلخیز
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 مطلوبی نتیجه رسی شنی هاي خاك اراضی با از استفاده باشد، موردنظر زودرس محصول و بوده کوتاه گرما فصل
 کود از استفاده. دهد می خوبی و محصول کرده رشد خوبی به خربزه هایی خاك چنین در. نمود خواهد عاید را

 افزایش در و بوده ضروري بسیار این گیاه زراعت در وآلی شیمیایی کودهاي همچنین و کامالًپوسیده دامی
 چنانچه. است 7 تا 6 بین خربزه کاشت براي pH ترین مناسب. دارند سزایی تأثیر به محصول کیفیت و عملکرد

 در سبز به مایل زرد رنگ به ها برگ و یابد می کاهش آن رشد شود، اسیدي کشت هاي درخاك گیاه این
 تشکیل محوري هاي باریشه اصلی ریشه از و است عمیق نسبتاً و گسترده گیاه دراین ریشه سیستم .آیند می

 تر کوتاه اصلی ریشه. شوند می پراکنده خاك رویی در اکثراً جانبی انشعابات. رود می فرو خاك عمق به شده که 
مترنیز 3تا2به است ممکن جانبی هاي ریشه طول. رسد می متر1 حدود تا آن طول و بوده جانبی هاي از ریشه

حداقل  که ببرد باال حدي به را ریشه امالح مقدار تواند می خاك در اسمزي فشار افزایش با اندام این. برسد
در  خربزه دلیل همین به. کند جذب نیز را خاك کلوئیدهاي و ذرات روي پوششی هاي آب حتی خاك رطوبت
خربزه به دو صورت دیم و آبی . است مناسب بسیار محصولی زیاد خشکی و باال نمک میزان با کویري مناطق

متر است البته خاك باید داراي خلل  سانتی 50- 150عمق مناسب خاك براي کشت خربزه بین . شود کشت می
نیازهاي  .باشد زیمنس بر متر می دسی 4شوري کمتر از  الکتریکی مطلوب براي رشد خربزه و فرج باشد، هدایت

براي استفاده از این جداول دانستن نکات ارائه شده در ذیل  .ارائه شده است 2در جدول نما خربزه  خاکی، زمین
  :الزم است

 هـاي  در ارزیابی تناسب اراضی براي نباتات گوناگون، نیازهـاي آن گیاهـان از نظـر شـرایط اقلیمـی و مشخصـه      
طـور جداگانـه بـراي اقلـیم، خـاك و       صـورت جـداولی بـه    نیازهـا غالبـاً بـه    این. باشد نما مورد نیاز می خاك و زمین

 .اند و در هر یک از این جداول براي هر گیاه، حاالت زیر تعریف گردید نما ارائه شده زمین
  براي هر ویژگی، چهار سطح محدودیت در نظر گرفته شده است

  )S1, 0, 95-100(مطلوب است هاي اراضی براي رشد گیاه  و کیفیت ها مشخصه: بدون محدودیت
هـا تـأثیر کمـی بـر کـاهش عملکـرد        محدودیت. ها براي رشد گیاه تقریباً مطلوب است مشخصه: محدودیت کم

  ). S1, 1, 85-95(درصد عملکرد مطلوب است  80محصول دارند و عملکرد محصول بیش از 
هـا تـأثیر متوسـطی بـر کـاهش       محـدودیت . براي رشد گیاه نسبتاً مطلوب است ها مشخصه: محدودیت متوسط

درصد عملکرد مطلـوب اسـت و سـودآوري محصـول نیـز       80تا  40عملکرد محصول دارند و عملکرد محصول بین 
  ).S2, 2, 60-85(نسبتاً قابل قبول است 

ها تأثیر زیادي بـر کـاهش عملکـرد     محدودیت. براي رشد گیاه کم است ها مطلوبیت مشخصه: محدودیت شدید
و سـودآوري محصـول خیلـی کـم      درصد عملکـرد مطلـوب اسـت    40تا  20ملکرد محصول بین محصول دارند و ع

 ).S3, 3, 40-60(است 
ها تأثیر خیلی زیـادي بـر کـاهش     محدودیت. براي رشد گیاه نامطلوب است ها مشخصه: محدودیت خیلی شدید

نـه سـودآوري بـراي    درصد عملکرد مطلـوب اسـت و هیچگو   20تا 0عملکرد محصول دارند و عملکرد محصول بین 
  ).N1& N2, 4, 0-40(گردد  محصول وجود ندارد و براي نوع کاربري اراضی مورد نظر توصیه نمی
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 نما براي خربزه نیازهاي خاکی و زمین -2جدول 

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 (%) (1) 0-1 1-2 2-4 4-6  >6 
  (2) 0-2 2-4 4-8 8-16  >16 
  (3) 0-4 4-8 8-16 16-30 30-50 >50 

Wetness (w)       Flooding F0 - - F1 - F2+ 
Drainage (4) good moderate imperfect poor and poor but poor not 
  (5) imperfect moderate Good Aeric drainable Drainable 

Physical soil       characteristics (s)       

Texture/structure 
SL, L, 

SiCL, SiL, 
CL, Si 

LfS, SCL, 
SC 

C<60s, S, 
Co, LS, 

SiCs, SiC 

C>60v, 
C<60v, 
C>60s, 
LcS, fS 

- Cm, SiCm, 
cS 

Coarse fragment(vol%) 0-3 3-15 15-35 35-55  >55 
Soil depth(cm) >150 150-100 100-75 75-50  <50 
        CaCO3 (%) 0-20 20-40 40-50 50-60 >60 Primary 
  Secondary 0-6 6-15 15-25 25-35 >35 
Gypsum(%) 0-20 20-30 30-40 40-50  >50 

Soil fertility 
characteristics (f) 

Apparent CEC (cmol(+)/kg 
clay) >24 24-16 <16(-) <16(+) 

Base saturation (%)  >50 50-35 35-20 <20   Sum of basic cations 
(cmol(+)/kg soil)  >5 5-3.5 3.5-2 <2   
  

pH(H2O)  6.5-6.0 6.0-5.8 5.8-5.5 5.5-5.0 <5.0 

 6.5-7.0 7.0-7.6 7.6-8.0 8.0-8.5  >8.5 
Organic carbon (%)(6) >2 2-1.2 1.2-0.8 <0.8   Salinity and Alkalinity(n)       EC(dS/m) 0-3 3-4 4-6 6-8 >8  ESP(%)   0-8 8-15 15-20 20-25 >25   

انتخاب زمین پیشنهاد گردید الزم است  موارد زیر نیز مورد توجه قـرار    عالوه بر موارد عمومی که در باال براي
  . گرفته و عملیاتی شود

  .با توجه به سوابق کشت و کار در آن حداقل در سه سال گذشته از فاضالب استفاده نشده باشد -1
 .متر از آن فاصله داشته باشد  50-100و یا حداقل هاي اصلی قرار نگرفته باشد در مجاورت جاده -2

 .هاي سم و کود غیرمعتبر و به مقادیر زیاد استفاده نشده باشدهاي قبلی از نهادهدر کشت -3
  .سموم نباشد و هاي غیرمجاز فلزات سنگینخاك مورد استفاده حاوي غلظت -4
-نگردد زیرا باعث افزایش فرسایش خاك میدر اراضی با شیب باال و با مدیریت ضعیف حفاظت خاك کشت  -5
هاي باالتر بایستی مدیریت حفاظت خاك به نحوي درصد بوده در شیب 8-12شیب عمومی مناسب کمتر از . گردد

  .باشد که فرسایش خاك مشاهده نشود
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 لذا دارد زیادتري گسترش کنند، هایی که رطوبت زیادي را در خود ذخیره میچون عامل بیماري در خاك -6
 طی در که زمینی ترجیحا. شود انتخاب جالیزي نباتات کشت براي سبک هايزمین که نمود سعی باید االمکان حتی

  .است ترمناسب باشند نشده کشت آن در کدوییان گذشته سالیان
 با همراه ساله چند زراعی هايتناوب دارند، زاییبیماري مشخصی هايمیزبان روي بیماري عوامل آنجائیکه از - 7
-می وارد تناوب در که شود استفاده گیاهانی از زراعی هايتناوب در لذا. بود خواهند مؤثر بسیار بیماري کنترل در آیش
  . نباشد مذکور گیاه ریشه روي حیات ادامه به قادر بیماري عامل و نگرفته قرار بیماري عامل میزبانی دامنه در شود

  

  کشت مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از - 5-2
برداري و تجزیه خاك و آب نسبت بـه توصـیه کـودي    قبل از کشت محصول خربزه الزم است ضمن انجام نمونه

بدین منظور نسبت به تهیه نمونه خاك و آب به صورت زیـر اقـدام نمـوده و    . براي مصرف کودهاي پایه اقدام نمود
گردد تا بر اساس نتایج تجزیه خاك و آب نسبت به هاي مورد تأیید ارسال ها براي تجزیه به آزمایشگاهسپس نمونه

عالوه بر تجزیه خاك و آب براي عناصر غذایی گیاه و . توصیه کودهاي مورد نیاز به صورت پایه و سرك اقدام گردد
هاي انـدازه  فهرست و دوره 3شوند که در جدول گیري واقع میتوصیه کودي، فلزات سنگین آالینده نیز مورد اندازه

  .ن آمده استگیري آ
   

  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
برداري از خاك بایستی بر اساس استانداردهاي نمونه. گیري دست خوش تغییرات نشونداندازه برداري تابین 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: بردارينمونهالگوي 
باشد که در این نوع وابستگی به وابستگی مکانی موسوم می. مناطقی هستند که فاصله آنها از همدیگر دورتر است

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

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

                                                             
راهنماي  :سازمان ملی استاندارد ایران، قسمت دوم10962-1برداري استاندارد هاي نمونهراهنماي طراحی، برنامه :کیفیت خاك، قسمت اول ١

 )10962- 3 استاندارد( راهنماي ایمنی: و قسمت سوم) 10962- 2استاندارد( برداريهاي نمونهروش



 تولید خربزه گواهی شدهدستورالعمل                                                                                                                    8

 

 
  نمونه برداري منظم -1شکل 

  

این روش و الگو در کشاورزي . گیرددر منطقه موردنظر انجام میN ،W،S ،  Xکه به صورت  :الگوي نامنظم - 2
  .کاربرد وسیعی دارد) زراعت و باغبانی(

  
 Xو  Wنمونه برداري نامنظم به صورت - 2شکل 

  

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 برنامه منظور نقاط نمونه

  . شوندتعیین می

  
  نمونه برداري تصادفی -3شکل 

 
اي تقسیم شده و تعداد هاي شبکهدر این روش منطقه به تعدادي سلول :اينمونه برداري تصادفی طبقه - 4

  . شوندبرداري بطور تصادفی انتخاب میمشخصی از نقاط نمونه 
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  اينمونه برداري تصادفی طبقه - 4شکل 

  
  براي اراضی کشاورزي زراعی . شودمعموالً این عمق با توجه به اهداف موردنظر تعیین می :عمق نمونه برداري

  . شودسانتی متري در نظر گرفته می 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 کنند :هاترکیب نمونه

  . نمایندخلوط کرده و یک نمونه مرکب تهیه مینمونه انفرادي را با یکدیگر م 25در این حالت حداقل 
اي یا مارپیچی استفاده استوانه) اوگر(برداري برداري خاك از مته نمونهبراي نمونه :وسایل و ابزار نمونه برداري

هاي مرطوب مناسب هاي شنی و خشک و نوع مارپیچی باز براي خاكاي بسته، براي خاكشود که نوع استوانهمی
بایستی دقت نمود که . توان از بیلچه و یا بیل استفاده کردبرداري میدر صورت عدم دسترسی به مته نمونه. باشدمی

  .وسیله نمونه برداري فاقد هر گونه آلودگی و زنگ زدگی باشد
هاي خاك بایستی ضمن استحکام کافی احتمال آلودگی ظروف نگهداري نمونه: هانقل و نگهداري نمونهوحمل
همچنین . باشدبدین منظور استفاده از ظروف پلی اتیلنی دهانه گشاد مناسب می. را به حداقل برساندو تغییر 

هاي خاك بایستی بالفاصله نمونه. برداري نیز عاري از هر گونه آلودگی باشدبایستی توجه داشت که خود ظرف نمونه
  . برداري به آزمایشگاه منتقل شوندپس از نمونه

درج ... هاي خاك بایستی مشخصات محل نمونه برداري، زمان، عمق، نام نمونه بردار ونمونه برروي :برچسب زنی
گردیده و بر روي ظرف و یا داخل آن قرارداده شود به نحوي که امکان ازبین رفتن یا پاك شدن آنها وجود نداشته 

  در اختیار آزمایشگاه قرار  پس از انتقال نمونه نسبت به خشک کردن آن و سپس الک نمودن آن اقدام و. باشد
  .گیردمی

برداري بهترین شرایط نمونه. برداري از مزارع یک ماه قبل از کشت استبهترین زمان نمونه :برداريزمان نمونه
زمین . باشدروز پس از گذشت آبیاري می 3-5خاك زمانی است که خاك به اصطالح گاورو شده باشد که معموالً 

وز مشکل در نمونه برداري و رفت و آمد در مزرعه و زمین خیلی خشک به علت مشکل در خیلی مرطوب به دلیل بر
خاك داخل مته قبل از در خاك خشک همچنین . براي نمونه برداري مناسب نیستوارد نمودن مته در زمین سخت 

  .برداري نیستلذا زمان مناسبی براي نمونه. ریزدباال آمدن از داخل چاله بیرون می
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  برداري آب روش نمونه -5-2-2
گر خصوصیات واقعی منبع اصلی  گیري آب بدست آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایان هدف از نمونه

گیري  گیري، تناوب نمونه گیري، زمان نمونه ترین عوامل براي رسیدن به این مقصود عبارتند از نقاط نمونهمهم. باشد
ذکر شده که براي  2347این موارد در استاندارد ملی ایران به شماره . شو حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمای

 . شوداما بطور خالصه برخی موارد در زیر اشاره می. دسترسی به اطالعات کامل بایستی به آن مراجعه نمود

در صورت عدم دسترسی به ظروف . گیري را از قبل با آب مقطر تمیز شسته و خشک نماییدظرف نمونه -
   .اند، استفاده کنیدتوانید از ظروف پالستیکی سفید که از مواد درجه یک ساخته شدهاي میشیشه
برداري ظرف را چندین بار با آب موردنظر شستشو اما قبل از نمونه .کندحجم دو لیتري براي ظرف کفایت می -
  .دهید
  .ده و بالفاصله به آزمایشگاه ارسال کنیددرب ظروف را کامالً بسته و با ذکر تاریخ نمونه برداري آنها برچسب ز -
  

  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 مدیریت براي مدیریت صحیح منابع خاك و آب و نهاده

مواردي است که هم براي مدیریت گیاهان به ویژه عناصر انجام آزمون خاك و گیاه از جمله . تلفیقی عمل نمود
  .)4تا  3جدول (باشد غذایی و شوري و هم براي جلوگیري از باالبودن احتمالی عناصر آالینده مورد نیاز و ضروري می

  
  آنالیزهاي مورد نیاز خاك براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده - 3جدول 

 توضیحات عمق تواتر برداريزمان نمونه  نوع آنالیز ردیف
  0- 30 سال یکبار 5 قبل از کشت  بافت 1

2 
EC 
pH 

SAR 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  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 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  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 

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

4 

Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  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  - 
 .گیردساله بایستی انجام 

  ضروري براي اندازه گیري در سال اول قبل از کشت*   
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  پارامترهاي مورد نیاز در تجزیه آب آبیاري براي تولید محصوالت گواهی شده -4جدول 
 توضیحات تواتر زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 
  هدایت الکتریکی

  اسیدیته
  نسبت جذب سدیم

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 pHدر صورت باال بودن 

2 

 غلظت فلزات سنگین

Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  قبل از کشت
 قبل از کشت
 قبل از کشت
 قبل از کشت

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

 
  اندازه گیري در سال اول ضروري است

  

  
    خربزهتولید  در نظام سازي و کاشتمدیریت آماده -6
  تهیه بستر کاشت مناسب خربزه - 6-1

از جمله این شرایط مطلوب . سازي زمین، فراهم کردن شرایط مطلوب براي رشد و نمو گیاه استهدف از آماده
توان به بهبود نفوذ آب و هوا در خاك، خرد کردن و آمیختن بقایاي گیاهی، ایجاد شرایط مناسب براي حفظ می

هاي گیاهی و جلوگیري از فرسایش خاك اشاره هاي هرز و کاهش آفات و بیماريرطوبت خاك، از بین رفتن علف
ورزي است ورزي توالی عملیات خاك خاك ورزي با مفهوم عمل مکانیکی بر روي خاك است و سیستم خاك. نمود

ورزي  ورزي اولیه و خاكعملیات خاك ورزي به دو بخش خاك. شودکه براي تولید محصول موردنظر بکار گرفته می
زیرشکن، روتیواتور، پشته ) قلمی(دار، بشقابی، چیزل برگردان(در خاك ورزي اولیه از گاوآهن . شوندثانویه تقسیم می

  .کندتر بوده و سطح خاك را ناهموارتر میورزي ثانویه عمیقشود که معموالً نسبت به خاكساز و نهرکن استفاده می
 
 بذر کاشت براي مناسب بستر تهیه

. شودمی نامیده ورزي خاك شود می انجام آن روي کاشت براي زمین کردن آماده منظور به که مکانیکی عملیات
-می نیز»  اولیه ورزي خاك« آن به که است زمین سازيآماده مراحل ترین اصلی و ترین مهم از یکی شخم، اجراي
 بعدي تکمیلی عملیات و شخم اجراي با. است خاك سختی یا مقاومت شکستن شخم، اجراي از اصلی هدف. گویند

 شخم، در اصلی هدف چند هر. شودمی تبدیل محصول کاشت براي مناسب بستري به خاك ،)ثانویه ورزي خاك(
 مانند دیگري اهداف آن اجراي با لیکن است، جوانه خروج و بذر مقابل در خاك فیزیکی مقاومت یا سختی شکستن

 در موجود آلی و معدنی مواد آوردن باال آلی، کودهاي و قبلی محصول بقایاي کردن دفن زراعی، خاك کردن پوك
  .شود می تامین گیاهی امراض و آفات از گیريپیش و هرز هاي علف مهار و خاك عمق

  :باشندورزي اولیه هستند که انواع آنها بشرح زیر میهاي خاكترین و پرکاربرد ترین ماشینها مهمگاوآهن
  

انواع . ها وظیفه شخم زدن یعنی بریدن، شکستن و برگرداندن خاك را بر عهده دارندگاوآهن :گاوآهن - 1
 : ها وجود دارد که عبارتند ازمختلفی از گاوآهن
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- درصد بقایاي گیاهی را در هر سري عملیات دفن می 90- 95ها این نوع گاوآهن :گاوآهن برگرداندار - الف
  .گرددك سطحی زیرورو نمیدرصد از بقایاي خا 5-10کنند و تنها 

هایی با دار نتواند نفوذ کند و در خاكهایی که گاوآهن برگرداندر خاك :گاوآهن دیسکی یا بشقابی - ب
دار استفاده سایندگی و یا چسبندگی زیاد و با حجم بقایاي گیاهی زیاد از گاوآهن بشقابی بجاي گاوآهن برگردان

  .شودمی
گرداند دار خاك خاك را برنمیگاوآهن قلمی برخالف گاوآهن برگردان ):لاي چیزاسکنه(گاوآهن قلمی  - ج

  .کندهاي آن در خاك آن را شکافته و ست میبلکه با نفوذ تیغه
روي یک محور نصب  Lدستگاهی است شامل تعدادي تیغه که معموالًًً به شکل  ):1روتیواتور(گاوآهن دوار  -د
تیغه به خاك . چرخدرو دهنده عقب تراکتور با سرعت دورانی زیادي میمحور روتیواتور توسط شافت نی. اندشده

شوند و تنها در استفاده از روتیواتورها خاك برگردانده نمی. کندها را بطور سطحی خرد میبرخورد کرده و کلوخه
  .شودخاك تا عمق معینی بریده و مخلوط می

هاي یکی از راه. گردد فشردگی و تراکم خاك میآالت کشاورزي با افزایش رفت و آمد ماشین :زیرشکن -2
ورزي اولیه است که جهت زیرشکن از جمله ادوات خاك. باشدها می کاهش تراکم خاك استفاده از انواع زیرشکن

بسته به قدرت تراکتور و عمق مورد نظر تعداد . شودهاي سخت و متراکم در عمق خاك استفاده میشکستن الیه
 .باشنددر ایران یک تا پنج شاخه و معموالً سه شاخه می. شودر زیرشکن تعبیه میهاي متفاوتی دشاخه
 .شودادواتی است که براي ایجاد پشته یا مرز از آنها استفاده می :پشته ساز -3
ترکیبی از دو خیش متصل به هم است که خاك را همزمان به چپ و راست برگردانده و ایجاد  :نهرکن -4

 .کندنهر می

 در ورزي اولیه خاك با مقایسه در که است تکمیلی ورزي خاك عملیات گونه هر شامل ثانویه ورزي خاك تعملیا

 افقی دوار ورز خاك شامل انواع ثانویه ورزي خاك براي استفاده مورد ادوات. پذیردمی انجام خاك از کمتري هايعمق

 فصل هر در عملیات باشند، اینسبک می بشقابی هايگاوآهن و دندانه دیسک، کولتیواتور، مرکب، و ساده عمودي

 امکان بذر بستر عنوان به زراعی خاك در یکنواختی فیزیکی ایجاد ضمن بتوان آن طریق از تا پذیرفته انجام زراعی

  .مزرعه بود سطح در آن یکنواختی و مزرعه سبز افزایش درصد شاهد تا نموده فراهم خاك را با بذر بهتر تماس
دو شخم سبک عمود بر هم در . شودزمین معموال از پاییز سال قبل با اجراي شخم عمیق آغاز میسازي آماده

، خاك مناسب. زمین را تکمیل می کندسازي اوایل بهار و سپس تسطیح زمین براي اجراي روش آبیاري کار آماده
ترل علف هاي هرز از هاي گذشته و استفاده از مالچ مشکی جهت کنعدم کشت سبزیجات در این خاك در سال

  .مواردي است که باید رعایت شود
 تن 40 قبل، سال زمستان یا پاییز در و کشت از پیش در مناطق مهم کاشت خربزه در استان خراسان رضوي

به  که کود صورتی در. شودمی مخلوط خاك با دیسک با و شده پخش زمین در هکتار کود دامی پوسیده روي
 پوسیدن فرآیند تا شودمی اضافه دامی کود به اوره کود هکتار در گرمکیلو 100 مقدار نباشد، کافی پوسیده اندازه

 20 از باالتر خاك دماي( است مناسب خاك دماي که زمانی و ماه فروردین دوم نیمه در. شود تکمیل تسریع و

                                                             
1 Rotary tiller 
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شود و هم زده میبر عمود سبک دیسک گاوآهن برگرداندار شخم و بعد از آن دو مرتبه با زراعی ، زمین)درجه
-سانتی 50 جوي عمق بطوریکه شده آماده پشته و جوي بصورت بالفاصله زمین،. گرددمی تسطیح لولر نهایتا با

ها در جهت شیب زمین ایجاد شده و کشت جوي. متر باشد 5/2ها و عرض پشته مترسانتی 60 هاجوي عرض متر،
متر مرزبندي شده تا آب  15تا  10فت خاك و شیب زمین معموال هر بسته به با. شوددر دو طرف پشته انجام می
  .)5 شکل(بخوبی در خاك نفوذ نماید 

 

 
  بستر خاك آماده شده خریزه –5شکل 

  
  مناسب وپیشنهاد ارقام  خربزه خصوصیات مختلف ارقام  -6-2

. است)  Cucurbitaceae(یکی از مهم ترین اعضاي خانواده کدوئیان )  Cucumis melo L. 2n=2x=24(خربزه 
تعدادي از انواع خربزه –در شکل ). 5 جدول(ارقام بسیار متنوعی در داخل کشور در سطوح مختلف کشت می شود

  .آورده شده است
  

  جمعیت هاي بومی که در سطوح بزرگ و کوچک کشت می شوند - 5جدول 
  حدود عملکرد گزارش شده جمعیت 

 )تن در هکتار(
سطح زیر کشت 

  ردیف  محصول  نام رقم  )هکتار(

  1  خربزه  93خاتونی  10000  32.00
  2  خربزه  )جمعیت مادري( خاتونی   15000  24.00
  3  خربزه  93درگزي  5000  23.00
  4  خربزه  درگزي مادري  2000  15.00
  5  خربزه  جاللی  3000  20.00
  6  خربزه  خاقانی  500  19.00
  7  خربزه  قصري  5000  19.00
  8  خربزه  شادگانی  1000  15.00
  9  خربزه  سفیدك  5000  15.00
  10  خربزه  سوسکی سبز  2000  16.00
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 .این رقم از نظر تردي و شیرینی بسیار مناسب است ولی در حال از بین رفتن است: خربزه گرگاب اصفهان

رنگ پوست میوه آن کامالً زرد و روي پوست میوه مشبک و ): جاللی یا سوسکی زرد(خربزه زرد ایوانکی 
  .ترد و آبدار است ولی خیلی شیرین نیست. است داراي برجستگی

رنگ پوست میوه آن سبز تیره با خطوط مشبک و رنگ گوشت . باشد می  رقمی نسبتا دیر: خربزه سوسکی سبز
هاي مهم این رقم کیفیت گوشت مطلوب، قطر گوشت میوه و قند باالي  از ویژگی. باشد میوه سفید مایل به سبز می

  .آن است
میوه آن کشیده و بیضی شکل به رنگ روشن و داراي . باشداین خربزه متوسط رس می: تاشکنديخربزه درگزي 

  .درصد قند آن باال و نگهداري آن متوسط است. می باشد   هایی لکه
و داراي قند ) شبیه خربزه خاتونی است( این رقم متوسط رس، شکل میوه کشیده و زرد رنگ بوده: خربزه قصري

ضخامت پوست آن کم و قابلیت . باشد پوست میوه خربزه قصري مشبک و رنگ گوشت آن سفید می. باشد متوسط می
  .نقل آن خوب است  نگهداري و حمل و

اي کشیده و  شکل میوه استوانه. باشد رقمی متوسط رس می. یکی از ارقام قدیمی خربزه است: خربزه خاقانی
 .نامنظم و کمی نوك تیز و الغر است

دیررس، بوته قوي الرشد، میوه بزرگ به شکل بیضی کشیده پوست زرد و مشبک و گوشت : خربزه جعفرآبادي
  .سفید دارد

  
  

    
  خربزه سوسکی سبز  )جاللی(خربزه زرد ایوانکی

    
  خربزه درگزي تاشکندي  خربزه جارجو
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  خربزه پالیزي  خربزه قصري

    
  ماشاللهیخربزه حاج  خربزه خاقانی مشهد

    
  خربزه عباس شوري خربزه جعفر آبادي

  برخی انواع خربزه -6 شکل
  هاي کشت خربزهروش -6-3

همچنین خربزه به دو صورت کشت آبی و . کشت خربزه ممکن است به صورت بذرکاري یا نشاء کاري انجام شود
کشت دیم خربزه منسوخ شده و یا در سطوح بسیار محدود براي خود مصرفی کشاورزان  .دیم کشت می شود کشت

 . کشت می شود

کشت سنتی با ایجاد جوي و پشته عمیق بیشتر در مناطق گرم و خشک با بافت سنگین و در  :کشت آبی - الف
در این روش زمین را در فصل پاییز یا اواخر اسفند شخم عمیق زده و سپس به وسیله . شود سطح کوچک استفاده می

تر عمود بر شیب زمین مسانتی 75متر و عرض سانتی 50نهرکن و در سطح کوچک به وسیله بیل، نهرهایی به عمق 
. دهندمعموال خاك کف نهرها را در روي پشته انباشته کرده و بدین صورت عمق خاك را افزایش می. کنندحفر می

پس از حفر نهرها و ایجاد پشته ها با توجه به شیب زمین . متر است 4فاصله نهرها از وسط یک نهر تا وسط نهر دیگر 
  . دهندنهرها، کاه و کلش و جدید نایلون قرار می متر در مسیر 10تا  5به فاصله هر 

بندي کرده و در اواخر براي کشت دیم خربزه، زمین مورد نظر را قبال با مرزهاي بلند کرت: کشت دیم -ب
کنند تا زمین به مقدار زیادي آبشویی و سیراب ها هدایت میزمستان آب را به مدت طوالنی به داخل این کرت
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اوایل بهار پس از تبخیر رطوبت نسبی و گاورو شدن زمین، آن را شخم زده و با دیسک و ماله آن را سپس در . گردد
کنند و بعد بذر خیس خورده خربزه را به فاصله یک متر از یکدیگر روي خطوط موازي و به فاصله سه نرم و صاف می

 .نماینداز یکدیگر روي ردیف کشت می متر

هاي آن هاي آبیاري موسوم به تیپ که فاصله نازلهاي تحت فشار، آبیاري با نوارهاي مبتنی بر آبیاريدر روش
 3تا  5/2ها به فاصله سازي و تسطیح زمین نیپدر این روش زمین پس از آماده .شودسانتی متر باشد، انجام می 20

ها از یکدیگر در روي نوار بوتهفاصله . شودمتر از هم قرار داده شده و کشت نشا یا بذر در یک طرف تیپ انجام می
  . شودمتر در نظر گرفته میسانتی 70تا  50آبیاري 

به منظور داشتن نشاء زودرس و یا در مناطقی که دوره ي رشد کوتاه است می توان در گلخانه یا شاسی اقدام به 
کارند از زمانی یا گلخانه میروش کار بدین صورت است که بذر خربزه و یا طالبی را در بستر گرم و . تهیه نشاء کرد

شود سپس هر بوته را هاي بذر ظاهر میروز بعد کوتیلدون 10تا  7که بذر خربزه یا طالبی در شاسی گرم کاشته شد 
برگ حقیقی شدند انتقال آنها از گلدان به  3تا  2ها در خزانه داراي به یک گلدان منتقل بعد زمانی که گیاهچه

 .ها قبل از انتقال آنها به محل اصلی الزامی استمقاوم کردن بوته. گیردمزرعه یا زمین اصلی صورت می

هاي درون گلدان توربی ایجاد کرده، ي ریشههایی به اندازهها چالههنگام انتقال نشاءها به زمین اصلی، روي پشته
متر باالتر از سطح خاك در کف چاله سانتی 2/5دان درآورده و جهت جلوگیري از پوسیدگی قارچی نشاءها را از گل

در زمان آبیاري باید دقت شود که آب . اگرچه محل کشت نباید سفت گردد اما آبیاري باید صورت گیرد. کارندمی
توان با استفاده از دستگاه اء کاري را مینکته دیگر اینکه عملیات نش. ها جریان پیدا کندي بوتهباید دورتر از ساقه
  .این دستگاه قابلیت کشت دو تا شش ردیف نشاء را دارد. نشاء کار انجام داد

 

  تراکم کاشت  -6-4
  . بوته در هکتار متغیر است 8000تا  5000ها از تراکم با توجه به فاصله روي ردیف و فاصله ردیف

  

  تاریخ کاشت  -6-5
شود تا پایان مرحله کدوئیان بوده و مانند سایر گیاهان این خانواده زمانی که وارد فاز زایشی میخربزه از خانواده 

خربزه از گیاهان گرما دوست بوده و در مقابل سرما حساسیت . رشد، تولید گل و میوه را همراه با هم خواهد داشت
گراد  درجه سانتی 21ل دما براي کاشت خربزه حداق. باشد زمان کاشت خربزه بهار بعد از رفع سرما می. دهدنشان می

در مناطق در اواسط یا اواخر بهار  زمان کاشت خربزه. باشدتاریخ کاشت از عوامل مهم در تولیدات کشاورزي می. است
امروز کشاورزان با . شوددر مناطق گرمسیر در زمین اصلی در اواخر زمستان کشت می. دریگصورت می معتدل

  . باشندهاي کشت نشایی و غیره در پی رسیدن محصول زودرس میاستفاده از شیوه
  

  آبیاري هنگام کاشت -6-6
است که قبل از کشت بذر انجام شده و مراقبت کافی ترین  آبیاري ترین و دقیقترین، سنگیناولین آبیاري مشکل

-سپس اجازه داده می. شودها انجام میاز نظر تعیین دقیق خط داغ آب و مراقبت از عدم جاري شدن آب روي پشته
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این ). اصطالحا گاو رو شود(اي برسد شود تا رطوبت اضاافی از زمین خارج شده و رطوبت به حد ظرفیت مزرعه
استفاده از سیستم . روز پس از اولین آبیاري اتفاق بیفتد4ه دماي هوا و بافت خاك ممکن است دو تا وضعیت بسته ب

 در. است مؤثر بسیار بیماري این خسارت کاهش در ها بوته با آب مستقیم تماس از ممانعت دلیل به اي جوي پشته
 از تا شود کشت آبیاري نوار از مناسبی فاصله در نشا یا بذر تا شود سعی فشار، تحت هايآبیاري از استفاده هنگام
 نقش ریشه ناحیه رطوبت نمودن متعادل با آبیاري دور تنظیم. گردد جلوگیري طوقه ناحیه با آب مستقیم تماس
  .دارد الذکر فوق هايبیماري کنترل در مهمی
  
  

  مدیریت داشت محصول  -7
ها بایستی بر علیه مگس خربزه سم ها،  بوتهحجمی میوهبال فاصله پس از به میوه نشینی و همزمان با آغاز رشد 

ي غیر ضروري در این مرحله سبب افت جمعیت حشرات گرده افشان و کاهش شدید عملکرد هاپاشیسم. پاشی گردند
ها مگس خربزه قادر به خسارت بیشتر میوه رشد با. پاشی جهت کنترل این آفت کافی استشود بنابر این یک سممی

روشی که اخیرا مورد توجه قرار . باشدها از این مرحله حساس میپاشی تنها به جهت عبور میوهنیست و این سمزنی 
-ها انجام میریزي را روي این بوتهآفت معموال تخم. گرفته، کشت یک رقم بسیار حساس در حاشیه مزارع خربزه است

اي جمعیت حشره در نسل بعدي آن کاهش قابل مالحظه ترتیبها معدوم شده و بدیندر زمان مناسب این بوته. دهد
  .هاي سالمی را برداشت خواهیم کرد، میوهپیدا می کند که با یک نوبت کنترل شیمیایی و حتی بدون کنترل

ها بدون اشکال ست شده و بوته ها و تغذیه کودي مناسب معموال میوهبا ادامه رشد بوته: ادامه مراحل داشت بوته
گیري بوته و رشد حجمی میوه باید با تغذیه مناسب به بوته کمک معموال در هنگام بار. نمایدرگیري میشروع به با

ها زمان بارگیري بوته). 12:12:36N:P:Kهاي نظیر کود(یابد هایی که پتاسیم باال دارند ادامه میتغذیه با کود. کرد
در صورتی که  عالئمی دال بر این برفوزاریوم است بنا هایی نظیر ساق سیاه وترین زمان بوته نسبت به قارچحساس

آغاز بیماري فوزاریوم و ساق سیاه مشاهده شد، بالفاصله باید تزریق سم رورال تی اس یا کاپتان به سیستم آبیاري در 
  . انتهاي آبیاري مبادرت نمود درغیر این صورت کشت را از دست خواهیم داد

  
  
  
  
  
  
  
  

 .ها در قسمتهایی از تعدادي از خطوط کشت که با پیچیدگی و تا خوردگی برگ نیز همراه استبوتهعدم رشد  - 7شکل  
  .منشا این نابسامانی در عدم آبرسانی درست به پاي بوته است
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هاي حاصل خیز که داراي خاك در تنها ولی شود ها کشت میهر چند که خربزه در طیف وسیعی از انواع خاك

 اي، ریشه سیستم به توجه با کلی طور به. دهدمعدنی کافی باشند پتانسیل عملکرد را نشان میمواد غذایی آلی و 
. دهدرشد خوبی از خود نشان می) خیز که زهکشی مناسب دارندحاصل و قوي شنی لوم هاي زمین در خربزه

-هاي اراضی با خاك معموالً در مناطقی که فصل گرما کوتاه بوده و محصول زودرس موردنظر باشد، استفاده از
هایی خربزه به خوبی در چنین خاك. سبک تر و بشرط برنامه تغذیه اي خوب، نتیجه مطلوبی را عاید خواهد نمود

و همچنین کودهاي شیمیایی و آلی در  پوسیده کامالً دامی کود از استفاده. دهد رشد کرده و محصول خوبی می
  . یش عملکرد و کیفیت محصول تأثیر به سزایی دارندزراعت این گیاه بسیار ضروري بوده و در افزا

برابر با شش ارجحیت  pHهاي نزدیک تر به است و خاك 7تا  6براي کاشت خربزه بین  pHترین مناسب
ها به رنگ زرد مایل به برگ و یابد تر کشت شود رشد آن کاهش میهاي اسیديچنانچه این گیاه در خاك. دارند

هاي ایران عمدتا قلیایی بوده و داراي چرا که خاك ساز نیستهاي ایران مشکلپایین در خاك. آیند سبز در می
 زراعی خاك با پوسیده دامی کود که زمانی در عملکرد دارمعنی بسیار اثر. درصد بسیار پایینی از مواد آلی هستند

 کاهش سنگین، هايخاك کردن سبکتر خاك، بافت اصالح با  پوسیده دامی کود. است رسیده اثبات به شود مخلوط
pH )را محصول کمیت و کیفیت و بهبود جذب مواد غذایی) هاي کشور بسیار مورد نظر استکه بویژه در خاك 

  . دهدمی افزایش
تامین متعادل عناصر غذایی در زمان مناسب، مستلزم درك نیاز غذایی یک بوته در مراحل مختلف  :تغذیه

این اثر ها بصورت یک نمودار بنام نمودار مولدر نشان داده . باشدرشد و اثر عناصر غذایی بر روي همدیگر می
انگیز در تولید ي و بحثکه دو عنصر بسیار ضرور(شود بعنوان نمونه مالحظه می شود که فسفر و آهن می

- اي مورد بهرهاثر بازدارنده بر روي جذب یکدیگر دارند و نباید همزمان در برنامه تغذیه) خربزه و طالبی هستند
متاسفانه این مسئله که . در مقابل مولیبدن و نیتروژن اثر افزاینده بر جذب یکدیگر دارند. برداري قرار گیرند

اي در هاي تغذیهر کاهنده دارند، سبب پیچیدگی و لزوم دقت بیشتر در برنامهاکثر عناصر روي جذب همدیگر اث
  . شودها میملون

  

  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه -7-1
  تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر محصوالت گواهی شده  - 7-1-1

  . شده است هادنشان د 6جدول خربزه در در رشد نمو و تولید میوه در  غذاییاهمیت عناصر 
  

  
  
  
  



 19                                                                                                                  دستورالعمل تولید خربزه گواهی شده 

 

  هاخربزه و ملوناهمیت عناصر غذایی در رشد و نمو و تولید  - 6جدول 
  کمبود  نشانه  اهمیت  عنصر  ردیف

1  N 
تاثیر در رشد رویشی و سرعت 

ها، بخشیدن به  توسعه برگ
 کمک به ذخیره مواد قندي میوه

ها، باید آبشویی این میوه، حساس شدن میوه و بوته در برابر پوسیدگیکاهش کیفیت 
عنصر را نیز در محاسبات کودي در نظر گرفت و با افزایش دادن مقدار نیتروژن در 

  .دهی آبشویی را خنثی کردپیش از گل

2  P 
هاي بارده موثر در تشکیل گل

، موثر در رشد و )عمده ترین اثر(
  گسترش ریشه ها

شود تا به استقرار گیاه و توسعه ریشه و در اوایل دوره رشد به گیاه داده می فسفر در
گلدهی تاثیر چندانی در فرایندرشد و بلوغ عد تغذیه ب. نتیجه بهبود جذب کمک کند

  .معموال بهتر است تمام فسفر قبل از گلدهی مورد استفاده قرار گیرد. گیاه ندارد

3  K 
نشینی، رشد موثر در به میوه

حجمی میوه، کیفیت میوه، 
  افزایش مقدار قند میوه

کیلوگرم پتاسیم خالص  7در حدود . پتاسیم بیش از نیتروژن براي گیاه مورد نیاز است
درصد پتاسیم از برگها راهی میوه  70بیش از . مورد نیاز است خربزهبراي تولید هر تن 

کلیدي براي  پتاسیم از ترك خوردن میوه جلوگیري می کند و عنصر. می شوند
) قند میوه( تضمین کیفیت بازار پسند گوشت میوه و درصد باالي مواد جامد محلول 

  .باشدمی

4  Ca 
موثر در تولید برگهاي قوي ، موثر 

کیفیت گوشت ( در کیفیت میوه 
  )و قند

 7/2براي تولید یک تن میوه خربزه ، . کلسیم جزو عناصر با جذب باال براي گیاه است
عمده نیاز کلسیم در زمان قبل از . شودکلسیم توسط گیاه برداشت میگرم کیلو

شود درصد کلسیم جذب شده در میوه دیده می 15حدود . دهی استگلذهی و میوه
داري در کیفیت میوه، شیرینی آن اما همین مقدار اثر بسیار معنی. که مقدار کمی است

  .داردها در پوست میوه و کاهش ترك

5  B 
هاي قوي، تشکیل برگموثر در 

تولید گلهاي بارده، به میوه 
  نشینی

و کلسیم به نوبت  بور.  است خربزهیکی از عناصر کم نیاز کلیدي براي رشد و نمو  بور
عامل مهم در ماندگاري و تضمین (براي افزایش سفتی گوشت ) و نه بهمراه هم(

  .مورد استفاده قرار می گیرند) کیفیت میوه
6  Fe   عنصر کم نیاز کلیدي است  هاي قويتولید برگموثر در  
7  Mn  عنصر کم نیاز کلیدي است  هاي قويموثر در تولید برگ  

8  Zn  
هاي قوي، موثر در تولید برگ

هاي افزایش گلدهی و تولید گل
  بارده، افزایش بمیوه نشینی

  عنصر کم نیاز کلیدي است

  

مقادیر جذب عناصر غذایی را براي ملون تیپ گالیا محاسبه کردند که  1998رینکون سانچز و همکاران در سال 
  .آمده است 8خالصه آن در شکل 

  

ها کمترین نیاز به فسفر و ملون. مقادیر جذب عناصر غذایی پر نیاز در ملون تیپ گالیا در یک دوره رشد - 8شکل 
 .دارننیاز را به پتاسیم د بیشترین

3.4428
0.57078

7.0668

2.8086
1.4496

0

5

10

N P K Ca Mg

رم 
ر گ

ھزا

مقدار خالص عنصر جذب شده 
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-گرم نیتروژن خالص توسط گیاه جذب می 8/3442شود که به ازاي تولید هر تن ملون، مشاهده می 8در شکل 
باید در نظر . را براي هر دوره محاسبه نمود.... توان بر اساس این عدد مقدار اوره، نیترات آمونیوم واین میبربنا. شود

نیاز است شود، براي رشد حجمی میوه موردگرم میکیلو 2ا حدود درصد این مقدار ، که برابر ب 60داشت که حدود 
تا  65ها در بینیم که اوج جذب نیتروژن در ملوندقت کنیم، می 9اگر به شکل . که باید در تقسیط کودها لحاظ شود

گیري دهد که چگونه در مورد تقسیط عناصر غذایی تصمیمنشان می 10شکل . افتدروز پس از کاشت اتفاق می 85
روز پس از کاشت اتفاق  85تا  65ها تقریبا در زمان مسئله دوم اینست که بیشینه جذب عناصر پر نیاز در ملون. شود
، محور افقی، روزهاي 10در شکل . افتد که تقریبا منطبق با زمان آغاز به میوه نشینی  و رشد حجمی میوه استمی
باشد که براي صر مغذي بر حسب گرم در متر مربع و در روز می، مقدار مورد نیاز عناز کاشت و محور عمودي پس

اند و خواننده فهیم باید براي بدست آوردن مقادیر واقعی، تقسیم شده 111/0سر راست شدن اعداد محور عمودي بر 
  .ضرب نماید 111/0عدد روي محور افقی را به 

  

براي محاسبه مقادیر واقعی بر حسب گرم (یپ گالیا میزان جذب عناصر غذایی در روزهاي پس از کشت ملون ت - 9شکل 
  .)1998، 1بر اساس مقاله رینکون سانچز و همکاران) (ضرب کنید 111/0بر روز در متر مربع ، عدد محور عمودي را در 

  
کردند و نشان دادند که نیاز روزانه ، بر روي جذب عناصر کم نیاز تحقیق می1986و همکاران در سال  2بلفورت

جالب است که تا زمان برداشت . شودمالحظه می 10ملون تیپ گالیا به عناصر کم نیاز بصورتی است که در شکل 
  .شودمیوه، مس کماکان با روند کامال افزایشی جذب بوته می

  
به نیاز باالي آهن و .  هاي پس از کشتبوته در روز دگرم در واحروند جذب عناصر کم نیاز بر حسب میلی - 10شکل 

 .وضعیت مس توجه کنید

                                                             
1 Rincon-snachez et al., 1998 
2  Belfort et al., 1986 
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 :یک برنامه تقسیط کود براي عناصر پر نیاز ارائه شده است 7 در جدول: تقسیط مواد مغذي

مقادیر مورد نیاز با توجه به . ارائه داده است تقسیط عناصر غذایی پرنیاز در یک برنامه کشت ملون 7جدول 
، مقدار و وزن کود جه به مقدار خالص عنصر مورد نیازحسب نیاز خالص محاسبه نموده و با تو،  بر 9و  8  هايشکل

 .را در هر مرحله محاسبه نمود

 
  تقسیط عناصر غذایی پر نیاز در یک برنامه کشت ملون -7جدول 

  مراحل رشد و نمو

گلدهی و رشد   یل میوهکتش  جمی میوهحرشد   رسیدگی میوه
بذر و تولید  کشت   رشد رویشی  زایشی

  نشا در سینی کشت
درصد از کل  20

N 
  15:15:15کود  Nدرصد از کل  N 20درصد از کل  N 20درصد از کل  N 20درصد از کل  20

درصد از کل  20
K20 

درصد از کل  20
K20 

درصد از کل  20
K20 

درصد از کل  20
K20 

درصد از کل  20
K20 

درصد از  30تامین 
  Nکل 

می توان مقاتدیر فوق را از منابع ........ رقم، سرعت گسترش بوته، حساسیت به بیماري ها و در این مراحل بر حسب
بعنوان مثال در مراحل انتهایی رشد و در زمان رشد حجمی میوه نیتروژن را با مصرف کود هاي . متفاوت تامین نمود

  نیترات کلسیم تامین نموده به استحکام بافت میوه کمک کرد

  P2O5درصد از   100
  K2Oدرصد  70

  مورد نیاز

  
 استفاده از کودهاي زیستی در کشت خربزه -1

  هاي محرك رشد گیاه کودهاي زیستی حاوي باکتري - 2- 1
همچنین آنها  .دهند قادرند نیتروژن اتمسفر را تثبیت و در اختیار گیاه قرار  هاي محرك رشد گیاه،میکروارگانیسم 

همچنین با تولید و ترشح مواد  هاي آهکی افزایش داده وجذب آهن را در خاك با سنتز و ترشح سیدروفور، قابلیت
. باشند ها قادر به افزایش رشد گیاهان میها و سیتوکینینها، جیبرلیناز جمله اکسین) PGRs(رشد  هتنظیم کنند

اصر معدنی از از طرف دیگر از طریق افزایش حاللیت مواد معدنی جذب عن هاي محرك رشد گیاهمیکروارگانیسم
هاي آمینه، اگزوپلی ها، اسیدها، ویتامینآنها با تولید آنزیم. دهند قبیل نیتروژن، پتاسیم و فسفر را افزایش می

   .کنند ساکاریدها و کاهش سمیت فلزات سنگین و دیگر آالینده ها نیز به رشد بهتر گیاه کمک می
 .زاي گیاهی استکنترل زیستی عوامل مضر و بیماريهاي محرك رشد گیاه، شامل  اثرات غیر مستقیم باکتري

زاي گیاهی هاي باکتریایی قادر به کنترل عوامل مضر و بیماريهاي محرك رشد گیاه از طریق تولید متابولیت باکتري
در هاي بیماریزاي گیاهی قادر به حفاظت گیاه  ها، نماتدها و باکتريها با اختالل در رشد قارچ این باکتري. باشد می

و سیدروفور به دلیل  HCNدر اغلب مطالعات صورت گرفته، تولید آنتی بیوتیک، . مقابل عوامل بیماریزا هستند
هاي غیر مستقیم تحریک رشد گیاه توسط هاي مضر، به عنوان مکانیسم ها یا میکروارگانیسمکاهش فعالیت پاتوژن

هاي محرك رشد گیاه براي جلوگیري از  استفاده باکتري هاي مورداز جمله مکانیسم. اندشناخته شدهها این باکتري
هایی هاي سودوموناس با تولید آنتی بیوتیکاکثر سویه. باشد زاي گیاهی، تولید آنتی بیوتیک میتکثیر عوامل بیماري

یل دي است -4 و 2و ) Pyrrolnitrin(، پیرول نیترین )Pyoluteorin(، پیولوتئورین )Phenazines(از قبیل فنازین 
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طی تحقیقی نشان داده شد که برخی از . هاي قارچی را دارندکنترل بیماري، توانایی )DAPG(فلورگلوسینول 
هاي قارچ با تولید دو آنزیم کیتیناز و المیناراز خارج سلولی، هیف P. stutzeriهاي محرك رشد از جمله  باکتري

Fusarium solani ها همچنین این میکروارگانیسم. اندرا متالشی و بدین ترتیب پوسیدگی ریشه گیاه را کنترل کرده
و   Rhizoctinia solani ،Sclerotium rolfiiهاي گلوکاناز، توانایی کنترل تکثیر قارچ-3و 1بتا  از طریق سنتز 

Phytium ultimum وه بر تولید آنتی بیوتیک و سیدروفور از هاي محرك رشد عال باکتري. اندرا از خود نشان داده
  . زاي گیاهی خاکزاد کمک می نمایندطریق تولید سیانید هیدروژن نیز به کنترل عوامل بیماري

هاي مقاومت سیستمیک در گیاهان علیه کنندهبه عنوان القا هااین میکروارگانیسمهاي اخیر استفاده از در سال
موجود در غشاء خارجی سلول ) LPS( آنتی ژن لیپو پلی ساکارید. گرفته شده استزاي بسیاري بکار عوامل بیماري

به طور . رونداز عوامل مهم القاء مقاومت سیستمیک به شمار می) SA( باکتري، تولید سیدروفور و اسید سالسیلیک
موجب القاء  P. fluorescens WCS417مثال مشاهده شده است که لیپو پلی ساکارید موجود در غشاء باکتري 

  .شود می Fusariumمقاومت گیاه میزبان در مقابل  قارچ 
  

  نحوه مصرف کودهاي بیولوژیک محرك رشد گیاه
این . مقدار و نحوه مصرف کودهاي بیولوژیک محرك رشد گیاه  بستگی زیادي  به نوع فرموالسیون آنها دارد

نوع فرموالسیون هر کود نحوه مصرف آن به شرح برحسب . شوندکودهاي عموما به شکل مایع و یا پودري تولید می
  .باشدزیر می

  :کودهاي بیولوژیک محرك رشد گیاه با فرموالسیون مایع - الف
  بذرمال -1
سپس متناسب با . براي مصرف بذري ابتدا مقدار معینی از بذر خربزه را داخل ظرف مناسب تمیزي بریزید 

اضافه کرده و براي چند دقیقه محتویات ظرف را  به خوبی تکان  ، کود بیولوژیک مایع را به آنمقدار بذر مصرفی
 .ها براي کاشت آماده هستندپس از اینکار بذر. دهید تا از آغشته شدن کلیه بذور به کود بیولوژیک مطمئن شوید

دور از نور مسقیم خورشید و ترجیحا (ها را درمکان مناسب تمیزي بذر ،در صورت آماده نبودن شرایط کاشت
  . شودساعت توصیه نمی 24یط بیش از نگهداري بذور در این شرا. نگهداري نمایید) واي سرد و خشکه

  ايخزانه -2
 در خصوص .شوندبندي میاي تقسیماي به دو گروه کلی گیاهان با منشاء بذري و منشاء قلمهگیاهان خزانه 

. کاشت در خزانه با روش بذرمال تلقیح گردندشود که قبل از زه پیشنهاد میگیاهان با منشاء بذري مانند خرب
  .اي نیز تلقیح شوندسپس مجددا با روش خزانه

اي از چندین بوته را از در این روش براي گیاهان با منشاء بذري، در هنگام انتقال نشاء به مزرعه، مجموعه
سپس ظرف تمیز . اشته باشدهاي آن را به خوبی بشویید تا اثري از ذرات خاك وجود ندخزانه جدا کرده و ریشه

 20پس از آن ریشه گیاه را به مدت . مناسبی را تهیه کرده و کود بیولوژیک مورد نظر را به داخل آن منتقل کنید
مقدار کود مصرفی بستگی زیادي به حجم ریشه گیاه مورد نظر . دقیق داخل محلول کود زیستی نگهداري کنید
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توانید به ترتیب تا بود می 109و یا 108هاي موجود در کود پایه اي از مدر صورتی که جمعیت میکروارگانیس. دارد
شود براي نتیجه بهتر توصیه می .ده و صد بار کود را با آب تمیز غیر کلره و ترجیحا جوشانده شده رقیق نمایید

چسباننده، چسبناك نظر را با اضافه کردن مقدار معینی از مواد قبل از انتقال گیاه به ظرف حاوي کود، کود مورد
در . نظر منتقل کنیدنموده و پس از اطمینان از حل شدن کامل و یکنواخت چسب در آن، گیاه را به ظرف مورد

زمان کافی براي عملیات  اي اگر امکانات براي تلقیح به شکل باال میسر نشد و یامورد هر دو نوع گیاهان خزانه
، مایه تلقیح رقیق شده را مستقیما به بستر اضافه تراکم گیاهفوق نبود، متناسب با سطح، عمق بستر کشت و 

  .کنید
این . باشندارایی متفاوتی برخوردار میپذیر بوده که از کاي در سه زمان امکاندر مجموع تلقیح یک گیاه خزانه

انتقال گیاه به زمان  -3زمان نگهداري گیاه در خزانه و  -2زمان کاشت بذر یا قلمه در خزانه  -1ها شامل زمان
در صورتی که به لحاظ اقتصادي امکان تلقیح در هر سه مرحله باشد بهترین نتیجه  حاصل خواهد . باشدمزرعه می

آن تلقیح منفرد  پس از. در غیر اینصورت دو  تلقیح تجمعی مرحله اول و سوم بیشترین تاثیر را خواهد داشت. شد
روش تلقیح اضطراري به صورت آبیاري . باشندبیشتري برخوردار میدر مرحله اول و یا  مرحله سوم  از کارایی 

  .باشدکود در سطح بستر از کمترین تاثیر برخوردار می
  کود آبیاري -3

، مقدار معینی از اي و یا بارانیدر این روش در صورت وجود تاسیسات آبیاري اعم ازهرگونه آبیاري مانند قطره
ها نیز قبل از در سایر آبیاري. ه آب تزریق و در کل مزرعه پخش خواهد شدهاي اولیکود در مخازن و یا ورودي

مقدار کود . اي با آب مخلوط و به زمین منتقل خواهد شدورود آب به زمین مقدار معینی از آن در حوضچه
  . مصرفی بستگی زیادي به، سطح زمین، قیمت و جمعیت  میکروارگانیسم موثر موجود در کود دارد

  

  رك رشد گیاه با فرموالسیون پودريي بیولوژیک محکودها - ب
در این خصوص نیز مقدار کود بیولوژیک . باشدي عموما به صورت بذر مال میمصرف کودهاي بیولوژیک پودر

هایی چون وزن هزاردانه، جنس سطح بذرهاي مختلف بر اساس ویژگی. مصرفی بستگی به میزان و نوع بذر دارد
ها براي استقرار بهتر همچنین این کود.  به مقدار کود بیولوژیک متفاوتی نیاز دارند بذر وچین و چروك روي بذر

هاي معتبر در فرموالسیون خود بعضی از کمپانی. باشندبر روي بذر نیازمند به استفاده از یک ماده چسباننده می
اده چسباننده وجود ندارد؛ ولی از مواد چسباننده استفاده کرده اند و در نتیجه در خصوص این کودها نیازي به م

کننده را به استفاده از ماده ها یا در کنار کود خود این ماده چسباننده را قرارداده و یا مصرفعموما تولیدکننده
  .کنندچسباننده راهنمایی می

با توجه . نماییدنیاز را به داخل ظرف مناسب تمیزي منتقل به منظور تلقیح بذر با کودهاي پودري ابتدا بذر مورد
سپس متناسب با مقدار . هاي دوار بتون قابل استفاده استاي پالستیکی تا بشکه، ظرف مناسب از کیسهبه مقدار بذر

پس از اطمینان . مقدار مشخصی از محلول ماده چسباننده را به آن اضافه کرده و به خوبی بهم بزنیدبذر درون ظرف، 
هاي چسبناك را به ظرف مناسب و تمیز حاوي کود اضافه کرده و به خوبی ، بذرکافی از چسبناك بودن کلیه بذور
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در صورت امکان، اندکی . باشند، بذور قابل کشت میپس از چند دقیقه چرخش ظرف در جهات مختلف. بهم بزنید
  .نمایدبه کاشت بهتر آنها کمک می) در سایه و در سطح تمیز( هوا خشک کردن بذور

درصد شکر،  20درصد، صمغ عربی،  40هاي شود محلولن بذور از مواد متعددي استفاده میبراي چسبناك کرد
مقدار مواد . باشنداي از این مواد میدرصد نمونه 4درصد انواع مالس، یک درصد پودر شیر، متیل اتیل سلولوز  25

ها به ه گردد موجب چسبیدن بذرباشد چرا که اگر ماده چسباننده بیش از نیاز اضافچسباننده مصرفی بسار مهم می
مقدار ماده . یکدیگر شده و در حالتی که کمتر از نیاز اضافه گردد مقدار کود اندکی را بر روي خود جاي خواهد داد

  . باشدچسباننده مصرفی براي بذرهاي ریزتر بیشتر از بذرهاي درشت می
گرم به ازاي هر کیلوگرم بذر  50تا  5میزان کود مصرفی محدودیت خاصی ندارد و بر اساس کیفیت کود از 

، جمعیت تقریبی  109با مصرف پنج گرم از یک  کود بیولوژیک مناسب با پایه جمعیتی. باشدمصرفی قابل توصیه می
  .خواهد بود 5×106، و104،105،106باکتري بر روي بذور نسبتا ریز، متوسط، درشت و خیلی درشت به ترتیب 

  
  هاي میکوریزي قارچکودهاي زیستی حاوي  -2-2 

. هاي میکوریزي می باشندگروه دیگري از کودهاي زیستی با قابلیت کاربرد در کشت خربزه، انواع حاوي قارچ
هاي همزیست با گیاه میزان از طریق افزایش سطح جذب ریشه کارایی مصرف آب و کود را این میکروارگانیسم

خشکی، (هاي غیر زنده و تنش) رهاي ریشهبیمارگ(هاي زنده تنشافزایش داده باعث ارتقاء مقاومت گیاه در برابر 
هاي زیستی میتوان مصرف کودهاي از آنجائیکه با مصرف این نوع از نهاده. شوندمی...) شوري، تراکم خاك و 

م شیمیایی و بویژه انواع فسفره را کاهش داد، لذا این نوع از کودهاي زیستی بسیار مناسب براي تولید محصول سال
کودهاي زیستی میکوریزي به صورت پودري و با قابلیت استفاده به صورت بذر مال در کشور تولید شده . باشندمی

روش مصرف این نوع از . باشدو توصیه مصرف آنها به میزان دو  الی چهار درصد وزن بذر براي گیاهان مختلف می
این امکان وجود دارد که کودهاي . د پودري استهاي محرك رشکودهاي زیستی دقیقا مشابه انواع حاوي باکتري

هاي میکوریزي را به صورت همزمان و به شیوه هاي محرك رشد و انواع حاوي قارچزیستی حاوي میکروارگانیسم
 .بذر مال مورد استفاده قرار داد

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

اما باال بودن آنها بیش از حدود مجاز . هاي متفاوتی وجود دارندبطور طبیعی در غلظتها فلزات سنگین در خاك
باال . باشدها میشناسی و ژئوشیمی کانیها و ساختار زمینهاي انسانی است و یا ناشی از ویژگییا ناشی از فعالیت

و جذب توسط گیاهان و  بودن غلظت فلزات سنگین از حد مجاز بدلیل استنشاق، تماس پوستی، بلع مستقیم
آلودگی خاك براي کاربري کشاورزي ) استاندارد(لذا مقدار حد مجاز . باشداستفاده از آنها براي انسان خطرآفرین می

ذکر این نکته شایان . آمده است 8 توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ارائه گردیده است که در جدول
و نه بخش قابل (گرم در کیلوگرم به صورت کل ده بر حسب میلیتوجه است که مقدار فلزات سنگین ذکر ش

  . گرددهاي مختلفی باعث تغییر غلظت فلزات سنگین در خاك میفعالیت. باشدمی) استفاده
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  سازمان حفاظت محیط زیست ها بر اساس  استاندارد حداکثر مجاز فلزات سنگین در خاك -8جدول 
  ) گرم بر کیلوگرممیلی( 

  عنصر ازمان محیط زیست ایرانپیشنهادي س
 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

  
  :زیر بیان نمودتوان در عبارت ساده بطور کلی توازن جرمی فلزات سنگین در خاك را می

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

هاي 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،  owکشاورزي، شیمیایی 

 1چندان که به آنها عناصر کمیاب. هاي بسیار کمی دارند، غلظتفلزات سنگین حاصل از هوادیدگی مواد مادري

البته در برخی مناطق . گفته شده و معموالً در مقادیر سمی نیستند) میلی گرم در کیلوگرم 1000غلظت کمتر از (
  .باالیی هستند ولوژي آنها داراي غلظتتبه دلیل ساختار زمین شناسی و ویژگی لی

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

  .نمایدها ایجاد میمحیط

                                                             
1 Trace elements 
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هاي هاي بشري بیشتراز جریانمعموالً افزایش غلظت و انباشتگی فلزات سنگین ناشی از فعالیت عالوه بر آن که
هاي انسان داراي تحرك و فراهمی زیستی بیشتري نسبت به منابع فلزات سنگین ناشی از فعالیت. باشدطبیعی می

  .شودلزات سنگین به خاك بیان میترین منابع افزایش فدر زیر تعدادي از مهم. منابع لتیوژنیک و پدوژنیک دارد
  

  

  کودها -1
گیاهان براي رشد و نمو و تکمیل . روداز نظر تاریخ کشاورزي اولین تأثیر مهم انسان بر روي خاك به شمار می

روي، (و کم مصرف ) نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد(چرخه زندگی نیازمندند تا عناصر پرمصرف 
هستند که برخی از آنها همانند روي، منگنز، آهن، نیکل، مس، ) کلر، منگنز، آهن، مس، مولبیدن، نیکل و بور

ها از طریق مصرف عناصر ضروري بایستی به خاك و یا برگ. گردندجزء فلزات سنگین محسوب می) مولبیدن
ساله مقادیر قابل توجهی از انواع کودهاي هر . برگپاشی براي گیاه تأمین شوند تا بتواند گیاه سالمی را تولید نماید

این . گیردحاوي عناصر مورد نیاز گیاهان از طریق خاکی یا برگپاشی در اراضی کشاورزي مورد استفاده قرار می
به عنوان مثال استفاده از کودهاي فسفاتی مقادیري از . باشندکودها حاوي مقادیر کمی از فلزات سنگین هم می

ها از نظر این عوامل آالینده آلوده نشوند بایستی از براي آن که خاك. نماینده خاك اضافه میکادمیم و سرب را ب
با . منابع کودي مناسبی استفاده نمود براي این منظور استانداردهاي انواع مواد کودي تهیه و تدوین شده است

واع مواد کودي از دو جهت شکل گیري دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي در مؤسسه تحقیقات خاك وآب ان
هاي کودها و دوم رعایت غلظت مجاز اول تطابق محتوي با برچسب روي بسته. گیرندعمده مورد بررسی قرار می

لذا براي تولید محصوالت گواهی شده الزاماً بایستی کودهاي مورد . فلزات سنگین در انواع مواد کودي است
و یا ارسال شماره  www.kswir.irاین امر از طریق مراجعه به پایگاه . استفاده داراي شماره ثبت مواد کودي باشند

گردد که استفاده از مواد کودي مجدداً یادآوري می. باشدقابل حصول می 3000646424ثبت به شماره پیامک 
مقدار مجاز فلزات 4 در پیوست. ا خواهد شدهفاقد شماره ثبت باعث عدم تأیید و دریافت نشان حد مجاز آالینده

  . سنگین در مواد کودي بر اساس شیوه نامه ثبت مواد کودي آمده است
 

  هاکشآفت -2
از . شدندهاي قابل توجه فلزات سنگین بودند استفاده میهاي مختلفی که حاوي غلظتدر گذشته آفت کش

در حال حاضر نیز . سرب و روي در گذشته را ذکر نمود هاي حاوي مس، جیوه، منگنز،توان به قارچ کشجمله می
. شوندکش استفاده میبه عنوان قارچ) آهک + سولفات مس(سمومی همانند اکسی کلرور مس و محلول برودو 

بهرحال در . شودنمیشد که هم اکنون استفاده فاده میالبته در گذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز است
هاي گیاهی عمل نموده و از هاي مدیریت آفات و بیماريها بایستی مطابق با دستورالعملاستفاده از آفت کش

فهرست سموم  4 در پیوست شماره. رویه و بی تجویز متخصصان خودداري نمودمصرف سموم ممنوع و استفاده بی
  . آمده است  خربزهمجاز براي استفاده در محصول 
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  کودهاي آلی و لجن فاضالب -3
تواند می... مواد آلی غیراستانداردي همانند انواع لجن فاضالب، کودهاي دامی، کمپوست زباله شهري و مصرف 

اگرچه که استفاده از کودهاي دام و طیور در . ها در خاك گرددسبب افزایش تجمع فلزات سنگین و سایر آالینده
هاي غذایی دام ل استفاده نامناسب مکملاما در مواردي که به دلی. افزایش حاصلخیزي خاك نقش مهمی را دارند

تواند سبب و طیور حاوي روي، مس و نیز به دلیل استفاده از ترکیبات حاوي ارسنیک در کنترل بهداشتی آنها می
افتد که مقادیر زیادي از کودهاي نامناسب در سطح البته این امر در صورتی اتفاق می. تجمع در خاك شود

  . اي مورد استفاده فاقد معیارها و استانداردهاي مناسب باشندکوچکی استفاده شده و کوده
در برخی مناطق و به . توان آن را بازیافت نمودباشد 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 . دهنداضالب را با خاك اره، کلش و ضایعات باغی کمپوست و مورد استفاده قرار میلجن ف

تواند حاوي مقادیري فلزات سنگین بویژه سرب، نیکل، کروم، به کیفیت فاضالب و فرآیندهاي تصفیه فاضالب می
. هاي میکروبی و انگلی نیز باشددگیتواند حاوي آلوعالوه بر فلزات سنگین لجن فاضالب می. باشد... مس و 

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

  
  فاضالب و آب آبیاري - 4

ر دنیا دارد و هم اکنون نیز در بسیاري اي طوالنی داستفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت کشاورزي سابقه
این موضوع به ویژه در مراکز و مناطق کشت و کار در حاشیه و . شوداز کشورهاي دنیا و حتی ایران استفاده می

توانند بسته به منشاء ها عالوه بر آلودگی میکروبی و انگلی میاین فاضالب. خوردداخل شهرها بیشتر به چشم می
از فلزات سنگین باشد که درصورت استفاده مستمر و بلند مدت انباشتگی فلزات سنگین آن آن حاوي مقادیري 

اما بهرحال بر اساس مقررات موجود . بحدي برسد که کیفیت خاك از استاندارد فلزات سنگین را نداشته باشد
صورت استفاده از لذا در . باشداستفاده از فاضالب خام براي کشاورزي و تولید محصوالت کشاورزي ممنوع می

عالوه بر فاضالب مورد . توان به آن نشان حد مجاز آالینده  اختصاص داده شودنمی خربزهفاضالب خام براي تولید 
توانند حاوي میز بدلیل شرایط هیدرو ژئوشیمیایی استفاده براي آبیاري، منابع آب سطحی و یا زیرزمینی نی

هاي گاهی ساختار زمین شناسی آنها حاوي غلظت چرا که . ها از جمله فلزات سنگین باشندمقادیري از آالینده
در حال حاضر براي آب مورد . در این راستا الزم است تا به کیفیت آب نیز توجه نمود. باالي فلزات سنگین هستند

  .استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود دارد
  
  
  
  
  

                                                             
1 Sewage Sludge 
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  آب براي کاربري کشاورزياستاندارد کیفیت  -9جدول 
  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  لیترمیکروگرم بر   کروم  6
    200  میکروگرم بر لیتر  مس  7
    5000  میکروگرم بر لیتر  آهن  8
    2500  میکروگرم بر لیتر  لیتیم  9
  هاي اسیدي فقط براي خاك  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 فقط براي خاك  1000  میکروگرم برلیتر  فلوئور  17
    3  میلی گرم بر لیتر  بر  18
    3000  میکروزیمنس بر سانتیمتر  هدایت الکتریکی  19
    30  لیترمیلی گرم بر   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

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

  .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

  
  کاري و پسماندهاي صنعتیمعدن - 5

استخراج معدن، آسیا کردن سنگ معادن فلزي و صنایع وابسته آن عامل پراکنش و تجمع فلزات سنگین در 
تر رسوب تر و یا بزرگقطعات سنگین(ها طی استخراج معدن باطله. رودهاي بسیاري از مناطق به شمار میخاك

. یابدتخلیه شده و غلظت آنها افزایش می.... ها و هاي طبیعی همانند تاالببه گودال) سازيکرده طی فرآیند شناور
گردد که باعث ایجاد ریسک براي سالمتی میش غلظت عناصري همانند روي و سرب در بسیاري موارد باعث افزای

طریق فلزات سنگین موجود در خاك از . گرددانسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیست محیطی می
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هاي حاوي مقادیر باالي فلزات سنگین و یا بلع مستقیم آن بر سالمتی انسان تأثیر خوردن گیاهان روئیده در خاك
  .گذاردمی

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 . دي را به محیط وارد نمایندموا.... به صورت معمولی، حوادث، نشت و 

در انتخاب مزارع و باغات بایستی . کنندو ایجاد مشکل در سالمتی محصوالت می) همانند فلزات سنگین(نبوده 
  .توجه نمود که منابع خاك وآب آنها تحت تأثیر مجاورت با چنین صنایعی قرار نگیرند

  
  هاآالینده منابع هوایی - 6

فلزات معموالً . باشدها شامل انتشار گرد و غبار یا دودها، گازها و بخارات در اتمسفر میمنابع هوایی آالینده
برخی فلزات همانند ارسنیک، کادمیم و سرب در  .شوندهمراه با ذرات موجود در جریان خروجی گازها منتشر می

ها از طریق پس از انتشار آالینده. آیدت ذرات ریز متراکم درمیشوند و به صورفرآیندهاي دماي باال تصعید می
- هاي مرطوب و خشک بر روي زمین میشوند تا به صورت فرونشستها به مناطق وسیعی پراکنده میدودکش

بهرحال . شوندها معموالً به دلیل تشکیل در نزدیک زمین در منطقه محدودتري پراکنده میفرونشست. نشیند
شوند از طریق فرونشست مرطوب و ها و چه از طریق فرونشستی که وارد اتمسفر میز طریق دودکشدودها چه ا

- کیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت منشاء آن داشته و موضوعی مکان ویژه می. شوندخشک بر زمین وارد می
ها و گیاهان مجاور خاكبه همین دلیل در مجاورت کارخانجات ذوب فلزات مقدار کادمیم، سرب و روي در . باشد

یکی دیگر از منابع اصلی انتشار سرب در انتشارات گازي حاصل از . شودهاي بیشتري مواجه میآن با غلظت
هاي اطراف باشد که باعث افزایش غلظت سرب در خاكهاي فسیلی به دلیل تترا اتیل سرب میاحتراق سوخت

هاي هاي روانسازي نیز غلظت کادمیم در خاكو روغنهمچنین به دلیل سائیدگی . هاي اصلی می گرددجاده
یابد لذا در انتخاب ها گاهی تا چندین کیلومتر هم انتقال میالبته این آلودگی. کندها افزایش پیدا میمجاور جاده

ب را فاصله مناس) فرعی/ اصلی(باغ بایستی به این نکته توجه نمود و با توجه به میزان ترافیک و نوع جاده / مزرعه 
ها نه به عنوان یک استاندارد بلکه به عنوان یک متري در جاده 100فاصله . رعایت نمود تا آلودگی پیش نیاید

دهد که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در زیرا نتایج مطالعات در ایران نشان می. تواند استفاده شودراهنما می
صورت اندازه گیري مقدار فلزات سنگین در خاك و گیاه  در هر. رسدمتر کنار جاده به حداقل خود می 100فاصله 

  .نبایستی از حدود مجاز آن عبور کند
  

  هایی براي کاهش فلزات سنگین در محصوالت کشاورزيگزینه
  انتخاب رقم مناسب

البته ظاهراً . انجام گرفته است خربزهدر دنیا در مورد جذب فلزات سنگین در ارقام مختلف  محدوديتحقیقات 
  . تاکنون در ایران رقم مناسب براي چنین شرایطی هنوز معرفی نگردیده است
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  تناوب گیاهی
گذارد به عنوان مثال لوپن اسید سیتریک اثرات ریزوسفر گیاهان بر فراهمی زیستی گیاهان بعدي تناوب تأثیر می

هاي مناسب براي استفاده از گیاهان صنعتی یکی از گزینه. دهدکند که فراهمی کادمیم را افزایش میتراوش می
هاي ضروري به عنوان مثال در نعنا فلزات سنگین در روغن. باشدکشت در اراضی با غلظت باالي فلزات سنگین می

ان گیاه. عملکرد را در اثر سمیت فلزات سنگین تجربه کرده بود% 14آنها مشاهده نشد، هرچند کاهش ) عصاره نعنا(
و علف قناري  (Salix)لیفی همانند پنبه، کتان، کنف، گیاهان مورد استفاده براي تولید انرژي زیستی همانند بید 

(reed Canary grass) دهاي خوبی براي اراضی آلوده به فلزات سنگین هستنگزینه .  
  کوددهی

البته . یابدمیگیاهان با مصرف کودهاي روي کاهش گزارشات متعددي حاکی از آن است که غلظت کادمیم در 
به احتمال زیاد پاسخ به مصرف روي در کاهش . برخی گزارشات هم در خصوص عدم تأثیر کودهاي روي بوده است

جذب کادمیم به وضعیت روي درخاك بستگی دارد و در صورتی که خاك پائین باشد مصرف آن جذب کادمیم را 
-البته این اثرات غالباً در محلول. کندمس با کادمیم براي جذب توسط گیاه رقابت می چنینهم. کاهش خواهد داد

   .هاي کشت بدست آمده است و در شرایط گلخانه و خاکی در مزرعه شواهد محدودي وجود داشته است
در فسفر نقش مهمی . در مزارع با احتمال غلظت باالي آرسنیک مصرف کودهاي فسفاتی مورد توجه قرار گیرد

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

  مواد بهسازهاي آلی
راهمی ریستی فلزات مواد بهسازهاي آلی همانند زیست جامدها، کمپوست لجن فاضالب، کودهاي دامی ف

وارد . دهندسنگین در خاك را به دلیل محتوي مواد آلی خود و غلظت باالي مواد آلی و فسفر و آهن کاهش می
به . باشدنمودن مواد آلی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه و آبشویی مناسب می

اسفناج %) 30(کود دامی غلظت نیکل در هویج % 2ه مصرف عنوان مثال در برخی تحقیقات نشان داده است ک
تحقیقات دیگري که بر روي اثربخشی افزودن بقایاي گندم بر روي خاك آلوده . را کاهش داد%) 35(و گندم %) 45(

  . درصد کاهش یافت 40انجام شد نشان داد که غلظت کادمیم در گندم 
  بهسازهاي شیمیایی

هاي اتصالی اضافی براي هش فراهمی زیستی فلزات سنگین بدلیل ایجاد سایتمواد بهساز شیمیایی بر روي کا
بسیاري از این مواد محصوالت جانبی صنایع بوده بنابراین کم . بسیار مؤثر هستند pHفلزات سنگین و نیز اثرات 

برخی مواد بهساز شیمیایی و آثار آن بر روي جذب  10در جدول . هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند
دهد اما هاي اسیدي قابلیت استفاده فلزات سنگین راه کاهش میاستفاده از آهک در خاك. فلزات سنگین آمده است

باشند به دلیل کاهش قابلیت استفاده عناصر ضروري، استفاده از آنها در اراضی کشاورزي کشور ما که آهکی می
هاي هیدراته هستند که ظرفیت انتخابی باالیی براي ها که آلومنیو سیلیکاتزئولیت. یت اجرایی نداردچندان قابل

ها یکی از مؤثرترین مواد بهساز شیمیایی هستند که انتقال فلزات سنگین بنابراین زئولیت. جذب سطحی فلزات دارند
و  81، 72زئولیت تجمع کادمیم، سرب و روي را اي مصرف به عنوان مثال در مطالعه. دهندبه گیاهان را کاهش می
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براي غیر متحرك ) همانند آپاتیت یا هیدروکسی آپاتیت(استفاده از ترکیبات فسفاتی . درصد کاهش داده است 41
  . کردن فلزات در مطالعات بسیاري مورد توجه بوده است

  
  برخی بهسازهاي شیمیایی معدنی که به صورت مؤثر براي کاهش فراهمی فلزات سنگین  –10جدول 

 (Puschenreiter et al., 2002)  
  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

  
  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

هاي نظامی می توانند داراي سرب بیشتري ها، انبار مهمات، میداناراضی کشاورزي نزدیک صنایع، جاده -
هاي رنگ آمیزي شده داراي همچنین اراضی کوچک نزدیک ساختمان. نسبت به اراضی طبیعی معمولی باشند

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

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

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

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

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

 .خودداري نمود) گرد و غبار
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هاي حاوي هاي رنگ شده با رنگها و یا ساختماندر مزارع کوچک مقیاس بایستی از کشت در نزدیک جاده -
 .سرب خودداري شود

، تنظیم هاي حاوي مقادیر متوسط سرب، اقدامات کشاورزي همانند استفاده از مواد آلی در خاكدر خاك -
pH  خاك براي کاهش قابلیت استفاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر نسبت به آلودگی سرب و استفاده از

 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستها و ممانعت براي تماس فرونشستعایق
  .یش شوندهاي آبیاري بایستی از منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پاآب -

  هرس
هاي زود رس نظیر اما براي  ملون .مرسوم استهاي دیر رس تر نظیر خاقانی گیري و هرس درخربزهگل
گیري به این صورت است که پس از گلدهی بوتـه بـه ازاي گل. ها یا خربزه خاتونی یا مینو  مرسوم نیستطالبی

هاي کنند، به عبارتی بعد از رشد ساقهرا حذف می میوه را نگه داشته، بقیه 4تا 2هر ساقه نسبت به قدرت آن 
شـوند و از برگ هشتم به بعد روي هر ساقه، یک ها تا برگ هشتم حذف میهاي روي این ساقهفرعی، کلیۀ گل

بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند تا از نظر سالم بودن ) هاي کوچکمیوه( هااین گل. ماندگل ماده باقی می
  .ودگی توسـط مگس خربـزه، اطمینـان حاصل شودو عدم آلـ

- باالترین عملکرد و کیفیت خوب میوه در شاخه. یابدطریق هرس افزایش می عملکرد و کیفیت میوه خربزه از
هاي هرس نشده، مقـدار اسید هاي حاصل از گیاهان هرس شده نسبت به بوتهمیوه .شودهاي فرعی تولید می

  . اندندة بیشتر و همچنین ضخامت قسمت گوشتی میوه بیشتري داشتهاسکوربیک و قندهاي احیا شو
  

   )تراش خربزه( بر روي دو ساقۀ فرعی 2 هاي فرعی درجۀهرس ساقه
-ها و گلهمچنین کلیۀ میوه .بر روي دو ساقۀ فرعی حذف می شوند )ثانوي( 2هاي فرعـی درجۀ کلیـۀ سـاقه

براي جلوگیري از صدمۀ باد، بر روي هر ساقۀ فرعـی یـک  .شوند هاي دیگر نیز تا گره ششم الی هشتم باید حذف
در این مرحله . کلوخ کوچک قرارداده تا ثابت بماند و هم چنین داخل جوي قرار نگیرد و بر روي پشته رشد کند

کاري بسته به رقم و معموالً در اکثر مناطق خربزه. گرم رشد کردند 50- 100ها به حدودبعد از این که میوه
ذکر این نکته الزم . کنندهاي دیگر را حذف میگذارند و میوهاصلخیزي خاك، یک میوه بر روي گیاه باقی میح

است که عکس العمل ارقام مختلف خربزه نسبت به هرس و تراش بوتـه یکسان نبوده و در برخی ارقام عمل تراش 
  . بوته بر کیفیت و کمیت محصول اثري ندارد

ها بزرگ شدند، به منظور انجام شود این است که پس از این که میوهراین گیاه انجام میاز کارهاي دیگري که د 
عدد کلوخ را به صورت مثلثی  3تهویه و عبور هوا از قسمت زیرین میوه و جلوگیري از پوسیدگی قارچی و باکتریایی، 

چرخانند تا قسمت ها را میاین میوهبعد از مدتی . دهند تا میوه با زمین تماس نداشته باشددر زیر میوه قرار می
  . زیـرین رو بـه آفتـاب قـرار گرفتـه و میـوه بـه صـورت یکنواخت رنگ بگیرد
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  مدیریت آبیاري براي تولید محصول  -9
کند، آبیاري مداوم داراي اهمیت است و باید رطوبـت کافی و تابستان رشد می - چون خربزه طی فصل بهار

هاي ستمبه همین دلیل استفاده از سی. ستنیاز آبی خربزه معموالً باال. باید حفظ شود مناسب در زمان سبز شدن
مانند استفاده از مالچ پالستیکی درون ( جویی در مصرف آبهایی براي صرفهبردن روش آبیاري تحت فشار یا به کـار

هاي مـؤثر در افـزایش کـارآیی وشاستفاده از مالچ پالستیکی یکی از ر. در این گیاه مقرون به صرفه است )فاروها
معموالً یک یـا دو روز قبـل از کشـت بذر، آبیاري سبک . هاي هرز هم مفید استمصرف آب بوده که در کنترل علف

معموالً آبیاري هر پنج یا شش روز . شـودصورت گرفته و آبیاري بعدي چهار تا پـنج روز پـس از کشـت انجـام می
  .دما و منطقه الزم اسـتیکبار، بسته به خاك، 

  
  هاي موثر بر خربزه و چگونگی مقابله با آنهامعرفی عوامل محیطی و تنش -10
  شوري -10-1

با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، منابع آب و خاك شور در کشور گسترش باالیی 
هکتار از اراضی کشاورزي با درجات مختلف شوري میلیون  8/6چندان که بر اساس مطالعات انجام شده بالغ بر . دارد

هاي اصلی اجرایی و اقتصادي براي هر تولید کننده بخش کیفیت آب آبیاري یکی از چالش .باشندمواجه می
-زیرا باالبودن شوري آب آبیاري هم بر کیفیت خاك و هم بر تولید محصول تأثیر می. رودکشاورزي به شمار می

هاي ویژه کیفیت آب را می توان به سه گروه اصلی خطر شوري، سدیمی شدن و سمیت یون پارامترهاي مهم. گذارد
  . گروه بندي نمود که در زیر به آن پرداخته شده است

مقدار نمک محلول در آب را . باشدها در آن میترین معیار براي ارزیابی آب، غلظت کل نمکمهم :خطر شوري
  بیان  (me/l)یا میلی اکی واالن در لیتر  (ppm)گرم در لیتر ، میلی1ECمعموالً با واحد هدایت الکتریکی یا 

مقاومت محلول با  دستگاه مقاومت سنج الکتریکی و مقایسه آن با یک محلول شناخته  ECگیري براي اندازه. نمایندمی
یا در  mmhos/cmدهد و معموالً بر حسب عکس مقاومت، هدایت را نشان می. گیردرود انجام میشده در بین دو الکت

هاي باران و یا با غلظت آببراي . باشدیاري و محلول خاك میهاي آببراي آب oC25در  dS/mبه صورت  SIواحد 
  .استفاده نمودµS/cm توان از واحد پایین نمک می

اما به دلیل . باشددهنده شوري آب آبیاري میهاي مهم تشکیلیکی از کاتیونسدیم  ):قلیائیت(خطر سدیمی 
مصرف آب آبیاري با سدیم باال نسبت به . گیرداي قرار میآثاري که بر تخریب ساختمان خاك دارد مورد توجه ویژه

مشکل نفوذ پذیري و گردد که تخریب ساختمان خاك و ایجاد ها 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 

                                                             
1 Electrical conductivity 
2 Sodium Adsorption Ratio  
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...  هاي سمی چون سدیم، بور، کلر و هاي سطحی داراي میزان بیشتري یونآب :هاي ویژهخطر سمیت یون
  . باشدهستند که براي آبیاري گیاهان زراعی و باغی و بالتبع آن ورود در چرخه غذایی حائز اهمیت می

موارد همراه با کلر به صورت زیرا در اغلب . 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 کردن آنها از . کلرید سدیم وجود دارد

عالئم بیش بود و سمیت سدیم در گیاهان به صورت سوختگی، بافت . سمیت یون سدیم به آسانی مقدور نیست
. شودها ظاهر میدر حالی که عالئم سمیت کلر ابتدا در نوك برگ. دافتهاي بیرونی برگ اتفاق میمردگی در لبه

  .کندهاي پیر اتفاق افتاده و از قسمت بیرونی برگ به سمت داخلی آن گسترش پیدا میتجمع سدیم در برگ
رود اما بیش بود آن باعث بروز سمیت و کاهش رشد 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 . گرددهان میگیا
غلظت بسیار . شودهاي پیر مشاهده میها اشاره نمود که نخست در برگتوان به سوختگی نوك و حاشیه برگمی

آبیاري حاوي مقادیر باالي کلر باشد، در صورتی که آب . 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

میلی اکی واالن  10میلی اکی واالن تا حدودي محدودیت دارد و باالتر از  4-10میلی اکی واالن در لیتر بدون خطر، 
در صورتی که از آبیاري بارانی استفاده شود چنانچه بیش . زیادي براي استفاده آن وجود دارد هايدر لیتر محدودیت

  .نمایدمیلی اکی واالن در لیتر کلر داشته باشد محدودیت ایجاد می 3از 
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. باشدبسیار کوچک می خاك
بندي انجام شده براي بور البته برخی دیگر که متحمل تر هستند براساس تقسیم. همانند درختان میوه آسیب بزند

گرم در لیتر میلی 7/0-3هاي ما غلظتبدون هیچگونه محدودیت بوده ا 7/0در آب آبیاري مقادیر کمتر از 
  .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 میروز معموالً با افزایش تجمع بور به سمت مرکز برگ و بین و رگبرگکند خشک شدن و کلبروز می

دهد اما وجود در برخی مواقع با شدت بسیار سمیت بور به ویژه درختان بادام، گیاه عالئم برگی را نشان نمی. یابد
  .شودگوم یا شیره در تنه درختان مشاهده می

  

  شوري خاك
هاي قبلی آب را از جهت شوري مورد اه جداگانه به آنها شدنی نیست در بخشجدا کردن شوري خاك و آب و نگ

هاي شور را در ابتدا بایستی خاك. باشدبحث و بررسی قرار داده شد اما در این جا بیشتر شوري خاك مورد توجه می
  .شناخت

را بـا هـدایت   شوري خـاك  . هاي محلول در عصاره اشباع خاك را شوري خاك گویندمجموع نمک :تنش شوري

 
 

2
MgCa

NaSAR
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-است که معادل واحد قدیمی آن یعنی میلـی  (dS.m-1)بیان کرده و واحد آن دسی زیمنس بر متر  (EC)الکتریکی
  . باشد می (mmhos.cm-1)متر موس بر سانتی

هاي تبادلی ذرات خاك قرار  سدیم تبادلی خاك مقدار سدیمی است که در محل: )ESP(سدیم تبادلی خاك 
سدیم به عنوان یک عنصر مضر در خاك قلمداد . باشدبا مقدار سدیم موجود در محلول خاك میگرفته و در تعادل 

شود زیرا زیادي این عنصر در خاك باعث پراکنده شدن ذرات خاك شده و در نهایت مجاري نفوذ آب در خاك را می
واحد سدیم . شودیشه میمسدود نموده و با کاهش هدایت هیدرولیکی خاك مانع رسیدن آب و  عناصر غذایی به ر

  .باشدمی» درصد«تبادلی خاك 
ایـن  . دهـد واکنش خاك شاخصی است که میزان اسیدي یا بازي بودن خاك را نشـان مـی   :)pH(واکنش خاك 

  .باشد شود و بدون واحد میگیري میاندازه) گل اشباع(شاخص در خاك اشباع شده 
هاي کل مقدار مواد محلول و ویژگی از ترکیبی از آثار ناشیبر اساس هاي شور تنوع بسیار وسیعی داشته و خاك

سدیمی تقسیم  -هاي متأثر از شوري به سه گروه شور، سدیمی، شورخاك. شوندبندي میگروه (+Na)سدیم تبادلی 
باشد اما میزان سدیم قابل تبادل کمی هاي محلول میهاي باالي نمکهاي شور حاوي غلظتخاك. شوندبندي می

اما مقدار . باشدهاي تبادلی میهاي سدیمی داراي سدیم تبادلی باالیی بر روي سایتخاك. اك وجود دارددر خ
-ها با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی باالیی میهاي شور سدیمی خاكخاك. باشدهاي محلول آن کم مینمک
  . مده استهاي متأثر از شوري آاي از تقسیم بندي خاكخالصه 11در 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

باشد به آن  15آن کمتر از  (ESP)گراد  و درصد سدیم تبادلی  درجه سانتی 25در  (dS.m-1) دسی زیمنس بر متر 
شوري خاك بعد . کمتر است 5/8ها به طور معمول از  این قبیل خاك (pH)اسیدیته یا واکنش . گویند خاك شور می

  . باشدگیري شوري خاك میاز آبیاري مالك اندازه
زیمـنس بـر متـر     کمتـر از چهـار دسـی    (ECe)ره اشباع خـاك  خاکی است که در آن شوري عصا :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 از   (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصـاره اشـباع    به خاکی گفته می :خاك شور و سدیمی

خالصه مطالب بیان شده . باشد 15آن بیشتر از  (ESP)و درصد سدیم تبادلی  (dS.m-1)چهار دسی زیمنس بر متر 
  .ارائه شده است 11در جدول 

  

  (USSL, 1954)هاي متأثر از شوري بندي خاكگروه- 11جدول 

گروه خاك متأثر 
  گروه بندي قدیم  از شوري

مقدار هدایت 
الکتریکی عصاره 

  (ECe, dS/m)اشباع

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
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 (ESP)براي بیان میزان سدیمی شدن خاك وجود دارد درصد سدیم تبادلی  11در 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 باشد که بر حسب سانتیمی (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 نماید و  :مدیریت آبیاري براي مزرعه در شرایط شور
با تبخیر و تعرق صورت . ها تأمین کندها در ناحیه ریشهحفظ تعادل نمکهم  آب مورد نیاز براي آبشویی را براي 

یابد و عالوه بر آن غلظت نمک در محلول خاك و به تبع آن گرفته میزان قدر مطلق پتانسیل مکش افزایش می
یل ماتریک و بنابراین براي آبیاري در شرایط شور، دور آبیاري به دلیل تجمع پتانس. یابدپتانسیل اسمزي افزایش می

هاي کم عمق اتفاق اما اگر دور آبیاري زیاد باشد، جذب آب توسط گیاه از الیه. پتانسیل اسمزي بایستی بیشتر باشد
یابد و به دلیل افزایش آبیاري میزان بیشتري نمک وارد خاك افتد و میزان هدررفت از طریق تبخیر افزایش میمی
مقدار آب آبشویی . ها جلوگیري نمودتوان از تجمع نمک در ناحیه ریشهبا استفاده از نیاز آبشویی می. شودمی

هنگام باال بودن حساسیت گیاه به شوري و باال بودن شوري آب . بستگی به گیاه موردنظر و شوري آب آبیاري دارد
  .براي تعیین نیاز آبشویی مراحل زیر را بایستی انجام داد. آبیاري نیاز آبشویی باالتري نیاز است

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
 :با استفاده از فرمول زیربرحسب درصد محاسبه نیاز آبشویی  -3

LR= (ECW×100)÷ (ECe × 5) – ECW)) 
. حد آستانه تحمل به شوري خاك در ناحیه ریشه ها می باشد ECeشوري آب آبیاري و   ECWکه در این معادله

  .این اعداد محاسبه شده است 12در جدول 
  

ها با آب آبیاري با در ناحیه ریشه) ECe(براي رسیدن به شوري مطلوب خاك ) بر حسب درصد(نیاز آبشویی  -12جدول 
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  
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کرده و به زیر کسر آبشویی درصدي از کل آب مصرفی است که بایستی از داخل منطقه ریشه در خاك عبور 
شوري خاك توسط . ي ریشه نفوذ کند تا از کاهش محصول به دلیل تجمع بیش از حد نمک جلوگیري شودمنطقه

ي ترکیب این دو عامل میانگین شوري خاك در منطقه. گیردشوري آب آبیاري و کسر آبشویی تحت تأثیر قرار می
ي شوري خاك در نزدیکی قسمت فوقانی ناحیه. کندمیي ریشه را معین ها در سرتاسر ناحیهریشه و توزیع نمک

در . گیردتر تحت تأثیر کسر آبشویی قرار میباشد اما در اعماق پاییني شوري آب آبیاري میریشه منعکس کننده
هاي فوقانی ي ریشه ممکن است خیلی بیشتر از قسمتکسر آبشویی کم، شوري خاك در قسمت تحتانی ناحیه

بنابراین، در زمان استفاده از . شودافزایش کسر آبشویی، شوري خاك در قسمت تحتانی کمتر می محضباشد؛ اما به
-ي ریشه در شرایط پایین بودن کسر آبشویی نسبتاً باال خواهد بود ولی بهآب آبیاري با شوري باال، میانگین ناحیه
  . یابدي ریشه کاهش میمحض افزایش کسر آبشویی شوري ناحیه

صورت آب ي ریشه عبور کرده و بهطور واقعی از منطقهدر واقع همان درصد آب آبیاري است که به کسر آبشویی
هاي موجود در آب نه جذب سطحی شوند، نه با فرض ماندگار بودن شرایط و اینکه یون. شودزهکشی شده خارج می

  :توان با معادله زیر بدست آوردرا می) LF(ترسیب و انحالل شوند و نه به وسیله گیاه جذب شوند کسر آبشویی 

=  

  .شوري آب زهکش است ECDشوري آب آبیاري و  ECIکه در آن 
ها در درختان میوه و گیاهان زراعی بایستی  ههاي انباشته شده در ناحیه ریشبراي خارج کردن نمکبه هر حال 

براي این کار آبیاري سنگین . ها منتقل شونداز ناحیه ریشهتر و یا خارج آبشویی انجام گرفته تا نمکها به اعماق پایین
البته مزیت . ها آسیبی به گیاه نرسدبه دلیل آبیاري سنگین و فعال نبودن ریشه. گیردانجام می خربزهقبل از کشت 

بیاري در دوره البته درصورت نیاز به استفاده مواد بهساز نیز بایستی با آ. باشددیگر این امر کمتر بودن تبخیر آب می
هاي سنگین باعث کاهش تولید و زیرا آبیاري سنگین در زمان گلدهی در خاك. اقدام شود خربزهقبل از کشت 

استفاده از آب معمولی براي آبیاري قبل از کشت به منظور ذکر این نکته ضروري است که . شودآسیب به گیاه می
  .دهدهاي با شوري باالتر در مراحل بعدي رشد را میاستفاده از آبها به ما اجازه ها از ناحیه ریشهخارج نمودن نمک

  

  مدیریت زراعی
ترین نکات در مدیریت شوري خاك براي کشت و کار انتخاب ناحیه قرار گرفتن بذر نسبت به آب یکی از مهم

نماید بایستی از ها تجمع میها به دلیل صعود موئینه نمکبا توجه به آنکه شوري در نوك پشته. باشدآبیاري می
ها کشت انجام گیرد تا آسیب کمتري از کشت گیاهان در این ناحیه خودداري نموده و حتی االمکان در کف جویچه

  .شوري دریافت کند
  

  استفاده از ارقام متحمل به شوري
ي بیان برا. باشندهاي مختلف و نیز بین ارقام مختلف میگیاهان داراي تحمل به شوري متفاوتی در بین گونه

-شود که به صورت زیر بیان میهافمن استفاده می -ها و ارقام مختلف معموال از منحنی ماستحمل به شوري گونه
  . شود
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Y=100-B(ECe-A) 
که در حقیقت شوري ناحیه ریشه است  (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
بر اساس منابع علمی بین المللی گیاه خربزه جزء گیاهان حساس به  .باشدها میمتوسط شوري خاك در ناحیه ریشه

  . باشدبه عنوان مثال خربزه مه والتی از تحمل به شوري خوبی برخوردار می. شوري می باشد
و  pHها، حضور سدیم باال در مقایسه با کلسیم در خاك :و استفاده از بهسازها مدیریت حاصلخیزي خاك

ESP گردداي در گیاه میآن را افزایش داده و سبب کاهش نفوذپذیري آب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه .
بهساز حاوي کلسیم  توان با استفاده از موادها را میاثرات مضر سدیم باال در فرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی خاك

 CaCO3اسیدها و یا مواد تولیدکننده اسید همانند اسید سولفوریک که با واکنش با . کاهش داد) همانند گچ(
  . تواند استفاده شود، نیز مینمایندمحلول خاك اضافه می را به +Ca2  خاك
  

  تنش دما -10-2
دهد چرا که در دماي باال میوه را بشدت کاهش میعملکرد بذر و نشینی، درجه در زمان به میوه 30دماي باالي 

پس از . کندها کنش خود را از دست داده و فعالیت حشرات گرده افشان نیز کاهش پیدا میدرجه گرده 30تر از 
  .شودنشینی، دماي باال به شرط رطوبت کافی سبب سرعت بخشیدن به رشد حجمی میوه میمرحله به میوه

  

  تنش رطوبت - 10-3
هاي رطوبتی حساس هستند نشینی تا رسیدگی فیزیولوژیک و برداشت محصول به تنشزمان به میوه ها ازملون

  .دهدو در این زمان هر تنش رطوبتی محصول را کاهش می

  
  زا و مدیریت آنها به منظور تولید محصول گواهی شدهمعرفی عوامل زنده خسارت -11

  آنها فون آفات محصول در ایران و شیوه هاي کنترل
 Acythopeus curvirostris persicus Thompsonسرخرطومی جالیز 

یکی از  Acythopeus curvirostris persicusThompson (Col.: Curculionidae)سرخرطومی جالیز 
این  .درصد برآورد شده است 70باشد، به طوري که در اکثر موارد خسارت آن بالغ بر  مهمترین آفات جالیز می

با توجه به چند . حشره به گیاهان خانواده کدوییان از قبیل خربزه، هندوانه، طالبی، خیار و کدو حمله می کند
کش را در چندین نوبت در  نسلی بودن آفت، کنترل آن مشکل بوده و کشاورزان ساالنه مقدار زیادي سموم حشره

محیطی، سالمتی انسان را نیز به بر خطرات زیست برند که عالوه طی فصل رشد میوه جهت کنترل آفت به کار می
 . اندازد خطر می

ریزي شده، از اي که روي آن تخم ریزي، جریان شیره نباتی به طرف میوه پس از خاتمه تخم: عالئم خسارت
این عمل به وسیله حشره نر وقتی که . شود محل دم میوه یا شاخه فرعی یا شاخه اصلی توسط حشره نر قطع می
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هاي اطراف محلی که بایست قطع سلول. گیرد ریزي است و یا در پایان آن، صورت میماده در حال تخمحشره 
هاي تخریب  اي از سلولدر این محل که به صورت طوقه. رود اي مکیده شده و از بین میگردد به صورت حلقه

اي که تخم  در نتیجه میوه). 12شکل ( گردد اي پررنگ شفاف ترشح می شود صمغی به رنگ قهوه شده دیده می
نماید و  دهد و شروع به چروکیدن می ریزي در آن صورت گرفته از بوته جدا گردیده و شادابی خود را از دست می

الروها پس از تفریخ، در میوه تونل ایجاد کرده و براي تغذیه به جستجوي . گردد به تدریج از وزن آن کاسته می
ي بذر خیلی سخت است، اما الروها قادرند پوست میان آن را جویده و از وستهاگرچه پ. پردازند بذرهاي میوه می

- اي از میوه، النهپس از این که الروها تمامی محتویات داخلی بذر را خوردند در گوشه. محتویات بذر تغذیه کنند
حشره کامل به  ها پس از خروجشکل این النه. شوند هاي شفیرگی را در کنار هم ساخته و تبدیل به شفیره می

  ).13شکل ( شود صورت النه هاي زنبور دیده می
هاي در این حالت تخم. دهد ریزي، میوه از بوته جدا نشده و به رشد طبیعی خود ادامه میگاهی پس از تخم
هایی که  در میوه. نماید ها نیز تفریخ گشته و الرو زنده داخل آن از گوشت میوه تغذیه میداخل این قبیل میوه
ریزي  هاي تخم هاي اطراف حفرهاند، سلولریزي صورت گرفته و از بوته جدا نشدهها تخمبدین روش روي آن

دهند، که در نتیجه میوه  هاي سالم اطراف به رشد خود ادامه می روند و از طرفی سلول آسیب دیده و از بین می
  ). 14شکل (شوند  حتی تمیز داده میهاي سالم به را پیچیده و بدشکل شده و این قبیل میوه ها از میوه

  

  
  

، براي تغذیه A. curvirostris persicusتفاوت محل تخم گذاري و محل فرو کردن خرطوم سرخرطومی جالیز ، -11 شکل
  سوراخ تغذیه بدون پوشش - محل تخم گذاري با پوشش شفاف روي آن؛ ب - الف: روي میوه خیار

  
  

          
  گیاهی توسط حشره نردر دم میوه قطع جریان شیره - 12شکل 
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  داخل میوه پس از خروج حشرات کامل، A. curvirostris persicusهاي شفیرگی خالی سرخرطومی جالیز ،النه -13شکل 

  

  
  گذاري حشره مادهمیوه تغییر شکل داده در اثر تخم -14شکل 

  

این آفت . آوري شد جمع 1903این حشره در ایران اولین بار از انارك اصفهان توسط زارودنی در : مناطق انتشار
از شمال زاهدان، اهواز، ابرقوي فارس، شیراز، رفسنجان، اصفهان، بیرجند، مشهد، اردبیل، زابل، بندرعباس، ساوه، 

  . جیرفت و ورامین جمع آوري و خسارت آن در جالیز گزارش شده است
این حشره منحصرا از . باشد می SchradL( Citrullus colocynthis (. وحشی این حشره هندوانه ابوجهل، میزبان

ها هر یک را که  از قبیل خربزه، هندوانه، طالبی، خیار، کدو تغذیه کرده و از بین آن  Cucurbitaceaeگیاهان خانواده 
  . دهد تر باشد، مورد حمله قرار می شاداب

  

  مدیریت کنترل  
در شوند، هایی که بصورت جوي و پشته انجام میدر کشت: ها کشت جوي و پشته با فاصله مناسب بوته

- ریزي سرخرطومی است شاخه و برگ بوته کلیه سطح کرت را میگیري و تخمتشکیل میوه که مصادف با شروع جفت
سرخرطومی . ها تقریبا خشک و خنک است تابد و هواي زیر بوته پوشاند، به طوري که آفتاب به سطح زمین کرت نمی

هاي جوي و  تها بیشتر از کش ریزي در این محیط رسد تخم ها دارد و به نظر می حداکثر فعالیت را در این گونه کشت
کارند، روي  متري از هم میسانتی 35ها را نزدیک هم و به فاصله  در کشت جوي و پشته هم وقتی بوته. اي است پشته
هر چه فاصله خطوط کمتر و ایجاد سایه بیشتري باشد، سرخرطومی . شودها همین وضعیت آب و هوایی ایجاد میپشته

به عبارت دیگر در این قبیل زمین ها طول دوره . نماید ي بیشتري میریزدر آن قسمت ها بیشتر توقف کرده و تخم
ها در آفتاب قرار بگیرند، به مراتب کمتر  اما چنانچه فاصله خطوط کشت زیاد باشد و میوه. ریزي بیشتر است فعالیت تخم
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تري  می محیط مناسبتوان قطعی تلقی کرد زیرا چنانچه سرخرطو البته این موضوع را نمی. گیرند مورد حمله قرار می
  .ور گرددهاي آن حملهها عادت کرده و به میوهدر دسترس نداشته باشد، اجبارا ممکن است به همین نوع کشت

شود بهتر است در زمستان و مواقع یخبندان  زمینی که براي کشت جالیز در نظر گرفته می: یخ آب زمستانه
ه کاملی در النه شفیرگی در زیر خاك وکلوخه ها باشد در اثر  شود در صورتی که حشر این امر موجب می. غرقاب شود

  .رسد شود که در زمستان درجه حرارت به زیر صفر می البته این موضوع براي مناطقی توصیه می. یخبندان از بین برود
در پایان فصل برداشت میوه، الزم است در مناطقی که این آفت شیوع : جمع آوري بقایاي جالیز از مزرعه

این عمل در کاهش جمعیت آفت در سال بعد خیلی . دارد کلیه بقایاي خشکیده محصول را جمع آوري و بسوزانند
  .موثر خواهد بود

پاشی بایستی علیه حشرات کامل  باشند، سم با توجه به این که الروها درون میوه و مخفی می: مبارزه شیمیایی
ومی جالیز حشره اي روز فعال است به طوري که حشرات بر اساس بررسی هاي انجام شده، سرخرط. صورت گیرد

تا  17:00بین ساعات (و دیگري بعد از ظهر ) 9:00تا  7:00بین ساعات (کامل دو اوج  فعالیت یکی قبل از ظهر 
بنابراین بایستی دقت نمود تا سمپاشی در ساعات مذکور که همزمان با فعالیت و حضور حشره در . دارند) 19:00

حشرات کامل سرخرطومی جالیز تغذیه بسیار . اي جالیز صورت گیرد تا بیشترین تاثیر را داشته باشدروي بوته ه
کمی دارند، بنابراین عالوه بر سموم نفوذي،کاربرد سموم تماسی با در نظر گرفتن دوره کارنس و زمان باقیمانده تا 

و همزمان با حضور حشرات کامل صورت  پاشی بر اساس توصیه فوق چناچه سم. شود برداشت محصول نیز توصیه می
  .نمایدپاشی کفایت می گیرد، دو نوبت سم

  

  هاي کنترل آنها در ایران به تفکیک مناطق مختلف هاي مهم محصول و شیوهفهرست بیماري
  ویروس کوتولگی زرد کدوییان

هاي کشت کدوییان اهمیت  گلخانههاي قابل انتقال با سفیدبالک در مزارع و  هاي زردي ناشی از ویروس بیماري
ها به دلیل داشتن  این بیماري .کنند زیادي داشته و به کدوییان مناطق وسیعی از جهان خسارت زیادي وارد می

هاي طوالنی  کمبود مواد غذایی، کمبود رطوبت، تغذیه حشرات و پیري، براي مدتبا عالیم ناشی از عالیم مشابه 
ویروس کوتولگی . بودند  قرار نگرفته شناسان و همچنین کشاورزان ی از جمله ویروسشناسان گیاه يبیمار مورد توجه

شده و  هاست که موجب آلودگی کدوییان در مناطق وسیعی از دنیا از جمله ایران  یکی از این ویروسزرد کدوییان 
 درصد در اثر آلودگی به این ویروس  50تا  30کـاهش میزان محصول بین 

شود که بتدریج این نقاط به هم پیوسته و ویروس گیاهان آلوده نقاط زرد رنگی ظاهر می در: عالیم بیماري
تر گسترش  هاي جوان عالیم به سمت برگ. ماند سبز می ها کند به نحوي که تنها رگبرگ ایجاد زردي کامل برگ می

ی از قبیل پیچیدگی و عالیم .شود یابد ولی در چهار تا پنج برگ انتهایی هیچ گونه عالیمی مشاهده نمی می
ها در گیاهان آلوده هرچند ظاهر طبیعی دارند  میوه). 15شکل (شود  ها نیز در گیاهان آلوده ظاهر می شکنندگی برگ

گیرد و عملکرد، اندازه میوه و میزان قند آن کاهش شدید یافته و بازار  اما کیفیت میوه شدیدا تحت تاثیر قرار می
نیز ) C. sativus(و خیار  (C. melo) بر این، عالیم زردي و کوتولگی بر روي خربزه عالوه .پسندي الزم را ندارد 
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هاي شعاعی زرد است که به تدریج  گاهی اوقات عالیم اولیه در برگ به صورت لکه). 16شکل (گزارش شده است 
عالیم ویروس . شود ها می پیشرفت کرده و باعث زردي تمام برگ به جز رگبرگ و لوله شدن و شکنندگی برگ

شی از خسارت کوتولگی زرد کدوییان غیر قابل تشخیص از اختالالت فیزیولوژیک، کمبود عناصر، کم آبی، عالیم نا
هاي با رنگ  در مزارع آلوده گیاهان آلوده به صورت بوته. باشد ها می کش حشره، پیري و عالیم ناشی از کاربرد حشره

  ).17شکل (شوند  زرد طالیی دیده می
طالبی، هندوانه کدو وسایر کدوییان  ي کدوییان از قبیل خیار، خربزه، هاي طبیعی این ویروس غالبا تیره میزبان

مطالعات اخیر نشان داده است که این ویروس نه تنها قادر به آلوده کردن اعضاء تیره کدوییان بلکه گیاهانی  .باشد می
، نیز میزبان این ویروس )Phaseolus vulgaris(، لوبیا )Lactuca sativa(، کاهو )Medicago sativa(چون یونجه 

  .هستند
  

    
A B  

  )B(و خربزه گلخانه ) A(کدوییان بر روي طالبی در مزرعه عالیم ویروس کوتولگی زرد  -15شکل 
  

  
  ها و کوتولگی شدید در خربزه ناشی از ویروس کوتولگی زرد کدوییانپیچیدگی و شکنندگی برگ - 16شکل 

  

  
  هاي آلوده به ویروس کوتولگی زرد کدوییان بصورت زرد طالییعالیم بوته - 17شکل 
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 Bemisiaپایا و غیرگردشی توسط سفید بالک  ویـروس کـوتـولگی زرد کدوییان به صورت نیمه: روش انتقال

tabaci بیوتیپ ). 18شکل (شود  منتقل میQ  وB باشد با  کارایی باال می با این سفید بالک قـادر بـه انتقال این ویروس
بالک گلخانه  این ویروس قابلیت انتقال با سفید .گیرد نیز صورت می Aانتقال آن به میزان کمتري با بیوتیپ  این حال

را نـدارد و تـالش در جـهت انتقـال آن بـه صـورت مـکانیـکـی نـامـوفـق بوده  Trialeurodes vaporariorumیعنی 
آستـانـه گـیرش ایـن ویـروس . ماند مطالعات نشان داده است که ویروس در ناقل به مـدت طـوالنی پـایدار مـی .است
 50حال با تغذیه گیرش و دهش دو ساعته نیز انتقال  با این. باشد سـاعت می 72سـاعت و آستانه تغذیـه دهش  48

  . درصدي ویروس الزم است 100ساعت جهت انتقال  24گیرد اگر چه تغذیه از گیاه آلوده به مدت  درصدي صورت می
  

  
  ناقل ویروس کوتولگی زرد کدوییان B. tabaciسفید بالک   Bبیوتیپ  -18شکل 

  
  هاي کنترل روش

تواند  هرز و استفاده از مالچ می هاي کنترل زراعی از قبیل تناوب، تغییر تاریخ کشت، حذف علف :کنترل زراعی
یکی از مهمترین اقدامات زراعی در جهت کاهش شیوع و خسارت ویروس . کاهش جمعیت سفید بالک موثر باشددر 

هم چنین از تولید نشاءهاي کدوییان در مناطقی که . باشد هاي عاري از ویروس و حشره ناقل می ءاستفاده از نشا
براي کنترل زراعی، حذف کدوییان آلوده و حذف محصوالتی که . آلودگی به ویروس وجود دارد، خودداري شود

تواند  هاي بالغ می سفیدبالک گیرد در ابتداي بهار قبل از ظهور گذرانی سفید بالک بر روي آنها صورت می زمستان
. شود براي مؤثر واقع شدن کنترل، حذف بقایاي گیاهی بالفاصله بعد از برداشت محصول توصیه می. مفید واقع شود

. هاي قابل انتقال با حشره صورت گرفته است ها جهت کنترل بیماري مطالعات زیادي بر روي استفاده از مالچ
هاي متنوع شامل آلومینیومی، نقره اي، شفاف، سفید و زرد در کاهش شیوع  هاي پالستیکی رنگی در رنگ مالچ

هاي پلی اتیلن زرد نیز جمعیت  پوشاندن خاك با مالچی از خاك اره، کاه تازه یا ورقه. سفیدبالک موثر بوده است
راي ویروس میزبان هایی از گیاهان که میزبان خوبی براي ناقل بوده اما ب کاشت گونه. بالک را کاهش داده است سفید

هاي  استفاده از توري. تواند شیوع بیماري را کاهش دهد در بین گیاهان تیره کدو میدر فصل کشت خوبی نیستند 
هاي کنترل ویروس در لبنان است و به طور چشمگیري  یکی از موثرترین روش) insect-proof nets(مانع عبورحشره 

  هاي عامل زردي از قبیل  باعث تاخیر در بروز آلودگی و حفاظت گیاهان علیه ویروس
 Cucurbit aphid borne yellows virus, CABYV ،CYSDV شده و افزایش عملکرد هاي مهم  و سایر ویروس

  . را بدنبال داشته است
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با توجه به میزان . باشدهاي ویروسی میگر از موارد مهم در کنترل آلودگیتنظیم تاریخ کشت یکی دی
باشد، جمعیت حشره ناقل در زمین اصلی، انتقال نشاء به زمین اصلی در زمانی که جمعیت حشره ناقل باال می

  .شودتوصیه نمی
. باشد می B. tabaciوابسته به میزان جمعیت حشره ناقل  CYSDVمیزان شیوع  :کنترل شیمیایی ناقل

کالً کنترل . کنترل شیمیایی ناقل در حدي که منجر به کاهش چشمگیر در شیوع بیماري شود مشکل است
مشکالت  .ها در جلوگیري از گسترش بیماري نـاشی از آنها مؤثر نبوده است شیمیایی نـاقلین کلستروویروس

بالک در پشت برگها، تحرك خیلی زیاد  قرار سفیدموجود در راه کنترل مربوط به دامنه میزبانی وسیع ناقل، است
ها مانند ترکیبات فسفره  کش بعضی از حشره. باشد هاي موجود می کش و بروز مقاومت به بیشتر حشره حشرات بالغ

بار در  3یا  2اند اما حتی زمانی که  بالک را کاهش داده آلی، کارباماتها و پیرتروئیدها به طور مؤثر جمعیت سفید
ز آنها استفاده شده است به دلیل کارایی باالي سفید بالک در انتقال ویروس تنها به میزان جزئـی باعث هفته ا

، imidaclopridمثل (ها  ها شامل نورونیکوتینیل توکسین کالس جدیدي از نورو. اندکاهش میزان آلودگی شده
thiamethoxam ،acetamiprid ،thiacloprid  وnitenpyram (کی هستند که در مزارع سبزي و سموم سیستمی
گزارش  B. tabaciحال مقاومت به این دسته از سموم نیز در  گیرند با این ها مورد استفاده قرار می صیفی و گلخانه

- سنتزکننده ممانعت( buprofezinشامل ) insect growth regulators(هاي رشد حشره  کنندهتنظیم. شده است
با  .اند داشته پنبه در آمریکاي شمالی و اسرائیلمهمی در کنترل سفید بالک در مزارع نقش   pyriproxyfenو ) کیتین

از . به آنها شده است  ها نیز منجر به کاهش حساسیت سفیدبالک کش حال استفاده وسیع از این دسته از آفت این
بالک  ها به افزایش جمعیت سفید کش ها به دنبال استفاده مکرر از حشره بین رفتن شکارچیان طبیعی و پارازیت

  .انجام شود بنابراین براي کنترل، مدیریت تلفیقی باید. کمک کرده است
و یک قارچ پارازیت به نام  Encarsia formosaیک زنبور پارازیتوئید به نام  :کنترل بیولوژیکی ناقل

Verticillium lecanii با اینحال گزارشی از تاثیر آن ها در کاهش شیوع  .اند بالک بکار رفته در کنترل بیولوژیک سفید
  . ویروس وجود ندارد

-TGRواریته در اسپانیا . باشد می CYSDVل بکارگیري ارقام مقاوم بهترین راه کنتر: ارقام مقاوم استفاده از

حال ارقام مذکور  با این. هاي مقاوم به این ویروس معرفی شده است به عنوان واریته Cucumis metuliferusو  1551
بزه در ایران از نظر واکنش به ویروس هاي بومی خر اي که به منظور ارزیابی توده در مطالعه. بازار پسندي الزم را ندارند

  .کوتولگی زرد کدوییان صورت گرفت ژنوتیپ هاي تیل زرد و چروك زرد مقاومت نسبی به این ویروس نشان دادند
  

  )هاي فیزیولوژیک هاي قارچی، باکتریایی، ویروسی، نماتدها و بیماريبیماري(ها بیماري
شود گیاهان تیره کدوئیان یا سفیدك دروغی نیز نامیده میبیماري سفیدك داخلی کدوئیان که سفیدك کرکی 

بیماري سفیدك داخلی در نواحی با آب و هواي گرم و مرطوب خسارت بیشتري به . کنداز جمله خربزه را آلوده می
در ایران این بیماري در نواحی مرطوب جنوب خزر و نواحی گرم و مرطوب جنوب و جنوب غربی . زندمحصول می

  . که بدون کنترل آن امکان تولید محصول اقتصادي وجود نداردطوريع و گسترش بیشتري دارد بهکشور شیو
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  عالئم بیماري
هرچند بیماري تنها برگ و . کندبیماري سفیدك داخلی، گیاهان میزبان را در تمامی مراحل زندگی آلوده می

فتوسنتز بخصوص در مراحل اولیه رشد، موجب  ولی به دلیل کاهش) کندمیوه را آلوده نمی(کند ساقه را آلوده می
شود بیماري موجب ریزش زودهنگام برگ می. شودها شده و کاهش محصول را سبب میکمی رشد و کوتاهی بوته

هاي عالئم بیماري بصورت لکه. گرددها میکه منجر به آفتاب سوختگی میوه به دلیل تابش مستقیم آفتاب روي میوه
رنگ سبز خود را از (صورت کلروتیک این عالئم سپس به. ئم ابتدا به رنگ سبز روش هستندعال. آب سوخته هستند

). 19شکل (شوند دیده می.) هایی که بافت آنها مرده استلکه(هایی نکروتیک صورت لکهو نهایتا به.) دهنددست می
است ) سپورانژ و اسپورانژیوفورا(هاي بیمارگر هاي داخلی مشاهده نشانهترین راه تشخیص بیماري سفیدكمطمئن

عالئم بیماري بسته به دما، وجود رطوبت آزاد و چگالی مایه تلقیح . شوندکه در سطح زیري برگ به فراوانی دیده می
براي گسترش بیماري ) گراددرجه سانتی 35بیش از (دماي باال . شوندروز بعد از وقوع آلودگی ظاهر می12تا  3

  .شوندهاي خنک موجب پیشرفت و گسترش بیماري میبکه شمطلوب نیست درحالی
  

  
  
  
  

  
  

  عالئم بیماري سفیدك داخلی خربزه در سطوح رویی و زیري برگ - 19 شکل
  

  مدیریت بیماري
هاي زراعی براي کاهش رطوبت در پوشش گیاه مدیریت بیماري نیازمند مدیریت تلفیقی شامل روش

تاریخ کاشت، استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل به بیماري و استفاده  میزبان، اجتناب از بیماري از طریق تغییر
آگاهی که وقوع بیماري سفیدك داخلی را از هاي پیشاستفاده از روش. هاي موثر استکشهنگام از قارچبه

اي هکشهنگام از قارچکنند در موفقیت مدیریت و استفاده بهبینی میطریق ردیابی حرکت اسپورانژها پیش
  .موثر بسیار مفید خواهد بود

  مدیریت زراعی
توان با اتخاذ تدابیري که موجب جریان هوا و تهویه بهتر و کاهش شدت بیماري سفیدك داخلی را می .1

با این وجود، این روش اگر شرایط محیطی براي . دوره خیس ماندن در پوشش گیاه میزبان شود را کاهش داد
گسترش بیماري براي دوره طوالنی فراهم باشد و نیز در شرایط وجود مایه تلقیح باال کارایی کافی نخواهد 

  . داشت
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کاشت گیاهان جالیزي در مناطقی که امکان دستکاري و مدیریت در مقدار رطوبت وجود داشته باشد به  .2
هاي کاشت ها و یا بین ردیفبه عنوان مثال افزایش فاصله بین بوته. مدیریت کنترل بیماري کمک خواهد کرد

  . تواند منجر به کاهش رطوبت نسبی پوشش گیاهی و کاهش شدت بیماري گرددمی
حال ارائه تاریخ کاشت مناسب با این. کنندگزارشاتی تاثیر کاشت زودهنگام را در فرار از بیماري تایید می .3

  .براي فرار از بیماري مستلزم انجام مطالعات براي هر منطقه است
بدین . کنداستفاده از بذر و نشاء سالم و عاري از بیماري به کاهش مایه تلقیح اولیه بیماري کمک می .4
  .ر بذر و نشاء را باید از مراکز معتبر و داراي گواهی سالمت تهیه کردمنظو
ها به خارج از مزرعه به کاهش منابع اولیه بیماري کمک حذف بقایاي گیاهی کشت قبلی و انتقال آن .5

  .کندمی
تغذیه کودي متعادل بخصوص اجتناب از استفاده بیش از مقدار الزم از منابع کودي ازته در کاهش  .6

  .موثر خواهد بود بیماري
هرچند در شرایط مطلوب . برخی ارقام خربزه داراي مقاومت نسبی به این بیماري هستند :مقاوت میزبان

شوند ولی شدت آب و هوایی و نیز حضور مایه تلقیح باال این ارقام نیز مبتال به بیماري سفیدك داخلی می
هاي بیمارگر و ظهور تغییرات در بین جمعیت چنینهم. ها نسبت به ارقام حساس کمتر استبیماري در آن

توصیه اکید بر این است که . نژادهاي جدید ممکن است موجب شکستن سطح مقاومت موجود در ارقام نیز شود
در تهیه بذر به شناسنامه بذر توجه و براي مناطقی از کشور که سابقه وجود بیماري سفیدك داخلی را دارند از 

  .به بیماري دارند استفاده شودارقامی که مقاومت نسبی 
هاي موثر در برنامه کشمعموال کنترل کاملی از بیماري به تنهایی با استفاده از قارچ: کنترل شیمیایی

با . کنترل بیماري سفیدك داخلی خربزه در شرایط آب و هواي مساعد براي گسترش بیماري ممکن نیست
آگاهی همراه با تدابیر زراعی و ارقام استفاده از اطالعات پیشهاي موثر مبتنی بر کشاستفاده تلفیقی از قارچ

هاي ها را کاهش داد و از این طریق در هزینهکشپاشی با قارچتوان تعداد دفعات محلولمقاوم یا متحمل می
هاي مفنوگسام، کشهاي مختلف مثل قارچهاي زیادي از گروهکشقارچ. جویی کردمدیریت بیماري صرفه

سیموگسانیل، سیازوفامید، زاخومید و پروپاموکارپ هیدروکلراید براي + یل، فلوپیکولید، فاموگسادونمتاالگس
عامل بیماري سفیدك داخلی خربزه . شوندکنترل شیمیایی بیماري سفیدك داخلی خیار در دنیا استفاده می

)P. cubensis (که کاهش طوريافتد بهمی ها بسیار سریع اتفاقکشاي است که در آن مقاومت به قارچگونه
هاي به دلیل بروز جمعیت  هاي گروه استروبیلورینکشهاي مفنوگسام، متاالگسیل و قارچکشاثربخشی قارچ

ها باید بر اساس تدابیر پیشگیري از بروز مقاومت مثل کشبنابراین استفاده از قارچ. مقاوم گزارش شده است
هایی با مکانیسم و کشهاي محافظتی و یا استفاده متناوب از قارچکشهاي توصیه شده با قارچکشاختالط قارچ

- و قارچ) مسی(هایی با پایه معدنی کشهاي متنوعی مثل قارچکشدر ایران نیز قارچ. نقطه اثر متفاوت باشد
لی هاي مختلف شیمیایی با مکانیسم و نقطه اثر متفاوت براي کنترل بیماري سفیدك داخهاي آلی از گروهکش

- جدول زیر اطالعات کاملی از قارچ. ها را به خربزه نیز تعمیم دادتوان استفاده از آناند که میخیار ثبت شده
  .دهدهاي ثبت شده در داخل کشور را در اختیار کاربران قرار میکش
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  هان جالیزيهاي ثبت شده در کشور براي استفاده در مدیریت بیماري سفیدك داخلی گیاکشفهرست قارچ - 13جدول 

فرموالسیون و درصد ماده   نام تجاري  نام عمومی
  مقدار توصیه شده  موثره

 گرم در هکتار WG 52.5  200  پرواکویشن  سیموگسانیل + فاموگسادون
  کیلوگرم در هکتار WP 43.95  3  سیکوپروسیت  سیموگسانیل + کلرورمساکسی
  کیلوگرم در هکتار WP 35  2 -1  کوپراویت  کلرورمساکسی

 لیتر در لیترمیلی SC 68.75  2  اینفینیتو  فلوپیکولید + هیدروکلرایدپروپاموکارپ
 لیتر در لیترمیلی SL 53  4 -3  فسفیت  فسفونیک اسید

 لیتر در لیترمیلی 5/0تا  SC 40  4/0  رانمن  سیازوفامید
 لیتر در لیترمیلی SC 20  75/0  رگنانت

 هکتار کیلوگرم در WP 80  2 -1  22دیتان ام زد   مانب
 کیلوگرم در هکتار WP 80  2 -1  45دیتان ام   مانکوزب

  مخلوط بردو

 لیتر در لیترمیلی SC 18  5  بردوسیف
  لیتر در لیترمیلی SC 20  5  بروتکس

 لیتر در لیترمیلی SC 20  5  بردوکسین
 لیتر در لیترمیلی SC 18  5  بردوفیکس

 لیتر در لیترمیلی SC 52.5  7/0  اوروگو  دیمتومورف+ آمتوکترادین 
 لیتر در لیترمیلی SC 50  7/0  کاریال استار  دیفنوکونازول+ پروپامید ماندي

  گرم در لیتر DF 18.7  35/0  پیرادیم  دیمتومورف+ پیراکلواستروبین 
 روز تا توقف بیماري به 10 الی 5هاي ثبت شده با مشاهده اولین عالئم بیماري و بسته به شرایط مساعد محیطی براي گسترش بیماري هر کشقارچ-

  .پاشی هوایی زیر نظر کارشناس گیاهپزشک مصرف شوندصورت محلول
 میزان سمیت و ریسک بروز مقاومت توجه شود)پاشی تا برداشتفاصله آخرین محلول(ها به دوره کارنس کشدر استفاده از قارچ ،.  

  
  سفیدك پودري

بیماري از طریق کاهش تعداد و . در بیشتر نقاط جهان استهاي مهم خربزه بیماري سفیدك پودري از بیماري
هایی که  هاي تولید شده از بوتهمیوه. شوداندازه میوه و نیز از طریق کوتاه کردن دوره برداشت باعث بروز خسارت می

س پیري زودر. ها آلوده به بیماري سفیدك پودري است بد شکل بوده وکیفیت بازار پسندي پایینی دارندبرگ آن
هاي آلوده موجب سوختگی میوه در اثر تابش مستقیم آفتاب و رسیدگی زودهنگام میوه و کاهش بازارپسندي برگ

  .درصد نیز گزارش شده است 50خسارت این بیماري تا . شودمیوه تولیدي می
  عالئم بیماري

بیمارگر و تولید عالئم بیماري بصورت پوشش سفید رنگ و پودري قارچی که ناشی از رشد غیر جنسی 
شود شوند روي هر دو سطح برگ، دمبرگ و ساقه دیده میاسپورهاي غیر جنسی است که کنیدي نامیده می

اند و نیز در سطح زیري برگ دیده هایی که در سایه قرار گرفتههاي پایینی، برگعالئم ابتدا روي برگ). 20شکل (
قسمتی که پوشش قارچی در سطح زیري برگ وجود دارد نقاط زرد در سطح رویی برگ درست در . شوندمی

  . میرندهاي پیرتر زودتر آلوده شده خشک شده و میبرگ. شوندظاهر می
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 عالئم بیماري سفیدك پودري -20 شکل

  

  مدیریت بیماري
مشابه  هاهاي عامل بیماري و نژادهاي مختلف آن هاي مدیریت بیماري سفیدك پودري هندوانه براي گونه روش

هاي زراعی مثل تناوب به دلیل قابلیت باالي روش. هاي تلفیقی و تشخیص به موقع بیماري است بوده و متکی به روش
ها در رطوبت نسبی پایین کارایی چندانی در کنترل بیماري نداشته و یا بی اثر زنی آن انتشار کنیدي بیمارگر و جوانه

قام متحمل و مقاوم به بیماري، استفاده از ترکیبات غیر سمی براي میزبان راهکارهاي متکی بر استفاده از ار. هستند
اي بروز  هاي ناشناخته هاي سدیم، آمونیم و پتاسیم که با مکانیسم هاي طبیعی و معدنی، سیلیکون، نمکمثل روغن

مقاومت  ها، عوامل بیولوژیک و ترکیبات شیمیایی که موجب برانگیختن کشدهند، قارچ بیماري را کاهش می
  .اجزاي اصلی مدیریت بیماري سفیدك پودري خربزه هستندشود می سیستمیک اکتسابی

تر در کاهش هاي پیرتر و ضعیفآوري بوتههاي هرز و رعایت بهداشت نظیر جمعمدیریت علف :کنترل زراعی
ریت بیماري بسیار موثر استفاده از ارقام مقاوم و یا ارقام متحمل به بیماري در مدی. گسترش بیماري موثر هستند

  . خواهد بود
این . اندتر و ارگانیک معرفی شدههاي متعدد بیولوژیک براي استفاده در تولید سالمکشقارچ :کنترل بیولوژیکی

هاي کشبیشتر قارچ. ها و لیپوپتیدها هستندهاي بیولوژیک، بیکربناتها حاوي مواد طبیعی مثل روغنکشقارچ
باکتري  QST 713استرین . ها ایجاد پوشش کامل ضروري استد بنابراین در استفاده از آنبیولوژیک تماسی هستن

Bacillus subtilis دانه، روغن ذرت و عصاره سیر با نام تجاري با نام تجاري سرناد، روغن نیم ترکیب روغن پنبه
ها لوژیک هستند که استفاده از آنشود و شیر از عوامل کنترل بیوتري نیز شناخته میجیکه با نام سی میلدیوکیور

نیم یا چریش نام درخت همیشه سبزي است که در . هاي پودري توصیه شده استدر مدیریت بیماري سفیدك
شود قابلیت کنترل کش استفاده میروغن حاصل از دانه و میوه این درخت که به عنوان آفت. جنوب ایران وجود دارد

-روغن نیم با اخالل در متابولیسم بیمارگر مانع اسپورزایی آن می. ساعت دارد 24هاي پودري را در کمتر از سفیدك
خوري از روغن استفاده از مقدار یک قاشق سوپ. فرم تجاري از این روغن با نام روغن نیم نیز در دسترس است. شود

استفاده از . همراه دارد پاشی کنترل خوب بیماري را بهروز به صورت محلول 14تا  7نیم در یک لیتر آب با فاصله 
مطالعات متعددي موثر بودن شیر را در کنترل . دهی موجب صدمه به گل خواهد شداین روغن در زمان گل

هاي آلی قابلیت کنترل کشطراز با قارچاند که شیر هماین مطالعات نشان داده. اندهاي پودري ثابت کردهسفیدك
هاي پودري ناشناخته است ولی اعتقاد بر م تاثیر شیر در کنترل سفیدكهرچند مکانیس. هاي پودري را داردسفیدك
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شود که براي هاي آزاد میپاشی با شیر تابش آفتاب موجب آزاد شدن برخی رادیکالاین است که پس از محلول
هاي بوتهروز  14با آب مخلوط و با فاصله  60به  40را به نسبت براي استفاده از شیر باید آن. بیمارگر سمی است

توان شیر خالص را بدون مخلوط کردن با آب براي در شرایط اپیدمی شدید می. پاشی کردهندوانه را با آن محلول
گرم شیر خشک را در یک لیتر آب حل کرده و  30تا  25توان مقدار چنین میهم. تر استفاده کرداخذ نتیجه مطلوب
هاي پودري کشی دارد و براي کنترل سفیدكخاصیت قارچ سرکه سیب نیز. پاشی استفاده کردبه صورت محلول

پاشی ها محلولروز روي بوته 3براي این منظور باید محلول پنج درصد از سرکه سیب را تهیه و هر . شوداستفاده می
-قارچ. کشی با پایه بیولوژیک مورد استفاده قرار گیردتواند به عنوان قارچسیر داراي گوگرد زیادي است و می. کرد
صورت خانگی نیز ها را بهکششوند این قارچهایی که حاوي عصاره سیر هستند به صورت تجاري نیز تولید میکش
  . توان تهیه کردمی

ها از اجزاي اصلی مدیریت بیماري سفیدك پودري گیاهان تیره کدوئیان از جمله  کش قارچ :کنترل شیمیایی
آگاهی و در قالب روز بر اساس پیش 10الی  7ابتداي بروز بیماري شروع و هر ها باید از استفاده از آن. خربزه هستند

که گیاه حساسیت بیشتري (ها در مرحله آغازین گلدهی اي از بوتهبازدیدهاي دوره. برنامه مدیریت تلفیقی تکرار شود
ی و زیري حداقل پنج نقطه بسته به سطح مزرعه، سطوح روی 10شروع و در هر بازدید حداقل در ) به بیماري دارد

اي باید تا زمان مشاهده بازدیدهاي دوره. از نظر بروز بیماري بررسی شود.) تر ارجحیت دارندهاي مسنبرگ(برگ 
ها و تک بوته. شوندهاي خربزه به بیماري آلوده میهاي کدو معموال زودتر از بوتهبوته. اولین عالئم بیماري ادامه یابد

هاي کدو زمان مناسب زمان مشاهده عالئم روي بوته. مزارع باید بطور مرتب بررسی شود یا مزارع کدو در اطراف
پاشی براي کنترل بیماري معموال شروع سم. هاي موثر خواهد بودکشهاي هندوانه با قارچپاشی بوتهبراي محلول

ه بیماري سفیدك پودري در هر با توجه به اینک. هاي ماده خواهد بودزمان با باز شدن اولین گلسفیدك پودري هم
پاشی هاي تماسی سمکشیابد براي موفقیت کنترل شیمیایی با قارچ دو سطح رویی و زیرین میزبان گسترش می

گیري از بروز مقاومت ضرورت کنترل بیماري در سطح  چنین براي پیشهم. سطوح زیري و رویی برگ ضروري است
هاي تماسی و غیر سیستمیک فاقد این توانایی  کش قارچ. ز وجود داردهاي پایینی نی زیرین برگ و بخصوص در برگ

حرکت بین  هایی که خاصیت کش هاي سیستمیک و قارچ کش هستند و تنها راه انجام این مورد استفاده از قارچ
 . سلولی دارند، در مدیریت بیماري است

هاي کشپیش روي استفاده از قارچ هايهاي بیمارگر یکی از چالشها در جمعیتکشبروز مقاومت به قارچ
و  ها، فلینت، کابریواز گروه بنزیمیدازول ام-هایی مثل توپسینکشقارچ. سیستمیک با یک مکانیسم و نقطه اثر است

در دنیا پیدایش . ها بسیار مستعد هستندهاي مقاوم بیمارگر به آنها به بروز جمعیتاز گروه استروبیلورین آمیستار
هاي موثر کشاند برخی قارچاز بیمارگران سفیدك پودري جالیز گزارش شده است که موجب شدههایی استرین

هاي کشها در انتخاب قارچتوجه به لزوم مدیریت بروز مقاومت. قدرت کنترل کنندگی خود را از دست بدهند
هاي سیستمیک با کشهاي مقاوم اختالط قارچبراي کاهش شانس بروز جمعیت. مناسب بسیار ضروري و مهم است

هاي سیستمیک کشپاش، استفاده از باالترین دوز ثبت شده و نیز استفاده از قارچهاي تماسی در تانک سمکشقارچ
هاي محافظتی داراي نقاط اثر متعدد هستند، کشقارچ. با نقطه اثر و مکانیسم اثر متفاوت در تناوب با همدیگر است

هاي مقاوم توانند جمعیتها میکشها بسیار پایین است و این قارچیمارگر به آنهاي مقاوم از بشانس بروز جمعیت
هایی که در ایران براي کشجدول زیر اطالعات کاملی از مشخصات قارچ. هاي سیستمیک را کنترل کنندکشبه قارچ
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استفاده از این . دهدقرار میاند را در اختیار کاربران استفاده در مدیریت بیماري سفیدك پودري خیار به ثبت رسیده
  .توان به خربزه نیز تعمیم دادها را میکشقارچ

  
  هاي ثبت شده در کشور براي استفاده در مدیریت بیماري سفیدك پودري گیاهان جالیزيکشقارچ -14 جدول

فرموالسیون و درصد ماده   نام تجاري  نام عمومی
  مقدار توصیه شده  موثره

  دیفنوکونازول + استروبینآزوکسی
  ارتیواتاپ

SC 32.5  
 لیتر در لیترمیلی 7/0

  لیتر در لیترمیلی 75/0  سفیر
  لیتر در لیترمیلی 75/0  دیفوروبین

 کیلوگرم در هکتار 75/0تا  WP 40  5/0  بلکیوت  )آلبسیلت(تریس ایمنوکتادین

  لیتر در لیترمیلی 5/0تا  EC 10  4/0  دومارك  تتراکونازول
 لیتر در لیترمیلی WG 50  2/0  *فلینت  استروبینتریفلوکسی

 کیلوگرم در هکتار 2تا  WP 18.25  1  75ان - کاراتان اف  دینوکاپ

  سولفور
  کومولوس

DF 80  

  WP 80 گرم در لیتر 3

  WG 80 سولفوالك
 گرم در لیتر WG 50  2/0  استروبی متیلکروزکسیم

 لیتر در هکتارمیلی SC 30  400  *کولیس  متیلکرزوکسیم+ بوسکالید 

 لیتر در لیترمیلی L 83  7  میلدیوکیور  عصاره سیر+ روغن ذرت + دانه روغن پنبه

 لیتر در لیترمیلی SC 50  2/0  لوناسنسیشن  فلوپیرام+ استروبین تریفلوکسی

 لیتر در لیترمیلی SC 50  7/0  تاپسیدلی  سیفلوفنامید+ دیفنوکونازول 

 گرم در لیتر SP 85  5  کالیبان  بیکربنات پتاسیم

 *هاي زیر پالستیک ممنوع استها فقط براي فضاي آزاد مجاز بوده و استفاده از آن در گلخانه و کشتکشاستفاده از این قارچ.  
 بیماري روز تا توقف  14الی  7هاي ثبت شده با مشاهده اولین عالئم بیماري و بسته به شرایط مساعد محیطی براي گسترش بیماري هر کشقارچ
 .پاشی زیر نظر کارشناس گیاهپزشک مصرف شوندصورت محلولبه
 براي این منظور . ، میزان سمیت و ریسک بروز مقاومت توجه شود)پاشی تا برداشتفاصله آخرین محلول(ها به دوره کارنس کشدر استفاده از قارچ

  .کلیک کنید /http://www.frac.infoبراي اطالعات بروز روي لینک . توجه شود FRACبندي به گروه

  
  آنتراکنوز

هاي مهم خربزه است که شود از بیماريایجاد می Colletotrichum orbiculareآنتراکنوز خربزه که توسط قارچ 
-تمام اندام. کندمیدر صورت فراهم شدن شرایط مساعد براي گسترش بیماري خسارت زیادي را به محصول وارد 

  . گیرندهاي هوایی شامل برگ، دمبرگ، ساقه و میوه تحت تاثیر ابتال به بیماري قرار می
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  عالئم بیماري
ها در ابتداي مراحل رشد عالئم روي برگ. شوندعالئم بیماري در گیاهچه، برگ، دمبرگ، ساقه و میوه دیده می

اي روشن تا هاي گرد به رنگ قهوهها و به صورت لکهابتدا نزدیک رگبرگعالئم بیماري در برگ . شوندمی گیاه دیده
ها برگ. ها بستگی به شرایط مساعد براي گسترش بیماري دارداندازه لکه. شونداي متمایل به قرمز دیده میقهوه

هاي روي لکه. ممکن است بد شکل شده و قسمت مرکزي لکه خشک و از آن جدا شده و حالت غربالی به برگ بدهد
  ).21شکل (ساقه و دمبرگ سطحی و کم عمق و کشیده هستند  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  عالئم بیماري آنتراکنوز روي ملون - 21 شکل
  

-قارچ عامل بیماري روي بقایاي گیاهی آلوده درون و روي خاك بقاء خود را در غیاب گیاهان میزبان حفظ می
هاي بیمارگر با باد، باران، ادوات کنیدي. به انتقال بیماري هستندهاي آلوده قادر بذر تهیه شده از میوه. کند

. کندآب و هواي مرطوب و بارانی بروز آلودگی را تشدید می. شوندکشاورزي و کارگران از مزارع آلوده منتقل می
مارگر و هاي بیزنی کنیديدرصد شرایط بهینه براي جوانه 100گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی 27تا  22دماي 

 . رشد آن است

  مدیریت بیماري
  استفاده از بسترهاي غیر آلوده  .1
 .استفاده از بذر و یا نشاء سالم، بدین منظور تهیه بذر و نشاء از مراکز مطمئن و داراي گواهی سالمت ضروري است .2

  ساله با گیاهان غیر میزبان 3تناوب زراعی حداقل  .3
  و نیز محیط اطراف آوري و از بین بردن بقایاي گیاهی مزارعجمع .4
هاي اختصاصی به این بیماري کشهاي محافظتی، با توجه به عدم معرفی قارچکشاي از قارچاستفاده دوره .5

  .ها با هدف حفظ سالمت تولید ضروري استکششناسی در انتخاب قارچاستفاده از نظرات کارشناسان مجرب بیماري
 دهی خاك مزارع آلوده استفاده از آفتاب .6
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 و بالیت برگی آلترناریایی رگیلکه ب

از   Alternaria cucumerina و Alternaria alternateهاي لکه و بالیت برگی آلترناریایی خربزه با عوامل بیماري
گراد درجه سانتی 32تا  20هاي مهم خربزه با انتشار جهانی است که پس از یک دوره رطوبتی باال با دماي بیماري

بالیت آلترناریایی برگ از طریق مرگ برگ میزبان و کاهش سطح فتوسنتز . کندوارد می خسارت زیادي به محصول
با تحت تاثیر قرار دادن تعداد و اندازه میوه و نیز رسیدگی زود میوه در اثر تابش آفتاب به دلیل کمی برگ سبب 

  .کنداین بیماري بیشتر در مراحل اولیه تشکیل میوه بروز می. شودکاهش تولید محصول می
هاي قسمت میانی و هاي گرد روي برگعالئم بیماري لکه برگی اغلب به صورت تشکیل لکه عالئم بیماري

ها در شرایط آب و هواي گرم و مرطوب به سرعت افزایش تعداد لکه. هاي پیرتر پایین بوته نزدیک طوقه استبرگ
ها کوچک، گرد و در برخی موارد آب گزیده دا لکهابت. یابدهاي جوان باالي بوته گسترش مییابد و سپس به برگمی

شوند که روي برگ دیده می) کلروتیک(ها به صورت نقاط نکروتیک با حاشیه رنگ پریده سپس لکه. و شفاف هستند
شود با قطر تا نیز به آن گفته می گیريهایی با دوایر متحد المرکز که عالئم تخته نشانهبزرگتر شده و به صورت لکه

هایی برگ. اي هستندهاي بیمارگر به رنگ سیاه قهوهها حاوي کنیديلکه. شوندمتر و یا حتی بیشتر دیده میمیلی 5
هایی که آلودگی بوته. شودهاي دیگر بوته دیده نمیعالئم بیماري در قسمت. میرندبا آلوده شدید زرد شده و می

 ).22شکل (کنند تولید میتري تر و کوچکشدید به بیماري داشته باشند میوه کم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالئم لکه و بالیت روي برگ انواع ملون -22 شکل

 مدیریت بیماري

  هاي کشت در جهت بادهاي غالب منطقهکاهش رطوبت نسبی با تنظیم ردیف .1
  آوري و از بین بردن بقایاي گیاهی قبل از استقرار گیاهجمع .2
  ساله با گیاهان غیر میزبان 2تناوب  .3
 هاها و تامین شرایط مناسب براي رشد و توسعه آنتغذیه مناسب بوته .4

 استفاده از بذر ضد عفونی شده و تامین نشاء از مراکز معتبر و داراي گواهی سالمت .5
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  خودداري از استفاده از سیستم آبیاري بارانی  .6
کش خاصی به صورت قارچهاي محافظتی، هر چند براي این بیماري در کشور کشاي از قارچاستفاده دوره .7

هاي ثبت شده براي بیماري لکه برگی کشتوان از قارچاختصاصی ثبت نگردیده است ولی با تمهیداتی می
هاي پیشنهادي براي این کشدر جدول زیر اطالعات قارچ. زمینی استفاده کردفرنگی و سیبآلترناریایی گوجه

 . ها ارائه شده استبیماري
  

 براي استفاده در مدیریت بیماري لکه و بالیت برگی خربزه *اي پیشنهاديهکشقارچ -15جدول 

  مقدار توصیه شده  فرموالسیون و درصد ماده موثره  نام تجاري نام عمومی
 کیلوگرم در هکتار WG 33.4  5/0   سیگنوم  پیراکلواستروبین +بوسکالید 

 کیلوگرم در هکتار 5/1تا  WP 75  2/1  داکونیل  کلروتالونیل

 لیتر در هکتار EC 11.2  2  کابریودو  پیراکلواستروبین+ متومورف دي

 کیلوگرم در هکتار 75/0تا  WP 40  5/0  بلکیوت  )**آلبسیالت(تریس ایمنوکتادین

   *هایی هستند که کارایی و اثرات سوء آنها روي کشهاي پیشنهادي ارائه شده است قارچکشهایی که در این مجموعه با عنوان قارچکشقارچ
بر اساس منابع ارائه شده است و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور  "این اطالعات صرفا. هندوانه در کشور بررسی و ثبت قانونی نشده است

  .   مسئولیتی در قبال مسائل مترتب آن ندارد
   **ده استکش براي بیماري سفیدك پودري خیار ثبت شاین قارچ.  
  روز تا توقف بیماري  14الی  7هاي پیشنهادي با مشاهده اولین عالئم بیماري و بسته به شرایط مساعد محیطی براي گسترش بیماري هر کشقارچ

 .پاشی زیر نظر کارشناس گیاهپزشک مصرف شوندصورت محلولبه
  براي این منظور به . ، میزان سمیت و ریسک بروز مقاومت توجه شود)ا برداشتپاشی تفاصله آخرین محلول(ها به دوره کارنس کشدر استفاده از قارچ

  .کلیک کنید /http://www.frac.infoبراي اطالعات بروز روي لینک . توجه شود FRACبندي گروه

  
 بالیت صمغی ساقه

هاي باالي سطح خاك شامل این بیماري کلیه اندام. استهاي مهم گیاهان خربزه بالیت صمغی ساقه از بیماري
  . کندبرگ، ساقه و میوه را آلوده می

  عالئم بیماري
. شونداي تیره و اغلب در حاشیه برگ دیده میهاي گرد، رنگ پریده تا قهوهعالئم در برگ ابتدا به صورت لکه

. شوندهاي میانی برگ میموجب مرگ بافت هاي میانی برگ را نیز در برگرفتهها بزرگ شده و قسمتسپس لکه
  .شوندهاي جوان و نشاء نیز دیده میهاي کوتیلدون و ساقه گیاهچههاي گرد، رنگ پریده یا سیاه در روي برگلکه

ها اي رنگ اغلب در سطح این زخمروي ساقه به اپیدرم نفوذ و توسعه یافته، ترشحات صمغی قهوه هايزخم 
هاي سیاه به صورت خال) پیکنید و یا پریتیس(هاي تولید مثلی غیرجنسی و جنسی کوچک  اندام. کنندتولید می

در گیاهان . زخم ممکن است دور تا دور ساقه را احاطه کرده و موجب مرگ گیاهچه شود. شوندروي زخم ظاهر می
. دهندگی را نشان میهاي داراي عالئم شانکر اغلب عالئم پژمردساقه. بالغ آلوده سرعت گسترش زخم کمتر است

- ها بزرگ شده و مواد صمغی ترشح میاین لکه. شوندهاي آلوده نیز تشکیل میگزیده روي میوههاي کوچک آبلکه
در . شوندقارچ بیمارگر هستند به وضوح دیده می) تولید مثلی(هاي بارده ها نقاط سیاه رنگ که اندامدر لکه. کنند
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-هاي داخلی میوه میهاي جوان موجب پوسیدگی سریع بافتدر گل یق اثر زخممناطق گرمسیر آلودگی میوه از طر
  ).23شکل (شود 
  

  
  
  
  
  

  عالئم بیماري روي برگ، دمبرگ و ساقه - 23 شکل
  

  مدیریت بیماري
  تناوب حداقل سه ساله با گیاهان غیر میزبان .1
نشاء از مراکز مطمئن و داراي گواهی استفاده از بذر و نشاء سالم و ضدعفونی شده، بدین منظور تهیه بذر و  .2

  .سالمت ضروري است
برقراري سیستم آبیاري مناسب و اجتناب از آبیاري بارانی و بیش از اندازه، آبیاري زمانی انجام شود که  .3

  .االمکان بوته خیس نشوددر هنگام آبیاري سعی شود حتی. ها در کمترین زمان ممکن برطرف شودخیسی بوته
  . هاي محافظتی براي کاهش شدت بیماري ضروري استکشاي با قارچهپاشی دورمحلول .4
 آوري و از بین بردن بقایاي گیاهی از سطح مزارع اطرافجمع .5
 ها در خارج از مزرعههاي آلوده و انهدام آنآوري بوتهحذف و جمع .6
 توجه به اهمیت بهداشت و تمیزي مزرعه و ادوات مورد استفاده .7
هاي کاشت و تراکم بوته با هدف کاهش رطوبت نسبی در ه رشد، تنظیم ردیفتهویه مناسب در طول دور .8

 . کاناپی گیاه ضروري است
 اجتناب از تجمع آب براي مدت طوالنی در خاك .9

 هاي تیپ و ساقه رعایت فاصله مناسب بین نازل .10

  
  لکه برگی سرکوسپوریایی

دوئیان از جمله خربزه در مناطق گرمسیر و هاي مهم گیاهان تیره کبیماري لکه برگی سرکوسپورایی از بیماري
شدت باالي بیماري از طریق کاهش در تعداد و اندازه میوه خسارت قابل توجهی به کشاورزان . گرمسیر است نیمه

 .کندوارد می
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  عالئم بیماري
شود ولی در شرایط مناسب براي گسترش بیماري و اسپورزایی عالئم بیماري به طور مشخص در برگ دیده می

-عالئم بیماري در روي میوه دیده نمی). 24شکل (بیمارگر ممکن است عالئمی در دمبرگ و ساقه نیز دیده شود 
اي روشن عالئم بیماري اغلب به صورت نقاط کوچک، گرد تا گرد غیر منظم با مرکز رنگ پریده و یا قهوه. شود

مرکز . متر استمیلی 10تا  5/0ها قطر لکه. شوندها بتدریج بزرگ شده و در کل سطح برگ پخش میکهل. هستند
ها ممکن است به رنگ ارغوانی تیره یا سیاه دیده شوند و حاشیه لکه. ها نازك شده و ممکن است از آن جدا شوندلکه

هایی که آلودگی برگ. ود زرد رنگ ایجاد کنندها نمها را احاطه کرده در برگممکن است نواحی کلروتیک دور لکه
ریزش برگ ممکن است موجب کاهش تعداد و اندازه میوه شده خسارت . شوندشدید داشته باشند از ساقه جدا می

  .اقتصادي زیادي را به تولید کننده وارد کند
  

  

  
  
  
  
  

 عالئم بیماري لکه برگی سرکوسپوریایی -24 شکل

 مدیریت بیماري

  آوري و از بین بردن بقایاي گیاهی از سطح مزارع اطرافاولیه آلودگی با جمعحذف منابع  .1
 ساله با گیاهان غیر میزبان براي کسب اطمینان کافی از حذف منابع اولیه آلودگی  2-3هاي اجراي تناوب .2
ایجاد تهویه مناسب در طول دوره رشد و نگهداري رطوبت نسبی در سطح پایین براي تامین امکان خشک  .3

 هاي بوته دن سریع تمامی اندامش
 توجه به اهمیت بهداشت مزرعه و ادوات مورد استفاده .4
 . هاي محافظتی براي کاهش شدت بیماري ضروري استکشاي با قارچپاشی دورهمحلول .5

  
  هاي پیتیومیبیماري

لف شبه هاي مختمیري، پوسیدگی بذر، پوسیدگی طوقه و پوسیدگی ریشه پیتیومی توسط شبه گونهگیاهچه
این . هستند P. aphanidermatumو  P. ultimumهاي ها شبه گونهترین آنشود که مهمایجاد می Pythiumجنس 
کنند اهمیت بیشتري هاي سرد و مرطوب که شرایط مطلوب را براي گسترش پیتیوم فراهم میها در خاكبیماري

- عالئم بیماري به صورت گیاهچه. زه دیده شده استها در بیشتر گیاهان جالیزي از جمله خرباین بیماري. دارند
خسارت این . هاي قبل و بعد از سبز کردن، پوسیدگی ریشه، مقدار کم ریشه و پوسیدگی آبکی ریشه استمیري

  .ها به محصوالت جالیزي تا صد درصد نیز گزارش شده استبیماري
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  عالئم بیماري
- ها پوسیدگی آبدر گیاهچه. شوند مشابه هم هستندمی هاي مختلف ایجادگونهعالئم بیماري که توسط شبه

مرگ گیاهچه و یا زردي و پوسیدگی تدریجی . شودمیگزیده در ریشه اصلی در محل تماس با سطح خاك دیده 
. شوندتر عالئم پوسیدگی روي ریشه و یا طوقه مشاهده میدر گیاهان بالغ. شوندهاي کوتیلدون دیده میدر برگ

متر روي میلی 3تا  2اي رنگ به طول هاي قهوهها کاهش یافته و سپس لکهد غذایی توسط ریشهجذب آب و موا
ها، گیاه به صورت تدریجی دچار کلروز و با پیشرفت شدت بیماري و افزایش اندازه لکه. شوندها تشکیل میریشه

هاي به ظاهر بوته. در گیاهان بالغ استپژمردگی ناگهانی یکی دیگر از عالئم بیماري . میردمی "نکروز شده و نهایتا
هرچند ممکن است در طول . شوندسالم ناگهان دچار عالئم پژمردگی شده و در شرایط گرم روز دچار افتادگی می

 4الی  2ها کم شود ولی با پیشرفت آلودگی، عالئم در روز بعد شدت یافته و در طی شب شدت پژمردگی در بوته
  ).25شکل (میرد روز بوته می

  
 
 
  
  
  
  
  

  
میري در مرحله پس از انتقال نشاء، پوسیدگی و کاهش حجم ریشه و هاي پیتیومی، گیاهچهعالئم بیماري -25شکل 

  عالئم پوسیدگی در طوقه
  

  مدیریت بیماري
ها داشته باشد در دسترس در حال حاضر روش مناسبی که بتواند به تنهایی کنترل کافی روي این بیماري

رقمی که داراي مقاومت کافی باشد وجود ندارد و تناوب زراعی نیز به دلیل ماندگاري عوامل بیماري براي . نیست
تواند بعنوان روش مناسب و قطعی در برنامه مدیریت بیماري مورد  ها در خاك و نیز دامنه میزبانی وسیع نمی سال

اي منفرد در کنترل بیماري موفق نبوده و استفاده ه دهند که استفاده از روش مطالعات نشان می. استفاده قرار گیرد
  . گیري از ورود بیماري به مزارع غیر آلوده ضروري است با تاکید بر پیش تلفیقیهاي  از روش

  )عاري از آلودگی(استفاده از بذر و نشاء پاك  .1
 .هیدروپونیک خودداري کنیداز استفاده مجدد از بسترهاي استفاده شده قبلی مثل ترکیب خاك گلدان و بسترهاي  .2
 . از بسترهاي مطمئن و عاري از آلودگی استفاده کنید .3
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 . نظافت ادوات مورد استفاده را به دقت کنترل کنید .4
 .دهند از مزرعه حذف کنیدهایی که عالئم ابتال به بیماري را نشان میبا بازدید مرتب مزرعه، بوته .5
 .از زهکشی مناسب بستر کاشت مطمئن شوید .6
هاي بعدي در آبیاري فارویی آب از بوته آلوده بیماري را به بوته. تواند منبع آلودگی باشدآبیاري میآب  .7

 . کندمنتقل می
 .از کاشت متراکم خودداري کنید .8
هایی با سابقه آلودگی باال خودداري شده و یا قبل از کشت، جمعیت بیمارگر خاك در از کشت در خاك .9

 . فصل تابستان برخوردار می باشند کاهش داده شودمناطقی که از آفتاب کافی در 
 دهی خاك استفاده از آفتاب  .10
تواند ها میها و فاصله مناسب آنبینی جهت مناسب ردیفهاي کاشت با پیشتهویه مناسب بین ردیف  .11

  . در کاهش شدت بیماري موثر باشد
واد بیولوژیک همواره بعنوان یکی از هایی با پایه مکشهاي موثر و نیز قارچ کش استفاده بموقع از قارچ  .12
هاي آلی و نیز کشدر جدول زیر اطالعاتی از قارچ. هاي موثر در مدیریت تلفیقی مورد توجه بوده است روش
شود ارائه شده ها توصیه میهاي بیولوژیک ثبت شده در کشور که براي استفاده در مدیریت این بیماريکشقارچ
 .است

  
  .ثبت شده در کشور که در مدیریت بیماري بالیت پیتیومی خربزه قابل استفاده هستند هايکشقارچ -16 جدول

  مقدار توصیه شده  فرموالسیون و درصد ماده موثره  نام تجاري  نام عمومی

 کیلوگرم در هکتار 25تا  G 5  20  ریدومیل  متاالکسیل

 لیتر در هکتار SL 84  3  پرویکور انرژي  فوزتیل آلومینیم+ پروپاموکارپ هیدروکلراید 

  کیلوگرم در هکتار 2تا  WP 80  1  45دیتان ام   مانکوزب

  مانکوزب+ متاالکسیل 
  رزاالکسیل

WP 72  2 گرم در لیتر 
  جیداونی

 لیتر در لیترمیلی SL 72.2  1  پروپلنت  پروپاموکارپ هیدروکلراید

 لیتر در لیترمیلی SE 44.6  5/0  یونیفورم  آزوکسی استروبین+ مفنوگسام 

 لیتر در لیترمیلی 5/1تا  SL 37.5  75/0  بلتانول   کینوسول

Trichoderma harzianum T-22  تریانوم  WP   گرم براي هزار گیاه 40به مقدار 

Pythium oligandrum DV 74 (M1) ورسومپلی WP  در دست آزمایش 

 آبیاري و زیر نظر کارشناس گیاهپزشک مصرف شوندهاي ثبت شده با مشاهده اولین عالئم بیماري در خاك همراه با آب کشقارچ.  
 براي این منظور . ، میزان سمیت و ریسک بروز مقاومت توجه شود)پاشی تا برداشتفاصله آخرین محلول(ها به دوره کارنس کشدر استفاده از قارچ

  .کلیک کنید /http://www.frac.infoبراي اطالعات بروز روي لینک . توجه شود FRACبندي به گروه
  

 هاي فیتوفتوراییبیماري
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 Phytophthora drechsleriهاي جنس فیتوفتورا مثل هاي فیتوفتورایی خربزه توسط برخی گونهبیماري

Tucker ،Phytophthora melonis Katsura  وPhytophthora capsici Leonian  به اهمیت شبه . شودمیایجاد
ي گونه. ي دیگر به عنوان بیمارگر روي میزبان هندوانه اشاره شده استدر دنیا بیشتر از دو گونه P. capsiciي گونه

P. capsici  هندوانه حساسیت باالیی نسبت به این بیماري دارد. کندتیره گیاهی را آلوده می 15از  گونه 50بیش از .
  . درصد نیز گزارش شده است 100وي کدوئیان تا خسارت این بیمارگر ر
بیماري . هاي خربزه را آلوده کندتواند بوتهدر تمامی مراحل رشد میبالیت فیتوفتورایی بیماري : یبالیت فیتوفتوریای

   .شودهایی که زهکش ضعیف دارند بیشتر دیده میکند و در خاكمی هگیاهچه، دمبرگ، برگ و میوه را آلود
 گراد بهدرجه سانتی 30تا  20هاي مرطوب و در دماي این بیماري در خاك: یفیتوفتوریای میريگیاهچه

گزیده مانند در هاي مبتال پوسیدگی آبدر گیاهچه. شودمیري قبل و بعد از سبز کردن دیده میصورت گیاهچه
-ئم پوسیدگی طوقه دیده میهاي بالغ عالدر بوته. شودهیپوکوتیل در نزدیکی سطح خاك موجب مرگ گیاهچه می

شوند که منجر به در بوته مبتال بعد از سبز کردن ابتدا عالئم پژمردگی ناگهانی و بدون تغییر رنگ دیده می. شوند
. یابدهاي باالیی گسترش میشود که به سمت برگمیهاي پایین دیدهپژمردگی ابتدا در برگ. شودمرگ بوته می

-اي روشن یا تیره هستند که حالت نرم و آبنزدیک به سطح خاك داراي رنگ قهوه هاي آلوده در قسمتساقه بوته
به دنبال از بین رفتن قسمت هوایی گیاه در صورتی که شرایط . شودها میگزیده دارند که موجب افتادگی و مرگ آن

-میري میهچهگیا. شوندهاي جدیدي از سیستم ریشه تشکیل میخاك براي گسترش بیماري مساعد نباشد ساقه
  .ها نیز شوددرصد بوته 100تواند موجب مرگ 

گزیده هاي آبابتدا لکه. شوداي از رشد گیاه به بیماري مبتال میساقه در هر مرحله: بالیت ساقه فیتوفتوریایی
-یاي تیره تغییر رنگ مشوند که ابتدا به رنگ زیتونی تیره هستند و در طی چند روز به قهوهروي ساقه دیده می

 .شوندکنند و منجر به افتادگی و مرگ قسمت باالي لکه میها دور ساقه را احاطه میلکه. دهند

هاي لکه. کندهاي برگ را نیز آلوده میدمبرگ و پهنک P. capsici يشبه گونه :فیتوفتوریایی بالیت برگ
منجر به افتادگی دمبرگ و مرگ  شوند کهاي تیره همانند ساقه روي دمبرگ نیز تشکیل میگزیده به رنگ قهوهآب

ابتدا حالت رنگ پریدگی و کلروز داشته و در طی چند روز بافت آلوده ) هالکه(محل آلوده . شوندسریع برگ می
هاي روي برگ سریع در تحت شرایط مرطوب و گرم لکه. کندحالت نکروز با حاشیه کلروز تا سبز زیتونی پیدا می

  . گیرندسطح برگ را در بر میبزرگ شده، بهم پیوسته و تمام 
 "عموما. هاي خربزه تا زمان برداشت امکان ابتال به پوسیدگی را دارندمیوه: فیتوفتوریایی پوسیدگی میوه

ها ممکن است بعد از میوه. شوندهایی که در تماس با خاك باشند بیشتر به پوسیدگی فیتوفتورایی مبتال میمیوه
گزیده هستند که با توسعه صورت نواحی آبآلودگی میوه به. ري نیز آلوده شوندبرداشت و در مرحله حمل و نگهدا

. کندبیمارگر تعداد زیادي اسپورانژ در محل آلودگی ایجاد می. شوندبیماري با بار سفید رنگ قارچ پوشیده می
  ). 26شکل (شود پوسیدگی میوه بسرعت گسترش یافته و منجر به از بین رفتن کامل میوه می
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  عالئم پوسیدگی در میوه -26 شکل
  

  مدیریت بیماري
هاي زراعی و شیمیایی هاي تلفیقی مثل اجتناب از ورود بیماري، روشمدیریت بیماري متکی به استفاده از روش

در حال حاضر روش مناسبی . شوداست و استفاده از یک روش کنترل تنها معموال به کنترل قابل قبولی منجر نمی
رقمی که داراي مقاومت کافی . بتواند به تنهایی کنترل کافی روي این بیماري را داشته باشد در دسترس نیستکه 

ها در خاك و نیز دامنه میزبانی وسیع  باشد وجود ندارد و تناوب زراعی نیز به دلیل ماندگاري عامل بیماري براي سال
  .ت بیماري مورد استفاده قرار گیردعنوان روش مناسب و قطعی در برنامه مدیری تواند به نمی

ترین و موثرترین روش کنترل بیماري جلوگیري از ورود بیماري به مزرعه از طریق مهم :اجتناب از بیماري
توصیه اکید بر شستشو و ضدعفونی ادوات کشاورزي است که در مزرعه . هاي آلوده، خاك و آب آلوده استگیاهچه

منابع آب . اجتناب از استفاده از منابع آبی آلوده به بیمارگر بسیار مهم و حیاتی است. آلوده مورد استفاده بوده است
بذرزاد نیست ولی توصیه اکید   P. capsiciاگرچه بیمارگر . گذاري تشخیص دادهاي طعمهتوان با روشآلوده را می

  .بر عدم تهیه بذر از مزارع آلوده است
به دلیل . تواند در مدیریت بیماري بالیت فیتوفتورایی موثر باشدمی هاي زراعیاستفاده از روش: کنترل زراعی

هایی با سابقه آلودگی باید توانایی بیمارگر براي بقاء در خاك براي سالیان زیاد، از کشت گیاهان جالیزي در خاك
ید بر عدم اگرچه تناوب زراعی که در کنترل بیماري موثر باشد شناخته نشده است ولی توصیه اک. اجتناب شود

فرنگی حداقل در هایی با سابقه آلودگی روي گیاهان جالیز، بادمجان، فلفل و گوجهکاشت گیاهان جالیزي در خاك
هایی با بنابراین انتخاب خاك. رطوبت باالي خاك براي گسترش بیماري بسیار موثر است. یک دوره سه ساله است

اي و مکرر بازدید شده و در صورت دورهمزرعه باید به. گرددهاي مکرر توصیه میزهکش خوب و اجتناب از آبیاري
در صورت مشاهده عالئم اولیه . هاي مشکوك به آلودگی به بیماري، نسبت به حذف آن اقدام شودصورت وجود بوته

 هاي توصیه شدهکشچنین استفاده از قارچهاي توصیه شده و همکشها با قارچپاشی بوتهبیماري نسبت به محلول
هاي گیاهی مثل کاه مانع انتشار ایجاد پوشش سبز با گیاهانی مثل چاودار و استفاده از مالچ. در خاك اقدام شود

  .شودبیمارگر می
ها از طریق هاي توصیه شده و یا استفاده از آنکشپاشی با قارچضدعفونی بذر و نیز محلول :کنترل شیمیایی

کش مفنوگسام ضدعفونی بذر با قارچ. برگ و پوسیدگی میوه موثر است خاك در کنترل مرگ گیاهچه، بالیت ساقه و
با مقدار  FRACبندي در گروه 4از گروه ) LS(درصد با فرموالسیون مایع براي ضدعفونی بذر  3/33) الآپرون اگس(
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با مقدار ) FL(درصد با فرموالسیون وتابل  35/28) آلیانس(لیتر براي هر کیلوگرم بذر یا با متاالگسیل میلی 42/0
میري ها را براي مدت پنج هفته بعد از کاشت در مقابل گیاهچهلیتر براي هر کیلوگرم بذر گیاهچهمیلی 98/0

 5/0با مقدار  )WP(درصد با فرموالسیون پودر وتابل  50) آکروبات(پاشی با دیمتومورف محلول. کندمحافظت می
تا  2با مقدار  FRACبندي در گروه M1درصد از گروه  9/36) یکسکوپروف(کیلوگرم در هکتار به همراه سولفات مس 

طور هفتگی محافظت خوبی از بالیت ساقه و برگ و پوسیدگی میوه ایجاد کیلوگرم در هکتار و تکرار آن به 5/2
پاشی با آکروبات به همراه سولفات مس با ضدعفونی بذر با آپرون و ادامه کنترل از طریق محلول. خواهد نمود

هایی هستند که کشبا توجه به اینکه مفنوگسام و متاالگسیل از قارچ. توان به حداقل رساندسارت بیماري را میخ
هاي بیمارگر به اي از عدم مقاومت جمعیتنیاز به مدیریت در برابر بروز مقاومت دارند ضروري است در هر منطقه

 توانند براي مدیریت بیماريت شده در کشور که میهاي ثبکشدر جدول زیر قارچ. ها مطمئن بودکشاین قارچ
  .بالیت فیتوفتورایی خربزه مورد استفاده قرار گیرند ارائه شده است

  
  .هاي ثبت شده در کشور که در مدیریت بیماري بالیت فیتوفتورایی خربزه قابل استفاده هستندکشقارچ -17 جدول

فرموالسیون و درصد ماده   نام تجاري  نام عمومی
  مقدار توصیه شده  موثره

 کیلوگرم در هکتار 25تا  G 5  20  ریدومیل  متاالکسیل

 لیتر در هکتار SL 84  3  پرویکور انرژي  فوزتیل آلومینیم+ پروپاموکارپ هیدروکلراید 

  کیلوگرم در هکتار 2تا  WP 80  1  45دیتان ام   مانکوزب

  مانکوزب+ متاالکسیل 
  رزاالکسیل

WP 72  2 گرم در لیتر 
  جیداونی

 لیتر در لیترمیلی SL 72.2  1  پروپلنت  پروپاموکارپ هیدروکلراید

 لیتر در لیترمیلی SE 44.6  7/0  یونیفورم  آزوکسی استروبین+ مفنوگسام 

 لیتر در لیترمیلی 5/1تا  SL 37.5  75/0  بلتانول   کینوسول

 همراه با آب آبیاري و زیر نظر کارشناس گیاهپزشک مصرف شوندهاي ثبت شده با مشاهده اولین عالئم بیماري در خاك کشقارچ.  
 براي این منظور . ، میزان سمیت و ریسک بروز مقاومت توجه شود)پاشی تا برداشتفاصله آخرین محلول(ها به دوره کارنس کشدر استفاده از قارچ

  .کلیک کنید /http://www.frac.infoبراي اطالعات بروز روي لینک . توجه شود FRACبندي به گروه

  
  میري ریزوکتونیایی و پوسیدگی شکمیگیاهچه

اي است که اهمیت اقتصادي هاي مهم و شناخته شدهمیري ریزوکتونیایی خربزه از بیماريبیماري گیاهچه
هاي مهم خاك است از سکنه Rhizoctonia solani J.G. Kühnعامل بیماري قارچ . باالیی در اکثر نقاط دنیا دارد
 هاهاي بازیدیومیستاز قارچ Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donkآن  که شکل جنسی یا تلئومورف

عامل بیماري . میري و پوسیدگی ریشه و طوقه در گیاهان مختلف یکساله است این قارچ عامل گیاهچه. است
در هندوانه و سایر گیاهان تیره کدوئیان ایجاد بیماري  AG 4متعددي است که گروه  هاي هم دهانیداراي گروه

هاي قارچ و یا میسلیوم بقاء خود را در اي دارد و به صورت سختینهي میزبانی گستردهعامل بیماري دامنه. کندمی
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وسیعی از شرایط آب  بیماري در دامنه. زدساهاي جوان را مبتال میاین بیماري بیشتر گیاهچه. کندخاك حفظ می
 27شود ولی بهینه دما براي ایجاد و گسترش بیماري ایجاد می) گراددرجه سانتی 35تا  8(و هوایی بخصوص دما 

تري در گسترش بیماري نسبت به رطوبت دارد ولی رطوبت باال و هرچند دما نقش مهم. گراد استدرجه سانتی
بیماري از طریق انتقال خاك و مواد گیاهی آلوده و آب آلوده . شودري را سبب میپایدار گسترش سریع بیما

  . شودآبیاري منتقل می

  عالئم بیماري
و یا بعد ) قبل و بعد از سبز کردن(عالئم بیماري بیشتر به صورت مرگ جوانه و گیاهچه در مراحل اولیه رشد 

در صورت شدت بیماري عالئم بیماري روي میوه نیز دیده ). 27 شکل(شود از انتقال نشاء به بستر کشت دیده می
اي روشن گزیده با نواحی قهوهابتدا عالئم به صورت نقاط آب. گویندشود که به آن پوسیدگی شکمی میمی

، با شکل )شبیه دهانه کوه آتشفشان(چال زدگی، کاسهبا پیشرفت بیماري عالئمی مثل آفتاب. شودمشاهده می
کنند و حالت پوسیدگی نرم هاي آلوده سفتی خود را حفظ میمیوه. شودوي میوه دیده مینامنظم و خشک ر

   .دهداین بیماري سبب خسارت کیفی میوه شده و بازار پسندي آن را کاهش می. ندارند
  

  مدیریت بیماري
  .شودتناوب حداقل سه ساله با گیاهانی غیر از کدوئیان توصیه می .1
هاي هرز نقش مفیدي میزبانی است حذف و از بین بردن علف داراي دامنه گستردهاز آنجائیکه عامل بیماري  .2

  .در کنترل بیماري دارد
هاي از بین بردن بقایاي گیاهی بعد از برداشت محصول نقش مهمی در کاهش آلودگی خاك با سختینه .3

  .عامل بیماري دارد
  .بسیار موثر استجلوگیري از تماس میوه با خاك در کاهش ابتال میوه به بیماري  .4
هاي پالستیکی در سطح مزرعه در کاهش بیماري بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک استفاده از مالچ .5

  . موثر است
در کاهش جمعیت  هاي خاك کاربرد مثل کلروتالونیل، متاالکسیل و کاپتانکشهرچند استفاده از قارچ .6

  .همراه ندارد بیمارگر در خاك موثر است ولی کنترل مطمئن بیماري را به
هاي کلروتالونیل، متاالکسیل و کاپتان به صورت ضدعفونی بذر نیز نسبتا در کاهش کشاستفاده از قارچ .7

  .درصد وقوع بیماري موثر است
  . در کنترل آلودگی خاك موثر است هاي فومیگاسیونضد عفومی خاك با استفاده از روش .8
 . ماري توصیه نشده استتا کنون عامل کنترل بیولوژیک موثري براي این بی .9
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  عالئم شانکر ریزوکتونیایی روي ساقه و طوقه خربزه و عالئم پوسیدگی شکمی ریزوکتونیایی روي میوه خربزه  -27 شکل
  

  

  فوزاریومی پژمردگی
. شودایجاد می Fusarium oxysporum f. sp. melonisي پژمردگی آوندي خربزه توسط فرم گونه بیماري
 Fusarium solaniهاي عنوان عامل پژمردگی تیره کدوئیان مثل گونههاي دیگري از فوزاریوم نیز بهالبته گونه

(Mart.) Sacc. ،Fusarium moniliforme J. Sheld. این بیماري از بسیاري . اندي دیگر گزارش شدهو چند گونه
و یزد با اهمیت ) جیرفت(مناطق جنوبی استان کرمان هاي اخیر از ایران بخصوص از از کشورها و در سال

- هاي مختلفی مثل گرفتگی آوندبیماري موجب پژمردگی بوته با مکانیسم. اقتصادي قابل توجه گزارش شده است
  .شودهاي چوب و تشکیل تیلوز می

  

  عالئم بیماري
یري قبل از سبز کردن و بعد از سبز مگیاهچه. کنداي از رشد آلوده میهاي خربزه را در هر مرحلهبیماري بوته

-بوته. شودبیشتر دیده می) گراددرجه سانتی 18- 20(هاي سرد کردن یکی از عالئمی است که بخصوص در خاك
روز  5تا  3وقتی عالئم پژمردگی مشاهده شود بوته در عرض . دهندتر آلوده عالئم پژمردگی را نشان میهاي بالغ

در آوندها تغییر رنگ . شودر آب و هواي گرم و خشک و با تشکیل میوه تشدید میعالئم پژمردگی د. خواهد مرد
  ).28شکل (شود به راحتی دیده می
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  Fusarium oxysporum f.sp. melonisعالئم نکروز آوندي و مرگ بوته خربزه در اثر آلودگی به   - 28شکل 
  

  مدیریت بیماري
  .)ارقام مقاوم به تمامی نژادهاي بیمارگر وجود ندارددسترسی به (استفاده از ارقام مقاوم  .1
  استفاده از بذر سالم .2
  هایی با سابقه آلودگیاجتناب از کاشت در زمین .3
  7تا  5/6اصالح خاك به اسیدیته  .4
  NH4به جاي فرم  No3استفاده از کود ازته به فرم  .5
 ضد عفونی خاك از طریق گازدهی .6
  هاي مقاومهاستفاده از نشاهاي پیوندي خربزه روي پای .7
- و نماتد) .Meloidogyne spp(هاي آلوده به نماتد بخصوص نماتدهاي گرهی ریشه اجتناب از کاشت در خاك .8

 ).Pratylenchus spp(هاي مولد زخم 
 هاي بلند مدت با گیاهان غیر میزبانتناوب .9

کشی تا کنون قارچ براي این منظور(اي زیر نظر گیاهپزشک هاي سیستمیک به صورت لکهکشاستفاده از قارچ.10
 ..)به صورت اختصاصی در کشور ثبت نشده است

  
  )اسکب(بیماري جرب 

کند ولی این بیماري اغلب میوه خربزه را آلوده می. هاي مهم با انتشار جهانی استاسکب خربزه یکی از بیماري
بیشترین خسارت این بیماري از . ها را نیز آلوده کنددر شرایط رطوبت نسبی باال ممکن است ساقه، برگ و گیاهچه

  . طریق آلودگی میوه هندوانه است
  عالئم بیماري

کند ولی آلودگی هاي هوایی شامل برگ، دمبرگ، ساقه و میوه را آلوده قارچ عامل بیماري قادر است تمام اندام
رنگ . گزیده به رنگ سبز روشن استنواحی آبعالئم اولیه بیماري روي برگ به صورت . شودبیشتر در میوه دیده می

اغلب حاله کلروتیک . کند و ممکن است برگ حالت غربالی پیدا کندها به تدریج به خاکستري سفید تغییر میاین لکه
اگر شرایط آب و هوایی براي گسترش بیماري مساعد باشد بیماري موجب بدشکلی برگ . شوددر اطراف لکه دیده می

- میلی 3- 4گزیده شبیه محل نیش حشرات مکنده با قطر اي روي میوه ابتدا به صورت نقاط کوچک آبهلکه. شودمی
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به دنبال این آلودگی عوامل پوسیدگی نرم . شودهاي میوه خارج میترشحات چسبنده اوز مانند از محل زخم. متر است
  ).30و  29 هايلشک(شوند ها تجمع کرده و موجب پوسیدگی میوه میباکتریایی روي این زخم

  
  

  
  
  

  

  عالئم بیماري روي میوه خربزه -29 شکل
  

  
  
  
  
  

  عالئم بیماري اسکب روي برگ و ساقه خربزه - 30 شکل       
  

این بیمارگر روي . تواند در بقایاي گیاهی در خاك و به صورت ساپروفیت بقاء خود را حفظ کندعامل بیماري می
هاي بیمارگر قادر به انتقال در کنیدي. تواند منتقل شودحشرات نیز می هاي بذر و با ادوات کشاورزي وپوشش
و دماي ) هاي آراممه سنگین، شبنم زیاد و بارندگی(آب و هواي مرطوب . هاي دور در هواي مرطوب هستندمسافت

شرایط رطوبی و در این . کنندگراد و یا کمتر از آن شرایط بهینه را براي گسترش بیماري فراهم میدرجه سانتی 21
هاي در شرایط کنیدي. روندها هستند از بین میها که محل رویش آنگراد نوك گیاهچهدرجه سانتی 17با دماي 

ها طی سه روز روي برگ تشکیل شوند و لکهبهینه آب و هوایی در طی تنها نه ساعت جوانه زده و وارد میزبان می
 .کشدر روز طول میچرخه بیماري در این شرایط تنها چها. شودمی

  مدیریت بیماري
  .)ارقام تجارتی مقاوم به این بیماري وجود دارند(استفاده از ارقام مقاوم به بیماري اسکب  .1
  تناوب حداقل سه ساله با گیاهان غیر میزبان .2
  .استاستفاده از بذر و نشاء سالم، بدین منظور تهیه بذر و نشاء از مراکز مطمئن و داراي گواهی سالمت ضروري  .3
  آوري و از بین بردن بقایاي گیاهی از سطح مزارعجمع .4
ایجاد تهویه مناسب در طول دوره رشد در مزرعه و نگهداري رطوبت نسبی در سطح پایین براي تامین امکان  .5

  هاي کشتها از طریق رعایت فاصله کشت و جهت ردیفخشک شدن سریع بوته
  استفاده از بسترهایی با زهکش خوب .6
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 آبیاري بارانی و استفاده از روش آبیاري تیپاجتناب از  .7
  .درصد و یا کمتر از آن نگدارید 70-75با مشاهده اولین عالئم آلودگی، با توقف آبیاري رطوبت نسبی را در حد  .8
  .هاي گیاهی خودداري کنیددر طول مدت آبیاري از برداشت محصول و نیز قطع سایر اندام .9

  .ها فرصت کافی براي خشک شدن داشته باشندهآبیاري را زمانی انجام دهید که بوت .10
هاي حفاظتی مثل کلروتالونیل زیر نظر گیاهپزشک به کنترل موفق بیماري کمک کشاي از قارچاستفاده دوره .11

با توجه به سیکل کوتاه مدت بیماري در شرایط آب و هوایی مناسب براي گسترش بیماري الزم است . خواهد کرد
 .کش حفاظتی هر چهار روز تکرار شودا سموم قارچپاشی بهاي محلولدوره

  
  ساق سیاه

  .هاي نواحی خشک ایران کم و بیش وجود دارداین بیماري در تمام خاك
  عالئم بیماري 

اي در نزدیکی طوقه گیاه یا روي ساقه ظاهر بارزترین عالئم بیماري سیاه شدن ساقه است که ابتدا به صورت لکه
تا زمانی که . آینداي تا سیاه درمیبرنگ زیتونی هستند و با گذشت زمان کدر شده و برنگ قهوهها ابتدا لکه. شودمی

ها شیره گیاهی خارج و در بتدریج از محل لکه. دهدلکه دور تا دور ساقه را نگرفته بوته به رشد خود ادامه می
  ).31شکل (شوند مجاورت هوا بصورت صمغ سیاه رنگ دیده می

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 هاي بیمارگرعالئم بیماري ساق سیاه و اسکلروت -31 شکل
  

  مدیریت بیماري
  .به دلیل وجود اندام پایاي قارچ بیمارگر مدیریت آن مشکل است .1
  .کندها تا حدودي به کنترل بیماري کمک میکشضد عفونی بذر با قارچ .2
میزبانی گسترده بیمارگر چندان شود هرچند که به دلیل دامنه تناوب با گیاهان غیر میزبان توصیه می .3

  .کارایی ندارد
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  لکه باکتریایی برگ
هاي مهم شود از بیماريایجاد می Pseudomonas syringaeبیماري لکه باکتریایی خربزه که توسط باکتري 

بیماري در صورت شدت خسارت اقتصادي قابل توجهی را بخصوص در مناطق با آب و هواي گرم، . خربزه است
  .شوداي باکتریایی نیز شناخته میبیماري با نام لکه زاویه. کندنیمه مرطوب متوجه محصول میمرطوب و 

  عالئم بیماري
اي هاي گرد نکروتیک است که گاهی وسط لکه داراي رنگ سفید روشن است که با حالهعالئم بیماري شامل لکه

. گیرندظم بزرگ شده و سطح برگ را در بر میبا پیشرفت بیماري لکه بشکل نامن. نازك و کلروتیک احاطه شده است
گزیده ترشحات شیري رنگ صاف به هاي آبدر شرایط رطوبت نسبی باال در سطح زیري برگ به دنبال تشکیل لکه

ترشحات خشک شده و به صورت الیه نازك سفید رنگ روي لکه و اطراف آن دیده . شودصورت قطره اشک دیده می
هاي در آلودگی. شونداي خرمایی درآمده و از برگ جدا میها خشک شده، به رنگ قهوههاي روي برگلکه. شوندمی

ها روي دمبرگ نیز لکه. کنندها در برگ زرد شده و ظاهر سائیده شده و پاره شده پیدا میشدید مناطق بین لکه
  ). 32شکل . (شوندها نیز دیده میهاي سفید رنگ مربوط به ترشحات روي این اندامگسترش یافته و پوسته

  عامل بیماري
 8/0×  1-2اي، به اندازه باکتري هوازي، گرم منفی، داراي اسپورهاي میله Pseudomonas syringaeعامل بیماري 

هاي کشت هاي سبز قابل انتشار در محیطدانهاین باکتري تولید رنگ. تاژك حرکتی است 1-5میکرومتر بوده داراي 
زنی آلودگی بذر در زیر پوشش بذر است بنابراین در فرآیند جوانه .بیماري بذرزاد استعامل باکتري . کندمی

- باکتري در بین فضاهاي بین سلولی برگ تکثیر شده و سطح برگ را کلونیزه می. شوندها آلوده میکوتیلدون
 ت مورد استفادهباکتري عامل بیماري با قطرات آب، حشرات، دست کارگران در حال برداشت میوه و ادوا. کند

ها انتقال بیماري در صورت خیس بودن برگ. شوداز برگی به برگ دیگر و از گیاهی به گیاه دیگر منتقل می
- آیند وارد بافت گیاه میهایی که در اثر ساییدگی بوجود میها و زخمباکتري از طریق روزنه. شودتشدید می

با . توانند عامل انتقال بیماري باشندنیز آب آبیاري میشوند و هاي ریز که توسط باد جابجا میماسه. شود
ها تکثیر شده و محل تشکیل باکتري. کنندهاي جوان را آلوده میها از روي برگ شسته شده و گل و میوهکتري

بیمارگر در بقایاي گیاهی آلوده بقاء خود . شوندبذر در میوه را آلوده کرده و از این طریق موجب آلودگی بذر می
  .کندرا براي بیش از دو سال حفظ می

  مدیریت بیماري
  . توان با اتخاذ تدابیر کنترلی به حداقل رساندبیماري لکه باکتریایی برگ را می .1
  .کنداستفاده از بذر و نشاء سالم منابع اولیه آلودگی را حذف می .2
  .کندانحصار تولید بذر در مناطق خشک به تولید بذر سالم کمک می .3
  .آبیاري بارانی و استفاده از آبیاري تیپ و یا فارو در کاهش انتقال بیماري موثر استاجتناب از  .4
دقیقه آلودگی سطحی بذر را از بین  20به مدت ) گراددرجه سانتی 50با دماي (تیمار بذر با آب گرم  .5
  .هاي بذر نیستبرد ولی قادر به از بین بردن آلودگی زیر پوشینهمی
  . کندله با گیاهان غیر میزبان به کاهش بیماري کمک میاستفاده از تناوب دو سا .6
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خشک است به کاهش بقاء جمعیت باکتري در خاك کمک خواهد  "شخم بستر کاشت وقتی بستر کامال .7
  .کرد
  .از ورود کارگران به مزرعه مرطوب تا بهتر شدن شرایط جلوگیري نمایید .8
هاي آلوده کار خود را شروع و سپس در قسمت هاي غیر آلوده کار خوددر مزرعه کارگران ابتدا در قسمت .9

  .را ادامه دهند
  ها در جهت بادهاي غالبکاهش رطوبت نسبی با رعایت فاصله ردیف و تنظیم جهت آن  .10
روز یکبار در مناطق در معرض  14تا  7اي هر هایی با پایه مسی به صورت دورهکشپاشی با قارچمحلول  .11

  بروز آلودگی
  شی به چهار روز در مناطق با آب و هواي گرم و مرطوبپاکاهش فاصله محلول  .12
  .هاي مسی بعد از شروع اپیدمی کارایی چندانی در کاهش بیماري نخواهد داشتکشپاشی با قارچمحلول  .13

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  عالئم بیماري لکه باکتریایی روي برگ، ساقه و میوه خربزه - 32 شکل
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  باکتریایی میوه لکه
درصد  90که قادر است تا بیش از طوريهاي مهم خربزه است بهبیماري لکه باکتریایی خربزه از بیماري

تواند بذر زاد باشد و به آسانی منتقل گردد داراي اهمیت بیماري به واسطه اینکه می. محصول را از بین ببرد
  . است

  عالئم بیماري
کدوئیان مثل هندوانه، خیار و انواع کدو نیز حساس به خربزه به این بیماري بسیار حساس است ولی سایر 

عالئم شامل . شودها نیز دیده میبه دلیل اینکه بیمارگر بذرزاد است عالئم بیماري در گیاهچه. بیماري هستند
  ).33 شکل(اي و در موارد استثنائی افتادگی و مرگ گیاهچه است هاي گیاهچهگزیره در زیر برگنواحی آب

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
اي، برگ، مراحل اولیه و پیشرفته روي هاي گیاهچهعالئم اولیه بیماري لکه باکتریایی میوه هندوانه روي برگ -33 شکل

  میوه
  

هاي بالغ عالئم شامل در برگ. هاي آلوده منبع مهمی براي گسترش بیماري در برگ و میوه هستندگیاهچه
هاي روي برگ ممکن است لکه. شوندها دیده میموازات رگبرگ اي تیره است که بهنواحی قرمز متمایل به قهوه

ها شاید به طور مستقیم آلودگی برگ. هاي لکه برگی استبسختی تشخیص داده شوند و اغلب مشابه سایر بیماري
. اهمیتی در بروز خسارت نداشته باشند ولی از نظر اینکه به عنوان منبعی براي بیماري میوه هستند اهمیت دارند

با رشد و تکامل میوه و رسیدن . شوندافشانی آلوده میافشانی یا دو تا سه هفته پس از گردهمیوه در طی مرحله گرده
عالئم تیپیک . کندگیري میشود که از بروز آلودگی بعد از این مرحله پیشآن یک الیه مومی روي میوه تشکیل می

هایی کوچک به رنگ زیتونی، به ابتدا روي میوه لکه. دهندن میروي میوه تنها در هنگام قبل از برداشت خود را نشا
هاي بزرگ به ها سریع بزرگ شده و به هم پیوسته کلهاین لکه. شوندشکل نامنظم در سطح زیري میوه دیده می

ز با پیشرفت بیماري، ا. کنندها ابتدا سطحی بوده و به گوشت میوه نفوذ نمیلکه. دهندرنگ سبز تیره تشکیل می
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هایی به عنوان عوامل ثانوي شوند قارچاین ترشحات سبب می. آیدبیرون می) کهربایی(اي ها ترشحات زرد قهوهزخم
  .   روي آن رشد کروه و موجب پوسیدگی میوه شوند

  مدیریت بیماري
 هاي تلفیقی شامل اجتناب از منابع اولیه بیماري و رعایت بهداشت مزرعهمدیریت بیماري متکی به روش .1

  .ها در صورت بروز بیماري استکشبراي حذف منابع آلودگی موجود و استفاده از باکتري
هرچند حساسیت ارقام هندوانه به این بیماري متفاوت است ولی ارقام تجاري هندوانه که مقاوم به این  .2

  .بیماري باشند در دسترس نیستند
هرچند . منظور باید آزمون آلودگی بذر انجام گیرداستفاده از بذر و نشاء سالم و عاري از بیماري، براي این  .3

  .منفی بودن نتایج این آزمون دلیل کافی براي اجتناب از بیماري نخواهد بود
-هاي شیمیایی، هرچند در حال حاضر ضدعفونی کنندهضدعفونی بذور با آب داغ و یا ضدعفونی کننده .4

  .ارنددرصد بیماري را کنترل کنند وجود ند 100هایی که بتوانند 
  .به دلیل جابجایی نشاء احتمال بروز آلودگی در نشاء بیشتر از کشت مستقیم بذر است .5
  .استفاده از نشاء پیوندي سبب گسترش بیشتر بیماري به دلیل ایجاد زخم خواهد شد .6
  . نشاء هم در مرحله تولید در گلخانه و هم در مرحله انتقال به مزرعه باید فاقد عالئم باشد .7
  .شوند ضروري استهایی که از بستر آلوده تولید میهاي بیمار و تمام گیاهچهانهدام گیاهچه .8
  بهداشت کافی .9

  تناوب سه ساله با گیاهان غیر میزبان  .10
 هاي هرز گیاهان تیره کدوئیان از گلخانه و اطراف مزارعحذف علف  .11
  شخم عمیق مزارع با بقایاي گیاهی آلوده  .12
ی مثل هیدروکسید مس، هیدروکسی سولفات مس و اکسی کلراید هایی با پایه مسکشاستفاده از باکتري  .13

  .تواند به کاهش سرعت رشد بیماري و حفاظت میوه از آلودگی کمک کندمس با تشخیص وقوع بیماري می
  .اي تکرار شودها باید قبل از مرحله گلدهی آغاز و تا رسیدگی کامل میوه بصورت دورهکشاستفاده از باکتري  .14
  .ورد استفاده در یک زراعت براي کاشت بعدي باید تمیز و ضد عفونی شوندتمام ادوات م  .15
 

  نماتد گرهی ریشه
خسارت زیادي را به تمامی گیاهان تیره کدوئیان از جمله خربزه وارد  .Meloidogyne sppهاي گرهی ریشه نماتد

که در گیاهان تیره کدوئیان  هایی هستندگونه M. arenariaو  M. incognita ،M. javanicaهاي گونه. کنندمی
در بیشتر مواقع خسارت محدود به گونه خاصی از نماتد نبوده و . کنند و انتشار جهانی دارندایجاد خسارت می

میزان . ي میزبانی وسیعی دارنددامنه "نماتدها معموال. کنندهاي مختلف ایجاد خسارت میترکیبی از گونه "معموال
بیشتر نماتدها زمینه آلودگی با سایر بیمارگران . زا متفاوت استي غالب بیمارينهخسارت بسته به میزبان و گو

  . کنندهاي ویروسی را منتقل میقارچی و باکتریایی را فراهم کرده و یا بیماري
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  عالئم بیماري
در ریشه  هاي کم و کوچک و تولید گال یا گرهعالئم بیماري بیشتر به صورت کوتولگی و زردي اندام هوایی، برگ

هاي آلوده شدید نکروز ریشه. شوندنماتدهاي گرهی ریشه موجب آسیب دیدن سیستم آوندي می). 34 شکل(است 
گیاهان آلوده در شرایط آب و هواي گرم عالئم پژمردگی داشته . هاي موئین تغذیه کننده کمی دارندشده و ریشه

عالئم کمبود پتاسیم نشان  "ه به نماتد گرهی ریشه معموالگیاهان آلود. کنندمحصول کم و با کیفیت پایین تولید می
  .رونددهند و قبل از اینکه بتوانند محصول قابل عرضه به بازار تولید کنند از بین میمی

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

) عالئم گره در ریشه، چ) الرو بالغ ماده، ج) بالغ نر، تالرو ) تخم و الروهاي داخل آن، پ) توده تخم، ب) الف -34 شکل
  گیري از خاكادوات الزم براي نمونه

  

  مدیریت بیماري
. ساله با گیاهان غیر میزبان تا حدي به کنترل این نماتدها کمک خواهد کرد 3تا  2هاي استفاده از تناوب .1

مدیریت .) ي گیاهی میزبان این نماتدها هستندگونه 2000بیش از (هرچند گستردگی دامنه میزبانی این نماتدها 
  . کندها را با مشکل جدي رویرو میکنترل آن

هاي ها و قارچاختالط خاك با مواد آلی و پوسیده گیاهی به مقدار کافی موجب افزایش جمعیت باکتري .2
وجب کاهش جمعیت ها حالت آنتاگونیست با نماتدهاي گرهی ریشه دارند و مشود که برخی از آنسکنه خاك می

 . این نماتدها خواهند شد
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هاي موفق در کاهش جمعیت خانه با استفاده از گرما یکی از روشضد عفونی خاك گل: دما درمانی خاك .3
استفاده از بخار آب داغ با . روندگراد از بین میدرجه سانتی 45تا  40اغلب نماتدها در دماي . نماتدهاي خاك است

گراد به مدت یک ساعت کنترل بهتري را به درجه سانتی 70دقیقه و یا  30اد به مدت گردرجه سانتی 82دماي 
یخ زدن . خانه استاستفاده از سرما نیز یکی از راهکارهاي کاهش جمعیت نماتدها در گل. همراه خواهد داشت

 . خانه در زمستان موجب تلف شدن قابل توجه جمعیت این نماتدها خواهد شدخاك گل
 30تا  10گراد به مدت درجه سانتی 46تا  44قرار دادن نشاها در آب با دماي : درمانی نشاها با آب داغگرما  .4

شود قبل از انجام اینکار، مدت زمان مناسب را توصیه می. دقیقه به درمان نشاهاي آلوده به نماتد کمک خواهد کرد
 .اها صدمه وارد شود به دست آوریدبا تعداد کمی نشاء آزمایش و زمان مناسب را بدون اینکه به نش

براي . ها ضروري استزا و تعیین جمعیت آنهاي بیماريبررسی خاك بستر مورد استفاده از نظر وجود گونه .5
بهتر است که این عمل بعد . هاي معتبر ارسال نماییدهاي خاك از بستر کشت تهیه و به آزمایشگاهاین منظور نمونه

گیري به دستورالعمل کلی که در براي نمونه. کاشت محصول بعدي انجام بگیرداز برداشت محصول و قبل از 
  . ابتداي این مجموعه آورده شده است مراجعه نمایید

بنابراین استفاده از ضدعفونی خاك از . گیاهان تیره کدوئیان بخصوص خیار داراي ارزش اقتصادي باالیی است .6
. ت و کیفیت محصول معموال توجیه اقتصادي خواهد داشتبا افزایش کمی) گازدهی خاك(طریق فومیگاسیون 

  . شوداگرچه استفاده از این روش به دلیل مشکالت زیست محیطی زیاد توصیه نمی
باید توجه داشت که ارقام مقاوم . استفاده از ارقام مقاوم بهترین روش در مدیریت نماتدهاي گرهی ریشه است .7

هاي بنابراین موفقیت این روش وابسته به گونه یا گونه. یشه مقاوم هستنداغلب به یک یا دو گونه از نماتد گرهی ر
اي در طبیعت امکان کنترل کامل یک گونه از هاي بین گونههمچنین به دلیل وجود جمعیت. بیمارگر موجود دارد

نیستند ولی  بعالوه ارقام مقاوم معرفی شده نسبت به این نماتدها زیاد در دسترس. طریق مقاومت نیز ممکن نیست
  . گرددها به لحاظ سالمت زیست محیطی توصیه میدر صورت دسترسی به ارقام مقاوم استفاده از آن

بدین منظور نشاء مورد نیاز را از مراکز معتبر و داراي گواهی سالمت : استفاده از نشاء سالم و فاقد آلودگی .8
 .تهیه نمایید

 مهاي مقاواستفاده از نشاء پیوندي بر روي پایه .9
خانه، براي جلوگیري از انتقال نماتد از بهداشت ادوات مورد استفاده، کنترل ورود و خروج افراد به گل  .10

 . واحدهاي آلوده به واحد سالم
هاي غیر تدخینی تمامی نماتدکش: هاي موثر زیر نظر کارشناسان مجرب گیاهپزشکیاستفاده از نماتدکش  .11

در . خاك مخلوط شده و یا از طریق آب آبیاري مورد استفاده قرار گیرندمعرفی شده خاك کاربرد هستند و باید با 
هاي تماسی باید طوري مدیریت کرد که نماتدکش در معرض تماس با قسمتی از خاك که نماتد مورد نماتدکش

هاي سیستمیک نیز باید طوري عمل شود که گیاه بیشترین مقدار در خصوص نماتدکش. در آن تجمع دارد باشد
متري سطح خاك قرار گیرد سطح کنترل سانتی 7-15اگر نماتدکش در عمق . دکش بکار رفته را جذب کندنمات

 .زنی بذر، استقرار نشاء و مراحل اولیه رشد فراهم خواهد کردخوبی را در مراحل جوانه
 هاي هرز میزبانمدیریت علف  .12
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ر به کنترل کامل نماتدهاي بیمارگر هاي مدیریتی به تنهایی قادکدام از روشباید توجه داشت که هیچ  .13
هاي توصیه شده و زیر نظر کارشناسان مجرب کاهش جمعیت باید ضمن استفاده تلفیقی از روش. نیستند

 .زا را به عنوان هدف مدیریت تلفیقی مد نظر قرار دادنماتدهاي بیماري
  

  هاي فیزیولوژیکبیماري
  سرخجه

شوند که ممکن است به به تعداد کم و یا زیاد روي میوه دیده می ايهاي گرد به رنگ سبز قهوهدر خربزه لکه
این عارضه که در شرایط فراهم شدن رطوبت باال براي مدت طوالنی و ). 35شکل (گوشت میوه نیز آسیب برسانند 
افتد بخصوص در خربزه ممکن است سبب خسارت هاي سرد همراه است اتفاق میدر اوایل فصل پاییز که با شب

  .براي کنترل بیماري در فصل برداشت تعداد دفعات آبیاري و مقدار آن را باید کاهش داد. اقتصادي قابل توجهی شود
   

  
  
  
  
 

 عالئم سرخجه در خربزه -35 شکل

  زدگیآفتاب
- هاي قارچی اتفاق میها بخصوص بیمارياین عارضه به دنبال از بین رفتن شاخ و برگ در اثر ابتال به بیماري 
گیرد رنگ سبز خود را از دست در اثر این عارضه سطح باالیی میوه که در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار می. افتد
زدگی در ارقام با عارضه آفاب. کنددماي باال و نیز شدت تابش باال به بروز این عارضه کمک می). 36شکل (دهد می

هاي اجتناب از این بنابراین یکی از راه. ست روشن داردپوست تیره شدت و اهمیت بیشتري نسبت به ارقام با پو
-یکی دیگر از راه. است) گراددرجه سانتی 40بیش از (عارضه استفاده از ارقام با پوست روشن در مناطق با دماي باال 

  .شوندهایی است که موجب از بین رفتن زودهنگام شاخ و برگ میهاي اجتناب از بیماري مدیریت کنترل بیماري
  

  
 زدگیعارضه آفتاب - 36 شکل
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 )مالچ، سموم بیولوژیک، مبارزه زراعی و مکانیکی( هاي هرزشیوه هاي کنترل علف

هاي هرز خربزه نسبت به سایر محصوالت، در جهان و به خصـوص در کشـور مـا     ها در مورد علف تعداد پژوهش
هاي هرز تابستانه  ي علف و اغلب به وسیلهطور کلی محصوالت جالیزي در فصل گرم رشد و نمو کرده  به. کمتر است

هاي هـرز کـه در محصـوالت جـالیزي تـداخل ایجـاد        فهرستی از علف) 2008(النینی . گیرند مورد تداخل قرار می
-Echinochloa crus(، سوروف )Portulaca oleracea(کنند ارایه نمود و خاطر نشان ساخت، در جالیز، خرفه  می

galli( اویارسالم ،)Cyperus spp (و پیچک صحرایی)Convolvulus arvensis (هـا   تواننـد بـیش از سـایر گونـه     می
  ). 18جدول (ساز باشند  مشکل

  
  هاي علف هرز تداخل کننده در محصوالت جالیزي گونه –18جدول 

  نام انگلیسی  نام علمی  نام فارسی    نام انگلیسی  نام علمی  نام فارسی
 Cyperus سالم ارغوانی اویار

rotundus Nutsedge, purple   اي سلمک برگ گزنه Chenopodium 
murale 

Goosefoot, 
nettlefoot 

 Cyperus سالم زرد اویار
esculentus Nutsedge, yellow   سلمه تره Chenopodium 

album 
Lambsquarters, 
common 

-Echinochloa crus سوروف   Digitaria spp. Crabgrass پنجه مرغی
galli Barnyardgrass 

 Malva ریز پنیرك گل
parviflora 

Mallow, little 
(cheeseweed)   شیر تیغک Sonchus spp. Sowthistles 

 Convolvulus پیچک صحرایی
arvensis Bindweed, field   عروسک پشت پرده Physalis spp. Groundcherries 

 Conyza پیر بهارك امریکایی
bonariensis Fleabane, hairy   علف شور Salsola kali Thistle, 

Russian 
 Conyza پیر بهارك کانادایی

canadensis Horseweed   علف عشق، هومري Eragrostis spp. Lovegrasses 

 ,Senecio vulgaris Groundsel پیر گیاه
common   غربیلک Lamium 

amplexicaule Henbit 

 Sorghum halepense Johnsongrass قیاق   Amaranthus spp. Pigweeds ها تاج خروس
 Brassica spp. Mustards ها کلم   Solanum nigrum Nightshade, black ریزي تاج

 Raphanus ترب وحشی
raphanistrum Radish, wild   کشیش کیسه Capsella bursa-

pastoris 
Shepherd’s-
purse 

 ,Lactuca serriola Lettuce گاو چاق کن   Rumex spp. Docks ترشک
prickly 

 Urtica spp. Nettles گزنه   Hordeum sp. Barley جو وحشی
 Cynodon dactylon Bermudagrass مرغ   Lolium spp. Ryegrasses چچم

 Erodium spp. Filarees منقار لک لک   Setaria spp. Foxtails چسبک
 Ipomoea spp. Morningglories نیلوفر   Poa annua Bluegrass, annual ساله چمن یک

 Tribulus خارخسک
terrestris Puncturevine   یوالف وحشی بهاره Avena fatua Oat, wild 

 ,Melilotus officinalis Sweetclover یونجه زرد   Sisymbrium irio Rocket, London خاك شیر تلخ
yellow 

 Portulaca خرفه
oleracea Purslane, common   رازکی یا  ي یونجه

 سیاه
Medicago lupulina Medic, black 

 ,Phalaris minor Canarygrass دانه قناري
littleseed       

  با تغییرات) 2008(النینی : مأخذ
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ها  خروس هاي هرز شامل سوروف، تاج ، در یک بررسی اعالم کردند گروه کوچکی از علف)2003(تَی و همکاران 
)Amaranthus spp( ،تره  سلمه)Chenopodium album(هـا   بنـد  ، هفت)Polygonum spp(  هـا   ، خرفـه، تـاجریزي
)Solanum spp ( و گل جالیز)Orobanche spp (ي دریاي مدیترانه جدي محسوب  هاي حوزه کاري کشور در سبزي

اسـپانیا، پرتغـال،   افزاید گـل جـالیز اخیـراً در     این گزارش می. ها باید دایم تحت نظر باشد شوند که جمعیت آن می
سالم، تـاج خـروس    هایی شامل اویار در یک تحقیق در مشهد گونه. مراکش، ایتالیا و اسرائیل مسئله ساز شده است

، پیچک صحرایی، سوروف، خرفه )Xanthium strumarium(ریشه قرمز، تاج خروس خوابیده، سلمه تره،توق زردینه 
هـاي هـرز خارخسـک     ا خربزه رقابـت کردنـد در حـالی کـه علـف     تا پایان ب) Solanum nigrum(و تاجریزي سیاه 

)Tribulus trrestris ( و گوش بره)Chrozophora tinctoria (به ایـن   .در ابتداي فصل رشد از رقابت خارج شدند
ها و سوروف به ترتیب بیشترین آسیب را بر عملکرد وزنی و کیفـی   هاي توق، تاج خروس ترتیب در این تحقیق گونه

اویارسالم به عنوان . ها مشکل بود کنترل اویارسالم و پیچک صحرایی به علت اختفا در بین بوته. وارد کردندمحصول 
  .دار عملکرد نبود ترین گونه، بیشترین تراکم و فراوانی را به خود اختصاص داد ولی قادر به کاهش معنی سمج
  

  هاي هرز خربزه اصول مدیریت تلفیقی علف
هاي هرز در خربزه باید متضمن افزایش سه شاخص کیفیت محصول، عملکرد اقتصـادي و   علفمدیریت تلفیقی 

  .پایداري تولید در دراز مدت باشد
  .ضروري است 3و مداخله 2، پایش1براي نیل به این اهداف رعایت سه اصل پیشگیري

ي  بر طبق شرایط محلی و بر پایهها را  توان آن گیرد که می هاي کاربردي را در بر می اي از الگو پیشگیري مجموعه
  .تجربیات ارزشمند کشاورزان و کارشناسان محلی تدوین کرد

  .هاي هرز قبل و بعد از کاشت خربزه است پایش عبارت از زیر نظر گرفتن فرایند حضور و تغییرات جمعیتی علف
صحیح و در زمان مناسب طور  هاي زراعی، فیزیکی، زیستی و شیمیایی است که باید به مداخله شامل تمام روش

  .بکار برده شوند تا عملکرد اقتصادي محصول را با کمترین آسیب به محیط زیست حفظ کنند
  

    
  هاي هرز مقایسه دو تناوب از نظر فراهمی فرصت براي استقرار علف - 37شکل 

                                                             
1 prevention 
2  monitoring 
3 intervention 
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  پیشگیري
ها را بهینه  توان آن که می هاي مدیریتی در مزرعه جلوگیري از حمله آفات به محصول است هدف بسیاري از الگو

  .هاي هرز در مزرعه پیاده نمود سازي و ترکیب کرد و در چارچوب مدیریت تلفیقی علف
  :هاي زراعی هستند و عبارتند از ها اغلب شامل روش این الگو

زمین محل کاشت خربزه باید داراي شرایط اقلیمی، خاك و توپوگرافی مناسب :براي کاشت خربزه انتخاب زمین
به این ترتیب خربزه قادر خواهد . باشد تا با تهیه بستر مناسب، استقرار سریع و رشد و نمو خربزه از ابتدا فراهم شود

خربزه با اقلیم گرم و خشک بهتر سازگار است رطوبت نسبی باال و نور کم . هرز از منابع استفاده نماید بود قبل از علف
گیاه خربزه از نظر بافت خاك . ي نارس و بی کیفیت بدست خواهد داد میوه عالوه بر تأثیر منفی در رشد و نمو گیاه،

در عین حال . توان آن را در خاك شنی و شنی لومی تا سیلتی لوم و لوم رسی کشت نمود و می گیاه پر توقعی نیست
ه در خاك غنی خربز .تر هستند لومی مناسب هاي شنی رسی میوه مورد توجه باشد، خاك چنانچه استقرار سریع و زود

. شود و محصول خوبی خواهد داد بهتر مستقر می 7تا  6بین  pHي مناسب و  کشی و تهویه از مواد آلی، عمیق، با زه
سیمنز بر  دسی 9/2شوري خاك را تا  .شود این گیاه به خاك اشباع شده حساس است و به سرعت دچار خفگی می

اند بـه ازاي هـر    حال تحقیقات نشان داده کند ولی در عین سیمنز بر متر تحمل می دسی 5/1متر و شوري آب را تا 
  .کند درصد افت می 5/7واحد افزایش هدایت الکتریکی عملکرد آن تا 

هاي مشکل سازي مثل پیچک صحرایی  گونهها یا  هاي هرز مانند گل جالیز، جگن هاي آلوده به برخی علف زمین
طور جدي توصیه شده است تا  در برنامه مدیریت تلفیقی آفات خربزه در آمریکا به. براي کشت خربزه مناسب نیستند

هاي هرز سمج با دشواري کنترل، مثل اویارسالم و پیچک صحرایی خودداري  از کشت خربزه در زمین آلوده به علف
پذیر است ولی  کش هالوسولفورون امکان ي علف هاي کاشت بوسیله ي خالی بین ردیف در فاصلهمهار اویارسالم . شود

تهیه کروکی پراکنش وشناسنامه زمین از نظر آلودگی  .هاي جالیز تقریباً غیر ممکن است مهار آن در بین بوته
الگوي مناسب مبارزه بسیار مفید بینی آستانه خسارت و انتخاب  تواند براي پیش می هاي قبل، هاي هرز در زراعت علف
در . هاي آلوده به خارشتر خودداري شود چون مزاحمت جدي خواهد بود طور مثال از کاشت خربزه در لکه به. باشد

کشی نا  هاي سنگین با زه یا مثالً خربزه خاك.هاي مکرر، عمیق و به وسیله ابزار برشی مؤثرتر هستند ها شخم این لکه
هاي هرزي که این شرایط  و تحت این شرایط، چنانچه زمین آلوده باشد، قادر به رقابت با علفمناسب را نمی پسندد 

  .شود، نخواهد بود برایشان محدودیت محسوب نمی
هاي هرز فقط در زمان آیش و یا در دوره تناوب با گیاهان دیگر موثر واقع  مدیریت بعضی از علف :تناوب

هرز پیچک در جالیز تاکنون علف کشی توصیه نشده است و مهار این گونه طور مثال براي کنترل علف  به. شود می
تواند بسیار  باید قبل از کاشت و یا در زمان آیش صورت گیرد چرا که استقرار جمعیت زیاد پیچک در جالیز می

را با چالش  ها گیرد و آن هاي هرز می در واقع تناوب فرصت تطبیق با محیط و استقرار را از علف .مشکل آفرین باشد
  .به این ترتیب قادر نخواهند بود دوره زندگی خود را کامل کنند. کند مواجه می

هـاي   شود که باعث جلوگیري از غالب شدن برخی گونه از سوي دیگر در تناوب عملیات زراعی متنوعی اجرا می
ور که در شکل نشان داده شده ط همان. دهد هاي هرز نشان می تأثیر دو تناوب را بر علف 4شکل . گردد ساز می مشکل

هاي هرز قـرار   تر بودن عملیات، فرصت کمتري براي استقرار در اختیار علف است تناوب سمت چپ به علت پیچیده
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دهد بیشتر باشـد موفقیـت تنـاوب در فـرو      هاي هرز قرار می هایی که تناوب پیش روي علف هر چه چالش. دهد می
ها وتناوب  ها با چند ساله تناوب گیاهان زمستانه و تابستانه، تناوب یک ساله. هاي هرز بیشتر خواهد بود نشانی علف

باید از کاشت مداوم خربزه در یک زمین . هاي هرز مؤثر هستند ها معموالً در کنترل علف ها با باریک برگ پهن برگ
ي  خربـزه بـا روش  هاي چند سـاله در   هاي هرز پهن برگ و باریک برگ یک ساله و پهن برگ علف. خودداري گردد

ها تناوب بـیش از سـه    هاي هرز باریک برگ چند ساله و جگن مکانیکی قابل کنترل هستند در حالی که براي علف
هـرز کمتـري روبـرو     معموالً خربزه بعد از یک کشت وجینی مثل چغندر قند یا پنبه بـا علـف  . سال مورد نیاز است

در یونجه چند ساله معموال . هاي هرز بر خربزه زیاد شود فشار علفرود بعد از یونجه  در حالی که انتظار می. شود می
هاي چند ساله بیشـتر فـراهم    هاي هرز به ویژه باریک برگ شود و فرصت براي استقرار علف مزرعه به مرور تنک می

انه و کلزا کشت خربزه بعد از غالت زمست. توان از این اتفاق جلوگیري کرد البته با اعمال مدبریت صحیح می. شود می
ممکن  کش استفاده شده باشد اگر در زراعت قبل از خربزه از علف. کند آن را با مشکل گیاهان زراعی خودرو روبرو می

  .هاي خربزه شود ي آن در خاك موجب بد سبزي و استقرار ضعیف بوته مانده است باقی
شخم برگردان . شوند ین پراکنده می هاي علف هرز در سطح زم در پایان فصل، بذر اغلب گونه:شخم قبل از کاشت

زنی عالوه بر  هاي هرز معموالً براي جوانه بذور علف. شود بذور در عمق خاك مدفون شده و به خواب بروند موجب می
رطوبت و دما، به نور هم احتیاج دارند و با عملیات دیسک بعد از شخم بخشی از بذور به سطح خاك منتقل شده و 

اي از بذور همچنان در عمق خاك مانده و به  در عین حال بخش عمده. شوند زدن می ماده جوانهضمن برخورد با نور آ
هاي بعد با شخم برگردان و فقط در صورت اسـتقرار در عمـق    این بذور در سال. شوند موجودي بانک بذر افزوده می

 .شود ث غنی شدن بانک بذر میآماده سازي بستر کشت با استفاده از شخم برگردان باع. مناسب جوانه خواهند زد

ذرت ثابت کرد که بانک بذر شـدیداً تحـت تـأثیر    -در یک تحقیق چهار ساله روي تناوب سویا) 2008(نورث ورتی 
در یـک  . یابـد  او نشان داد که با کاهش فشار شخم ذخیره بانک بذر شدیداً کاهش می. گیرد سیستم شخم قرار می

هاي بدون شخم، بذور تاج خروس در سـطح خـاك    نشان دادند که در تیمار )2009(تحقیق دیگر رِفسل و هارتزلر 
متري خاك اسـتقرار   سانتی 15تا  9هرز در عمق  متمرکز شدند در حالی که در شخم با چیزل بیشتر بذور این علف

  . یافتند
مقایسه با بذور آوري شدند در  ها دریافتند که بذوري که از سطح خاك جمع در آزمایش جوانه زنی این بذور آن

بوسیله جاري ساختن آب در زمین تسطیح شده یا به کمک ) ماخار کردن(آبیاري  پیش. عمق خاك دیرتر جوانه زدند
هاي غیر  کش ها را با استفاده از علف توان آن هاي هرز شده که در مرحله بعد می آبیاري بارانی، باعث سبز شدن علف

زیاده . ها از بین برد هاي دندانه داریا انواع هرس یلر، دیسک ترجیحاً با بشقابانتخابی یا به کمک کج بیل دوار، روتوت
هـاي هـرز    ها و سـبز شـد علـف    ورزي خود باعث باال آمدن بذور دفن شده، تحریک آن روي در انجام عملیات خاك

سبک براي این کار  هاي که این امر در ماخار باعث کوبیدگی خاك می شود و بهتر است از تراکتور ضمن این .شود می
در ایـن  . شود گاهی شخم برگردان قبل از کاشت خربزه با هدف مدیریت بقایاي کشت قبلی انجام می. استفاده شود

دار یا کـج بیـل دوار    شود براي از بین بردن بقایا از ادوات دیگري مانند دیسک با بشقاب دندانه صورت پیشنهاد می
هاي  هاي هرز بقایاي کشت قبلی به همراه علف آبیاري و سبز شدن بذور علفاستفاده شود یا در صورت امکان پس از 

جـویی   هرز سبز شده همزمان و در یک عملیات خرد و دفن شوند تاضمن کاهش تردد در مصرف انرژي هـم صـرفه  
هـاي پوشـش    ممکن است این شیوه اندکی کاشت خربزه را به تأخیر انـدازد کـه بـا اسـتفاده از نشـاء و تونـل      . شود
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شود در انتخاب زمین به مقـدار و   در هر حال توصیه می). 38شکل (توان تأخیر را جبران کرد  پالستیکی شفاف می
  .ها توجه شود نوع بقایا و نحوه مدیریت آن

  

  
هاي هرز و  کاشت خربزه زود هنگاه یا با تأخیر به صورت نشاء و در زیر مالچ پالستیکی سیاه براي کنترل علف -38شکل 

  محافظت تونل پالستیکی شفافتحت 
  

ي نیمه خشک در اسپانیا اجرا شد، نشـان   در یک تحقیق، که در یک منطقه) 2002(فابیرو و همکاران : آبیاري
کند، مشروط به اینکه در  متر کفایت می میلی 400ي زندگی گیاه، تا حد  آبیاري خربزه، در طول دوره دادند که مقدار

ي تشکیل میوه بـه   گیاه خربزه بخصوص در مراحل اولیه. کافی در اختیار گیاه قرار گیردي تشکیل میوه، آب  مرحله
ي شـیرین حاصـل    در صورت رعایت این اصل، با این میزان آب عملکرد مناسب و میوه. تنش خشکی حساس است

. شود می ، گزارش کرد خربزه به خاك اشباع شده حساس است و به سرعت دچار خفگی)2005( کورتز. خواهد شد
نشان دادند که پاسخ طالبی به رطوبت زیاد خاك از نظر درصد ) 2004(در یک تحقیق دیگر، پِرز سامورا و همکاران 

هاي  ها، علف بر خالف این واکنش. قند منفی بود، به نحوي که با کاهش رطوبت خاك درصد قند میوه افزایش یافت
سلمه تره به ازاي هر کیلوگرم وزن خشکی که  اند که ن دادهتحقیقات نشا. کنند هرز در مصرف آب تجملی عمل می

 349کیلـوگرم و در ذرت   557کند در حالی که ایـن میـزان در گنـدم     کیلوگرم آب مصرف می 658کند  تولید می
زمینی در طول  ي سیب ي یک بوته به اندازه) Verbesina enclioides(گردان وحشی  ي آفتاب یک بوته. کیلوگرم است

مصرف آب یک . برابر است ي ذرت برابر آب مورد نیاز یک بوته 5/2کند، که این مقدار آب با  د آب مصرف میعمر خو
ي سه  به اندازه ي علف شور قفقازي ي گندم و یک بوته ي چهار بوته به اندازه) Brassica campestris(ي خردل  بوته
  .ي سورگوم است بوته

هاي مقاومت در مقابل تنش رطوبت در بـین گیاهـان، ممکـن اسـت      منظر به تفاوت کارایی مصرف آب و مکانیز
ي رقابـت   پاترسون با مرور مطالعات زیادي در باره. پذیر باشد هاي هرز از طریق عملیات آبیاري امکان مدیریت علف

ق هاي هرز و گیاهان زراعی بر سر آب، نتیجه گرفت که در بعضی موارد، کاهش رطوبت موجود در خاك از طری علف
بنابراین آبیاري بیش از اندازه عالوه بر واکنش . سود گیاه زراعی تمام شود تواند به کاهش اثر توان رقابتی علف هرز می

اگر از مالچ پالستیکی استفاده شود، تبخیر سـطحی  . هاي هرز خواهد شد منفی خربزه موجب افزایش جمعیت علف
  .قدار آبیاري کاهش داده شودشود م خاك کمتر خواهد بود و در این صورت توصیه می
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مناطق خربزه کاري خراسان غالباً .. هاي هرز خربزه مؤثر باشد تواند در مهار علف انتخاب روش آبیاري هم می
کار  تواند یک راه جویی در مصرف آب می اي عالوه بر صرفه خشک و کم آب هستند و استفاده از آبیاري قطره

در این روش آب به صورت قطره به مقدار مورد نیاز به . هرز در خربزه باشد هاي گیرانه مناسب براي مهار علف پیش
و ) 39شکل (متر است  3هاي کاشت خربزه معموالً  فاصله ردیف. گیرد صورت موضعی در اختیار ریشه گیاه قرار می

در نتیجه بخش بیشتر خاك ). 40شکل (کند  ها نشت می متر در اطراف لترال سانتی 80رطوبت در یک نوار به عرض 
شوند به علت محرومیت از آب  ها ظاهر می چکان هاي هرزي که دور از محدوده قطره علف .)41شکل (خشک است 

ها را  هاي هرز بین ردیف در مراحل اولیه رشد خربزه جمعیت اندك علف. قادر به ادامه حیات و زادآوري نخواهند بود
  ).42شکل (راحتی کنترل کرد  لر به توان با کولتیواتور و روتوتی می

  

    
  اي نحوه نشت رطوبت در آبیاري قطره -40شکل   اي ها در آبیاري قطره فاصله استقرار لترال - 39شکل 

  

    
  هاي در مراحل اولیه رشد خربزه کنترل علف -42شکل   هاي کاشت وضعیت رطوبت در بین ردیف -41شکل 

 
    

  تاریخ کاشت مناسبانتخاب ارقام،گروه زراعی و 
عنوان یک قانون کلی، گیاهی که زودتر از سایر گیاهان در یک محیط جوانه بزند و مستقر شود فرصت  به

در واقع افزایش . برداري از منابع در اختیار خواهد داشت و واجد قدرت رقابت برتري خواهد بود بیشتري براي بهره
کار مناسب و کم هزینه براي کاهش خسارت  راه ها یک توان رقابتی گیاهان زراعی به وسیله استقرار زود هنگام آن

ي  توانند در استقرار گیاه زراعی مؤثر باشند عبارتند از قوه ترین عواملی که می مهم. شود هاي هرز محسوب می علف
این عوامل تحت تأثیر عوامل دیگري مثل . نامیه بذر، دماي خاك، فراهمی رطوبت مناسب و مقاومت فیزیکی خاك

استفاده از ارقام رقیب زود . گیرند فیزیکی خاك، عمق کاشت و نحوه تهیه بستر کاشت قرار می رقم، خصوصیات

H.Torabi 

3 m 

H.Torabi 

80 cm 

H.Torabi 

H.Torabi 
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هاي  هرز از منابع استفاده نماید جزو روش نحوي که گیاه زراعی به سرعت مستقر شده و قبل از علف رشد، به
ارقام خربزه در واقع رقم . گیرند قرار می 1هاي هرز یا فرار از رقابت  مدیریتی است که تحت عنوان اجتناب از علف

ها  هاي بومی هستند که از نظر طول دوره رشد و سایر صفات با هم اختالفاتی دارند و گزینش آن نیستند بلکه توده
پس از ) 1390(نستري نصرآبادي و همکاران . ي مصرف کنندگان و بازار صورت گرفته است معموالً بر اساس ذائقه

آباد کمترین مدت  هاي جباري، قصري و زین استان خراسان رضوي گزارش کردند خربزه هاي خربزه ي توده مقایسه
ترین  روز، زودرس 58/79خربزه جباري با میانگین . زنی و رسیدگی میوه را به خود اختصاص دادند زمان بین جونه

به ترتیب جزو ) روز 92/98(و حاج ماشاء اللهی ) روز 5/101(پالیز  چاه) روز 5/113(ي زمستانی  توده. خربزه بود
هاي هرز  ها مدت زمان بیشتري را باید با علف ها بودند، بنابراین باید انتظار داشت که این خربزه ترین توده دیررس

هاي  هاي معروف استان است از این لحاظ جزو توده ي خاتونی، که یکی از توده بر این اساس خربزه. رقابت کنند
استقرار زود هنگام خربزه براي افزایش قدرت رقابت ها  حال با وجود این تفاوت در عین. شود متوسط محسوب می

خربزه با اقلیم گرم و خشک سازگاري بیشتري . پذیر نیست هاي هرز تنها با اتکا به انتخاب توده امکان آن با علف
رس و بی کیفیت بدست ي نا دارد و رطوبت نسبی باال و نور کم عالوه بر تأثیر منفی در رشد و نمو گیاه، میوه

  .شوند هاي سنگین موجب دیررسی خربزه می همچنین خاك .خواهد داد
هاي بهاره، تگرگ و سله بستن  از سوي دیگر کشت زود هنگام بذر یا نشاء خربزه توسط دماي محیط، بارندگی

کاشت دیر . زندشوند تا خربزه کاران تاریخ کاشت را به تأخیر اندا این عوامل موجب می. شود خاك محدود می
هاي هرزي مثل اویارسالم، تاج خروس، سوروف، توق و سلمه تره  هنگام باعث همزمان شدن استقرار خربزه و علف

ي  توان به وسیله براي حل این مشکالت کاشت زود هنگام را می. کنند شود که به شدت با آن رقابت می می
برخی کشاورزان معتقدند عرضه نوبرانه محصول به که ) 43شکل (هاي پالستیکی مورد حفاظت قرار داد  پوشش

هاي هرز و افزایش کیفیت  ضمن این که با مدیریت درست علف .تواند براحتی هزینه این کار را جبران کند بازار می
  .ها باشد تواند بسیار بیشتر از جبران هزینه محصول، افزایش درآمد حاصل از آن می

هاي هرز در  شوند باید فرصت طلبی علف نظور تغذیه خربزه طراحی میهایی که به م در تمام الگو: کوددهی
جا   هاي هرز در همه شوند در حالی که علف ها مسقر می هاي خربزه در ردیف بوته. استفاده از منابع مد نظر باشد

هاي هرز بیش از  موجب خواهد شد علف) قبل از کاشت(پخش سرتاسري کود نیتروژن آغازگر . حضور دارند
بزه از آن بهره مند گردند و بهتر است این کود و همچنین کود سرك به صورت ردیفی در اختیار خربزه قرار خر

قابل  2شود این امر به راحتی به وسیله مخازن کود و با روش کودآبیاري اي استفاده می اگر از آبیاري قطره. گیرد
شوند و یک نوبت  ها قبل از کاشت و استقرار نشاء مستقر می اي، لترال معموالً در آبیاري قطره. انجام است

توان با همین آبیاري در اختیار  سهم نیتروژن قبل از کاشت را می. شود آبیاري تحت عنوان خاك آب انجام می
  .خربزه قرار داد

  

                                                             
1 avoidance 
2 fertigation 
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  )هاي کاشت و سمت چپ کل زمین سمت راست ردیف(قبل از کشت هاي کاشت  دهی ردیف آفتاب -43شکل 

  
هاي مزاحمی  با این وجود باز هم خطر غلبه گونه. کود دامی باید حتماً به صورت پوسیده مورد استفاده قرار گیرد

ار اگر نیروي کار در اختی. مثل پیچک صحرایی وجود دارد که در این صورت هزینه تولید را خیلی باال خواهد برد
هایی که سابقه کود دامی  االمکان در زمین شود حتی بنا براین توصیه می. نباشد خطر نابودي محصول وجود دارد
  .دارند کشت خربزه با احتیاط انجام شود

هاي هرز مهم و غالب در مزرعه، نحوه پراکنش  شناسایی علف :بررسی بانک بذر قبل از کاشت خربزه
ها از نظر یک ساله و چند ساله یا باریک برگ و پهن برگ در تصمیم  اي یا سراسري و تقسیم بندي آن اي، لکه حاشیه

ور منظ توان آن را به بررسی بانک بذر یک راه کار علمی و تخصصی است که می. ها اهمیت دارد گیري و مدیریت آن
اما این بررسی یک کار کامالً . هاي هرزي که مزاحم خربزه خواهند شد انجام داد بینی ترکیب جمعیتی علف پیش

در . تخصصی است که باید توسط افراد متخصص انجام شود و امکانات آن در دسترس بسیاري از کشاورزان نیست
شود ثبت  یی را که روي قطعات زمین انجام میها هاي هرز و کار ي کشت، علف تواند سابقه عین حال هر زارعی می

  .هاي الزم را انجام دهد بینی ها پیش کند تا بر اساس آن
  

  دهی خاك آفتاب
ها نیز موثر  هاي هرز، بلکه براي کاهش آفات و بیماري براي کاهش جمعیت علفنه تنها  1خاكدهی  روش آفتاب

هاي  یابد که باعث عقیم شدن بسیاري از بذر افزایش میدهی حرارت در الیه سطحی خاك  در حین آفتاب. است
براي این منظور پالستیک مورد استفاده باید کامالً شفاف و به اندازه کافی نازك و . شود انباشته شده در آن الیه می
ي کمتر، اشعه خورشید را به طور کامل از خود عبور دهد و در پایان بتوان آن را  مقاوم باشد تا ضمن هزینه

تر باشد اثر بخشی آن بیشتر  دهی باید در فصل گرم انجام شود و هرچه مدت آن طوالنی آفتاب .آوري کرد جمع
  . خواهد بود
شود و قبل از  هاي هرز خربزه در کشور ما هنوز یک روش پرهزینه محسوب می دهی براي کنترل علف آفتاب

از سوي دیگر این روش همیشه . مورد اریابی قرار گیرد استفاده باتوجه به شدت و نوع آلودگی باید اقتصادي بودن آن
  .قابل توصیه نیست

                                                             
1 Soil solarisation 
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علف هرز مورد بررسی قرار داد و گزارش کرد که کنترل  57دهی را روي  اثر آفتاب) 1994(طور مثال لینک  به
این روش ضعیف هاي عمیق، و اندام رویشی چند ساله با  هاي داراي بذر مقاوم در برابر حرارت، غده، ریشه برخی گونه

هم مشاهده کرد ) 2000(تامینی . ها گردید بود و حتی در برخی موارد آفتاب دهی باعث تحریک رویشی بیشتر آن
با توجه به موارد فوق این روش در واقع براي . ها تغییر کرد هاي هرز به نفع تک لپه دهی جمعیت علف پس از آفتاب

  .ل توصیه استها چاره ساز نیستند قاب مواقعی که سایر روش
هاي هرز مزرعه مورد بازدید و  پس از استقرار خربزه الزم است از ابتدا و در چند نوبت وضعیت علف: پایش

هاي  اي، با قدم زدن در طول ردیف هاي مشاهده توان با روش هاي هرز مزرعه را می پایش علف. ارزیابی قرار گیرد
منظور تعیین  این ارزیابی، مبنایی به. هاي علف هرز انجام داد ونهکاشت یا روش کادر اندازي و اندازه گیري جمعیت گ

  .بهترین روش و زمان مداخله خواهد بود
ها در کنار خربزه موجب زیان اقتصادي است، باید  هاي هرزي که حضور آن براي کاهش جمعیت علف: مداخله

ها  هاي مناسب، باید هزینه براي انتخاب روش .یک یا چند روش را به صورت جداگانه یا تلفیقی مورد استفاده قرار داد
ها، زمان مناسب کاربرد، تخصص مورد نیاز، ابزار، ماشین آالت و مواد الزم و باالخره اثرات اقتصادي،  و سودآوري آن

  ).44شکل (محیطی و اجتماعی ناشی از اعمال روش، مد نظر قرار گیرند  زیست
  

  
  تعیین زمان مداخله - 44شکل 

  
توان به چهار دسته زراعی، فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی  هاي هرز در خربزه را می هاي مهار علف کلی روشطور  به

  .تقسیم کرد
تواند بدون صرف هزینه زیاد مانع از  طراحی یک برنامه زراعی صحیح براي کشت خربزه می: هاي زراعی روش

هاي پیشگیرانه دارند و  هایی است که در واقع جنبه این برنامه شامل الگو. هاي هرز شود افزایش جمعیت و رشد علف
توانند  شود که می در این بخش به چند مورد دیگر اشاره می. اند ها در فصل قبل مورد بررسی قرار گرفته تعدادي از آن
  .هاي هرز پس از سبز شدن خربزه مؤثر واقع شوند در مهار علف

هاي کاشت شرقی غربی نور بیشتري براي خربزه فراهم  در ردیف:هاي کاشت طراحی جوي و پشته و جهت ردیف
البته ممکن است جهت وزش باد محدود کننده باشد . ها از سرعت رشد بیشتري برخوردار خواهند بود شود و بوته می

ها روي پشته  وزش باد موجب هدایت بوته. ها باید حتماً عمود بر جهت وزش باد احداث شوند که در این صورت پشته
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عملیات زراعی . گردد ها در بخش خشک خاك تشکیل و مستقر می هاي هرز میوه اندازي روي علفضمن سایه شده و
ها بهتر است برجسته طراحی شوند تا رطوبت به  پشته. تر خواهد بود ها آسان هاي هرز قسمت جوي براي کنترل علف

هاي  هاي خشک و با آلودگی کمتر به علف تههاي خربزه روي پش به این ترتیب بوته. گاه خربزه نفوذ کند سمت ریشه
هاي  پوش خاكآوریجمع. تر خواهد بود ها آسان ها برداشت آن تر ماندن میوه هرز مستقر خواهند شد که عالوه بر سالم

شوند و  هاي نوار پالستیک کمتر زیر خاك مدفون می هاي برجسته آسان تر است چون لبه پالستیکی روي پشته
ها الزم است پس از آماده  براي احداث این پشته. مقاوت و پارگی کمتري مواجه خواهند شد موقع جمع آوري با

  ).45شکل (استفاده شود  1ساز کردن بستر کامالً نرم، از ماشین بستر
  

  
 ماشین بستر ساز -45شکل 

  

  

    
شود که پالستیک سیاه اجازه جوانه زنی و  در تصویر سمت راست مالحظه می -46شکل 

 .هاي هرز را نداده است رشد به علف
  

هاي هـرز   مدیریت کود به عنوان یک روش موثر در باال بردن مزیت رقابتی خربزه نسبت به علف :مدیریت کود
همچنین  .ها نتوانند از آن استفاده کنند هاي هرز روي ردیف شود علف پخش نواري کود باعث می. شود محسوب می

هـاي هـرز در    کودآبیاري یک روش مهم براي افزایش کارایی جذب و راندمان مصرف کود در مدیریت زراعـی علـف  
اي توصیه شده است ولی براي روش  روش کودآبیاري در زراعت خربزه با آبیاري قطره. شود ابتداي فصل محسوب می

هـا مصـرف    درصد قبل از کاشت داخل جـوي  75تا  50توان کود نیتروژن را به شکل  کشت با آبیاري نشتی هم می
ها پاشید و در صورت امکان با یک کولتیواتور سبک با  توان به شکل سرك در نوار نزدیک به بوته بقیه آن را می. کرد

هاي هرز نقش بسزایی دارند چـرا کـه    هاي دامی، بخصوص به صورت تازه، در گسترش علف کود. خاك مخلوط کرد

                                                             
1 Bed shaper 
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تنهایی باعـث افـزایش    در یک مطالعه مصرف کود دامی به. هاي هرز هستند بذور نپوسیده علف حاوي مقدار زیادي
  .هاي هرز گردید دهی باعث کاهش جمعیت عف هاي هرز شد ولی مصرف آن در ترکیب با تیمار آفتاب تراکم علف
ها به سمت  تهمنظور هدایت بو پس از تعیین جهت غالب باد به :هاي خربزه دهی، هرس و هدایت بوته خاك

در این صورت . شوند هرس می) ها ها یا لترال سمت جوي(هاي سمت وزش باد  ابتدا شاخه) خالف جهت باد(ها  پشته
هاي  به این ترتیب همزمان بخشی از علف. توان عملیات خاکدهی را در سمت هرس شده با فاروئر یا بیل انجام داد می

  .روند هرز هم از بین می
هاي زراعی که به استقرار سریع بوته خربزه روي  از جمله روش:عی براي استقرار سریع خربزههاي زرا سایر روش

توان به ماسه ریختن روي بذر، واکاري سریع و تنک به موقع  کنند، می زمین و باالبردن توان رقابتی آن کمک می
  .اشاره کرد
هاي هرز را  ها، علف پوش ارتی و انواع خاكها با استفاده از ابزار دستی، ابزار حر این روش: هاي فیزیکی روش
  .شوند ها می کنند یا مانع رشد آن نابود می

  

 ابزار دستی

منظور از بین  ها، و غیره در بازار موجود هستند که به ها کج بیل ها بیلچه وسایل و ابزار متنوعی شامل انواع بیل
 .گیرند نیروي کارگر مورد استفاده قرار میاین ابزار غالباً توسط . اند هاي هرز طراحی شده بردن علف

اندازي و ایجاد مانع فیزیکی  شوند که با سایه ها جزو وسایل کنترل فیزیکی محسوب می پوش خاك: ها پوش خاك
ها به دو شکل مواد خُرد شده یا ورقه استفاده  پوش خاك. کنند ها جلوگیري می هاي هرز، از رشد و نمو آن روي علف

پوش نسبت داده  مزایاي متعددي به خاك. ن است قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه در محیط باشندشوند که ممک می
هاي هرز، بهبود ساختمان خاك، حفاظت از  توان به حفظ رطوبت خاك، مهار علف شده است که از جمله می

در . شود استفاده میپوش پالستیکی  در جالیز بیشتر از خاك. گاه و کاهش نوسانات حرارت خاك اشاره کرد ریشه
ي  هاي مختلف در کشاورزي آنقدر در جهان گسترش یافته است که واژه هاي اخیر استفاده از پالستیک به شکل سال

هاي  درخربزه کاري پالستیک به شکل. ي کشاورزي مطرح شده است به عنوان یک شیوه 1کشاورزي پالستیکی 
تر  ها، ظروف نشاء، حمل و نقل و بسته بندي، و از همه مهم گسیلندهها و  هاي آبیاري و آبرسانی، شیلنگ لوله: مختلف

ر حفاظت از گیاه و زود هاي شفاف پالستیک معموالً به منظو الیه. شوند هاي شفاف یا کدر استفاده می به صورت الیه
ه کاري در خربز) 46شکل (پوش  به عنوان خاك) بیشتر به رنگ سیاه(هاي کدر  دهی و الیه ، آفتابرسی محصول

آماري از میزان استفاده از پالستیک در خربزه کاري کشور ما در دسترس نیست ولی گزارشات . شوند استفاده می
دهد که در کشور ما  شواهد نشان می .حاکی از آن است که روند جهانی آن بخصوص در آسیا رو به رشد بوده است

رسد در آینده نزدیک  نظر می طوري که به یابد به هم هر سال گرایش کشاورزان خربزه کار به این شیوه افزایش می
  .عرضه به موقع محصول به بازار و رقابت بر سر قیمت بدون کمک پالستیک دشوار خواهد بود

ي پالستیکی مناسب و  تري مسطح و نرم آماده شود و از الیهبراي استفاده صحیح از این روش الزم است بس
ها فراهم  آوري آن داراي مقاومت کششی کافی و همچنین مقاوم در برابر آفتاب استفاده شود تا در پایان امکان جمع

زمین  ها تن پالستیک در شود و هر سال ده طور صحیح استفاده نمی متأسفانه در کشور ما هنوز از این روش به. گردد
                                                             
1 plasiculture 
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هاي  ، عدم وجود پالستیک)48شکل (هاي ساخته شده از مواد بازیافت  استفاده از پالستیک). 47شکل (شود  رها می
آالت مخصوص نصب  مقاوم و استاندارد با خاك و شرایط اقلیمی کشور در بازار یا گران بودن آن، عدم وجود ماشین

 بودن هزینه جمع آوري الیه پالستیک با کارگر، عدم ، باال)50شکل (ي پالستیک  آوري الیه و جمع) 49شکل (
استقرار صحیح پالستیک روي خاك، سهل انگاري کشاورزان اجاره کار، و عوامل دیگر موجب نگرانی در استفاده از 

هاي صنعتی به سرعت در حال  هاي قابل تجزیه در کشور البته صنعت ساخت پالستیک. این روش شده است
هاي کشور به  نگرانی وجود دارد که تا ورود این محصوالت به بازار ایران آلودگی خاك اما این پیشرفت است

  .اي تبدیل شود پالستیک به فاجعه
  

  
  پوش پالستیکی سیاه رها شده روي زمین پس از برداشت خربزه خاك -47شکل 

  
  

  
  عدم مقاومت پالستیک نا مرغوب در برابر آفتاب - 48شکل 

  

  
  پوش پالستیکی نصب خاكهاي  ماشین -49شکل 
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  پوش پالستیکی ماشین جمع آوري خاك - 50 شکل
  

  

هاي هرز را در سطح مزرعه به  طور مکانیزه علف ها شامل عملیاتی است که به این روش: هاي مکانیکی روش
دلیل کمبود هاي فیزیکی و مکانیکی به  روش. برند هاي کشاورزي مناسب از بین می کمک ادوات و ماشین

توان به دو دسته تقسیم  هاي مکانیکی را می روش. هاي ایمن براي خربزه از اهمیت زیادي برخوردار هستند کش علف
  :کرد

ها،  ها، کج بیل ها، انواع کاتر ها، روتوتیلر ها، هرس ادوات قابل استفاده شامل انواع کولتیواتور :ورزيعملیات خاك
ها  رفت و آمد ماشین. عملیات مکانیکی نیازمند مصرف انرژي زیاد و اغلب پرهزینه هستند. ها و غیره هستند بسکت

هاي  بوته. ها امکان پذیر است بوته در روي پشته در مزرعه خربزه محدودیت زمانی دارد و فقط در مراحل اولیه رشد
پوشانند و فضایی براي رفت و آمد ادوات باقی  هاي کاشت را می ها و بین ردیف خربزه طی مدت کوتاهی سطح پشته

هاي تراکتور  بندها و الستیک ها به مزرعه، گل و خاك چسبیده به دنباله شود قبل از ورود ماشین توصیه می. ماند نمی
همچنین خوب است تنظیم ادوات بر طبق . گیري شود ها جلو هاي هرز و سایر آلودگی سازي تا از انتشار بذر علف كپا

هاي  تعویض بیلچه. ها، عمق کار و سرعت حرکت تراکتور قبل از شروع عملیات انجام شود ي بین ردیف فضا و فاصله
شود دقت کار  گاه در کنار سایرتمهیدات موجب میهاي نو وآچارکشی دست فرسوده و معیوب و تا خورده با بیلچه

بهنگام استقرار . ها وارد شود هاي آبیاري و پشته هاي خربزه، شیلنگ دستگاه افزایش یافته و آسیب کمتري به بوته
فضاي کافی در ابتدا و انتهاي ) در آبیاري نشتی(هاي اصلی  و احداث جوي) اي در آبیاري قطره(هاي آبیاري  شیلنگ

اضافی تراکتور موجب اتالف وقت، انرژي  1هاي بینی شود در غیر این صورت مانور ها براي دور زدن تراکتور پیش ردیف
  .هاي خربزه خواهد شد هاي آبیاري و بوته ها، شیلنگ و آسیب به جوي

هاي هرز ، حرارت  هاي هرز در این روش به کمک شعله افکنی مستقیم روي علف مهار علف :عملیات حرارتی
ها انواع  شعله افکن. پذیر است هاي تولید هواي داغ امکان ی بوسیله دستگاه اطو، دستگاه تولید بخار و دستگاهده

ها به صورت سوار به سه نقطه  برخی شعله افکن. کنند مختلفی دارند که با سوخت گازویل یا گاز تولید شعله می
انواع پشتی و دستی شعله افکن . گ سوخت هستندشوند و برخی دیگر کششی و داراي مخزن بزر تراکتور متصل می

ها از یک جعبه فلزي  اطو. کنند تر هستند و معموالً با سوخت گاز یا گاهی گازویل کار می نیزموجودند که سبک
کند و به  حرارت تولید شده داخل کف فلزي جعبه را سرخ می. اند ها داخل آن تعبیه شده اند که مشعل ساخته شده

                                                             
1 maneuver 
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ها یا عقیم شدن  ها و در نهایت مرگ آن هاي هرز موجب تخریب آوند ي زمین ضمن تماس با علفهنگام حرکت رو
  . گردد ها می بذرآن

کنند که به صورت دستی و کششی در برخی از  هاي خانگی عمل می هاي تولید بخار شبیه بخار شوي دستگاه
اند که  ها تولید و مورد آزمایش قرار گرفته کشورهاي دمنده هواي داغ هم در برخی از  ماشین. اند ها تولید شده کشور

این . باید در نظر داشت که همه این وسایل در کشور ما در دسترس نیستند. نتایج رضایت بخشی بدست آمده است
در . ها در خربزه به صورت سرتاسري مقرون به صرفه نیست کنند و احتماالً کاربرد آن وسایل انرژي زیادي مصرف می

  .ها به عنوان پشتیبان استفاده کرد اي و در تلفیق باسایر روش توان از این وسایل براي کنترل لکه یعین حال م
صورت  هاي خربزه به میوه. هاي زیادي روبرو است کش در خربزه با محدودیت استفاده از علف: روش شیمیایی

هاي جدي مصرف  م یکی از نگرانیشوند و وجود بقایاي سمو تازه و در فاصله زمانی کمی پس از تولید مصرف می
کش به سطح  کش حساس هستند و رسانش علف ي کدوییان به علف از طرف دیگر، خانواده. باشد  کنندگان آن می
ي جالیز، در زیر و  سالم و پیچک صحرایی که معموالً پس از رشد بوته هاي علف هرز مثل اویار برگ بعضی گونه

کش پس از گلدهی و تشکیل  همچنین کاربرد علف. د، تقریباً غیر ممکن استشون ها ظاهر و مخفی می البالي بوته
گذاري نموده و  کش در این راه کمتر سرمایه به این جهت تولید کنندگان علف. شود در این گیاهان توصیه نمی  میوه
  . اند هاي کمی در جهان براي خربزه توصیه شده کش علف

در  .اند براي کاربرد در خربزه توصیه نشده 1390تا  1347در فاصله  هاي ثبت شده در ایران هیچیک از علف کش
رویشی قابل استفاده هستند و استفاده از  صورت پیش هاي توصیه شده براي کدوییان به کش خارج از کشور اکثر علف

و اظهار داشته است د) 2008(استال . اند هاي پس رویشی با احتیاط و تحت شرایط خاص توصیه شده کش علف
توان با احتیاط به صورت پس رویشی در خربزه و  را می) رویشی پس(متیل و ستوکسیدیم  - کش هالوسولفورون علف

 OED 12.5%کش ستوکسیدیم با فرموالسیون  اولی در ایران ثبت نشده است و علف. کدوییان مورد استفاده قرار داد
هاي هرز کشیده برگ پیاز و سوروف  ي کنترل علفدر ایران به ثبت رسیده است ولی برا Nabu-Sتحت نام تجاري 

در (رویشی  رویشی و پس هم گزارش کرد، هالوسولفورون به صورت پیش) 2002(ترادر . در چغندر توصیه شده است
طور کامل مهار  قادر بود بدون آسیب جدي به خربزه، تاج خروس و اویارسالم را به) ي خربزه ي رشد بوته مراحل اولیه

 فُلورالین، سولفن متانامید، اتال هاي کُلومازون، دي کش هم در یک تحقیق علف) 2002(و ماسیوناس  براون. کند
رویشی در کدو  صورت پیش و یا پس کُلرآك و هالوسولفورون را به ، فلومی201772اي  پی ترازون، ایمازاماکس، آر 

صدمه زدند که خسارت هالوسولفورون در  رویشی، کم و بیش به کدو ها به صورت پس کش تمام علف. مقایسه کرد
هاي هالوسولفورون، ریم سولفورون، اختالط  کش در یک تحقیق علف) 2002(اومدا و الند . این بین کمتر بود

) برگی 7تا  4(هالوسولفورون و ریم سولفورون، فلومت سوالم، تیفن سولفورون و فلوفناست را پس از استقرار خربزه 
درصد به خربزه خسارت زدند در حالی که  68تا  18ها بجز هالوسولفورون بین  تمام تیمار. دندمورد ارزیابی قرار دا

متیل -کش هالوسولفورون اثر سه علف) 2005(جانسون و مولینیکس جونیور . بود% 5میزان خسارت هالوسولفورون 
 6/0(و کلومازون ) مؤثر در هکتارکیلوگرم ماده  28/0و  14/0(، سولفن ترازون )کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار036/0(

ها  ارزیابی چشمی خسارت بوته خربزه نشان داد همه تیمار. را در خربزه ارزیابی کردند) کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار
در این بین . نحوي به خربزه تنش وارد کردند که در عملکرد هم مشهود بود به) کش بدون علف(نسبت به تیمار شاهد 

نتایج این . بود%) 63تا  9بین (ها  کش کمتر از سایر علف )درصد 13تا  6بین (نب هالوسولفورون تنش وارده از جا
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ها به  کش هاي هرز در خربزه، کاربرد علف هاي اصلی کنترل شیمیایی علف دهد یکی از چالش آزمایشات نشان می
هایی را در این راستا  ته است امیدمتیل توانس- کنون تنها هالوسولفورن رسد تا نظر می صورت پس رویشی است که به

ها و بازدارنده سنتز اسید آمینه  متیل جزو خانواده پیریمیدینیل سولفونیل اوره –هالوسولفورون. فراهم سازد
ها توصیه شده  ها و جگن براي کنترل پهن برگ. است) AHASیا  ALSبازدارنده آنزیم(ایزولوسین، لوسین و والین 

 Urtica(، توق زردینه، پیر گیاه، خاکشیر، گزنه )Stellaria media(هاي هرزگندمک  علفاین سم در کنترل . است

urens(کن، کیسه کشیش، شیر تیغک معمولی یا رطوبت پسند ، اویارسالم ارغوانی، اویارسالم زرد، گاو چاق
)Sonchus oleraceus( آفتابگردان خودرو، گاو پنبه ،)Abutilon theophrasti ( و تربچه)Raphanus sativus ( موفق

 .بوده است

هاي  هاي هرز این محصوالت با دشواري کش، مدیریت شیمیایی علف با توجه به حساسیت زیاد کدوییان به علف
. تواند موجب بروز خسارتی به مراتب باالتر از خسارت علف هرز گردد دقتی می ترین بی زیادي همراه است و کوچک

  .شاره در این بخش در شرایط کشور ما هم مورد بررسی قرار گیرندالزم است نتایج تحقیقات مورد ا
کنند بلکه از نظر فضاي موردنظر نیز  هاي هرز نه تنها از نظر آب، مواد غذایی و نور با گیاه زراعی رقابت میعلف

. یابد می چشمگیري کاهش محصول عملکرد نگردد انجام موقع به هرز علف کنترل اگر بنابراین. آید تداخل بوجود می
 اوایل در هرز هايعلف کنترل به نیاز و باشند  گیاهان سبزي و صیفی به رقابت اوایل فصل رشد به شدت حساس می

 نسبت مستقیم بذر کشت صورت در محصوالت این در هرز هايعلف کنترل بحرانی دوره. باشد می ضروري رشد دوره
هوایی و تراکم علف هرز تأثیر مستقیمی بر طول  و آب شرایط که است بدیهی. باشد می تر طوالنی نشایی شرایط به

مثالً یک موج سرما موجب کاهش رشد گیاه زراعی و در نتیجه افزایش شدت . هاي هرز دارددوره بحرانی کنترل علف
 هاي هرز راه هاي مختلفی وجود دارد که در زیر بهجهت کنترل علف.گردد رقابت و نهایتاً افزایش افت عملکرد می

  :گردد ترین آنها اشاره میبرخی از مهم
. شود هاي هرز محسوب میهاي کاهش آلودگی علفرعایت یک تناوب صحیح زراعی از بهترین راه: تناوب

 قرار بنابراین. شوند می آنها خفگی موجب هرز هايعلف روي اندازي سایه با دارند باالیی رقابتی قدرت که گیاهانی
تناوب در واقع یک روش . هاي هرز کمک خواهد کردبه کنترل بسیاري از علف زراعی تناوب در گیاهان این دادن

. باشد هاي هرز مؤثر میکلیدي است که با افزایش رشد گیاه زراعی و توان رقابتی آن در کنترل و کاهش تهاجم علف
ن به صورت زمی یک در ساله چند دوره یک در نباید صیفی و سبزي که دهد می نشان تحقیقات از بسیاري نتایج

هاي مدیریتی آن محسوب هاي هرزي است که تناوب از جمله روشارزن وحشی از جمله علف. ممتد کشت گردند
 بیشتر شیمیایی مواد از استفاده با و اشتباه به نقاط از بسیاري در مؤثر بسیار الگوي این حاضر حال در. گردد می

  .گردد ابل توجه در مدیریت تلفیقی محسوب میق و مؤثر روش یک تناوب حال هر به. است گردیده حذف
. باشد می سودمند بسیار کاشت بستر تهیه در مزرعه در موجود هرز علف هاي  ناخت کافی از گونه :تهیه زمین - 

. باشیم داشته ها ساله چند ویژه به مزرعه، هرز علف هاي گونه و جمعیت از کلی اطالعات بایست می زمینه این در
 صرفنظر سبزیجات کشت از المقدور هاي چند ساله مانند قیاق در مزرعه غالب باشد بهتر است حتیگراس چنانچه

 این زیرزمینی رویشی هاياندام و هاریزوم و ها ریشه که شود زده شخم اي گونه به زمین اینصورت غیر در و گردد
  .رشید تا حدي از بین بروندخو نور و باد اثر در و گرفته قرار هوا معرض در تا آیند خاك سطح به گیاهان
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 باشند روش هاي مکانیکی مدیریت علف هاي هرز متکی بر خاك ورزي اولیه و ثانویه می: هاي مکانیکیروش 
  .یابد می ادامه کولتیواتورها همانند ابزارهایی از استفاده با داشت مراحل در و گردد می آغاز بذر بستر تهیه با که

ترین موادي هستند کلش و بقایاي گیاهی از مهمکاغذهاي مخصوص، پالستیک سیاه، کاه و :استفاده از مالچ  - 
 روش این در هرز علف کنترل میزان. کرد جلوگیري هرز هايعلف گسترش و رشد از آنها از استفاده با توان که می
 هاي مالچ کردن سوراخ به قادر حتی زنی جوانه حین در اویارسالم هرز علف مثال براي. دارد هرز علف گونه به بستگی

  .ل آن الزم است وجین دستی را در دستور کار قرار داد کنتر براي بنابراین و است پالستیکی
هاي هرز، غالبترین روش در مدیریت آنها محسوب در حال حاضر کنترل شیمیایی علف :روشهاي شیمیایی

 بخصوص زیادي هاينگرانی بروز موجب هرز هايعلف کنترل در وسیع بسیار سطح در هاکش علف مصرف. شود می
 تنها نه گذشته، قرن طی هاکش علف مصرف رغم علی. سطحی و زیرزمینی گردیده است هايآب آلودگی مورد در

 هرز هايعلف تراکم و اي گونه تنوع صعودي روند بلکه است، نداده نشان کاهش هرز هايعلف تراکم و اي گونه تنوع
علف هرز به بسیاري از مواد  هاي گونه مقاومت به توان می را امر این دلیل. دارد ادامه دنیا مناطق از بسیاري در

علیرغم وجود مشکالت بسیار علف هرز در سبزیجات، به دلیل نداشتن جاذبه . شیمیایی کاربردي در مزارع نسبت داد
سموم انتخابی در این زمینه تولید هاي سم تا به حال تجاري و سطح زیر کشت پایین این محصوالت، شرکت

زي آمریکا بودجه فراوانی در این خصوص به صورت یارانه در اختیار این کشاور وزارت حاضر حال در. اند نکرده
در حال حاضر بسیاري از سموم پیشنهادي که توصیه . ها قرار داده که سموم مورد نیاز را تولید کنندشرکت
 تلفمخ مناطق در شده توصیه سموم و هاروش مثال عنوان به. باشند می محصوالت سایر سموم اصل در اند، گردیده

  :باشد می 19هاي هرز خربزه به شرح جدول جهان براي کنترل علف
  
  

  هاکنترل علف هرز در ملون -19جدول 

 نوع سم  ردیف
مقدار ماده مؤثره 

 )کیلوگرم در هکتار(
 ها توصیه

 پاراکوات پیش از سبز شدن  1
  1/1 تا 61/0

 )9/2تا  65/1(
 قبل از کاشت یا نشاء خربزه

2   
پیش از سبز شدن 

 باریک و ها برگ پهن
  ها برگ

+ اتالفلورالین 
  )استراتژي(کلومازون 

تا  2/0+  32/1تا  66/0
412/0  

 )6/6تا  3/3(

پس از کاشت بذر در سطح خاك مصرف شود و یا بعد از نشاء زدن در بین 
سانتیمتري خاك در طی  12رطوبت در عمق  براي فعال شدن نیاز به. ردیفها
 .شود مصرف کمتري سم مقدار سبک هاي خاك در. باشد روز می 2

اتالفلورالین      3
  )کوربیت(

  24/1تا  82/0
 3/3تا  2/2

هاي شنی از نسبت کمتري  در خاك. روز قبل از کاشت مصرف شود 2
سانتیمتري خاك در  12براي فعال شدن نیاز به رطوبت در عمق . استفاده شود

 زیاد سوزي گیاه امکان شدید بارندگی بروز صورت در. باشد روز می 5طی 
 .پالستیکی استفاده نشود مالچ زیر در. باشد می

  27/0تا  11/0  )کامند(کلومازون      4
 73/0تا  44/0

 کمتري دز از دار هاي شیب در خاك. بعد از کاشت یا قبل از انتقال نشاء
 .شود استفاده

 )6تا  4( 6تا  4  )پریفار(بنسولید      5
. سانتیمتري خاك قبل از کاشت یا انتقال نشاء بکار رود 5/2تا  5/1در عمق 

 .شود معموالً با آالناپ مخلوط مصرف می

  4/4تا  3/3  )آالناپ(ناپتاالم      6
 )8/8تا  6/6(

معموالً . قبل از کاشت یا بالفاصله بعد از کاشت بذر در خاك مرطوب بکار رود
 . کرد استفاده توان می نیز پالستیک زیر در.  شود با بنسولید مخلوط مصرف می

  1/1تا  55/0  )ترفالن(تریفلورالین      7
 )2/2تا  1/1(

از برخورد مستقیم با . ها اسپري شود برگی است بین ردیف 3-4زمانیکه گیاه 
 .گیاه زراعی به شدت پرهیز شود
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  هاملونکنترل علف هرز در  - 19جدول ادامه 

 نوع سم  ردیف
مقدار ماده مؤثره 

 )کیلوگرم در هکتار(
 ها توصیه

8   
  

قبل و پس از سبز 
  ها شدن پهن برگ

هالوسولفورون 
  )سندي(

  051/0تا  025/0
 )1/1تا  55/0(

 2-5در زمان . روز قبل از کاشت خربزه 7قبل از سبز شدن در زیر پالستیک 
در صورت استفاده از . پالستیک روز پس از انتقال نشاء بدون مالچ 14. برگی

 .ها را فقط سمپاشی کنید مالچ پالستیک بین ردیف

پس از سبز شدن    9
  )پست(ستوکسیدیم   ها باریک برگ

  3/0تا  2/0
 )65/1تا  1/1(

 .ها در حالت رشد فعال هستند زمانیکه باریک برگ

 .کیلوگرم در هکتار تجاوز نکند 2از  )55/0( 137/0  )سلکت(کلتودیم      10

پس از سبز شدن    11
 .روز قبل 3حداقل . قبل از کاشت گیاه زراعی 3تا  2  )رانداپ( فوزیت گالي  ها چند ساله

 نوع سم   12
مقدار ماده مؤثره 

 )کیلوگرم در هکتار(
 ها توصیه

 پاراکوات پیش از سبز شدن  13
  1/1تا  61/0

 )9/2تا  65/1(
 قبل از کاشت یا نشاء خربزه

14   
پیش از سبز شدن 

 باریک و ها برگ پهن
  ها برگ

+ اتالفلورالین 
  )استراتژي(کلومازون 

تا  2/0+  32/1تا  66/0
412/0  

 )6/6تا  3/3(

پس از کاشت بذر در سطح خاك مصرف شود و یا بعد از نشاء زدن در بین 
سانتیمتري خاك در طی  12براي فعال شدن نیاز به رطوبت در عمق . ردیفها
 .شود مصرف کمتري سم مقدار سبک هاي خاك در. باشد روز می 2

اتالفلورالین      15
  )کوربیت(

  24/1تا  82/0
 3/3تا  2/2

هاي شنی از نسبت کمتري  در خاك. روز قبل از کاشت مصرف شود 2
سانتیمتري خاك در  12براي فعال شدن نیاز به رطوبت در عمق . استفاده شود

 زیاد سوزي گیاه امکان شدید بارندگی بروز صورت در. باشد روز می 5طی 
 .پالستیکی استفاده نشود مالچ زیر در. باشد می

  )کامند(کلومازون      16
  27/0تا  11/0
 73/0تا  44/0

 کمتري دز از دار هاي شیب در خاك. بعد از کاشت یا قبل از انتقال نشاء
 .شود استفاده

 )6تا  4( 6تا  4  )پریفار(بنسولید      17
. انتقال نشاء بکار رود سانتیمتري خاك قبل از کاشت یا 5/2تا  5/1در عمق 

 .شود معموالً با آالناپ مخلوط مصرف می

  )آالناپ(ناپتاالم      18
  4/4تا  3/3
 )8/8تا  6/6(

معموالً . قبل از کاشت یا بالفاصله بعد از کاشت بذر در خاك مرطوب بکار رود
 . کرد استفاده توان می نیز پالستیک زیر در.  شود با بنسولید مخلوط مصرف می

  )ترفالن(تریفلورالین      19
  1/1تا  55/0

 )2/2تا  1/1(
از برخورد مستقیم با . ها اسپري شود برگی است بین ردیف 3-4زمانیکه گیاه 

 .گیاه زراعی به شدت پرهیز شود

قبل و پس از سبز    20
  ها شدن پهن برگ

هالوسولفورون 
  )سندي(

  051/0تا  025/0
 )1/1تا  55/0(

 2-5در زمان . روز قبل از کاشت خربزه 7قبل از سبز شدن در زیر پالستیک 
در صورت استفاده از . روز پس از انتقال نشاء بدون مالچ پالستیک 14. برگی

 .ها را فقط سمپاشی کنید مالچ پالستیک بین ردیف

پس از سبز شدن    21
  )پست(ستوکسیدیم   ها باریک برگ

  3/0تا  2/0
 )65/1تا  1/1(

 .فعال هستندها در حالت رشد  زمانیکه باریک برگ

 .کیلوگرم در هکتار تجاوز نکند 2از  )55/0( 137/0  )سلکت(کلتودیم      22

پس از سبز شدن    23
 .روز قبل 3حداقل . قبل از کاشت گیاه زراعی 3تا  2  )رانداپ( فوزیت گالي  ها چند ساله
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  ت فشارحکشت در شرایط آبیاري ت
بذر . کندکننده آنرا انتخاب میهاي است که تولیدترین نهادهترین و ارزانبذر اولین، مهم :انتخاب بذر .1

این جمعیت زود رس ترین خربزه موجود در . انتخاب شده براي کشت بذر خالص سازي شده جمعیت خاتونی بود
البته این حرکت . هاي خربزه کشور بسمت خاتونی حرکت نموده اندکشور است و بدین جهت است که تمامی کشت

شود که این هاي تجاري کشور نظیر خاقانی و چاه پالیزي میز دست رفتن سایر جمعیتسبب فرسایش ژنتیکی و ا
 .باشدبرداري بصورت تک کشتی میمسئله نکته منفی بهره

هاي سینی. شود، یک ماه قبل از کاشت در زمین اصلی آغاز میمعموال آماده سازي نشا: سازي نشامادهآ   .2
بستر معموال از مخلوط . لیتر از بستر را در خود جاي دهدمیلی 80حداقل هایی باشند که کشت باید داراي سلول

هم اکنون تحقیقاتی در مناطق مختلف کشور درجهت استفاده . شودپیت ماس و پرلیت با نسبت مساوي تهیه می
ا را تا از مواد بومی براي تهیه بستر نشا در حال انجام است که در صورت نتیجه بخش بودن هزینه تهیه خزانه نش

این . توان به مخلوط خاك اره و برگ گیاه نخل براي جنوب کشور اشاره کردبعنوان مثال می. دهدنصف کاهش می
هاي آینده نتایج این تحقیقات را مالحظه و در تحقیقات هنوز در مراحل اولیه هستند و خواننده باید در سال

ها ضروري ااست و نشاي بیمار نباید در برابر آفات و بیماريها مراقبت از نشا. صورت لزوم مورد استفاده قرار دهد
. انجام می شود 15:15:15ها با کود تغذیه نشا. به زمین منتقل شود مگر آنکه بیماري آن کامال کنترل شده باشد

  .ها زمانی است که دو برگ حقیقی دارند و برگ سوم در حال رشد استبهترین سن انتقال نشا

نظیر رورال تی اس (کش مناسب ها با یک قارچین آبیاري نشا را در سینی انجام داده و ریشهدر این زمان آخر
زمانی که . شوندکند، تیمار میها کمک میو احتماال با یک ترکیب مناسب کودي که به توسعه ریشه) دو در هزار

بهترین دما براي . گراد باشددرجه سانتی 15شوند، دماي خاك نباید کمتر از ها به زمین اصلی منتقل مینشا
ها دیر گسترش پیدا می کنند و در نهایت هاي پایین، ریشهدر دما. گراد استدرجه سانتی 20تر از انتقال نشا، باال

-ها بال فاصله پس از انتقال به زمین اصلی کار درستی نیست چرا که ریشهتغذیه بوته. رس خواهد شدمحصول دیر
دو تا سه (ن دو نوبت آبیاري با فاصله کم ایبربنا. اندوانند جذب قوي داشته باشند رشد نکردهاي که بتها به اندازه

با دیدن . یابند، اندام هاي هوایی بسرعت گسترش میهامعموال با استقرار ریشه. شودبدون تغذیه انجام می) روز
اقدام به تهیه نشا، مقدار بذر مورد نیاز . کرد توان به انجام تغذیه بر اساس نتایج آزمون خاك اقداماین وضعیت، می

 .دهدگرم در هکتار کاهش می 500تا  300کیلو گرم در هکتار به حدود  2تا  5/1را از

 سازي زمین کشتآماده .3

 

    

  .گرددجویی در میزان بذر مصرفی و امکان تغذیه ماسب یا تیمار هاي خاص میتهیه نشا باعث صرفه - 51شکل 
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در صورت استفاده از کشت نشا، هزینه هاي اضافی ناشی از هزینه هاي تنک، هزینه بذر  -52شکل 

را نخواهیم داشت و در نهایت یک بوته قوي با .... اضافی مصرف شده، هدر رفتن بذر پس از کاشت و
  .امکان پیش رس شدن و زود رسی در مزرعه خواهیم داشت

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .متر است 3تا  5/2فاصله دو نوار آبیاري از هم . عملیات اجراي آبیاري نواري و مالچ کشیانجام  -53شکل 
  
 

توان به کشت خربزه درجه باشد، می 15بیش از زمانی که دماي خاك  :انتخاب زمان مناسب براي کشت
این بهترین زمان کشت بربنا. دهداین امر در منطقه کشت در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت رخ می. اقدام نمود

دهد تا رشد خود را با استفاده از دئوره رشد کشت هر چه زودتر به گیاه امکان می. اول تا دهم اردیبهشت خواهد بود
 در شرایط آب.......) نظیر گلدهی، گرده افشانی و( شود تا حوادث مهم فنولوژیک تر کند و باعث میتر، کاملطوالنی

- در صورت تاخیر در زمان کشت، فنولوژي گیاه با شرایط نامناسب آبهوایی بر خورد می. فتدهوایی مناسب اتفاق بی
بعنوان مثال زمانی که دماي هوا در . هاي تولید شده خواهد شدکند که سبب کاهش عملکرد یا کاهش قدرت بذر
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را از دست داده و زمان فعالیت تر خاصیت باروري خود درجه برسد، گرده ها سریع 35افشانی به باال تر از زمان گرده
خربزه در آخرین  کشت. حشرات نیز کمتر خواهد شد بنا بر این عملکرد میوه و بذر بشدت کاهش پیدا خواهد کرد

هاي آتی مرتبط با کشت این تاخیر دو ماهه تمامی فعالیت. انجام شد) و دقیقا در روز آخر خرداد ماه(روز هاي خرداد 
می داد و بنا بر این تمهیداتی اندیشیده شد تا این تاخیر فاحش در تاریخ کشت جبران  را بشدت تحت تاثیر قرار

وقع را تمی گیرد م بدیهی است که هر تمهیدي که در این زمینه اندیشیده شود بهیچ عنوان جاي کشت به. شود
  . حتی اگر تاثیر مثبت بزرگی از نظر جبران تاخیر در کشت در مزرعه داشته باشد

  

    
اندازه و حجم بوته در کشت خربزه در مزرعه آبیک که در آخرین روز هاي . مفهوم کشت دیر هنگام -54شکل 

این عکس را با حجم بوته در کشت خربزه با سیستم کشت مشابه،  قبل از ). چپ(  خرداد ماه انجام شد
ست داراي میوه بوته هاي سمت را). راست( دهم اردیبهشت در منطقه کرج انجام شده مقایسه کنید 

البته با توجه به حجم بوته و ریشه گسترش یافته، با کود هاي میکرو و ماکرو نیز . رشد یافته بودند
  .تغذیه می شدند

  
استفاده از هر دو مالچ شفاف و تیره در کشت خربزه رایج است و تولید کننده حسب مورد و با  :استفاده از مالچ

. تواند یکی از این دو گزینه را مورد استفاده قرار دهدتوجه به شرایط آبهوایی ، زمان کشت و وضعیت علف هرز می
این مالچ ها میکرو کلیمایی با دماي  .گیرندهاي شفاف معموال در کشت خارج از فصل مورد استفاده قرار میمالچ
مالچ هاي شفاف معموال در . تر در سطح خاك ایجاد می کنند که به رشد و توسعه گیاه کمک فراوان می کندباال

بدین ترتیب که معموال بذر را کشت نموده و سپس مالچ . گیرندبرداري قرار میکشت هاي مستقیم بذر مورد بهره
در زمانی . شوداین مالچ خاك را گرم نگه داشته و باعث جوانه زنی و رشد بذر می. شودمیشفاف به روي بذر کشیده 

که هواي بیرون مساعد شده است مالچ اطراف بوته با تیغ برداشته شده و بوته در معرض هواي آزاد قرار گرفته و 
هرز است و بعلت اینکه فضاي زیر هاي ، کنترل علفهاي مشکیدر مقابل وظیفه اصلی مالچ. دهدبرشد خود ادامه می

. هاي پالستیکی، ایجاد آلودگی استمشکل عمومی مالچ. ها مشکلتر استمالچ قابل مشاهده نیست، کار با این مالچ
در صورتی که تمهیدات الزم جهت جمع آوري آنها از زمین اندیشیده نشود، پس از چند سال ناگزیر از رها کردن 

  .زمین خواهیم بود
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  دیریت برداشت و پس از برداشتم -12
  هاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیکشاخص مدیریت برداشت -12-1

رس و رس، میان به عنوان مثال خربزه داراي ارقام زود. زمان برداشت خربزه به عوامل گوناگونی بستگی دارد
  .توجه نمود نهاباشد، لذا موقع برداشت آنها بایستی به رقم آرس می دیر

 را خود نهایی رنگ و کرده تغییر آن پوست رنگ و شده کامل خربزه پوست روي طرح که اما به طور کلی، زمانی

 یافته و تکامل کامال میوه درون هاي بذر مرحله این در حقیقت در .است رسیده فیزیولوژیک نظر از میوه کند، پیدا

  .خواهد بود کار انتهاي مرحله این باشد، بذر تولید هدف که صورتی در بنابراین .دارند رشد و زنیآمادگی جوانه
ي انتها در این مرحله، .شودمی حاصل بذرها رسیدن از هفته بعد دو تا براي عرضه به بازار، یک  میوه کیفیت اوج 
است، پیچک ، تراکم تور روي پوسته بیرونی افزایش یافته)شودمیجدا  یاز ساقه به راحت یعنی(نرم است  میوه

این  در .دهدیم "مشک" يبو میوه شود ویم جادیدر اطراف ساقه ا هاییتركاست، به دم میوه خشک شده نزدیک
 مزرعه در ها و آفاتبیماري کنترل به الزم است که نسبت) یک الی دو هفته بعد از رسیدن بذرها(مدت زمان 

 .خواص کیفی خود را از دست خواهند داد  هامیوه غیراینصورت، در زیرا شود انجام جدياقدامذ
توجه به رنگ پوست، خشک شدن پیچک نزدیک به دم میوه، براي برداشت، براي تشخیص آماده شدن میوه 

یکی از روشهاي . دارند به تنهایی کفایت ندارد (Netting) تراکم تور روي پوسته بیرونی میوه در ارقامی که تور
اما  اگر نیاز به حمل و نقل . جدا شدن دم میوه از بوته باشد تواند آسانمی ،محلیمصارف  براي انتخاب میوه رسیده

و شده جدا نبه راحتی دم از محل اتصال  هنگامی انجام شود کهباید باشد، برداشت تر هاي طوالنیبه مسافتمیوه 
-ا بدست مصرف کننده میساعت که محصول به بازار و ی 48تا  36طی  ؛ زیراماندبخشی از ساقه روي آن باقی می

هاي روي بوته تا تکمیل مراحل رشد خود مسلم است که بقیه میوه.رسد از طعم و قند کافی برخوردار خواهد گردید
 .براي برداشت مرحله دوم باقی خواهند ماند

 یکروبیم یآلودگ به ؛ مخصوصا ارقام داراي پوست توري،ستهابراي رشد باکتري مستعد اریپوست خربزه بس
قسمت  هب )O157: H7(اشرشیاکولی و  سالمونالمانند ي مضر يهاپاتوژنمشخص شده است . حساس هستند اریبس

. دنکنیحرکت م وهیم یپوست متخلخل به قسمت داخل سپس از طریقو  یابندمی ریتکث چسبیده وها خربزه یرونیب
، از آنجا که نیعالوه بر ا. شودیم هایباکتراین  شتری، باعث رشد بخربزه نییپا تهیدیهمراه اسبه آب  يباال یزانم

 .شودمی وهیمباعث آلودگی  این موضوع، وداشته با خاك و کود تماس  ماًیقمست کندیرشد م نیزم يخربزه رو
ی بیشتر تا از آلودگ ردیصورت گ يادیز اطیخربزه احت يسازرهیدر تمام مراحل رشد، برداشت و ذخ دیبابنابراین، 

  .شود يریجلوگ
از برداشت خربزه هاي آلوده شده توسط حیوانات و یا آبیاري شده با آب آلوده بایستی جلوگیري شود، زیرا آب 

  .   شودآلوده باعث انتقال بیماري به بافت گوشت میوه می
در صورت ترك . است ریپذ بیآسو  در برابر فشارهاي مکانیکی حساسدارد، پوست  ییاز آنجا که خربزه وزن باال

کرد تا  يادیدقت ز دیبا. شوند وهیتوانند وارد میم یبه راحت ،پوست يروموجود بر  زا يماریعوامل ب ،پوست یخوردگ
  .دنحذف شو زین دهید بیآس هايوهیو م ندینب یبیآس چید و هنبا دقت برداشت شو هاوهیم
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 یاقدامات بهداشت شوند،چرخانده میبا دست  ،نیزمحاصل از تماس با  يهالکهایجاد کاهش  ياگر خربزه ها برا
  .گرفته شوددر نظر  بایستیدست و استفاده از دستکش  يشستشو ژهی، به وگرانکار

داد  انجاماصالحات خاك دقت الزم را  هیدر استفاده از کل دی، باهستندتماس  در با خاك ماًیاگر خربزه ها مستق
  .برد نیاز ب ایرا در خاك کاهش داده  یپاتوژن انسان اب یآلودگ میزانتا 

، برداشت دیشدهاي ندگیبار هنگام. دهد شیخاك به خربزه را افزا یتواند احتمال آلودگیم دیشد ندگیارب
  .گرفته شوددر نظر  نیز یاضاف يشستشویر  انجام شود و تاخبایستی با 

 وعیاز ش يریجلوگ يبرداشت خربزه برا يمورد استفاده برا زاتیتجه ریابزارها، سطوح، ظروف، برس و سا هیکل
  .پاکیزه باشند دیبا ، هايباکتر
  

محصوالت گواهی  )...گذاري وبندي، انبارداري، برچسببسته(مدیریت پس از برداشت  -13
  شده 
که ممکن است به  ییزايماریبعامل  بردن هرگونه نیاز ب يبراقبل از بسته بندي،  کردن پوست خربزه زیتم

 يآب مورد استفاده برا. پاك شود زیبرس تم کیبا  میوهسطح  دیابتدا با. مهم است اریسطح خربزه منتقل شود بس
عملیات خوب کشاورزي پس از برداشت  یکروبیم تیفیمطابق با ک دیکردن خربزه، از جمله شستشو، با زیتم
)GAP( باشد .  

 2000حفظ کیفیت وکنترل فساد قارچی، استفاده از ایمازالیل با غلظت تیمار مرسوم براي نگهداري خربزه با 
 5تا  3هاي تیمار شده با روش مذکور، میزان باقیمانده ایمازالیل در خربزه. باشد، می١ام در واکس زیودارپیپی
ات سوء مواد با توجه به اثر. باشدمی) امپیپی 5/0کمتر از (ام است که خیلی بیشتر از حداکثر مجاز پیپی

در بین . کنندگان به استفاده از مواد طبیعی بسیار بیشتر از گذشته شده استشیمیایی سنتزي، تمایل مصرف
زمینی، کانوال، کرچک، پالم، بادام(هاي گیاهی شیمیایی، استفاده ازپوشش روغن متغیرهاي جایگزین مواد

در این خصوص، تجریبات اندکی در مورد خربزه . ه استمورد بررسی و استفاده مجدد قرار گرفت...) آفتابگردان و 
از  2بمنظورکنترل فساد پس از برداشت خربزه گالیا واریته ریتیکوالتوس )1993( آهارونی و همکاران. وجود دارد

آید از طریق تقطیر با بخار بدست می 4این روغن از درخت هیبا ژاپنی. استفاده کردند 3اویلروغن معطر هینوکیتی
بوده و بعنوان افزودنی ) ي یون فلزاتهاي ثانویه، گیرندهاکسیدانآنتی(اکسیدانی قوي حاوي ترکیبات آنتیکه 

این محققین گزارش . شودهاي میکروبی در ژاپن استفاده میمجاز و قابل پذیرش براي جلوگیري از فعالیت آنزیم
زیودار، فساد قارچی خربزه را بدون هیچگونه اثر ام در واکس پیپی 750کردند که استفاده از این روغن در غلظت

 6روز نگهداري در  14پذیرش عمومی خربزه تیمار شده با این روغن، پس از . کندفیتوتوکسیولوژي کنترل می
بیشترین ( 3عدد ) ایجاد شرایط مصنوعی حمل و نقل دریایی(گراد سانتی درجه 20روز در 6درجه سانتیگراد و 

  .دگزارش گردی) 5عدد 

                                                             
1 Zivdar  
2 Reticulatus 
3 Hinokitiol 
4 Thujopsis dolabrata 
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سدیم به منظور کاهش توسعه خسارت پس از از محلول بیکربنات )1997( هم چنین، آهارونی و همکاران
و ١آلترناریا آلترنامیسلیومها  سدیم از رشدبرداشت در خربزه استفاده کردند و گزارش نمودند که بیکربنات

سدیم، قابلیت پذیرش بیکربناتدرصد 2جلوگیري نمود و استفاده از واکس با محلول ٢رایزوپوس استولونیفر
هاي غلظت سدیم درکربناتمرتبه افزایش داد و همچنین گزارش نمودند که استفاده از بی 7تا  4تجارتی خربزه را 

دهد و نهایتاً بیکربنات سدیم را درصد اثرات سمی داشته و پذیرش و ظاهر عمومی میوه را کاهش می3باالتر از 
  .معرفی نمودندجایگزین قارچکش ایمازالیل 

هاي استاندارد شوند و یا در کارتن بارگیري هاکامیون در نقل بایستی به صورت فله و حمل براي یا هاخربزه
هاي چوبی تمیز و یا پالستیکی محکم با وزن حداکثر ، جعبه)55عدد خانه،  شکل  23 یا 18 ، 15 ، 12 ، 9داراي (

  . بندي شوندکیلوگرم بسته 18
  

  
  کارتن هاي مناسب بسته بندي خربزه - 55شکل 

  
تواند به صورت مکانیکی یا ها میسایزبندي میوه. اندازه میوه هاي قرار گرفته در هر بسته بایستی یکنواخت باشند

  . توسط شخص انجام شود
-در کارتن هاي سایز کوچک که به دلیل داشتن درصد قند باال ماندگاري کمتري دارند بهتر است کهراي خربزهب

  . بازار مصرفی ارسال شوند ههاي استاندارد و با رعایت سایزبندي قرار گرفته و ب
  . ها بایستی بر روي پالت چیده شده و به انبار مناسب منتقل شوندبسته

ذکر نام تجاري و . باید نام کاال، وزن خالص، تعداد و محل تولید به وضوح چاپ شوندگذاري براي برچسب
 . هاي گرافیکی براي بازار پسندي استفاده نمودهاي با رنگبنديتوان از بستهمی. ري استنقل اختیاوشرکت حمل

طور هر چند اطالعات بسیار اندکی براي شرایط انبارمانی خربزه مخصوصاً ارقام ایرانی در دسترس است، اما به 
مناسب خربزه  يسازرهیذخبراي  درصد90تا  85و رطوبت نسبی  گرادیدرجه سانت 10تا 7 يدمانگهداري در ، یکل

 .گزارش شده است
  .گراد استیدرجه سانت 5الی  2 دهیخربزه رسدماي نگهداري 

                                                             
1 Alternaria alterna  
2 Rhizopous  stolonifer  
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 ؛کرد یبررس هاي مکانیکی سطحیاز نظر کوفتگی، خراش و آسیب دیها را با، خربزهيسازرهیبل و بعد از ذخق
  .انداست که آلوده شده ییهاوهیم دهندهنشان صینقا نیا رایز

  .شوند ياتاق نگهدار يدر دما دیها هرگز نباخربزه
 10حداکثر مدت زمان نگهداري خربزه در شرایط مطلوب بسته به نوع واریته متغیر است، اما به طور کلی بیشتر از 

  .شودهفته توصیه نمی
  

  ها و مالحظات محیط زیستیتوصیه -14
  دستورالعمل خرید، مصرف، ذخیره سم توسط کشاورزان

 .از خرید سم، نوع آفت محصول خود را شناسایی نماییدپیش  -

 .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 -
 .هاي مبارزه تلفیقی آفات استفاده نمایید براي کاهش مصرف سم از روش -

هاي خالی نوشابه،  ها به بطري اند را خریداري نمایید و از انتقال آن هایی که در ظروف اصلی پلمپ شده کشآفت
  . ها اجتناب شود کشها و بویژه ظروف خالی دیگر آفت هاي پالستیکی کوچک، قوطی کیسه

 .هاي سم در زمان خریداري خودداري نمایید از تکان دادن بشکه -

نی خریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر قابل سموم را به میزا -
 .مالحظه آن خودداري شود

 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -

 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -

پاشی استفاده کنیـد و شـلوار بایـد بیـرون از     محافظت پاها در زمان سمهاي الستیکی تا ساق پا براي  از چکمه -
  . ها و روي آنها باشد چکمه

ها از یک ظـرف بـه 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

هـاي چشـم نیـز بایـد در      ها باید کامالً شسته شده و همچنین یک سري از شوینده چشمپس از استفاده از سم  -
  .دسترس باشد

هاي سبک یک بار مصرف پوشانده  هاي پودري باید توسط ماسک کش دهان و بینی در زمان کارکردن با آفت -
ز صورت را هاي مخصوص که نیمی ا سکاهمچنین م. 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
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الستیک نیتریل یـا نئـوپرن    PVCها از جنس بندپیش. باشد هاي محافظتی مفید می یکی دیگر از لباس بندپیش -
وي بدن از گردن تا زانـو را  باید قسمت جل بندپیش. باشد شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی اتیلن می ساخته می

  . نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطور مستمر پارگی یا سوراخ بودن آن بازرسی گردد بندپیش. بپوشاند
در هنگام تخلیه یا انتقال ماده از یک ظرف به ظـرف دیگـر بایـد از دسـتکش مقـاوم در برابـر مـواد شـیمیایی          -

مالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی بـراي برداشـتن ظـروف    ها باید کا دستکش. استفاده کرد
  .ها باید به اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشاند آن. برخودار باشد

ها خارج و سپس داخـل و بیـرون دسـتکش     بعد از پایان کار، ابتدا بیرون دستکش را با آب شسته وآنرا از دست -
  .ها بخصوص در بین انگشتان باید کامالً مورد توجه قرار گیرد نفوذ آب و پارگی آن. گردد می شسته و خشک

از قسمت پارگی و آلوده نمودن پوسـت بـدن     کش لباس محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفت -
  .شوند می
ها در محلول آب و صابون و یا هر  ایر لباسها باید بطور جداگانه از س 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 -

 .سموم را پیش از پایان عمر مفید آن استفاده نمایید -

ده و از مواد شوینده، دستکش و هاي آلوده به سم به همراه سایر البسه منزل خودداري نمو از شستشوي لباس -
 .آب گرم براي شستشوي آنها استفاده نمایید

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید -

 .از تماس مستقیم با سم خودداري کنید -

 .پاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات بپرهیزید در زمان سم -

جلوگیري موجود در انبار که احتمال دارد قبل از تاریخ انقضاء غیر قابل استفاده و کهنه شوند، از مصرف سموم  -
 .نمایید

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید  -

  .پس از مصرف سم بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو دهید -
 .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 -

 .هاي شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند  لباس -

ی وجود ندارد، هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگ کش ها، آلوده به آفت اگر مقدار زیادي از لباس -
 .باشد  هاي آلوده می ترین شیوه سوزاندن لباس مناسب

 .هاي حاوي سم در مقابل نور آفتاب خودداري نمایید از قرار دان بشکه -
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 .ها را باید در محل امن و دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار داد 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 -

نسبت به محصوالت جدید را توانند قابل استفاده باشند  تر که می محصوالت قدیمیدر انبارهاي نگهداري سم  -
 .نماییدبندي  اولویت

  منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت و پاش احتمالیحداقل جابجایی ظروف به  -
  .نگهداري در محوطه سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید -
  

  امحاء ظروف سم و کود  
 .هاي خالی سم وکود خودداري نمایید از دفن کردن قوطی -

 .هاي خالی سموم  وکود خودداري نمایید از آتش زدن قوطی -

 .شستشو گردد بایستی کامالً ظرف آن می و کود کش شدن آفتپس از تمام  -

 .خشک را باید در حدامکان کامالً خالی نمود و کود هاي ظروف آفت کش -

تا در  نماییددر جاي امن نگهداري و آوري شده  جمعسموم و کود تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی  -
 .دسترس افراد غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند

 .تحویل دهید ظروف خالی سم و کود را پس از شستشو به توزیع کنندگان و یا فروشندگان سم و کود -

هاي دفن زباله  ها در محل ظروف خالی و اشیاي آلوده به آفت کش ، ي سموم و کودها خالی کردن باقیماندهاز  -
 .خودداري شودآوري ضایعات  هاي جمع و سایر مکان

ها و یا  آوري و به فروشگاه  باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمع و کود مایع  کش ظروف حاوي آفت -
 .تحویل داده شود عرضه کنندگان سم و کود

کش فنوکسی اسید خودداري نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق آن  هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -
 .خواهد داشتدر دراز مدت بر روي محصوالت کشاورزي اثرات سویی 

 .اي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سوراخ شوند و سپس ارسال شوند ظروف شیشه -

  دستورالعمل خرید  سم توسط کشاورز
  ارائه راهکارهاي اجرایی در جهت خرید سم به میزان مورد نیاز  :هدف

 .پیش از خرید سم، نوع آفت محصول خود را شناسایی نمایید -

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
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 .هاي سم در زمان خریداري خودداري نمایید از تکان دادن بشکه -

ریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر قابل سموم را به میزانی خ -
 .مالحظه آن خودداري شود

  
  دستورالعمل مصرف سم توسط کشاورز

  ارائه راهکارهایی در جهت مصرف صحیح سم توسط کشاورز :هدف
 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -

 .براي نابودي آفات محصوالت خودداري نماییدپاشی هوایی  از سم -

هاي الستیکی تا ساق پا براي محافظت پاها در زمان سم پاشی استفاده کنید و شلوار باید بیرون از  از چکمه -
  . ها باشد ها و روي آن چکمه

ها از یک ظرف به ظرف دیگر باید  کش ها در مقابل ترشحات و ذرات حاصل از انتقال آفت براي محافظت از چشم -
  . از عینک ایمنی ویا محافظ صورت استفاده نمود

هاي چشم نیز باید در  ها باید کامالً شسته شده و همچنین یک سري از شوینده پس از استفاده از سم  چشم -
  .دسترس باشد

هاي سبک یک بار مصرف پوشانده شود  هاي پودري باید توسط ماسک کش و بینی در زمان کارکردن با آفت دهان -
پوشانند و  هاي مخصوص که نیمی از صورت را می همچنین ماسک. ها پس از استفاده دور انداخته شوند و ماسک

  .باشند نیز باید در دسترس باشد داراي صافی بخارات مواد آلی می
الستیک نیتریل یا نئوپرن  PVCپیشبندها از جنس . باشد هاي محافظتی مفید می یکی دیگر از لباسپیشبند  -

پیشبند باید قسمت جلوي بدن از گردن تا زانو را . باشد اتیلن می شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی ساخته می
  . ر پارگی یا سوراخ بودن آن بازرسی گرددشده و بطور مستم پیشبند نیز باید پس از استفاده کامالً شسته. بپوشاند

در هنگام تخلیه یا انتقال ماده از یک ظرف به ظرف دیگر باید از دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده  -
ها باید کامالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی براي برداشتن ظروف برخودار  دستکش. کرد
  .ید به اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشاندها با آن. باشد
ها خارج و سپس داخل و بیرون دستکش  بعد از پایان کار، ابتدا بیرون دستکش را با آب شسته وآنرا از دست -

  .ها بخصوص در بین انگشتان باید کامالً مورد توجه قرار گیرد نفوذ آب و پارگی آن. گردد شسته و خشک می
از قسمت پارگی و آلوده نمودن پوست بدن   کش محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفت لباس -
  .شوند 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 سوخت در ظروف و قوطی از ریختن مواد غذایی، آب و -
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 .سموم را پیش از پایان عمر مفید آن استفاده نمایید -

هاي آلوده به سم به همراه سایر البسه منزل خودداري نموده و از مواد شوینده، دستکش و آب  از شستشوي لباس -
 .ها استفاده نمایید گرم براي شستشوي آن

 .بالفاصله به پزشک مراجعه نماییددر صورت مسمومیت با سم  -

 .از تماس مستقیم با سم خودداري کنید -

 .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

  

  دستورالعمل اقدامات بهداشتی پس از مصرف سم 
  ارائه راهکارهاي بهداشتی پس از مصرف و یا مواجه شدن با سم  :هدف

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید -

  .پس از مصرف سم بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو دهید  -
 .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  -

 .هاي شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند  لباس  -

جود ندارد، هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگی و کش ها، آلوده به آفت اگر مقدار زیادي از لباس  -
 .باشد  هاي آلوده می ترین شیوه سوزاندن لباس مناسب

  

  دستورالعمل نگهداري و انبار کردن سم توسط کشاورز 
  ارائه راهکارهاي اجرایی در جهت نگهداري و انبار کردن سم :هدف

 .هاي حاوي سم در مقابل نور آفتاب خودداري نمایید از قرار دان بشکه -

 .امن و دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار داد ها را باید در محل آفت کش -

 .ها بایستی به دور از مواد غذایی نگهداري شود آفت کش -

 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند آفت کش -

 .ها را نباید در محوطه اتاقهاي نشیمن و خواب قرار داد آفت کش -

نند قابل استفاده باشند را نسبت به محصوالت جدید توا تر که می در انبارهاي نگهداري سم محصوالت قدیمی -
 .بندي نمایید اولویت
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  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 -

  
  دستورالعمل امحاء ظروف سم براي کشاورزان

  .باشد هکارهاي  اجرایی براي امحاي ظروف سم میارائه را :هدف
 .هاي خالی سم خودداري نمایید از دفن کردن قوطی -

 .هاي خالی سموم خودداري نمایید از آتش زدن قوطی -

 .بایستی کامالً شستشو گردد کش، ظرف آن می پس از تمام شدن آفت -

 .هاي خشک را باید در حدامکان کامالً خالی نمود ظروف آفت کش -

آوري شده و در جاي امن نگهداري نمایید تا در دسترس افراد  مواد باقیمانده و ظروف خالی سموم جمع تمامی -
 .غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند

 .ظروف خالی سم را پس از شستشو به توزیع کنندگان و یا فروشندگان سم تحویل دهید -

هاي دفن زباله و سایر  ها در محل ه آفت کشهاي سموم، ظروف خالی و اشیاي آلوده ب از خالی کردن باقیمانده -
 .آوري ضایعات خودداري شود هاي جمع مکان

ها و یا عرضه  آوري و به فروشگاه  مایع باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمع  کش ظروف حاوي آفت -
 .کنندگان سم تحویل داده شود

اري نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق آن در کش فنوکسی اسید خودد هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -
 .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 -

  
  دستورالعمل کاهش مصرف سم توسط کشاورز 

  ارائه راهکارهاي اجرایی در جهت کاهش مصرف سم توسط کشاورز :هدف
  .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  -
 .هاي مبارزه تلفیقی آفات استفاده نمایید براي کاهش مصرف سم از روش  -
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 هاپیوست

  برخی تعاریف مورد نیاز  -1پیوست 
ماحصل فرایندهایی است که در اثر گذشت زمان معین بر حسب نوع محصول در باغ، : اورزيشک محصول

مزرعه، گلخانه و یا مکان خاص تولید به دست می آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت 
میوه هاي محصوالت باغی شامل انواع سبزیجات و صیفی جات گلخانه اي، .گلخانه اي و قارچ خوراکی می باشد

گرمسیري و نیمه گرمسیري، میوه هاي معتدله، سردسیري و خشک، دانه ریزها، گیاهان دارویی، گلخانه اي و قارچ 
محصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه هاي غالت، حبوبات، دانه هاي روغنی، گیاهان علوفه اي، . خوراکی می باشد

  . یاهان قندي  می باشدگیاهان ریشه اي، گیاهان لیفی، گیاهان غده اي، گ
به نشانی گفته می شود که اجازه استفاده از آن، توسط : ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده 

سازمان بر اساس فرایند هاي تعریف شده در این دستورالعمل و استاندارد هاي ملی دستورالعمل صدور، تجدید، 
  .آالینده ها در محصوالت کشاورزي به متقاضی داده می شودتعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز 

ها با حدود مجاز تعیین شده در شود که عدم مطابقت آناي از مواد گفته میبه دسته :هاآالینده 
باقی مانده آفت کش ها، نیترات، فلزات : این مواد شامل. ملی مربوط، براي مصرف کننده مضر است) هاي(استاندارد

و موادي که براي مقابله با تنش هاي محیطی استفاده می ) سموم و زهرآبه هاي قارچی(وتوکسین ها سنگین، مایک
  .شود و برخی تنظیم کننده می باشند

شود که براي کنترل جمعیت و کاهش زیان ناشی از به ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می: هاآفت کش
  ).قارچ کش، علف کش، حشره کش و غیره: ندمان(عوامل خسارتزاي زنده استفاده می شود، 

شود که براي تامین عناصرغذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش به ترکیبات شیمیایی گفته می: کود شیمیایی
  ).کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه: مانند(رود، راندمان تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح به کار می

شود که براي سالمتی انسان و دام زیان بار بوده و اکثراً داراي جرم اتمی می به عناصري گفته: فلزات سنگین 
سرب، قلع، کادمیوم، : مانند(ذکر شده است  12968ها در استاندارد ملی ایران شماره باشند و حد مجاز آنباالیی می

  ).   آرسنیک و جیوه
ها است و در شرایط یکی برخی از قارچشود که حاصل فعالیت بیولوژبه سمومی گفته می: مایکوتوکسین ها

ها، اکراتوکسین، زیرالنون، داکسی آفالتوکسین: مانند(باشد، ویژه ایجاد شده و براي سالمت انسان و دام زیان بار می
 ...).نی والنول و

هاي هاي گیاهی که بر اساس دستورالعملهاي تشخیص آفات و بیماريبه آزمایشگاه: گیاهپزشکیکلینیک 
صادره از سوي سازمان حفظ نباتات، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان تایید صالحیت شده و از سازمان نظام 

  .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  1371تاسیس آزمایشگاههاي تجزیه خاك و گیاه در سال 

  . هاي وزارت جهاد کشاورزي را برعهده داردمقدار کود مورد نیاز بر اساس دستورالعمل
ه بر واحدي است مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي ک :شرکت خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي 

اساس نتایج آزمایشها و یا بررسی هاي میدانی و یا با استفاده از تجارب کارشناسی، توصیه هاي الزم  در زمینه 
فهرست کلینیک هاي گیاهپزشکی، . مدیریت و نحوه بهره برداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دهد

شاوره فنی و مهندسی کشاورزي مورد تائید آزمایشگاهاي خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه و شرکتهاي خدمات م
 . وزارت جهاد کشاورزي، همه ساله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم می شود

شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و مسئولیت کنترل کیفیت فرآیند و : مدیر کنترل کیفیت 
تأیید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت  محصول کشاورزي را عهده دار می باشد و طبق آیین نامه
مدیر کنترل کیفیت می . باشدمی داراي پروانه فعالیتمصوب سازمان ملی استاندارد ایران، تائید صالحیت شده و 

فرد معرفی شده باید تائیدیه صالحیت فنی در حوزه . تواند شخص متقاضی باشد و یا توسط او معرفی شود
. اي حد مجاز آالینده ها را از سازمان جهاد کشاورزي استان اخذ و به اداره کل ارائه نمایدمحصوالت کشاورزي دار

زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ خواهد ضمناً نحوه احراز صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط
  .شد

/ اکشناسی و تجزیه خاك و گیاهمدیر آزمایشگاه خ/ پزشکی تواند، مدیر کلینیک گیاه مدیر کنترل کیفیت می 
  . مدیر شرکت خدمات مشاوره فنی، باشد

هکتار و  50با سطح حداکثر تا) باغ و مزرعه، بصورت مجموعه واحد و یا مجموعه خرد(براي واحدهاي کشاورزي  
 با) گلخانه و واحدهاي پرورش قارچ خوراکی، بصورت مجموعه واحد و یا مجموعه خرد(براي واحدهاي کشاورزي 

  . هکتار، وجود یک مدیر کنترل کیفیت، الزامی است 10سطح حداکثر تا 
براي هر واحد بسته بندي محصوالت کشاورزي داراي نشان حد مجاز آالینده ها، یک مدیر کنترل کیفیت طبق 

  .، الزم می باشد1389،10،6آئین نامه تائید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مصوب 
شخصیت حقوقی است که داراي گواهی نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی تأیید : کنندهشرکت بازرسی 

  .صالحیت، باشد
آزمایشگاهی است که داراي تائیدیه از سازمان و یا گواهی نامه تائید : آزمایشگاه تایید صالحیت شده

  .صالحیت از مرکز ملی تأیید صالحیت، باشد
از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و سایر مراجع  به پروانه صادره: پروانه فعالیت 
  . صالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي براي فعالیت متقاضی، گفته می شود ذي
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هاي  رویکردي جامع نگر در کشاورزي با هدف توازن و تعادل تولید با جنبه : ICM(1(محصول مدیریت تلفیقی  
ی، توسط ترکیبی از اقدامات ازجمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب، استفاده اقتصادي و محیط زیست

  .  باشد می...) سموم، کود و سوخت و (ها  درست از نهاده
کد شناسایی واحد تولیدي و محصول کشاورزي است که توسط سازمان جهاد : کد شناسایی محصول 

مشخصات تولیدکننده، محصول، کلینیک، آزمایشگاه، شرکت، مبدا شود و بر اساس آن کشاورزي استان صادر می
و به منزله تائیدیه سازمان جهاد کشاورزي  تولید در سطح دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است

   استان می باشد،
  .باشدکشاورز می /واحد تولیدي/ بردارشامل بهره: متقاضی

ها در محصوالت کشاورزي طبق استانداردهاي ملی ایران غلظت آالیندهحداکثر مجاز : هاحد مجاز آالینده 
منظور از حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزي، فقط باقی مانده خود آن آالینده بوده و .  ذیربط می باشد

  .    متابولیت هاي آن را شامل نمی شود
حصول تلقی می شود و این حصار قادر طبق تعریف موسسه بین المللی بسته بندي، پوشش م: بسته بندي 

  : است تا مطلوبیت ها به شرح ذیل را ایجاد نماید
ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط برقرار کند و اطالعات را به او منتقل نماید ،کاال  

  .   را نمایش و سودمندي آن را نشان دهد
  . باشدت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع وابسته میکلیه محصوال: محصول خام کشاورزي 
تولید عبارت از یک جریان یا پروسه است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، دیده : تولید محصول 
هاي تولید به کاالها و خدماتی است که براي مصرف یا توان گفت تولید، عمل تبدیل نهادهبطور کلی می. شودمی

ها به به عبارت دیگر تولید محصول به جریانی اطالق می شود که عوامل تولید یا نهاده. گذاري، مورد نیاز استسرمایه
به تعبیر کلی تر به هر فعالیتی که باعث ایجاد . شوندها، تبدیل میکاالهاي دیگري به نام محصوالت یا ستاده

هایی مثل زمین، کود، آب و بنابراین عمل تبدیل نهاده. شودمطلوبیت در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته می
 .  سرمایه به محصوالتی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویند

                                                             
1Integrated Crop Management (ICM)  
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  ها گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده- 2پیوست 
فی بوده و هاي اخیر شاهد پیشرفتهاي شگرکشاورزي به عنوان تامین کننده اصلی غذاي مورد نیاز انسان در دهه

اطمینان از کیفیت و . توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید
هاي اخیر به جد مورد توجه مسئولین و برنامه هاي مختلف در سالسالمت محصوالت بویژه با توجه به مصرف نهاده

کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به . ت قرار گرفته استکنندگان این محصوالریزان بخش کشاورزي و مصرف
عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی می 

به عنوان گامی مهم در این عرصه محقق  ( crops certified)باشد و این مهم میتواند با تولید محصوالت گواهی شده 
ها در محصوالت یندهدستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آال" .شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید محصوالت گواهی شده، در سال  "کشاورزي
تخصصی، سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و  با اخذ نظرات معاونتهاي 1397

رسانها و شرکتهاي سازي فرآیندها و استفاده از خدماتبا هدف تسریع و بهره مندي از سامانه هاي نوین، ساده
خش زیر در ب. وري بخش کشاورزي مورد بازنگري مجدد قرار گرفتقانون افزایش بهره 2تخصصی موضوع ماده 

  . گردش کار اخذ نشان حد مجاز آالینده ها ذکر شده است
بایست براي ثبت نام از طریق لینک متقاضی اخذ نشان حدمجاز آالینده ها درمحصوالت کشاورزي می )1

 رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرسواقع در پایگاه اطالع "درخواست تولید محصوالت گواهی شده"

cerganic.maj.ir   مراجعه نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت
 .جهادکشاورزي دریافت نماید

  .پس از دریافت شناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر می بایست انجام گیرد )2
تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا (د نیاز متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارك مور )3

را در سامانه تکمیل و بارگذاري ) ، شناسنامه واحد تولیدي و فرمهاي مربوطه)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
 .یدمینما

رئیس مرکز خدمات جهادکشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریافت شده، نسبت به تائید و یا عدم  )5
 .تائید مدارك، اقدام و نتیجه را به متقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال می نماید

ترل در صورت تایید مدارك توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کن )6
  .کیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می نماید

  . مدیر کنترل کیفیت می بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اقدام نماید )7
متقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت هاي بازرسی ذي صالح معرفی شده در سامانه اقدام می  )8
  .نماید
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آوري و تکمیل مدارك بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمععقد قرارداد میکننده پس از شرکت بازرسی )9
بندي، انبارش، مشخصات بسته -برداري از محصول بفرم گزارش بازرسی و نمونه -الف .زیر در سامانه اقدام نماید

خیزي خاك و فرم هاي تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی حاصل-ترابري و عرضه نهایی محصول ج
ارائه حداقل یک سري نتایج آزمون -فرم تاییدیه روند تولید محصول ه -تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت د

  )هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکششامل باقیمانده آفت(ها قبولی آالینده
شامل باقیمانده آفت ( ینده هاشرکت بازرسی کننده پس از دریافت حداقل یک سري نتایج آزمون قبولی آال )10

در صورت انطباق آنها با استانداردهاي ملی به همراه مستندات  )هاکشها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسین
  .نمایدمربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام می

ت به بررسی مدارك و مستندات اقدام و در بایست نسبسالمت غذاي استان می مسئول محیط زیست و )11
  .صورت تایید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید

زیست و سالمت غذا با امضاي رئیس سازمان جهاد کشاورزي کد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط )12
  . .ر عالیم استاندارد اعالم میگردداستان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت ارائه به کمیته صدو

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

م و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت بررسی مقدماتی مدارك توسط اداره کل استاندارد استان انجا )14
شرکت بازرسی کننده موظف است پس از دریافت . کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد شدبازرسی

، اقدام و پس از تکمیل آن، براي طرح در )ها(نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیري رفع نقص
  . ره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نمایدکمیته عالئم، به ادا

ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد کشاورزي استان در صورت عدم تائید مکتوب رفع نقص )15
ها درمحصوالت کشاورزي، توسط اداره کل استاندارد، در جلسه کمیته عالئم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده

  .ادر نخواهد شدص
درصورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته عالئم و طرح موضوع در  )16

  .کمیته اقدام می نماید
درصورت تائید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد، متقاضی می بایست نسبت به عقد قرارداد صدور  )17

  .ها درمحصوالت کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نمایدپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده
درصورت تائید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیته امور عالئم، اداره کل استاندارد، پروانه  )18

  .نمایدهاي از آن را براي سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال میکاربرد را به متقاضی تحویل و نسخ
  .شودرسانی میدر هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطالع )19
ها درمحصوالت نشان حد مجاز آالینده"دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ده رقمی را در ذیل  )20

  بندي محصول درج نمایدبستهو نیز کد شناسایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزي استان را بر روي  "کشاورزي
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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

رخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك به ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید د 2حداقل  )22
  .اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نماید

در صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آالینده ها در  )23
  .زمینه مرتبط با دامنه کاربرد نمی باشد

 48اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت  متقاضی پس از وصول ابالغ )24
ها در محصول کشاورزي براي همان محصول ساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده

ب را جهت درج در اداره کل استاندارد استان مرات. و تحویل پروانه ابطال شده به اداره کل استاندارد اقدام نماید
  .نمایدسامانه به سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم می

در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش بازرسی ) کنندهدر صورت بروز اختالف بین متقاضی و شرکت بازرسی )25
متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و یا معاون ذیربط ایشان و ) موضوع در کمیته مشترك حل اختالف(

مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اداره 
روز  5ضمناً این کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت . مطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می گیرد(کل

مسئولیت تشکیل . تقاضی و شرکت بازرسی، اعالم نمایدکاري نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به م
کمیته مشترك حل اختالف، بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته مشترك حل اختالف، قطعی و 

  . الزم االجراست
فارغ  :باشدباتوجه به دستورالعمل مذکور نحوه احراز صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت بشرح زیر می )26

هاي آموزش فنی و توانند در دورههاي کشاورزي واجد شرایط با مدرك کارشناسی و باالتر میصیالن رشتهالتح
این افراد پس از طی . تخصصی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میشود شرکت نمایند

ه اداره کل استاندارد استان براي اخذ دوره هاي آموزشی و احراز صالحیت فنی بعنوان افراد منتخب جهت معرفی ب
ها از طریق سازمان جهاد کشاورزي هر زمان، مکان و نحوه برگزاري دوره. شوندپروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی می

  .استان اعالم خواهد شد
بایست نسبت به افراد داراي پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبال موفق به اخذ پروانه شدهاند، می )27

 .هاي فنی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم می شود شرکت نمایندندن دورهگذرا

هاي تجزیه خاك و آب و گیاه در صورت احراز شرایط و آزمایشگاه پزشکی،هاي گیاهمدیران کلینیک )28
توانند به عنوان مدیر زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میگذراندن دوره هاي فنی اعالمی از طرف دفتر محیط
 .کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند
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 با تاکید بر تولید محصوالت گواهی شده (ICM) هاي مدیریت تلفیقی محصوالتروش - 3پیوست

در شرایط کنونی تولید محصوالت کشاورزي و با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع، امنیت و 
سالمت غذا  عالوه بر سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در عملیات مرسوم کشاورزي  باید به  دو مرحله مهم و 

در این پنج ) ICM1(تلفیقی محصول مدیریت تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز توجه داشت، طرح 
مجموع نیازهاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کنترل آفات، نحوه . شودمرحله خالصه می

کاشت و برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در بازارهاي 
کشور و خارج از کشور،  و نقل، نگهداري و انبارداري، توزیع محصول در سطح شهر،داخلی و خارجی، نحوه حمل 

  . شود محصول خوانده می) تلفیقی(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  نهایت افزایش عملکرد مورد توجه بودند، زیراخاك و کنترل آفات و در 
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه  اما .حاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم بود

آلودگی منابع خاك و روزافزون مصرف کنندگان براي مواد غذایی سالم و باکیفیت، توسعه پایدار و کاهش   تقاضاي
مدیریت   اجراي .به عنوان یک روش مدیریتی تاثیر گذار مد نظر قرار گرفت  ) ICM(آب،  مدیریت تلفیقی محصول

باشد، با کاهش مصرف که تضمین کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم می عالوه بر آن) ICM(تلفیقی محصول
تواند  نیز می  ها و انرژي مصرفی ا توجه به سایر ابعاد کاهش مصرف نهادهکود و سم منجر به افزایش درآمد کشاورز و ب

   .درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد
 

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است )ICM( مدیریت تلفیقی محصول

ترکیب شده و تولید اقتصادي محصوالت زراعی را با هاي مدرن و مناسب هاي سنتی با تکنولوژيبهترین روش
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین محیط زیست . رساندمدیریت زیست محیطی مثبت به تعادل می

 .باشدو کشاورزي است و یک رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت مواد مغذي، : عبارتند از) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول
-با بهترین روش) ICM( هاي مدیریت تلفیقی محصولهر یک از این مولفه. باشدمدیریت آفات و مدیریت مالی می

 . پوشانی وجود داردکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(هاي مدیریت 

تواند براي کاهش فرسایش خاك و تحرك مواد مغذي، جلوگیري از افزایش کشت میبه عنوان مثال، تناوب در 
 .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 مانند خواهند داشت و در نهایت، سپس بهبود استفاده از منابع در مزرعه و کاهش وابستگی به نهاده

هاي مدیریتی به منظور ها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و  اعمال بهترین شیوهکشها و علفکشکود، آفت

                                                             
1 Integrated Crop Management  
2 Best Management Practices 
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نهایت منجر به دستیابی به یک استراتژي بلندمدت و وري و به حداقل رساندن آلودگی است که در افزایش بهره
 .پایدار براي کل مزرعه خواهد شد

کاهش و یا . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM( یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول
ر منجر به کاهش جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امکان پذیر نخواهد بود، اما این ام

 .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
-می)  ICM(محصولبنابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی . گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش تولید . تواند در نهایت به عنوان یک روش سازگار بین دو نوع نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیرد
حداکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیست محیطی در مقابل نگرش تولید مقرون به 

 .  کشاورزي خواهد بود صرفه، اقتصادي و با امنیت کافی براي محصوالت

کند و را دشوارتر می) ICM( رسد ولی تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولاین تعریف گرچه آسان به نظر می
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(این موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید یکپارچه 

) IWM5(هاي هرز ، مدیریت یکپارچه علف)IDM4(رچه بیماریها ، مدیریت یکپا)IPM3(مدیریت یکپارچه آفات 
 . دشوارتر نیز خواهد شد)  IWRM7(منابع آب  و  مدیریت یکپارچه) INM6(مدیریت یکپارچه حاصلخیزي 

 .در شکل زیر نشان داده شده است)  ICM(رابطه بین این اصطالحات و مدیریت تلفیقی محصول
 

 
 و اصطالحات مرتبط)  ICM(تلفیقی محصولارتباط بین مدیریت  - 56شکل 

 
IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصولتوانند به عنوان مولفهمی )ICM ( در نظر گرفته شوند

هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري، تمرکز هاي هرز و جنبهها، علفکه به طور خاص بر روي مدیریت  آفات، بیماري
محصور  IFS / IPرا پوشش داده و به نوبه خود توسط  IPMبسته ) ICM( ت تلفیقی محصولبنابراین مدیری. دارند

                                                             
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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از لحاظ فنی، اگر دام وجود داشته باشد، . شوداشتباه در نظر گرفته می ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . شده است
IFS  یاIP ت تلفیقی محصولباید استفاده شود، ولی بدون در نظر گرفتن وجود دام در مزرعه، مدیری )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 محدود 
براي یک محصول انجام شود، به جاي آن که عملیات مدیریتی ) ICM( در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. است

شود مانند هاي کشاورزي و مدیریتی براي کل مزرعه به عنوان یک جمعیت واحد به کار برده میکلیه عملیات
 .عملیات کاشت و برداشت

 :باشددر نظر گرفتن موارد زیر یک شروع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید محصوالت 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

 امل فعالیت آفات، نیازهاي آبیاري و مشکالت زهکشی و همچنین شناسایی مشکالت تولید محصول ش
 .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 کاربرد جمع
 .کش و کود، و آفات اصلی موجود در منطقهآفت

 

 نهتجزیه و تحلیل سود و هزی

 .پیگیري و بررسی تصمیمات مدیریتی پس از فصل تولید براي بهبود سودآوري
 

 هاي تولیدهاي مدیریتی براي کاهش ورودي  به محلگزینه

- تواند موجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهرههاي کاهش مصرف مواد شیمیایی میاستراتژي
ها و طراحی مجدد سیستم از نوع، میزان و زمان مصرف صحیح وروديوري در استفاده افزایش بهره. وري  گردد

  .باشدها میکاشت و برداشت براي کاهش وابستگی به ورودي
 

 هاکارایی ورودي

ها شامل کاهش شخم؛ کاهش مصرف کود و  وري از وروديهاي مناسب براي به حداکثر رساندن بهرهاستراتژي
هاي تحمل آفات، شناخت آستانه اقتصادي براي هر ورودي،  استفاده از هها، استفاده مناسب از آستانآفت کش

بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خاك، و حداکثر سازي تعامالت بین خاك و مدیریت ها براي پیشمدل
شود، هاي ورودي میاي در هزینهجویی قابل مالحظهکاهش کشت تک محصولی باعث صرفه. باشدمحصول می

در ابتدا به عنوان ابزاري براي مدیریت آفات کشاورزي توسعه یافته است و پس از آن ) ET(هاي اقتصادي نهآستا
  .ها، کود و آبیاري نیز اعمال شده استهاي هرز و بیماريهاي تولید مانند علفبه سایر مولفه
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والت گواهی براي استفاده در محص) 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 با برچسب و نیز از نظر غلظت آالیندهمحتوي 
براي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد استفاده . باشدمواد کودي بدون شماره ثبت ممنوع میباشند و استفاده از 

به دوطریق می توان اقدام نمود اول با مراجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کودي کشو موسسه تحقیقات 
روش دوم استفاده . م یا شماره ثبت اصالت ماده کودي را جستجو نمودو درج نا www.swri.ir خاك و آب به نشانی 

خریداران می توانند  شماره ثبت مندرج برچسب روي بسته کود مورد نظر را به شماره  از سامانه پیامکی است که
 .پیامک کنند 3000646424

  
  فهرست سموم مجاز -ب

سموم مجاز براي مصرف در کشت خربزه به بخش سبزي هاي هرز و ها، علفبیماري جهت دریافت فهرست آفات،
هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشهاي توصیه ها و علففهرست آفات و بیماري "و صیفی نشریه

مندرج در پایگاه الکترونیکی سازمان حفظ نباتات کشور به نشانی الکترونیکی  "شده جهت کنترل آنها
https://ppo.ir  مراجعه شود . 
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 هاي تجزیه خاك، آب و گیاه  روش -5پیوست 

  تجزیه خاك، آب گیاه و کودهاي روش -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 سالم و گواهی شدهکشهاي استخراج و آنالیز باقیمانده آفتروش - ب
به شماره  1392ها در محصوالت کشاورزي در سال کشباقیمانده آفتگیري هاي اندازهاستاندارد ملی براي روش

- ها به روش کروماتوگرافی گازيکشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه- مواد غذایی با منشا گیاهی "با عنوان  17026
یلی و جداسازي استونیتر /طیف سنجی جرمی متوالی پس از استخراج –یا کروماتوگرافی مایع /طیف سنجی جرمی و

لذا این . تهیه و تدوین شده است  "روش آزمون-روش کچرز- (dispersive SPE)پاکسازي با فاز جامد پخشی 
 BS- EN15662- 2008-Foods of plant "استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با عنوان 

origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile 
extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-method"   ترجمه و تدوین شده

ها از محصوالت کشاورزي محسوب کشسازي روش استخراج باقیمانده آفتاست به عنوان بهترین مرجع یکسان 
لینک دسترسی (هاي آبی و خاك نیز قابل کاربرد می باشدتغییرات براي نمونهشود بعالوه این استاندارد با کمی می

 )http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946 :به این استاندارد عبارت است از
 
 

  نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شدهآنالیزهاي مورد  - 20جدول 
 توضیحات تواتر اندام زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 
 نیترات
 نیترات

 هنگام برداشت
 هنگام برداشت

 بخش خوراکی
 بخش خوراکی

 هرساله
 هر ساله

با هدف کنترل حد مجاز  آالینده ها 
 در محصول

2 

 فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb 
Cr 

 
برداشت هنگام  

 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

3 

 عناصر  غذایی ضروري
N 
P 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu 
B 

زمان توصیه شده براي 
 برگ زدن گیاه

نیاز بر اساس   بسته
درخواست کارشناس 

 توصیه کودي
 با هدف مدیریت تغذیه گیاهی
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  می هماهنگ کنندگان کارگروه اصلیفهرست اسا
  آقاي دکتر کامبیز بازرگان  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي

  آقاي دکتر سعید سعادت  دفتر محیط زیست وسالمت غذا
  محمد حسین کریمی آقاي مهندس  دفتر محیط زیست وسالمت غذا

  
  هماهنگ کنندگان و دبیران تخصصی موسسات مادري

  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 
  سارا سنجانی خانم دکتر

  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
  ، آقاي دکتر ابوالفضل گلشن تفتیمومن آقاي مهندس رضا فامیل   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

   
  

  

  عنوان نگارندگان
 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 

   هاگردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده      سعید سعادت

 مدیرت تلفیقی محصول   شهرام امیدواري

 معرفی محصول و شرایط عمومی و اختصاصی تولید آن  رامین رافضی

   
  رامین رافضی و میر ناصر نویدي   علیرضا سید جاللی، سید

 قبل از کاشت   مدیریت

 ویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شده

  مناسب میاقل
  نیزم انتخاب

 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

 ، سعید ظریف نشاطرامین رافضی 

  خربزه دیتول نظام در کاشت و يساز آماده تیریمد
  خربزه مناسب کاشت بستر هیته

 مناسب ارقام شنهادیوپ  خربزه ارقام مختلف اتیخصوص

  روشهاي کاشت خربزه 
  تراکم کاشت
  تاریخ کاشت

  آبیاري هنگام کاشت
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 ، فرهاد رجالی، سید علی غفاري نژادرامین رافضی 

  مدیریت داشت محصول
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

 تجزیه آننمونه برداري گیاه و 

  راهکارهاي مدیریت عالئم بیش بود وکمبود عناصر غذایی در محصول و
 محصوالت بر دیتاک با اهیگ و خاك آزمون اساس بر يکود هیتوص و جینتا ریتفس
  شده یگواه

  در محصوالت گواهی شده) نیترات و عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده حامد رضایی، یوسف رضا باقري

  
  آبیاري براي تولید محصول مدیریت 

  حامد رضایی

معرفی عوامل محیطی و تنشهاي موثر غیرزنده محیطی بر محصول و چگونگی 
  مقابله با آنها

  يشور
  دما تنش

عزیز شیخی گرجان، حسین عظیمی، کاوه بنانج، سید حسین 
  زاده ترابی، محمدحسن هادي

مدیریت آنها به منظور تولید زا زنده محیطی و معرفی عوامل زنده خسارت
  محصول گواهی شده

  پروین شرایعی
  مدیریت برداشت و پس از برداشت

  کیولوژیزیف یدگیرس زمان با مرتبط يها شاخص برداشت تیریمد

 محصوالت )...و يگذار برچسب ،يانباردار ،يبند بسته( مدیریت پس از برداشت  پروین شرایعی
  شده یگواه

  ها و مالحظات زیست محیطیتوصیه   محسن مروتی 
پزشکی، ، مؤسسه تحقیقات گیاهمؤسسه تحقیقات خاك و آب

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات 
  باغبانی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي

  منابع مورد استفاده

  
  پیوست ها

  سعید سعادت، محمد حسین کریمی
  نیازبرخی تعاریف مورد - 1پیوست
  گردش کار دریافت نشان حدمجاز - 2پیوست

با تاکید بر تولیدات ) ICM(روشهاي مدیریت تلفیقی محصوالت- 3پیوست  شهرام امیدواري
  محصوالت گواهی شده

براي استفاده در ) کود،بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز  - 4پیوست  موسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
  محصوالت گواهی شده

  روشهاي تجزیه خاك،آب،گیاه،کود و آفت کش - 5پیوست  وحیده مهدوي، حامد رضایی
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