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 1                                                                                                    دستورالعمل تولید پرتقال 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

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

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

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

رغم توسعه، امنیت ها به حدي بود که علیاي ناپایداري اکوسیستمهنشانه. هاي متعددي گردیدبه بروز ناپایداري
امنیت غذایی با مفهوم تأمین غذاي کافی، سالم و مغذي براي . غذایی انسان در معرض تهدید جدي قرار گرفت

هاي مختلف مورد ها بر اساس ترجیحات غذایی از جمله مفاهیمی است که در زمانهمه افراد جامعه در همه زمان
- شود مواد غذایی کشاورزي بسیاري به دلیل مصرف نادرست نهادهدر موارد بسیاري مشاهده می. أکید بوده استت

هاي شیمیایی ، آلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك و آب و مدیریت نادرست دچار آلودگیها همانند کود و سم
گردد تا جایی که هم اکنون نگرانی میکروبی میهمانند نیترات، نیتریت، فلزات سنگین، باقیمانده سموم و آلودگی 

در چنین شرایطی در . هاي اصلی مردم تبدیل شده استاز کیفیت محصوالت کشاورزي به یکی از دغدغه
توان به از جمله آنها می. هاي متنوعی براي گواهی محصوالت کشاورزي تعریف گردیدکشورهاي مختلف سامانه
در کشور ایران نیز تولید محصوالت گواهی شده در قالب . رگانیک اشاره نمودو ا) GAP( 1عملیات کشاورزي خوب

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

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

در همین راستا و براي عملیاتی نمودن . تصویب گردید 7/3/97نندگان مورد بازنگري قرار گرفت و در مورخ کتولید
راه اندازي ) cerganic(موسوم به سرگانیک  پایگاه اطالع رسانی محصوالت ارگانیک و گواهی شدهآن 

  .گردید
هاي فنی تولید یاز به در اختیار داشتن دستورالعملها نبراي اجرایی و عملیاتی نمودن گواهی حد مجاز  آالینده

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

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

، مؤسسه حقیقات خاك و آبتحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به ویژه مؤسسه ت
                                                             
1 Good Agriculture Practice (GAP) 
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تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات مؤسسه پزشکی، تحقیقات گیاه
اي از زیست و سالمت غذا تهیه و تدوین شد که نسخهفنی و مهندسی کشاورزي و به درخواست دفتر محیط

  . ددگرگواهی شده ارائه می پرتقالدستورالعمل تولید 
  

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

به عنوان گامی  1تواند با تولید محصوالت گواهی شدهاین مهم می. باشددستیابی میو مدیریت صحیح و علمی قابل 
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز « .ن عرصه محقق شودمهم در ای

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ها در محصوالت کشاورزيیندهآال
هاي بهره مندي از سامانه این دستورالعمل با. مجدد قرار گرفت مورد بازنگري 1397محصوالت گواهی شده، در سال 

هاي تخصصی، فرایند دریافت نشان حد مجاز را ها و شرکترسانسازي فرآیندها و استفاده از خدماتنوین، ساده
رسانی محصوالت گواهی شده و و یا پایگاه اطالع 2براي اطالعات بیشتر به پیوست . تسهیل و تسریع نموده است

 . توان مراجعه نمودمی cerganic.maj.irارگانیک به آدرس 

  
  )ICM(مدیریت تلفیقی محصول  -3

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

هاي نوین و مناسب تلفیق شده و هاي سنتی با فناوريدر این نوع مدیریت، بهترین روش. دهدکشاورز را بهبود 
این نوع مدیریت بر مبناي درك . رساندمحیطی به تعادل میتولید اقتصادي محصوالت زراعی را با مدیریت زیست

ی به تعادل و توسعه پایدار زیست و کشاورزي است و داراي رویکرد کل مزرعه در دستیابتعادل پیچیده بین محیط
عبارتند از مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت ) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول  .باشدمی

هاي ها با بهترین روشهر یک از این مؤلفه. باشدها و مدیریت مالی میعناصر غذایی، مدیریت آفات و بیماري
نهایت منجر به دستیابی به استراتژي بلندمدت و پایدار براي کل کشاورزي مرتبط بوده و در  BMP(2(مدیریت 

  . مراجعه نمائید 3براي اطالعات کامل و بیشتر به پیوست . مزرعه خواهد شد
  
  اختصاصی تولید آن شرایط عمومی و وپرتقال معرفی  - 4

 شمال شرقی نآ اصلی موطن و فیلیپین و اندونزي مالزي، شامل آسیا شرقی جنوب کشورهاي مرکبات منشا

 تا آسیا جنوب شرقی از را فرضی خطی اگر که گفت باید مرکبات منشأ بیان در. است شده عنوان برمه شمال و هند

                                                             
1 Certified Crops 
2 Best Management Practice 
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 انواع شیرین، و ترش هايگونه خاستگاه و شمالی قسمت در نارنگی انواع منشأ بگیریم، درنظر قاره این شرقی شمال

  )1 شکل (میگیرد قرار خط این وبیجن بخش در نیز دارابی و بالنگ لمون، و الیم
  

  
  .دهدشه جغرافیایی که مسیر خط فرضی را نشان میقن –1شکل 

 
اي و به گیاهانی بوته  Aurantioideaeو زیر خانواده  Rutaceaeمرکبات  از خانواده  :گیاهشناسی مشخصات

 8تا  4گل از  هر و است غوانیار به مایل سفید هاگل. برگ متراکم یا درختی هستند شکل درهتچه اي با شاخ و
. پرچم تشکیل شده است 32تا  16کاسبرگ و  5تا  4 )بر حسب رقم( گلبرگ ضخیم یا سفید، قرمز یا ارغوانی رنگ

. کنندمی جلب خود به را زنبورعسل ویژه به حشرات توجه فراوان، شهد داشتن و معطر بودن طرخا به مرکباتي هاگل
، (C. reticulata) ، نارنگی(Citrus sinensis) پرتقال انواعرا در بر می گیرد و شامل  اهمیوه از بزرگی گروهت مرکبا
  .شودمی C. grandis)( ، و دارابی(C. paradist) ، گریپ فروت(C. limon) ، لمون(C. aurantifolia) لیمو

 
   باردهی فیزیولوژي 

هاي گونه اغلب .است خاك رطوبت و دما ویژه به محیطی عوامل تأثیر تحت شدت به مرکبات گلدهی زمان
 این نواحی در. دهندمی گل بهار اوایل در و سال در یکبار فقط سرد، هايزمستان با نیمه گرمسیر نواحی در مرکبات

 دو هر(قبل  سال رویشی هايشاخه روي جانبی، هايجوانه در ها،گل. گیردمی صورت پاییز اواخر در انگیزي گل

 چندین طول سال در درختان است ممکن ساحلی و گرمسیري نواحی در. آیندمی وجود به) هتابستان و بهاره رشد

 طوالنی خشکی یک دوره از بعد آبیاري یا بارندگی. باشند داشته طوالنی بسیار گلدهی دوره اینکه یا و داده گل بار
 .ق شودمناط این در مرکبات گلدهی سبب توانندمی هابیماري همچنین و )روزه 30 حداقل(

مرکبات در   .شود حذف باید درخت، بیشتر نمو امکان منظور به دوم و اول هايسال هايمیوه  مواقع بیشتر در
 زیادي بسیار تعداد اگرچه مرکبات سالم درخت یک .رسندمی میوه تولید در خود توانایی حداکثر به سالگی 20-10

 یا و تمام اگر بر این، عالوه دهدنمی میوه به را آنها تمام تبدیل اجازه درخت غذایی ذخایر اما ،کندمی تولید گل

 نخواهد را میوه از حجم عظیم این نگهداري براي الزم فیزیکی تحمل درخت شود، تبدیل میوه به هاگل اعظم بخش

 شوندنمی تبدیل میوه به و ریزش کرده گلدهی دوران ابتداي همان درها گل از توجهی قابل درصد بنابراین،. داشت

 این به. شوندمی جدا درخت از خود اولیه نمو مراحل همان در نیز شده تشکیل تازه هايمیوه از توجهی قابل تعداد و
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 قابل میوه به گل هايجوانه درصد یک کمتر از گاهی هاپرتقال در و درصد هفت فقط هالمون در مثالً ترتیب،

  .شد خواهند تبدیل برداشت
 

  مدیریت قبل از کشت -5
  تولید محصول گواهی شده هاي مهم در انتخاب محلویژگی -5-1
  اقلیم مناسب -1- 5-1

سه  درتوان می  را ایران مرکبات خیز نواحی  شودمی مربوط پیش سال 400 حدود به ایران به مرکبات ورود
 :نمود خالصه زیر منطقه

شمالی  درجه 37 جغرافیایی عرض رد که)  گلستان و گیالن مازندران، هاياستان(خزر  دریاي سواحل  -الف
کشت  براي مناسب اقلیم ایجاد باعث خزر دریاي به نزدیکی اما نیست نیمه گرمسیري مناطق جزء و دارد قرار

 30 آن تابستانه خشکی يدوره ومتر میلی  1200 تا 800 بین منطقه، این يسالیانه بارندگی میزان. است مرکبات

  ).2شکل ( است ساحل و دشت کوهپایه، مناطق شامل خزر یايدر ساحلی نوار. است روز 60 تا
  

  
  سواحل دریاي خزر) چپ(و دشت ) راست(اي کاشت مرکبات در نواحی کوهپایه - 2شکل 

  
 و خاك فرسایش و آبشویی خاك، کم عمقبافت سنگین،  آب، کمبود بهتوان می کوهپایه نواحی مشکالت از

 سطح قبیل از مشکالتی نیز ساحلی و دشت نواحی در. کرد اشارهها الس  برخی دراحتمال تنش سرما و یخبندان 

احتمال تنش سرما و و زیاد به ویژه در مناطق شرقی آهک باال و اچ پ مانداب سطحی، ،و نوسان آن باال ایستابی
 .دارد وجود سالها برخی در یخبندان

 منطقه در این: )خراسان و بویراحمد و یلویهکهگ ایالم، کرمانشاه، کرمان، فارس، هاياستان( مرکزي ناحیه  -ب

تنش خشکی، رطوبت نسبی پایین،  بهتوان می  آن بارز مشخصات از و دارد قرار شمالی درجه 33 جغرافیایی عرض
هاي تابستان  ابري، روزهاي بودن کم آن، نامنظم پراکنش و )مترمیلی 300 تا 100( بارندگی بودن مقدار پایین ،

 تولید عمده قسمت آمدن پایین. باال، اشاره کرد آهک، باالاچ پ غبار، و گرد ،گرم بادهاي وزش با هگرم همرا بسیار

   .کرد اشاره اخیر هايسال در آب کیفیت به مربوط مرکزي نوار مرکبات
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  کاشت مرکبات در ناحیه مرکزي کشور -3شکل 

  
ي درجه 23 ازتر پایین جغرافیایی عرض رد بخش این )عمان دریاي سواحل و هرمزگان( جنوب ساحلی نوار  -ج

  واچ  پ بودن باال. است گرم بسیار هايتابستان داراي وندارد  یخبندانمعموال تنش سرما و  و دارد قرار شمالی
 این درهاي توسعه مرکبات محدودیتترین باال از مهم نسبی رطوبت و همچنین آب، سختی و شوري خاكشوري 

 .شود می داده ترجیح مرکبات انواع سایر به نسبت لیمو و الیم انواع موالاست و مع کشور از بخش

  

  
  )نازدشت بندرعباس( کاشت مرکبات در نوار ساحلی جنوب - 4شکل 

  
 اکولوژي نیازهاي

 اقلیم

. استمرکبات  جمله از میوه هايباغاحداث  محل انتخاب در کنندهتعیین عامل مهمتریناولین و  ،هوا و آب
ل طوی از جمله عوامل اقلیم ،باغ احداث محل تعیین مورد در گیريتصمیم هرگونه ازشود قبل وصیه میبنابراین ت

، میانگین و توزیع بارندگی، روزهاي آفتابی، حداکثر و زمین بلندي و پستی دریا، سطح از ارتفاع جغرافیایی، عرض و
  .مطالعه شوند...  و شی هواهاي دما، تنش گرما، تنش سرما و یخبندان، رطوبت نسبی، زهکحداقل
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 حرارت درجه

، هستند و یخبندان سرما تنش به حساس و گرمسیري نیمه و گرمسیري نواحی بومی مرکبات که آنجایی از
رخداد  تنش سرما و یخبندان    یا احتمال عاريشود که  انتخاب مرکبات باغ براي احداث که محلیشود توصیه می

 است سلسیوس درجه 13 دماي محدوده مرکبات در نمو و رشدهاي فعالیت  شروع. در آن منطقه بسیار کم باشد

  مرکبات مختلف هايگونه و ارقامتحمل . شوددهی میگل و برگ مرحله وارد گیاه دما، افزایش با بهار فصل در که
 مرکبات مانندهاي مختلف درختان اندام دماي بحرانی برايبه تنش سرما و یخبندان متفاوت است به طوري کلی 

تنه، بازوهاي اصلی و درجه و براي  -2±1 با توجه سن برگ و میوه حدود ، براي میوه و برگ1±1 ها حدودگل
-میو اندام گیاهی  با توجه به ژنوتیپ، سنحدود بحرانی  این البته  درجه گزارش شده است - 4±1 فرعی حدود

تر برود، میوه دچار خسارت درجه پایین - 2/2ساعت از  4زمانی که دماي هوا بیش از . تواند بسیار متفاوت باشد
 در تنها درخت رشد و بوده سلسیوس درجه 50 حدود مرکبات براي تحمل قابل دماي حداکثر. شودسرمازدگی می

در  .دانست بهینه را درجه 32 تا 21 محدوده توانمی لحاظ این از. گیردمی صورت سلسیوس درجه 40 تا 13 دامنه
 داشته باشد، وجود نیز آب کمبود اگر و شده محدود سلسیوس درجه 40 از باالتر دماي در درخت رشد حال هر

 .شد خواهد بیشتر بسیار درخت به وارده خسارت شدت

  بارندگی

موثر  باغ مرکبات محل انتخاب در که است دیگري مهم موارد از آن پراکنش همچنین و ساالنه بارشمیانگین 
 بارندگیبه طور کلی . کرد استفاده باغ آبیاري و زهکشی هايسیستم طراحی درتوان می آن از همچنین واست 

- بارش وقوعرا تامین کند  درختان این آبینیاز تواندمیمناسب  پراکنش با مترمیلی 1850 تا 1250 حدود سالیانه
موجب  تواندمیوه، می برداشت از قبل مرحله و میوه تشکیل و دهیگل دوره در و یا تداوم زیاد آن سنگین هاي

  .شود میوه کیفیت افتکاهش تشکیل میوه و همچنین 
  نسبی رطوبت

تر پایینرطوبت نسبی . درصد است 70تا  30به طور کلی دامنه رطوبت نسبی مناسب براي مرکبات از حدود 
-نازكه میو پوست زیاد،نسبی  رطوبتدر  دیگر طرف از و شدخواهد  میوه پوست درتري مطلوب رنگ تولید موجب

 گرم بادهايش وز باهمراه اگر  ویژهه ب رطوبت نسبی بسیار پایین. شودمی تردارآبنیز  آن گوشت و شده ترصاف و تر

 طرف از. دشوت درخ و زایشی رویشیهاي اندام رشد توقف یا کندي همچنین و میوه آبتواند تلفات می باشد،

 همراهرا تشدید کند به ویژه اگر  و باکتریایی قارچیبیمارهاي  یوعشامکان  تواندمی بسیار زیاد نسبی رطوبتپ دیگر

  . باشد نیز ي باالدما با
  باد

توصیه  بنابراین. است باد ،مرکبات تولید احداث باغ، پایداري و کیفیت در محدودکننده عوامل ازدیگر  یکی
ش وز شدت چه هر. گیرد قرار  بررسی مورد  زاخسارت بادهايوزش  مدت و شدت باغ، احداث  زمان در شودمی
ي هابخش به آنها سایش اثر در هامیوه خراشیدگی از ناشی هايخسارت احتمال بروز باشد، بیشتر منطقه یک در باد

افشانی در گرده تواندشدید در زمان گلدهی و تشکیل میوه می بادهايهمچنین وزش  .است بیشتر درخت مختلف
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و شدید معموال  دائمی بادهاي در برخی ارقام مرکبات شود میوه تشکیل صددر کاهش سبب واختالل ایجاد کند 
ک خش و گرم بادهاي. کنندمی خارج معمول حالت از تاج را رشد و شوندمی جوان درختان و هانهال شدن کج سبب

تشدید  و سرشاخه هاي جوان خشکیدگی ها،برگ پژمردگیاز جمله  نیز ممکن است سبب خسارت به درختان
هاي تنش سرما و یخبندان را تواند موجب خسارتمی نیز شدید یا مالیم سرد بادهاي. میوه شوند و گل زشری

  . آورده شده است 1جدول در  پرتقالبراي درختان  نیازهاي اقلیمیدامنه طور کلی ه ب .افزایش دهد
  .باشدمی 1با توجه به موارد باال و بطور کلی نیازهاي اقلیمی پرتقال مطابق با جدول 

  
  نیازهاي اقلیمی براي مرکبات - 1جدول 

LANDSCAPE AND SOIL REQUIREMENTS –CITRUS 

Climatic Characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 

 
S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

Mean annual temp. (°C) 26 - 30 
26 - 22 

30 - 33 
22 - 19 

33 - 36 
19 - 16 

36 - 39 
16 - 13 - > 39 

< 13 
No. of months with mean 

temp. > 38 (°C) 0 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 6 - > 6 

No. of months with mean 
temp. <13 (°C) 0 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 6 - > 6 

Absolute min. temp. (°C) > -3 -3 - -4 -4 - -7.5 -7.5 - -9.5 - < -9.5 

Mean temp. in the 2 
months after harvest (°C) 

13 - 10 
13 - 15 

10 - 8 
15 - 18 

8 - 6 
18 - 20 

6 - 4 
20 - 25 - < 4 

> 25 

Relative humidity of 
coldest month (%) < 30 30 - 60 60 - 90 > 90 - - 

Relative humidity of 
ripening Stage (%) 

45 - 60 
45 - 30 

60 - 70 
< 30 

70 – 90 
 

> 90 
 - - 

Relative humidity of 
flowering Stage (%) 

75 - 70 
75 - 80 

70 - 50 
80 - 90 

< 50 
> 90 - - - 

  
  

  انتخاب زمین - 2- 5-1
ا ام پرورش داد رسی و لومی شنی تا گرفته فقیر شنی از هاخاك انواع از وسیعی طیف در توانمی را مرکبات ارقام
و  باال با نفوذپذیري حاصلخیز و عمیق هايزمین در هامیوه کیفیت بهترین و باردهی باالترین که تاس این واقعیت
ر داربرخو آبیاري آب براي اطمینان قابل منبع از و داشته رسی شنی تا درشت شنی لومی بافت که مناسب زهکش
د رکبات در نظر گرفته می شومحداقل عمق خاك سطحی در زمینی که براي احداث باغ  .آید می دست به باشند
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در صورتی که خاك بستر کاشت براي . متر باشد 5/1متر است و سطح ایستابی در آن حداقل سانتی 60باید 
مرکبات مناسب نباشد بایستی خاك محل کاشت نهال را با ترکیب مناسب از خاك مرغوب، کود آلی و ماسه 

طور کلی مرکبات نسبت به شوري، دهد بهشده نشان می  جامهاي انبررسی. سازي نموداي اصالح و غنیرودخانه
هاي اراضی  هاي گوناگون نسبت به ویژگیولی پایداري ارقام و پایه. باشندگچ و آهک زودکنش و شکننده می

درصد، شوري خاك  5درصد، گچ کمتر از  20کمتر از ) کربنات کلسیم(حد مناسب آهک . مذکور فرق دارند
شوري . براي مرکبات گزارش شده است ESP) (2/5 منس بر متر و درصد سدیم قابل تبادلزیدسی 6/2 حداکثر

هاي شور  ویژه در مناطق خشک و همچنین مناطقی است که از آبخاك یک مشکل عمده براي کشت مرکبات، به
به شوري بسیار  هاي معمول مرکباتطور کلی، بردباري پایهبه. شود عنوان منبع آب آبیاري مرکبات استفاده می به

واکنش . ترین ساختمان خاك براي درختان میوه نظیر مرکبات است مناسب 1ساختمان کروي شکل. متفاوت است
 2نما براي مرکبات به ترتیب در جدول  نیازهاي خاکی و زمین. باشد می 8/7تا  5/5خاك مناسب براي مرکبات 

  :ت ارائه شده در ذیل الزم استبراي استفاده از این جداول دانستن نکا .ارائه شده است
خـاك   هاي در ارزیابی تناسب اراضی براي نباتات گوناگون، نیازهاي آن گیاهان از نظر شرایط اقلیمی و مشخصه

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                             
1 Spheroidal structure 
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  نما براي مرکبات نیازهاي خاکی و زمین -2جدول 
LANDSCAPE AND SOIL REQUIREMENTS- CITRUS 

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 

Topography (t)       

Slope (%) 0 - 3 3 - 5 5 - 9 9 - 15 15 - 18 > 18 

Wetness (w)         

Flooding F0  F1 F2 F3 F4 

Drainage Well, 
Good - Moderate 

Imperfect, 
Poor and 

Aeric 

Poor but 
Drainable 

Poor not 
Drainable, 
Very Poor 

Physical soil 
Characteristics (s)         

Texture / Structure L, SiL, 
SL, SiCL 

CL, Si, 
LfS 

SCL, LS, 
SC, fS, SiCs S, Co, C-60s SiCm, C-

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

Coarse Fragment (%) 0 - 5 5 - 15 15 - 35 35 - 55 55 - 65 > 65 

Soil Depth (cm) >150 150 - 
110 110 - 90 90 - 70  < 70 

CaCO3 (%) 0 - 5 5 - 20 20 - 30 30 - 45 45 - 55 > 55 
Gypsum (%) 0 - 2 2 - 5 5 - 8 8 - 12 > 12   
Soil fertility 
characteristics (f)         

pH (H2O) 6.5 - 7.2 
6.5 - 5.8 

7.2 - 
7.8 

5.8 - 
5.5 

7.8 - 8.3 
5.5 - 5.2 

8.3 - 8.5 
5.2 - 5 

- 
< 5 

> 8.5 
- 

Organic Carbon (%)  >1.5 1.5-1 1-0.6 <0.6    

Salinity & Alkalinity (n)         

EC (dS/m) 0 - 1.7 1.7 - 
2.6 2.6 - 4.5 4.5 - 6.5 6.5 - 8 > 8 

ESP (%) 0 - 3.6 3.6 - 
5.2 5.2 - 8.5 8.5 - 12.5 12.5 - 16 > 16 

  
ترین مراحـل در تولیـد محصـوالت گـواهی شـده انتخـاب زمـین        به هر حال با توجه به موارد فوق یکی از مهم

  :الذکر به موارد زیر نیز توجه نمودبراي انتخاب زمین مناسب بایستی عالوه بر مسائل عمومی فوق. مناسب است
 .ده نشده باشدبا توجه به سوابق کشت و کار در آن در سه سال گذشته از فاضالب استفا - 1
 .متر از آن فاصله داشته باشد 50-100هاي اصلی قرار نگرفته باشد و یا حداقل در مجاورت جاده - 2
 .هاي سم و کود غیر معتبر و به مقادیر زیاد استفاده نشده باشدهاي قبلی از نهادهدر کشت - 3
 . سموم نباشدو هاي غیرمجاز فلزات سنگین  خاك مورد استفاده حاوي غلظت - 4
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    قبل کشتمدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه  - 5-2
  برداري خاك، آب نمونه - 5-2-1

به طوري که اگر وزن یک . براي آزمون خاك، تهیه نمونه نماینده از کل باغ است کنندهترین عامل محدودمهم
گرم  500حدود  متري حدود دو میلیون کیلوگرم باشد و یک نمونه نماینده، به وزن سانتی 20هکتار خاك تا عمق 

بنابراین تغییرات افقی و عمودي . جهت تجزیه به آزمایشگاه ارسال شود فاکتور رقت حدود چهار میلیون خواهد بود
. توان به حداقل رساندمی) خصوصیات یکسان(تر هموژن  ها را با تقسیم کردن آنها به واحدهاي کوچک در خاك

همبستگی ضعیفی بین نتایج تجزیه خاك و غلظت عناصر غذایی هاي انجام شده نشان داده است که  بیشتر پژوهش
توان گستردگی ریشه  علت چنین همبستگی ضعیفی را می. برگ و همچنین عملکرد درختان میوه وجود دارد

هاي  که منجر به جذب و تجمع عناصر غذایی در بافت( درختان میوه، فعال بودن ریشه درختان در بیشتر طول سال
ي  و همچنین عدم امکان فراهم نمودن نمونه) آید تواند مجددا به شکل فعال در  شود که می یمختلف درختان م

ها،آزمون خاك  رغم این محدودیت اما علی. اي تمام منطقه ریشه درختان ذکر کرد نماینده براي وضعیت تغذیه
ها به ویژه قبل  میایی خاكشی تواند اطالعات ارزشمندي در مورد قابلیت استفاده عناصر غذایی درختان و وضعیت می

تواند اطالعات بسیار مفیدي براي تفسیر بهتر نتایج تجزیه برگ  بنابراین تجزیه خاك می. ارائه دهد از  احداث باغ
به طور کلی آزمون خاك . نماید و همچنین در فرموله کردن برنامه کوددهی درختان مرکبات نیز مفید باشد ارائه 

ع به منظور ارزیابی قابلیت استفاده عناصر غذایی گیاه در خاك و تعیین مقدار کود الزم هاي شیمیایی سری آزمایش
آسازي، تجزیه، تفسیر  برداري، آماده هاي استاندارد  براي نمونه براي دستیابی به عملکرد بهینه است که  شامل روش

 .باشد نتایج و توصیه مناسب می

هستند که از استیل یا ) برداري هاي نمونه تیوب(برداري   اي نمونهبرداري خاك، اُگره ترین وسیله نمونه مناسب
داري  قیمت هستند اما براي باغبرداري خاك، معموال گران اُگرهاي نمونه). 6شکل (اند  دار ساخته شده کروم روکش

ي تمیز قرار هاي کاغذ یا پاکت  هاي خاك تهیه شده از هر درخت در پالستیک نمونه. باشند اي مورد نیاز می حرفه
به هم زدن و . شوند ها به طور کامل با همدیگر براي تهیه یک نمونه مرکب، مخلوط می داده شده و سپس نمونه

هاي  شود بنابراین باید از دستکش ها می منجر به آلودگی نمونه) بدون دستکش(ها با دست  نمونه مخلوط کردن 
  . ها استفاده شود پالستیکی براي مخلوط کردن نمونه

  
  برداري خاك انتخاب محل نمونه 

قطعاتی که تیپ . برداري اقدام شود خاك باغ موردنظر، باید تجزیه و تحلیل شود قبل از این که براي نمونه  
براي مثال، قطعاتی که بافت خاك . برداري شوند آنها متفاوت است باید به طور جداگانه نمونه) soil type(خاك 

برداري  تر هستند باید به طور جداگانه نمونه ها مصرف شده یا پست ح کننده در آنتر است، مواد اصال آنها سبک
  ها و خاك ها،  نزدیک جاده هاي اطراف ساختمان هاي غیر نماینده، مانند مناطق باتالقی و پست، خاك خاك. شوند

د که در آن صورت باید از این دار اصرار داشته باش برداري شوند مگر این که باغ هاي باغ نباید نمونه اطراف پرچین
قطعاتی که داراي مدیریت متفاوت مصرف کودهاي شیمیایی هستند باید . مناطق یک نمونه جداگانه تهیه شود

هاي خاك نامناسب تهیه  اگر نمونه. تهیه نمونه خاك مناسب، کلید تجزیه خاك است. برداري شوند جداگانه نمونه
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اي که  دار باید تالش کند نمونه باغ. هم، توصیه نامناسب خواهند داشت ها شوند نتیجه کار بهترین آزمایشگاه
اگر رطوبت خاك مناسب باشد . نماینده واقعی خاك باغ باشد تهیه کند و همچنین از آلودگی آن پرهیز کند

 برداري خاك، زمانی است که رطوبت خاك در حد ترین زمان براي نمونه مناسب. برداري بسیار آسان است نمونه
بردار براي تهیه  هاي با رطوبت بیشتر، هنگام راه رفتن نمونه خاك. باشد) رطوبت مناسب شخم زدن(ظرفیت زراعی 

هاي  برداري از خاك از طرف دیگر، نمونه. نمونه خاك، فشرده خواهند شد و نماینده خاك واقعی باغ نخواهند بود
هوا خشک و سپس براي تجزیه به آزمایشگاه ارسال برداري شده، ابتدا  هاي نمونه خاك. خشک، بسیار مشکل است

  .شوند می
  
  زمان نمونه برداري خاك 

 پایان فصل بارانی(ها در مناطق شمالی کشور، در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار شود نمونه توصیه می (
و در مناطق تهیه شوند ) پس از برداشت(قبل از کوددهی سال جاري یا اوایل پاییز قبل از کوددهی پاییزي 

ها در بهمن ماه قبل از شروع کوددهی سال زراعی جاري یا اواخر پاییز قبل از کوددهی جنوبی کشور، نمونه
 . پس از برداشت تهیه شوند

 هاي خاك تهیه شده، چند درصد قطعه  که این نمونهکارایی تفسیر نتایج تجزیه خاك بستگی دارد به این
 . ندگی کنندیا واحد مدیریتی مورد نظر را نمای

 
  برداري خاك روش نمونه

 متري در ناحیه خیس شده  سانتی 31 -60و  0- 30چکان درختان از عمق  هاي خاك از آب نمونه
 .ها با حداکثر فعالیت ریشه تهیه شوند چکان قطره
 اي ه هایی از باغ باشند که نمونه برداري خاك، همان بلوك هاي انتخاب شده براي نمونه شود بلوك توصیه می

 .آوري شده است برگ از آنها جمع
 هاي فرعی تهیه شده در یک ظرف غیر فلزي مناسب کامال با هم مخلوط شوند تا یک نمونه مرکب  نمونه

با برچسب (سپس یک نمونه یک کیلوگرمی از این مخلوط تهیه شده و در یک کیسه کاغذي . حاصل شود
 . قرار داده شود و به آزمایشگاه ارسال گردد) مناسب

 شود اگر چندین نوع  برداري به یک نوع خاك یکنواخت یا وضعیت یکسان درون باغ محدود  قطعه نمونه
کننده، میزان آهک، رقم یا تاریخ کاشت مختلف در باغ خاك مختلف با وضعیت زهکشی، عمق الیه محدود

  .برداري شوند وجود دارند هر کدام به طور جداگانه نمونه
 سه ردیف از درختان حاشیه، کنار گذاشته شوند و از خاك سایر درختان  در قطعه مورد نظر، حداقل

  .برداري شود نمونه
  درختان مورد نظر در هر قطعه، به صورت تصادفی یا طبق یک نقشه از قبل تعیین شده انتخاب شوند، بعد از

صل یک سوم حاشیه برداري خاك از حد فا هاي بدون سیستم آبیاري تحت فشار، نمونه انتخاب درختان، در باغ
هاي خاك  اي، نمونه هاي داراي سیستم آبیاري قطره اما در باغ). 7شکل (خارجی تاج و آبچک درختان انجام شود 
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متر  سانتی 2-3ابتدا حداقل ). 7  شکل(از منطقه خیس شده حدفاصل بین طوقه و آبچک تاج درختان تهیه شود 
هنگام . برداري شود برداري مانند اُگر یا بیل اقدام به نمونه هسپس با یک وسیله نمون از سطح خاك کنار زده شود

، سپس تالش گردد مقدار مساوي )8شکل (برداري با بیل، ابتدا حفره مناسب تا عمق مورد نظر ایجاد شود  نمونه
و در نهایت بخش میانی خاك را با کاردك تیز به طور عمودي برش ) 9شکل (خاك نسبت به عمق برداشته شود 

  ).10شکل (آوري و به آزمایشگاه ارسال شود  ه شود و به عنوان نمونه نهایی جمعداد
 نمونه ساده از  10 - 20هاي بزرگ با وضعیت یکسان،  از هرقطعه یکنواخت یا یک قطعه نماینده از باغ

هاي هرعمق به طور جداگانه کامالٌ با هم  متري تهیه شود و سپس نمونه سانتی 31– 60و  0–30اعماق 
 .وط شده و یک نمونه مرکب براي هر عمق تهیه شودمخل
 ساعت به آزمایشگاه ارسال شوند در غیر  48هاي مرکب تهیه شده، حداکثر ظرف  گردد نمونه توصیه می

 .ها هوا خشک و سپس به آزمایشگاه ارسال شوند این صورت، ابتدا  نمونه
 شود در  الکود مصرف شده است توصیه میکود یا چ اگر در سال زراعی قبل، کود به صورت نواري یا کانال

ها یا چالکودها تهیه نشود اما در سال زراعی  هاي خاك از داخل نوارها، کانال شروع سال زراعی جاري نمونه
  .ها یا چالکودها نیز تهیه نمود توان از داخل نوارها، کانال هاي خاك را می آینده، نمونه

  هاي رشد تشخیص ناهنجاري :مورد خاص
 طور مجزا تهیه شود و سپس هر کدام به  هاي خاك از درختان داراي عارضه و درختان طبیعی به  نمونه

 .طور جداگانه تجزیه شده و نتایج تفسیر شوند
 برداري به درختانی که نزدیک همدیگر هستند محدود شود درصورت امکان، در هر بلوك، نمونه. 

  

  
  برخی وسایل نمونه برداري خاك -5شکل 

 

 
  برداري خاك براي درختان مرکبات محل مناسب نمونه -6شکل 
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ها از منطقه خیس شده حدفاصل بین طوقه و  براي درختان مرکبات، نمونه) ×(برداري خاك  منطقه مناسب نمونه - 7شکل 

 .آبچک تاج درختان تهیه شود

  
  برداري روش صحیح حفر خاك با بیل براي نمونه - 8شکل 

 

  
  رداري با بیلب روش صحیح نمونه - 9شکل 

  
  هاي طرفین حذف شوند برداري شود و بخش بخش میانی خاك را برش داده و نمونه - 10شکل 

  
گردد مراحل زیر  به طور معمول، براي هر نمونه خاکی که به آزمایشگاه ارسال می :ها   سازي و تجزیه نمونه آماده

  :شود باید انجام 
  شود نمونه خاك، ابتدا هوا خشک.  
 ها و ها، سنگریزه دا کردن ریشهجهت ج(شود  ه، غربال خاك خشک شد .(...  
 شود گیر شیمیایی مناسب براي یک زمان مشخص شیکر  هاي عصاره وزن معینی از خاك آماده شده و با محلول .  
  گیري   عصاره(غلظت عناصر منیزیم، پتاسیم، فسفر، آهن، منگنز، روي و مس در محلول استخراج شده

  . شود هاي مناسب ثبت  و در فرم گیري اندازه) شده
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  غلظت عناصر غذایی در محلول استخراج شده، به غلظت در واحد وزن خاك خشک تبدیل شده و به
  . شود گرم عنصر غذایی در کیلوگرم خاك گزارش  صورت میلی

ري است گی هاي عصاره هاي خاکشناسی باید اطالع داشته باشند، محلول یکی از مسائلی که مشتریان آزمایشگاه
ها  گیرها متفاوت است و امکان دارد همه آزمایشگاه قدرت استخراج عصاره. شود که براي استخراج عناصر استفاده می

گیرهاي متفاوت از یک نمونه خاك، با هم  مقدار عناصر استخراج شده با عصاره. گیر یکسانی استفاده نکنند از عصاره
گیر مورد استفاده آنها متفاوت باشد، قابل  هاي مختلف، اگر نوع عصاره اهبنابراین نتایج آزمایشگ. قابل مقایسه نیست
  : شود، شامل هاي خاك و آب کشور استفاده می هاي معمولی که فعال در آزمایشگاه گیري عصاره. مقایسه نخواهد بود

 استات آمونیوم نرمال، براي استخراج کلسیم،  منیزیم و پتاسیم .  
 خراج فسفرکربنات سدیم،  براي است بی .  
 اي   پی تی دي)DTPA(براي استخراج آهن، منگنز، روي و مس ، .  
 آب داغ، براي استخراج بور. 

تجزیه برگ، به علت کمک در درك نقش عناصر غذایی در عملکرد محصول، تائید کمبود عالئم ظاهري، 
اصر غذایی در فقدان عالئم تشخیص بین دو عنصر غذایی با عالئم کمبود یا سمیت مشابه، شناسایی عدم تعادل عن

ظاهري که قابل رفع با یک عنصر غذایی نیستند، کمک در بررسی سمیت عناصر غذایی، شناسایی و نشان دادن 
برهمکنش بین عناصر غذایی، تشخیص همزمان کمبود یا سمیت چند عنصر غذایی، اثبات این که آیا عناصر غذایی 

یص این که آیا گرسنگی پنهان در کاهش عملکرد و کیفیت محصول اند یا نه، تشخمصرفی وارد سیستم گیاه شده
نه تصحیح، پس از توسعه کمبود و ایجاد (است یا خیر، جلوگیري از کمبود عناصر غذایی در درختان میوه   موثر بوده

که کمبود برخی عناصر ) ايطی مطالعات تغذیه(و همچنین کمک در مرزبندي مناطقی ) کاهش در رشد و عملکرد
  .  باشد داراي اهمیت زیاد استذایی در آنها در مراحل آغازین تکوین میغ

اي درختان بویژه براي عناصر غذایی متحرك در خاك، بسیار مفید بنابراین تجزیه برگ در ارزیابی وضع تغذیه
شاخص مانند آهن، منگنز، روي و مس نیز، آزمون برگ ) هامیکروالمنت(اما براي برخی عناصر کم مصرف . است

جدول (شود  براي ارزیابی موثر بودن مصرف این عناصر در خاك محسوب می) نسبت به آزمون خاك(تري  مناسب
همچنین تجزیه برگ یک راهنماي خوب براي مصرف اقتصادي کودهاي شیمیایی و افزایش راندمان مصرف ). 3

اي براي  این تکنیک وسیله. مفید باشدتواند اي می هاي تغذیه کودها است همچنین در تشخیص مشکالت و ناهنجاري
یک . اي واقعی درختان در یک زمان خاص و مقایسه آن با سطوح کفایت عناصر غذایی استارزیابی وضعیت تغذیه

هاي مرکبات، عدم مدیریت مصرف صحیح کودهاي نیتروژنی است که موجب عدم تعادل چرخه  مشکل عمده در باغ
در تجزیه برگ، تفسیر نتایج نیتروژن اهمیت بیشتري از تفسیر نتایج سایر عناصر . شودنیتروژن در این درختان می

براي مثال وقتی که غلظت نیتروژن در برگ درختان کم باشد، معموال در شرایط مشابه غلظت فسفر، . غذایی دارد
طوح باالي غلظت پتاسیم و سولفور در برگ آنها بیشتر از درختانی است که نیتروژن کافی دارند و در مقابل، س

بنابراین تجزیه برگ . نیتروژن در برگ با سطوح پایین غلظت فسفر، پتاسیم، سولفور و عناصر میکرو همراه است
بنابراین برهمکنش بین . دهد سطوح عناصر غذایی در برگ به عالوه نسبت یک عنصر با عناصر دیگر را نشان می

  .واهد بودتر قابل اصالح خ عناصر بیشتر قابل تشخیص و آسان
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  مرکبات اي از مزایاي تجزیه خاك و تجزیه برگ براي مدیریت تغذیه خالصه - 3جدول 
  تجزیه برگ  تجزیه خاك  ویژگی یا عنصر غذایی

pH √  -  
  -  √  ماده آلی

N -  √ 
P  √  √ 
K  -  √ 
Ca  √  √ 
Mg  √  √ 
Cu  √  √ 

Zn, Mn, Fe, B  -  √ 

  
  محصوالت گواهی شده خاك و آب مورد نیاز در  نظام آنالیزهاي -2- 5-2

براي مدیریت صحیح منابع خاك و آب و نهاده ها در تولید محصوالت گواهی شده الزم است تا بر اساس 
انجام آزمون خاك و گیاه از جمله مواردي است که هم براي مدیریت گیاهان به ویژه . مدیریت تلفیقی عمل نمود

احتمالی عناصر آالینده مورد نیاز و ضروري می باشد  عناصر غذایی و شوري و هم براي جلوگیري از باالبودن
  .)5و  4جدول (

  
  آنالیزهاي مورد نیاز خاك براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده -4جدول 

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

2 
EC 
PH 

SAR 

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30-0  
  و
60 -30 

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

3 

OC 
P 
K 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu* 

B 
Mo 

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

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

تی پس از آن اندازه در صورت تغییر بایس
 .گیري انجام شود

4 

Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

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

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

در صورت وجود منبع آلودگی هر ساله 
 بایستی انجام گیرد

  ضروري براي اندازه گیري در سال اول قبل از کشت*    
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  تجزیه آب آبیاري براي تولید محصوالت گواهی شده پارامترهاي مورد نیاز در - 5جدول 
 توضیحات تواتر نوع آنالیز ردیف

1 
  هدایت الکتریکی

  اسیدیته
  نسبت جذب سدیم

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 PHدر صورت باال بودن 

2 

 غلظت فلزات سنگین

Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

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

 
  سال اول ضروري است اندازه گیري در

  

  
  پرتقال کاشت آماده سازي و مدیریت - 6

  تهیه بستر و احداث باغ -1- 6
براي این کار ابتدا با ایجاد چند . بررسی الزم صورت گیرد  به منظور تعیین وضعیت نفوذپذیري خاك، باید

در بخشهاي قبلی اشاره شودکه هاي مختلف خاك بررسی میپذیري و الیهپروفیل خاك در محل احداث باغ، نفوذ
سازي این الیه توسط در صورتی که الیه یا افق غیر قابل نفوذ وجود داشته باشد الزم است در زمان بستر. شد

با اضافه نمودن ماده آلی به بستر کاشت عالوه بر بهبود ظرفیت نگهداري آب . ادوات مناسب شکسته و حذف شود
  .نمو ریشه و گیاه نیز بهینه می گردد در خاك و تامین عناصر غذایی، محیط رشد و

 به اقدام درصدباشد ابتدا 25-30 از بیشتر شیب داراي است شده انتخاب باغ احداث براي که منطقه اي زمین اگر

 از .باشد انجام احسن قابل نحو به درختان آبیاري و برسد خود حداقل به خاك فرسایش تا نمود زمین تراس بندي

 از درصد؛ بیش 1-25(دار شیب زمین طبیعی توپوگرافی که می شود استفاده هنگامی ازتر خطوط در درخت کاشت

  باشد )درصد 30 از کمتر و درصد سه
هاي مخصوص به قطر با مته(ش مکانیزه و یا به رو) ل و کلنگتوسط بی(توان به صورت دستی تهیه گودال را می 
 )مترسانتی 150-80(تر باشد هرچـه شعاع گودال، بزرگ. داد انجام) شوندمتر که به تراکتور بسته میسانتی 80-70

 100تا  50عمق گودال نیز کاشت نیز از . رشد مناسبتري وجود خواهد داشت براي نهال در زمان آینده فرصت
  . سانتی متغیر است

ت  بهتر اسایستابی باال، بارندگی، رطوبت باال و سطح اكنگینی بافت خه بــه سدر مناطق شمالی کشور با توج
  . شود امانج ماهی الوه بر ایجاد زهکش، کاشت نهال مرکبات روي پشته، به صورت گردهع

متر در نظر گرفت و عرض پشته بستگی به فاصله سانتی 70ت بایستی حدود ه ارتفاع پشت کالزم به ذکر اس
در سیستم . اد خواهد کردارتفاع بیشتر پشته در برداشت محصول مشکل ایج. متر متغیر است 5/2تا  2کاشت از 
محل غرس  ته،قبل از احداث پش توانحتی می) دسطح آب زیرزمینی باال نباش که ییدر جا(ته ل روي پشاکاشت نه

  . برداري کردنهال را به عمق نیم متر و شعاع یک متر گودال
  



 17                                                                                                    دستورالعمل تولید پرتقال گواهی شده

 

  مناسب ارقام انتخاب و  پرتقالخصوصیات مختلف ارقام  -6-2
 )Washington navel) cv. issinens rusCitپرتقال واشنگتن ناول 

راس میوه (، زودرس، نافدار )گرم 400تا  200وزن متوسط از (درختان پر رشد با تاج متوسط،میوه درشت 
ناف از لحاظ اندازه متوسط تا بزرگ و گاهی از میوه بیرون زده . غالبا برآمدگی جزیی دارد که به ناف معروف است

حمل  قابلیت نگهداري میوه روي درخت، انبارمانی، .زمان رسیدن نارنجی تیره است، بی بذر ورنگ میوه در )است
 آن لذا کشت. باشدبه تنش خشکی و حرارت زیاد در زمان تشکیل گل و میوه بسیار حساس می. و نقل خوب است

  .است محدود کشور جنوب مناطق  در
  )Thompson Navel)cv. sinensis Citrus پرتقال تامسون ناول

تر، کم رنگتر، کوچکتر و ، زودرس)باز و بزرگ(اندازه میوه متوسط تا درشت، داراي ناف  وه بدون بذر،می
  . است ایران شمال براي مناسب  یکی از ارقام. تر از واشنگتن ناول هستندکشیده

  )Moro)cv. sinensis Citrus پرتقال خونی مورو

ده، پرمحصول، گوشت میون رنگی ولی پوست میوه به قدرت رشدي متوسط، اندازه درختان متوسط، تاج گستر
، ضخامت )گاهی اوقات بذر محدودي دارد( بذرمیوه متوسط تا درشت، بی. رنگ استویژه در مناطق شمالی بی

شود اما با رسیدن پوست میوه متوسط و نسبتا به گوشت میوه چسبیده است، پوست در زمان رسیدن نارنجی می
. از نظر حمل و نقل و انبارداري نیز قابلیت خوبی دارد. شودگ صورتی تا قرمز در آن دیده میهاي از رنبیشتر، سایه

 از دیگر ارقام پرتقال خونی در. شودترین پرتقال خونی است و در مناطق شمالی و جنوبی کشت میتقریبا زودرس
، )Sanguinellecv. sinensis Citrus( سانگینوال  ،)Sanguinocv. sinensis Citrus( توان به سانگینشمال ایران می

اشاره کرد که داراي  )Tarracocv. sinensis Citrus( تاراکو  و )Gross Sanguincv. Citrussinensis( سانگینگروس
کوچکتر با رنگ گوشت متفاوت هستند از نظر طعم و مزه تقریبا همانند مورو هستند ولی از نظر   هاي نسبتاًمیوه

رنگ قرمز خونی بیشتري دارد، گوشت میوه  میوه پرتقال سانگینوال،  .ها قرار دارندروه میان رسزمان رسیدن، در گ
  .پربذر و پرآب ولی همانند رقم گروس سانگین، میوه فاقد تقارن هندسی مناسبی است

 )Cara Cara)cv. sinensis Citrusپرتقال کاراکارا 

میوه . بذر، پوست میوه ضخیم و سفت استشکل، بی یرس، اندازه متوسط تا بزرگ، بیضمیوه نافدار، میان
قابلیت نگهداري آن روي تاج درختان و . آبدار، ترد و طعمی مطلوب دارد و رنگ گوشن آن نارنجی روشن است

  . شودبیشتر در مناطق شمالی کشت می. همچنین در انبار خوب است
 )Valencia cv. sinensis Citrus(والنسیا  پرتقال

میوه کشیده، پرآب و . محصول، تاج بزرگ و داراي خار است، اندازه میوه متوسط تا درشت استدیررس، پر
ترین ارقام پرتقال تجاري یکی از دیررس  والنسیا. شوندشیرین است بیشتر در مناطق مرکزي و جنوبی کشت می

هاي سال جاري معموال گل ماه طول بکشد به همین دلیل 16تا  13تواند از  است به طوري که رسیدن میوه آن می
سفت، بدون بذر، گوشتی پرآب و   میوه آن متوسط،. شوندهاي سال قبل همزمان روي درختان مشاهده میبا میوه

سبز  هاي رسیده نارنجی روشن است ولی ممکن است در اواخر فصل مجددرنگ پوست میوه. خوش عطر و طعم است
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برخی  .شودآل محسوب میبرخوردار است و براي صنایع فرآوري رقمی ایده میوه والنسیا از عمر انبارمانی خوبی. گردد
و  )Citrus Campbllecv sinensis( ، کمپبل)Olindacv sinensis Citrus(توان به اولیندا ترین ارقام وانسیا میاز مهم
 .ستندرقم بیشتر براي جنوب مناسب ه  اشاره نمود که هر چهار )Frost)cv sinensis Citrus فراست

 ) Hamlin cv. sinensis Citrus( هاملین پرتقال

اندازه میوه . پرمحصول، زودرس، قدرت رویشی متوسط تا زیاد، بدون تناوب باردهی، محتمل به سرما است
تیره تا نارنجی روشن، آبدار، تردد و  دکوچک تا متوسط، کروي متمایل به بیضوي، پوست نازك، رنگ پوست زر

نگهداري میوه روي تاج خوب است و ممکن است ریزش میوه به ویژه در اواخر فصل زیاد  قابلیت. کم بذر است
  .شودبیشتر در مناطق شمال کشت می. باشد

 )Jaffacv. sinensis Citrus(پرتقال بیروتی یا یافا 

رس، کم بذر، اندازه قدرت رویشی زیاد، تاج متوسط تا بزرگ و متراکم، رشد بیشتر عمودي، میوه میان 
ضخامت پوست متوسط، رنگ گوشت میوه . دار استمتوسط، شکل کروي متمایل به بیضوي و در بخش قائده یقه

قابلیت حمل و نقل مناسب است ولی قابلیت نگهداري . نارنجی روشن با بافتی ترد، آبدار و با طعم مناسب است
  .میوه روي تاج ضعیف است

  
  روش کاشت  -6-3

سانتی متري سطح زمین با حجم هاي  30برداشته شده مربوط به الیه ت خاك پس از ایجاد گودال، الزم اس
تا به . اي، کود پوسیده دامی و یا هر ماده آلی دیگر مخلوط و در ته گودال ریخته شود از ماســه رودخانــهمساوي 

سازي خاك بر چنان چه خاك زراعی از کیفیت خوبی برخوردار نباشد، غنی. خوبی در دسترس ریشه ها قرار گیرد
در پایان عملیات پرکردن گودال باید خاك گودال را با آب سیراب گردد تا . شوداساس آزمون خاك توصیه می

پس از کاشت نهال براي . نشست کامل خود را انجام دهد و در صورت کمبود خاك گودال،به آن خاك اضافه گردد
ول در اثر وزش باد الزم است قیمی به طول متناسب با طکمک به استقرار بهتر نهال و جلوگیري از تکان خوردن آن 

در مناطق باد خیز، قیم در پشت قسمت پیوند شده ت ضروري اس. ردتقر کودال مسمتناسب با ارتفاع نهال در کف گ
اد حفــر چاله کاشت نهال، پس از ایجراي در صورت احداث پشته ب .نهال قرار گیرد تا استحکام بیشتري به آن بدهد

-مالچت از خیر از سطح خاك بهتر اسري از تببراي جلوگی. ودسطح پشته، نسبت به کاشت کاشت نهال اقدام شروي 
  .ودمصنوعی استفاده ش ايهبریده شده، کاه وکلش و یا مالچهاي هاي طبیعی مثل علف

  
  تراکم کاشت -6-4

 توجهی در قابل اثر یکدیگر زا ردیف هر درختان بین و هاردیف بین فاصله درختان، هايردیف استقرار جهت

 نور حداکثر تابش از درخت هر که شود انجام ايگونه به باید موارد این انتخاب. دارد مرکبات باردهی و رشد نحوه

 داشته ها وجودردیف بین فاصله در مکانیزه ادوات حرکت براي مناسبی فضاي همچنین، و بوده برخوردار خورشید
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مرکبات  در مناطق و جنوبی - شمالی هايردیف با مستطیلی درختان کشت طرح کشور شمالی مناطق در. باشد
   .شودمی توصیه مربع کشت طرح کشور، جنوب خیز

بر اساس موارد باال در شمال ایران با توجه به نوع پایه استفاده شده، فاصله کاشت براي ارقام پرتقال و نارنگی 
متر براي  6×5تا  6×4مرکبات خیز جنوب کشور فاصله کشت در مناطق . شودمتر توصیه می 6×4تا  5×5/3از 

  . شودتوصیه می ارقام پرتقال و نارنگی
  

  زمان کاشت -6-5
ا شود که نهال مرکبات را در اواخر زمستان و یرند توصیه میهاي سرد و خشک داتاندر مناطقی کــه زمس

توان هاي مالیم و مرطوب دارند، میکه زمستاناوایل بهار و پس از رفع خطر سرمازدگی بکارند، اما در مناطقی 
  . کشت را در پائیز و یا زمستان نیز انجام داد

  
  آبیاري هنگام کاشت -6-6

بالفاصله پس از غرس نهال پرتقال بایستی نسبت به آبیاري مناسب آن اقدام نمود تا ضمن جلوگیري از  
 . قرار گرددها با خاك بر ها، تماس کافی بین ریشهخشک شدن محیط ریشه

  
  داشت محصول مدیریت  -7
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه -7-1

  و تجزیه آن برداري گیاهنمونه - 7-1-1
  )برداري تا تفسیر نتایج از نمونه(برداري برگ مراحل نمونه

ها ایسه دادهها براي امکان مقها و همچنین تجزیه برگ سازي نمونهبرداري، آمادهبه طور کلی زمان و روش نمونه
اگر این مراحل به درستی انجام شود، اطمینان از تجزیه شیمیایی، . و تفسیر صحیح آنها، استانداردسازي شده است

بنابراین نیاز است . هاي کودي و تنظیم برنامه کوددهی، درست و منطقی خواهد بود ها، توصیه تفسیر داده
ها به آزمایشگاه براي  برداري تا زمان ارسال نمونه ا براي نمونهه اي از زمان انتخاب برگ هاي قابل مالحظه مراقبت

  .تجزیه اعمال شود
 

  برداري برگ زمان نمونه
هاي انتهایی فصل جاري در  هاي کامال توسعه یافته وسط شاخه هاي برگ، باید از برگ به طور کلی نمونه

مناسبی از سال تهیه شوند زیرا غلظت عناصر  هاي برگ باید در زمان بنابراین نمونه. پیرامون هر درخت تهیه شوند
یابد غلظت  ها از بهار تا پاییز افزایش می که سن برگ همچنان. طور مداوم در حال تغییر است ها بهغذایی در برگ

به . یابدنیتروژن، فسفر و پتاسیم کاهش، غلظت کلسیم افزایش و غلظت منیزیم ابتدا افزایش و سپس کاهش می
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بنابراین . ها در بهار، نسبتا ثابت استماه پس از شروع رشد جوانه 7تا  4اصر معدنی برگ از هرحال، غلظت عن
ماه سن، از اواخر تیر ماه تا اواخر مهر ماه  7تا  4هاي بهاره با هاي فلش آوري برگ بهترین زمان براي تهیه و جمع

هاي بهاره اشتباه گرفته  نه به آسانی با برگهاي تابستا برداري شوند ممکن است برگ ها دیرتر نمونه اگر برگ. است
 .شوند
 

  برداري برگ روش نمونه
 هایش را بشوید یا به طور متناوب از  برداري باید دست دهد قبل از نمونهبرداري انجام میشخصی که نمونه

 .منتقل کتدهاي تهیه شده را به طور مرتب به مکانی خنک  هاي یک بار مصرف استفاده نماید و نمونه برگدستکش
 بردار باید  نمونه. هکتار باشد 10برداري نباید بیش از یک بلوك یا یک واحد مدیریتی باغ مرکبات براي نمونه

 .برداري در آن انجام شده است ي بلوکی است که نمونه مطمئن شود که برگهاي انتخاب شده نماینده
 دفی، زیکزاك یا دیاگونال انتخاب شوند و براي انتخاب نمونه نماینده از یک قطعه، درختان به صورت تصا

  .برداري حذف شوند درختان حاشیه باغ نیز باید از نمونه
 2الی  5/1ها از ارتفاع شوند و نمونه برداري ترجیح داده می ها، براي نمونه هاي رویشی انتهایی سرشاخهشاخه 

زمان مناسب (شوند نی درختان تهیه متري از سطح زمین، از چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب در محیط بیرو
  ). گیري، قبل از کوددهی یا آبیاري استنمونه
 شوندهستند انتخاب ) حاشیه بیرونی درخت(هایی که کامال در معرض نور آفتاب  ها باید از محلنمونه .  
 بنابراین از . وندبرداري ش هاي پیر و مرده نمونه هاي عاري از آلودگی، بیماري، صدمه مکانیکی، آفات، بافت برگ
هاي داراي عالئم بیماري یا هر  و برگ هاي داراي لکه ، برگ)طور مکانیکی توسط حشرات یا به(هاي صدمه دیده  برگ

 .برداري خودداري شود  نوع عالئم دیگر، براي نمونه
 برداري شوداز هر شاخه رویشی فقط یک برگ انتخاب شود و با دمبرگ نمونه . 
 برداري شود ندك به طور جداگانه نمونههر ترکیب پایه و پیو . 
 برداري اجتناب شود براي نمونه) به علت تغییر سریع ترکیب آنها(هاي نابالغ  از برگ . 
 هاي بدون میوه یا  ها از شاخهنمونه. هاي فصل جاري تهیه شوند ماهه از سرشاخه 7الی  4هاي بالغ  برگ
 ).11شکل (اري شوند برد هاي داراي میوه به طور جداگانه نمونه شاخه
  ها از  درصد درختان باشد و برگ 2حداقل تعداد درختان انتخاب شده براي تهیه نمونه نماینده، نباید کمتر از

  .پیرامون خارجی درختان در ارتفاع مناسب تهیه شوند
  مشابه هاي ارقام و پایه(هاي بدون میوه از درختان یکسان برگ از سرشاخه 100هر نمونه برگ، شامل حدود (

به طور کلی، . گیري شده باید نماینده غالب درختان آن باغ باشندباشد و درختان نمونه با برنامه کودي یکسان می
 .تواند تخمین مناسبی از وضع عناصر غذایی بدهدبرگ از هر درخت می 25
 با یک شماره خاص ها،  این کیف. ها استفاده شود آوري و ذخیره نمونه هاي کاغذي تمیز براي جمع از کیسه

 .گذاري شوند که بتوان هنگام دریافت نتایج تجزیه، آن را مورد شناسایی قرار داد عالمت
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 گراد منتقل و تا زمان شستشو نگهداري شوند درجه سانتی 5هاي تهیه شده از باغ به یخچال با دماي نمونه .
برداري شوند یا این  د در صورت امکان نباید نمونهانهایی که با ذرات گرد و غبار و یا ذرات ریز خاك پوشیده شده برگ

  . شسته شوند) دو بار تقطیر شده(برداري، باید با آب مقطر  که در صورت نمونه
 ها در همان محل شود نمونه ساعت طول بکشد، توصیه می 12ها به آزمایشگاه بیشتر از  اگر انتقال نمونه

  . شسته، خشک و سپس به آزمایشگاه منتقل شوند
  هاي انتهایی داراي میوه، به طور معمول داراي نیتروژن، فسفر، پتاسیم، روي، مس، منگنز،  هاي شاخه برگ

هاي  هاي کناري میوه با برگ هاي بدون میوه هستند بنابراین برگآهن و بور کمتر، کلسیم و منیزیم بیشتر از شاخه
هاي داراي میوه یا  هاي شاخه رو برگ از این. باشندداراي غلظت عناصر غذایی یکسان نمی) با سن یکسان(بدون میوه 

برداري شوند و با استانداردهاي خاص خودشان نیز مورد ارزیابی قرار  هاي بدون میوه باید به طور جداگانه نمونه شاخه
  . گیرند
 ها،  یفهاي هر بلوك یا در انتهاي رد شود از درختان با ظاهر غیر طبیعی، درختان در انتها و گوشه توصیه می
تواند در غلظت عناصر غذایی  هاي این درختان می زیرا تجمع ذرات خاك و گرد و غبار روي برگ. برداري نشود نمونه

 .کند تاثیر داشته باشد و معموال ایجاد خطا می) کم مصرف(برگ به ویژه عناصر میکرو 

  :شود صیه میهاي رشد در درختان مرکبات، موارد زیر تو براي تشخیص ناهنجاري :مورد خاص
 تهیه نمونه برگ از درختان داراي عارضه و درختان بدون عارضه 

 اي باید از نظر سن، نوع پیوندك و پایه یکسان باشند برداري مقایسه درختان انتخاب شده براي نمونه. 

 نزدیک به یکدیگر باشد برداري درختان درصورت امکان، محدوده ناحیه نمونه. 
  

    

    
 برداري شوند ایی که باید نمونهه برگ  -11شکل 
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  هاي برگآماده کردن نمونه
پاشی عناصر غذایی یا سموم باشند ابتدا با پارچه  ها داراي رسوب مواد شیمیایی ناشی از محلول اگر نمونه

  . تمیز شوند و سپس با آب مقطر شستشو داده شوند) کنندهدرصد پاك 2/0آغشته به محلول (کتانی مناسب 
 اگر شستشو و خشک . قابل گرما محافظت شوند و همچنین در جاي خشک نگهداري شوندها در م برگ

 .ها در یخچال نگهداري شوند نمونه. پذیر نیست برداري امکان کردن آنها در روز نمونه
 باشد ها نمی باشد نیازي به شستشوي برگ) پرمصرف(برداري، فقط تجزیه عناصر غذایی ماکرو  اگر هدف از نمونه. 
 ها باید به طور دقیق شسته شوند باشد برگ ) کم مصرف(برداري، تجزیه عناصر غذایی میکرو  دف از نمونهاگر ه. 
 گراد خشک شوند درجه سانتی 70ها در یک آون در دماي  برگ . 
 هایی که با عناصر غذایی  است نباید از  برگ) کم مصرف(برداري، تجزیه عناصر میکرو  اگر هدف از نمونه

اند،  پاشی شده محلول) منگنز و روي(اي  یا تغذیه) هاي مسی کش قارچ(کشی  به منظور قارچ) رفکم مص(میکرو 
 .پاشی شده تقریبا غیرممکن است هاي محلول گیري شود، زیرا حذف آلودگی سطحی از این برگ نمونه
  رگ باید به هاي ب ، نمونه)کم مصرف(براي تعیین دقیق غلظت عناصر آهن، بور و دیگر عناصر غذایی میکرو

عملیات ) قبل از دهیدراته شدن(برداري  طور کامل با دست شسته شوند و بهتر است بالفاصله بعد از نمونه
 .شستشو انجام شود

  ها در یک محلول شوینده با غلظت بسیار کم خیس شوند و  ، برگ)کم مصرف(براي تعیین عناصر غذایی میکرو
طور کامل با آب معمولی و آب مقطر، به  سپس به. و سبابه کامال تمیز شودها، با قرار دادن بین انگشت شست  سطح برگ

 .هاي سطحی دشوار است اما این روش بسیاري از آنها را حذف خواهد کرد مانده حذف همه پس. ترتیب شستشو داده شوند
 

  راهکارهاي مدیریت کمبود عناصر غذایی در محصول و عالئم بیش بود و -7-1-2
  ) پر مصرف(ئم ظاهري براي تشخیص کمبود عناصر غذایی ماکرو استفاده از عال  
   کمبود نیتروژن  

  عالئم ظاهري و روند توسعه
هاي انتهاي درختان  دهند که شکل زردي عمومی سرشاخه هاي جدید ابتدا عالئم کمبود را نشان می برگ .1

 .شوند بدون هیچ نقش و نگار خاصی ظاهر می
یابند که داراي  هاي جوانتر توسعه می شوند و سپس به طرف برگ میتر ظاهر  هاي مسن عالئم در برگ .2

  .اندازه کوچک، نازك، شکننده و سبز روشن هستند
هاي بین  تر از بافت هاي تا حدودي روشن به زرد روشن با رگبرگ هاي سبز متمایل عالئم توسط برگ .3

  .شوند ها مشخص می رگبرگ
هاي سبز نامنظم با زمینه زرد که وقتی کامل زرد  ند با لکهشو هاي سبز بالغ به آرامی رنگ پریده می برگ .4

  .کنند شدند شروع به ریزش می
 .شوند عالئم اغلب همراه با کاهش رنگ پوست میوه است که معموال رنگ پریده و صاف می .5
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تر هاي جوان شود و سپس به تدریج به طرف برگهاي مسن ظاهر می عالئم کمبود نیتروژن ابتدا در برگ
تر  هاي کمی روشن رنگ با رگبرگ هاي سبز متمایل به زرد کم کمبود نیتروژن به صورت برگ .کندت میپیشرف

  ). 12شکل (شوند هاي جدید، کوچک، نازك، ترد، شکننده و داراي رنگ سبز روشن می برگ. شود ظاهر می
یعی داشته باشند اما کنند ممکن است ظاهري تقریبا طب هاي با کمبود نیتروژن رشد می درختانی که در خاك

اي تولید نکنند و  این درختان، میوه کمی دارند و در برخی موارد نیز ممکن است میوه. تر است اندازه آنها کوچک
هاي  دهند، فلش درختان مرکبات با کمبود نیتروژن، به طور پراکنده گل می. همچنین تناوب باردهی شدید دارند

. هاي آنها محدود است شوند و همچنین رشد برگ و شاخه ظاهر می ، به طور نامنظم)هاي رشدي جهش(رشدي 
گردد، این عالئم به ویژه در درختانی که به خوبی  تغذیه  کمبود نیتروژن، موجب زردي کل شاخ و برگ می

هاي جدید، سبزتر  هاي فلش برگ. شود یابد، ظاهر می شوند و سپس مصرف نیتروژن آنها به سرعت کاهش می می
ر هاي زرد و سبز نامنظم تغیی هاي سبز بالغ به آرامی به شکل بلوك برگ. هاي مسن هستند ي فلشها از برگ

یابد  شود و میزان محصول کاهش می همچنین رشد درختان متوقف می. ریزند می شده و یابند سپس کامال زرد  می
ها در حال  ز، زمانی که میوهاگر کمبود نیتروژن در طول تابستان و پایی. شود رنگ و صاف می و پوست میوه کم

عالئمی که تقریبا مانند (ها زرد شده و ممکن است ریزش کنند  توسعه و بالغ شدن هستند، رخ دهد بعضی از برگ
بک  داي. شود هاي جوان خیلی کم و نامنظم می در درختان با کمبود نیتروژن، رشد شاخه). کمبود منیزیم است

  . یابد د محصول کاهش میدهد و تولی هاي انتهایی رخ می شاخه
 

 
  عالئم کمبود نیتروژن در درختان مرکبات - 12شکل 

   

  کمبود فسفر 
  عالئم ظاهري و روند توسعه

  .یابد ها به آرامی کاهش می به طوري که رنگ سبز تیره آن شود تر ظاهر می هاي قدیمی عالئم ابتدا در برگ .1
هاي ارغوانی یا برنزه که همراه با کاهش درخشندگی  گها یا تغییر رن شوند با لکه ها کوچک و باریک میبرگ .2

 .یا شفافیت برگ است
هاي جوان سرعت رشد به شدت  شود و در برگ هاي نکروتیک ظاهر می ها در نهایت لکه در برخی برگ .3

 .یابدکاهش می
 .یابدشود و انشعابات ریشه به طور ضعیف توسعه میها متوقف میرشد ریشه .4
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 اصاف خواهد شد همچنین پوست میوه ضخیم و فضاي مرکزيها خشن و نبافت میوه .5
 

تر هاي مسن ها و بافت یابد و فسفر از برگمعموال تحت شرایط کمبود فسفر، رشد رویشی درختان کاهش می
شود که تر ظاهر می هاي مسن کند بنابراین عالئم کمبود، ابتدا در برگتر حرکت می هاي جوان به طرف بافت

ها کوچکتر از معمول و درخشندگی آنها نسبت به همچنین با کمبود فسفر، برگ. یابداهش میسبزي رنگ آنها ک
ها مشاهده شود و رشد  هاي نکروتیک روي برگیابد و با تشدید کمبود ممکن است لکهحالت معمول کاهش می

  ). 13شکل (یابد هاي جوان نیز کاهش  برگ
هاي اسفنجی، پوست ضخیم و میزان عصاره پایین مشخص یوهاثر کمبود فسفر در کیفیت میوه مرکبات، با م

تر، گوشت بیشتر، عصاره کمتر، اندازه میوه تا حدودي کوچکتر، اسیدیته  همچنین پوست میوه، ضخیم. شودمی
 water(گزیده  هاي آب ها و لکهمیوه) puffiness(شدن  ث بیشتر و گاهی اوقات پفی میوه بیشتر، میزان ویتامین

spots (شود نسبت به درختان فاقد کمبود، بیشتر ه یک ناهنجاري فیزیولوژیکی که موجب شکستن پوست میک
افتد و همچنین رشد ریشه کاهش یافته یا با کمبود فسفر، بلوغ میوه در بیشتر موارد، به تاخیر می. شوددیده می

هاي سبز  سفر در درختان مرکبات، برگدر مقابل، عالئم زیادي ف. یابدشود و انشعابات آن نیز کاهش میمتوقف می
تر تر، صافبا تجمع فسفر، پوست میوه نازك. باشدتیره بزرگ، ضخیم و چرم مانند و زیادي تشکیل گل و میوه می

پوست میوه ممکن . کندیابد و همچنین زیادي فسفر، بلوغ میوه را تسریع میو زبري و خشنی پوست کاهش می
در . یابد هاي مختلف توسعه می هاي داخلی آن شکاف برداشته و در جهتکه قسمتاي نازك شود است به اندازه

و ) creasing(خوردن آلبدو  هاي فیزیولوژیکی مثل چین این شرایط، پوست میوه حساس به برخی ناهنجاري
  .شودمی) puffing(شدن  پفی

 

 
 عالئم کمبود فسفر در درختان لیمو  -13شکل 

  کمبود پتاسیم 
  ري و روند توسعهعالئم ظاه

. یابدها توسعه می نوك و حاشیه سپس در. شود ها شروع می عالئم با زرد شدن نوك و حاشیه برگ .1
عالئم اولیه اغلب شامل توقف رشد، . شود تر ظاهر میهاي مسن ها ابتدا در برگ هاي نکروتیک یا لکه بخش

درخشش یا شفافیت طبیعی (ها ظاهري مات  گاي برنزه شده و با توسعه کمبود بر هاي تنک و تا اندازه سرشاخه
 .خواهند داشت) کم
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هاي انتهایی جدید ضعیف شده و به علت فقدان شوند رشد شوت ها اغلب چروکیده و پیچ خورده می برگ .2
 .شوند ظاهر می) شکل S(قدرت مکانیکی به حالت خمیده 

 ).در لیموهابه ویژه (فرم پیچ خوردگی و تاب برداشتن به طرف سطح پایین برگ است  .3
ها قبل از بلوغ که داراي اسیدیته پایین هستند در ریزش میوه. کاهش اندازه میوه با پوست بسیار صاف .4

 .شود هاي با پوست خشن شده و میزان عصاره کم میصورتی که زیادي پتاسیم موجب تولید میوه
 

تواند  و پتاسیم کم در برگ میغلظت نیتروژن زیاد . یابد با کمبود پتاسیم، میزان فتوسنتز برگ کاهش می
ها، کاهش تشکیل میوه،  هاي زنده و غیرزنده، کاهش تولید کربوهیدرات موجب افزایش حساسیت درختان به تنش

. و تشدید ریزش میوه شود) Plugging(و افزایش پارگی پوست میوه ) Creasing(خوردگی آلبدو  افزایش چین
غلظت نسبتا کم پتاسیم در درختان . عملکرد و کیفیت میوه شود تواند موجب کاهش همچنین کمبود پتاسیم می

دهد که تولید  بنابراین ظهور عالئم ظاهري کمبود پتاسیم نشان می. شود مرکبات، معموال موجب کاهش رشد می
تواند موجب بروز عالئم کمبود در  عدم مصرف مناسب پتاسیم می. میوه تقریبا به طور جدي کاهش خواهد یافت

ها  با کمبود پتاسیم در برگ، عالئم برگی به شکل زرد شدن نوك و حاشیه برگ. شود تابستان و اوایل پاییز اواخر 
کمبود پتاسیم سبب . شود تر ظاهر می هاي مسن عالئم کمبود، ابتدا در برگ. یابد باشد که سپس توسعه می می

رخت، افزایش حساسیت به خشکی هاي نازك، متراکم شدن ظاهر د هاي کوچک، شاخه کاهش رشد رویشی، برگ
و اسیدیته پایین ) یا رسیدن(و سرما، کاهش اندازه میوه، پوست خیلی نازك با بافت صاف، ریزش میوه قبل از بلوغ 

  . شود میوه می
هاي دهد که همراه لکه با کمبود پتاسیم، افزایش چین خوردگی، چروکیده شدن و بدشکل شدن برگ رخ می

هاي تحت  ها در برگ در لیموها، نواحی بین رگبرگ). 14 شکل(باشد برگ، معمول میمتمایل به زرد در سطح 
وقتی که صمغ یا مواد . ها، به تدریج ممکن است زیاد شوند تاثیر کمبود، ابتدا متمایل به زرد شده و این لکه

اي داراي کمبود ه اما در پرتقال. ها ممکن است ریزش کنند هاي زرد را احاطه کند این برگرزینی، این لکه
یابند و در مرکز  ها به طرف حاشیه برگ توسعه میشوند و این لکه هاي زردي میها داراي لکه پتاسیم، معموال برگ

  . یابدهمچنین با کمبود پتاسیم، اندازه میوه به شدت کاهش می. شودبرگ، چندین لکه زرد بزرگ دیده می
 

  

  
  رکباتعالئم کمبود پتاسیم در درختان م -14 شکل
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  کمبود کلسیم 
کمبود کلسیم موجب کاهش یا . کمبود کلسیم در مرکبات توسط بسیاري از پژوهشگران گزارش شده است

همچنین کاهش . شود ها می هاي انتهایی، افزایش ریزش برگ و زردي برگبک شاخه توقف رشد درختان، داي
ها، کاهش عملکرد و کاهش نسبی اندازه  ریشه ها، افزایش پوسیدگی ها، گرد یا قلبی شکل شدن برگ اندازه برگ

بیشتري . هاي داراي کمبود کلسیم، مقدار به طور معمول برگ. ها از دیگر عالئم ظاهري کمبود کلسیم است میوه
ها و  پرتقال، با توسعه کم رنگ شدن کلروفیل در طول حاشیه برگ  کمبود کلسیم در برگ.پتاسیم و منیزیم دارند

- هاي نکروتیک کوچک در ناحیه کم رنگ شده در سطح برگ مشخص میلی و همچنین لکههاي اص بین رگبرگ
همچنین با . شودهاي بزرگ سوخته شده ظاهر می لیمو، این کاهش کلروفیل به صورت بلوك  اما در برگ. شود

که آنها هم  شوندهاي جدید تولید می دهد که به دنبال آن، برگ ها قبل از بلوغ رخ می کمبود کلسیم، ریزش برگ
هاي جانبی، به هاي ضعیف از جوانه شوند و سرشاخهبک می ها از نوك، دايسرشاخه. کنندقبل از بلوغ ریزش می

  . یابندزودي توسعه می
شود کمبود منگنز است که بیشتر در زمستان و اوایل بهار ناهنجاري دیگري که با کمبود کلسیم ظاهر می

تر بوده و عالئم کمبود  اي ضعیف اي کمبود کلسیم معموال داراي سیستم ریشههمه درختان دار. شودمشاهده می
تحت شرایط . دهند که به علت کاهش ظرفیت ریشه این درختان براي جذب منگنز است منگنز را نشان می

مدیریت تغذیه مناسب یا فراهمی بهینه کلسیم، تحمل درختان مرکبات به تنش مانداب، کاهش تهویه، پوسیدگی 
. شه و کمبود اکسیژن در منطقه ریشه بیشتر از درختان با کمبود کلسیم یا درختان با کلسیم پایین استری

بنابراین درختان با کمبود کلسیم، حساس به کمبود اکسیژن خاك هستند و پوسیدگی ریشه و رشد ضعیف 
  . هاي اصلی کمبود کلسیم است درختان از عالئم و نشانه

هاي یولوژیکی ناشی از کمبود کلسیم و منیزیم همراه با فسفر و پتاسیم باال، لکههاي فیز یکی از ناهنجاري
-ها به صورت قهوهمیوه است که گاهی اوقات این لکه)  stylar end(کوچک زرد روي پوست نزدیک انتهاي خامه 

هاي با از میوه تر هاي رنگی حاشیه خارجی درختان، حساسمیوه. شوندشوند و یا اینکه پوسیده می اي ظاهر می
  . باشندتر درون تاج درخت می پذیري ضعیفرنگ

هاي اسیدي که کلسیم طبیعی خاك شسته شده است بیشتر  به طور معمول، کمبود کلسیم معموال در خاك
استفاده مداوم از کودهاي آمونیومی، به ویژه سولفات آمونیوم، شستشوي کلسیم از خاك را تشدید . شود دیده می

هاي اسیدي نه تنها اسیدیته  مصرف آهک در خاك). ستفاده از پتاسیم و سولفور نیز چنین تاثیري داردا(کند  می
هاي با  کمبود کلسیم در خاك. بخشد کند بلکه قابلیت استفاده کلسیم در خاك را نیز بهبود می خاك را خنثی می

تواند کمبود  یطی، مصرف گچ میدر چنین شرا. دهد شوري زیاد نیز به علت غلظت زیاد سدیم، بیشتر رخ می
پاشی  تواند با محلول همچنین کمبود کلسیم می. دهد آور سدیم را کاهش  کلسیم را تصحیح کند و اثرات زیان

  . ، به خوبی تصحیح شود....)مانند نیترات کلسیم و (کودهاي کلسیم محلول در آب 
  



 27                                                                                                    دستورالعمل تولید پرتقال گواهی شده

 

  
  عالئم کمبود کلسیم در برگ مرکبات -15شکل 

  کمبود منیزیم 
  عالئم ظاهري و روند توسعه

 .شودهاي بالغ ظاهر می عالئم ابتدا در برگ .1
هاي بالغ که چسبیده به میوه هستند  هاي زرد نامنظم نزدیک پایه برگ در طول رگبرگ میانی برگ بلوك .2

پیوندند و تشکیل یک ناحیه یا لکه زرد شوند و سرانجام به هم می ها سپس بزرگتر می شود این بلوكظاهر می
شود و سرانجام فقط نوك و پایه برگ به شکل دهند ناحیه زرد رنگ بزرگ مینگ در طرفین رگبرگ میانی میر

 .شود معکوس روي رگبرگ میانی ظاهر می Vماند و به شکل سبز باقی می
هاي  یابند و سرانجام برگدر درون تاج درختان، بازوهاي که میوه زیاد دارند عالئم شدید منیزیم توسعه می

  .هاي کوچکتر و عملکرد کمتري هستند شوند که همراه با میوه نها ریزش کرده و بدون برگ میآ
  

درختان مرکبات با منیزیم ناکافی ممکن است هیچ . کمبود منیزیم در مرکبات یک مشکل عمده جهانی است
ها در تابستان و پاییز  وهها و بالغ شدن می گونه عالئمی در بهار نداشته باشند اما عالئم برگی با افزایش سن برگ

ها، رخ  هاي بالغ پس از خروج منیزیم جهت رفع نیاز میوه عالئم کمبود منیزیم در برگ. توسعه خواهند یافت
هاي  هاي چسبیده به میوه ها، عالئم کمبود منیزیم در برگ در طول تابستان با افزایش سریع اندازه میوه. دهد می

هاي در حال  ها به میوه این عالئم کمبود منیزیم، نتیجه انتقال منیزیم از برگبنابر. شود در حال توسعه ظاهر می
ها، نیز ممکن است  هاي جوان در حال توسعه همان شاخه تر به برگ هاي مسن اگر چه انتقال از برگ. توسعه است

برگ  منظم نزدیک پایه هاي زرد نا هاي زرد رنگ غیر پیوسته یا بلوك معموال عالئم با توسعه لکه. وجود داشته باشد
ها به تدریج  شود، سپس لکه هاي بالغ که نزدیک یا چسبیده به میوه هستند شروع می در طول رگبرگ میانی برگ

شوند و به شکل یک لکه بزرگ از بافت زرد رنگ در طرفین رگبرگ میانی  بزرگتر شده و سرانجام به هم متصل می
در کمبود . مانند ده تا این که فقط نوك و ته برگ، سبز باقی میاین ناحیه زرد رنگ، بزرگ ش. شوند ظاهر می

  ). 16شکل (شود تا این که کل سطح برگ، کامال زرد یا برنزه شود  شدید، ناحیه زرد رنگ به تدریج بزرگ می
دهند، معموال در شرایط نامناسب مانند  هایی که بیشتر رنگ سبزشان را در اثر کمبود منیزیم از دست می برگ

. شوند ها بدون برگ می کنند و شاخه ، ریزش می)با غلظت زیاد(هاي سنگین  پاشی ش سرمایی، تنش آبی، محلولتن
اما هیچ . روند و نیاز است که هرس شوند هاي بدون برگ، ضعیف شده و معموال در بهار سال بعد از بین می این شاخه

باشد بلکه یک  ها، ناشی از اثر مستقیم کمبود منیزیم نمی هها و کاهش قابل توجه اندازه میو کدام از عالئم اولیه شاخه
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همچنین ریزش . ها شود ها است که ممکن است موجب مرگ بسیاري از سرشاخه اثر ثانویه ناشی از ریزش برگ
تحرك . شود دهد و سبب کاهش عملکرد کلی باغ، در واحد سطح می ها را کاهش می ها، اندازه میوه شدید برگ

مصرف در   عالئم کمبود عناصر کم. تان میوه، متفاوت از تحرك آهن، روي، منگنز و مس استمنیزیم در درخ
هاي بالغ که قبال ظاهري طبیعی  یابند در صورتی که کمبود منیزیم فقط در برگ هاي جدید، توسعه می شاخه

بیشتر، عالئم شدید کمبود هاي با میوه  شاخه. شود هاي بارده با محصول زیاد، ایجاد می داشتند و معموال در شاخه
هاي با محصول کم یا بدون  در صورتی که شاخه. دهند و ممکن است کامال بدون برگ شوند منیزیم را نشان می

  . دهند میوه، معموال عالئم کمبود منیزیم را نشان نمی
صر را شود که ممکن است جذب دیگر عنا هاي فعال می کمبود منیزیم، همچنین منجر به کاهش سیستم ریشه

میزان مناسب . کاهش دهد و کمبودشان را تشدید نماید و کمبود روي و مس تحت این شرایط بسیار معمول است
درصد ظرفیت تبادل کاتیونی  10گرم در کیلوگرم و یا تقریباٌ  میلی 500 -750منیزیم قابل استفاده در خاك 

  . باشد خاك می
  

  
 اتعالئم کمبود منیزیم در درختان مرکب - 16شکل 

 
  کمبود گوگرد
  و روند توسعهعالئم کمبود 

هاي جوانتر داراي ظاهري سبز متمایل به زرد کمرنگ  شود برگ عالئم در رشدهاي جدید ظاهر می .1
)pale- green- yellow (شوند تر می هاي روشن با رگبرگ.  

چنین کلروزي به هرحال . شوند تا زرد می) pale green(رشد درختان متوقف و داراي ظاهري سبز کمرنگ  .2
هاي  هاي مسن به برگ شوند زیرا سولفور در مرکبات به آسانی از برگ در مرکبات بیشتر در رشد جدید ظاهر می

 ).شود در صورتی که نیتروژن به آسانی منتقل می(شود  جوان منتقل نمی
  

هاي زیاد اما گل هاي ناول بارده شامل زردي رشد جدید، تولید عالئم کمبود سولفور در درختان جوان پرتقال
ها، عدم ، بدشکل شدن میوه)بدون هیچ صمغی روي تنه درخت(بک  هاي ضعیف مستعد به داي ضعیف، سرشاخه

بنابراین در درختان . هاي عصاره چروکیده و خشک استها، پوست ضخیم و کیسه گیري مناسب میوه رنگ
د درختان در اوایل بهار، شروع به نشان دادن شود و رشد جدیمرکبات، عالئم کمبود ابتدا در رشد جدید ظاهر می

 ). 17شکل (یابد کند، چنین کلروزي، بیشتر روي رشد جدید توسعه میرنگ سبز کم رنگ تا زرد می
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 عالئم کمبود سولفور در درختان مرکبات - 17شکل 

  
 استفاده از عالئم ظاهري براي تشخیص عالئم کمبود عناصر کم مصرف

  کمبود آهن 
 هري و روند توسعهعالئم ظا

  .شود تر ظاهر میهاي جوان کلروزسفید بین رگبرگی که ابتدا در برگ .1
  شوند ها سوخته  ها ممکن است کامال سفید شوند و نوك و حاشیه برگ در برخی موارد برگ .2
  ).شوند بیشتر در مقابل نور خورشید ظاهر می(هاي نازك و کاغذي  ظاهر شدن و تشکیل برگ .3
شوند که به آسانی ریزش  یابد و اغلب شکننده و خیلی نازك می ها کاهش می ازه برگدر موارد شدید، اند .4
  .کنند می
  .ها در پیرامون درختان به ویژه در انتهاي درختان خشکیدگی شدید سرشاخه .5
  

تر است که بیشتر  اي روشن هاي سبز در زمینه اي از رگبرگ در بیشتر موارد، عالمت غالب کمبود آهن، شبکه
تنها . شودبا تشدید کمبود، کل برگ تقریبا زرد یا سفید مایل به زرد می. شودهاي انتهایی دیده میهدر سرشاخ

تر، متمایز کردن هاي جوان بعضی اوقات، در برگ. ماند می  یک بخش سبز رنگ در قسمت پایه رگبرگ میانی باقی
هاي  در برگ. اید مورد مقایسه قرار گیرندهاي بالغ ب در این شرایط، برگ. کمبود آهن از کمبود منگنز مشکل است

شوند در صورتی که تر بین رگبرگی، متمایز می ها از نواحی روشن اي سبز رنگ از رگبرگ بالغ با کمبود آهن، شبکه
هاي اصلی، ظاهري لکه  یابد و رگبرگدر کمبود منگنز و روي، یک نوار سبز در طول رگبرگ میانی توسعه می

تر از نواحی بین رگبرگی هستند و در مراحل  ها، سبز تیره در کمبود متوسط، رگبرگ. کنندمانند ایجاد می
  شکل(شوند و سرانجام ممکن است برگ کامال سفید مایل به زرد شود تر، نواحی بین رگبرگی، زرد میپیشرفته

ها ن، میوههمچنین در کمبود شدید آه. شوندبک می هاي درختان دايو در کمبود شدید، برخی شاخه) 18
  .شوندتر از معمول و بعضی اوقات بدشکل می کوچک، سفت، زبر و خشن، روشن
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  عالئم کمبود آهن در برگ مرکبات -18شکل 

 )ناز ساري تهیه شده است  عکس از مرکبات شرکت زراعی دشت(
 
  کمبود منگنز  

 عالئم ظاهري و روند توسعه

هاي  اي زرد یا سفید که ابتدا در برگ سبز با بافت شبکه هاي هاي کلروز با رگبرگ کلروز لکه لکه یا لکه .1
  .شود تر ظاهر می هاي مس تر و سپس در برگ جوان

اي سبز  هاي سبز در یک بافت زمینه اي از رگبرگ هاي جوان یک الگوي خاص یا شبکه معموال برگ .2
ها سبزتر  یست زیرا برگاما نقشه یا الگو به اندازه کمبودهاي آهن و روي مشخص ن. دهند تر نشان می روشن

  .هستند
شود به صورتی که یک نوار سبز در  ها از نظر اندازه کامل شدند الگو بیشتر مشخص می در زمانی که برگ .3

  .شود هاي جانبی اصلی ظاهر می ها در رگبرگ طول رگبرگ میانی و همچنین نواحی سبز روشن بین رگبرگ
ها ظاهري خاکستري  یابد که به برگ به سفید توسعه میها، چندین لکه مات متمایل  در نواحی بین رگبرگ .4

  .دهد یا متمایل به سفید می
هاي جانبی اصلی،سبز کدر یا سبز متمایل به  ها در طول رگبرگ میانی و رگبرگ در موارد شدید، رنگ برگ .5

  .شوند رنگ می ها کدر یا کم شود و مناطق بین رگبرگ زرد می
  

در . باشدتر می هاي سبز در یک زمینه سبز روشن ریز از رگبرگ  هعالئم کمبود منگنز به صورت یک شبک
هاي عرضی  تر منگنز، عالئم به صورت نوارهاي نامنظم سبز تیره در طول رگبرگ میانی و رگبرگ کمبود خفیف

با تشدید کمبود، چندین درجه بندي در رنگ، از سبز . شودها دیده می تر بین رگبرگ اصلی، با نواحی سبز روشن
کمبود . آید هاي عرضی اصلی، به وجود می هاي سبز مات یا سبز رنگ پریده مات، بین رگبرگ وشن تا بلوكر

هاي زرد باشد و در برخی مواقع، لکههاي اصلی می هاي سبز روشن غیر همسان بین رگبرگ منگنز به صورت بلوك
 ). 19شکل (شوند میشوند که در کمبود روي دیده ن روشن کوچک یا مایل به سفید نیز ظاهر می
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 عالئم کمبود منگنز در برگ مرکبات - 19شکل 

  

  کمبود روي  
  عالئم ظاهري و روند توسعه

شوند سپس رشدهاي رویشی  هاي زرد و نکروزه می گیرند و برگ رشدهاي جوان ابتدا تحت تاثیر قرار می .1
 . شوند کوتاه چندگانه با ظاهري روزت مانند ظاهر می

. کنند تغییر می) از کمبود متوسط تا شدید(اي سبز و زرد با توجه به شدت کمبود روي ه مقدار نسبی بافت .2
سرانجام پایه رگبرگ میانی  شوند هاي جانبی بزرگتر می هاي زرد کوچک بین رگبرگ در کمبود متوسط، لکه

  .شود سبز مانده و بقیه برگ زرد تا سفید می
هاي قدیمی ظاهر شده و با تشدید کمبود سفید  رگها در ب هاي زرد متمایل به سفید بین رگبرگ رگه .3
اي از زرد روشن یا تقریبا سفید  همچنین نوارهاي سبز نامنظم در طول رگبرگ میانی در یک زمینهشوند می

  ممکن است ظاهر شود 
شوند  و تمایل به راست ایستادن دارند و اندازه  ها به طور غیرنرمال باریک می در مراحل خیلی شدید، برگ .4
  .یابد به شدت کاهش می آن
هاي جوان خیلی  گیرند و سرشاخه با پیشرفت کمبود، اغلب برگهاي پیرامون درختان تحت تاثیر قرار می .5

  .دهد ها رخ می شوند و خشکیدگی سرشاخه نازك می
  ).عاري از کمبود است ها هاي این نرك برگ(هاي اصلی تنه  ها  روي شاخه توسعه زیاد نرك .6
  .دهند متراکم در مرکز دارند و ظاهري در حال زوال در پیرامون تاج نشان میدرختان معموال رشد  .7

  
مانند کمبود آهن (کمبود روي . یابدهاي انتهایی کاهش میدر کمبود روي، اندازه برگ و همچنین طول شاخه

. ود منگنز استهاي انتهایی ظاهر شده و عالئم ظاهري تولید شده تقریبا مشابه کمب ، ابتدا در رشد قسمت)و منگنز
هاي میانی و  هاي سبز با نوارهاي سبز در طول رگبرگ هاي بالغ داراي رگبرگ در مراحل متوسط کمبود، برگ

- تر و ظاهري لکه مانند پیدا می همچنین نواحی بین رگبرگی، رنگ روشن). 20  شکل(هاي اصلی هستند  رگبرگ
. تر هستند حی بین رگبرگی معموال بسیار کم رنگیک اختالف مهم آن با کمبود منگنز این است که نوا. کنند

ها  با تشدید کمبود، کلروز برگ. هاي کوچک و دراز است ویژگی دیگر کمبود روي، تمایل درختان به تولید برگ
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هاي ها کامال زرد یا سبز متمایل به زرد و رگبرگ میانی متمایل به سبز شده و گاهی اوقات لکه بیشتر شده و برگ
  .شوندیابد و درختان تقریبا بدون میوه می ها افزایش می شود، خشکیدگی سرشاخهبرگ ظاهر میسبز در سطح 

هاي هاي کوچک در شاخه ها و برگ هاي زرد نامنظم روي برگترین عالمت کمبود روي در مرکبات، لکه مهم
عرضی، سبز باقی هاي  نواحی مجاور رگبرگ میانی و رگبرگ. ها استبک شدید سرشاخه انتهایی درخت و داي

مقدار نسبی . شودتر، زرد مایل به سبز یا حتی زرد خیلی رنگ پریده می مانند و بقیه بافت برگ، سبز روشنمی
هاي تحت کمبود متوسط، فقط مقدار کمی از سرشاخه. کندبافت سبز و زرد، با توجه به شدت کمبود، تغییر می

یابد و در تمام پیرامون کمبود شدید، رشد به طور کلی کاهش میدهند اما در انتهایی، عالئم کمبود را نشان می
گیرند، هاي کوچک و باریک که به حالت عمود روي شاخه قرار می هاي کوتاه ریز و برگخارجی درخت، سرشاخه

شوند که ها، روي حاشیه خارجی درخت ظاهر میمیوه. یابدزاویه بین برگ و ساقه هم کاهش می. شود دیده می
ه کوچک، پوست نازك، بد شکل با گوشت خشک و بی مزه، اسیدیته و ویتامین ث پایین دارند و عملکرد در انداز

  . یابدشرایط کمبود شدید روي، به شدت کاهش می
  

 
  عالئم کمبود روي در برگ مرکبات -20شکل 

  

  کمبود مس 
 ظاهري و روند توسعه

اولین عالئم . شوند ها اغلب زایل یا کمرنگ می رنگ برگ. میرند انتهایی، عمدتا می هاي پژمردگی شوت .1
  باشد هاي سبز تیره بزرگ پر رشد می تشکیل سرشاخه

اي از صمغ سفت شده روي پوست میوه ممکن است  هاي قهوه بیشتر شایع است لکه ها، عالئم روي میوه .2
  قبل از عالئم ظاهري روي برگ و سرشاخه ها ظاهر شود

هاي  معموال از انتهاي گلگاه یا در اطراف لکه شروع ترك خوردن شود ها تشدید می شکاف خوردن میوه .3
  شوند   اي روي میوه، تیره خواهند شد و سپس در اواسط فصل رشد، سیاه می هاي قهوه لکه. باشد صمغی می

اي متمایل به قرمز صمغ پوشـیده   هاي قهوه هاي کوچک یا چکه هاي جوان با قطره در موارد شدید، سرشاخه .4
 .احتماال ترك خوردگی میوه نیز خواهند داشتشوند و  می
در درختان مرکبات، در مراحل اولیه کمبود مس ممکن است هیچ عالئم ظـاهري رخ ندهـد و فقـط میـزان      .5

 . رشد کاهش یابد
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در مراحل اولیه کمبود مس در درختان مرکبات، ممکن است هیچ عالئم ظاهري رخ ندهد و فقط میزان رشد 
 Produse vigorous growth of(دار  هاي با رشد زیاد و آب کمبود مس ممکن است شوتدرختان با . کاهش یابد

succulent(سست و شل شدن . دار در یک موقعیت طبیعی یا عمودي تولید کنند هاي کوچک زاویه ، سرشاخه
. میرندیرشدهاي انتهایی، قبل از بلوغ م). 21شکل (کنند شکل پیدا  Sشود که ظاهري  ها سبب مینوك سرشاخه

. شوند که داراي عمر کمی هستندهاي کوتاه می تر، رشد کرده و تبدیل به سرشاخه هاي جانبی پایینسپس جوانه
هاي مرده کوتاه غیرطبیعی که به طور نامنظم در پیرامون درخت قراردارند، در نهایت، مقدار زیادي سرشاخه

هاي صمغ، بین پوست و چوب در مجاور است کیسههمچنین ممکن . دهنداي و متراکم به درخت میشکلی بوته
  . هاي برگ نیز به وجود بیایندگره

  

  
  عالئم کمبود مس در برگ مرکبات - 21شکل 

  

  کمبود بور 
  عالئم ظاهري و روند توسعه

  هاي مریستمی  ها و همچنین تجزیه بافت سیاه شدن مریستم انتهایی و مرگ آن .1
هاي انتهایی  ها در شوت کنند فاصله بین میانگره ز بلوغ ریزش میشوند و قبل ا زرد می هاي انتهایی برگ .2

  .شوند شوند و روزت شکل می کوتاه می
گزیده هاي آب تر، لکه هاي جوان برگ. شوند و تمایل به لوله شدن به طرف پایین دارند ها ضخیم می برگ .3

 شوند  ه شفاف میها مات یا نیم ها با بزرگ شدن برگ ها یا خال دهند این لکه کوچک نشان می
بیند که معموال همراه با مرگ نقاط رشد انتهایی ساقه اصلی  توسعه گل و تولید بذر معموال آسیب می .4

 .است
هاي در  ها سخت و خشک و داراي قلنبه عالئم روي میوه بیشتر قابل مشاهده است به طوري که میوه .5

اي رنگ در آلبدو سفید رنگ پوست ظاهر  هاي قهوه اغلب این لکه. پوست هستند که ناشی از تجمع صمغ است
  .شوند می

  
هاي صمغ در آلبدوي میوه شده شود که شامل توسعه کیسهکمبود بور بیشتر در طول فاز بلوغ میوه ظاهر می

این عالئم بیشتر در طول فاز بلوغ میوه، زمانی که رنگ . شوند ها درشت می هاي برگ و به طور استثنایی، رگبرگ
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هاي صمغ هستند هایی از میوه که داراي کیسه در قسمت. شود کند، ظاهر مینارنجی تغییر می میوه از سبز به
  ). 22شکل (دهد  معموال تاخیر در تغییر رنگ رخ می

ها کاهش ها در این شاخه گره هاي انتهایی، قبل از بلوغ، ریزش کرده و فاصله میانهاي نکروزه شده شاخهبرگ
هاي مریستمی از دیگر عالئم کمبود  هاي انتهایی و پوسیدگی بافت و مرگ مریستمهمچنین سیاه شدن . یابدمی

هاي کوتاه و قطور با درختان ریشه. شودزمان با عالئم روزتی شدن درختان ظاهر می بور هستند که معموال هم
هاي ضخیم  برگ ها و تولید دانه، مرگ شاخه انتهایی در حال رشد،کوتوله، توقف رشد، کاهش یا توقف توسعه گل

  .ها به پیچ خوردن به طرف پایین از دیگر عالئم کمبود بور هستند هاي اصلی و تمایل برگ در شاخه
  

  

 
 عالئم کمبود بور در برگ و میوه مرکبات -22شکل 

  
  کمبود مولیبدن 

 عالئم ظاهري و روند توسعه

  کاهش توسعه بدنه برگ .1
  هاي کلروز زرد روشن در سطح برگ ظاهر شدن لکه .2
یابند که  اي روي سطح پایینی توسعه می هاي زرد به شکل صمغ قهوه کنند، لکه ها رشد می همچنانکه برگ .3

  .گردند سپس به رنگ سیاه برمی
اي نامنظم بزرگ که با زنگ  هاي قهوه شوند لکه ها ظاهر می تحت شرایط کمبود شدید، عالئم روي میوه .4

تاثیري داشته ) albedo(بدون اینکه در پوست سفید رنگ شوند  اند که روي پوست ظاهر می زرد احاطه شده
 .باشند
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 ها و ناهنجاري در پهنک برگ درختان است ترین عالئم کمبود مولیبدن، کاهش شدید رشد سرشاخه مهم .
هاي آوندي در مراحل اولیه تشکیل برگ  هاي موضعی در بافت برگ و عدم تمایز رشته که ناشی از لکه مردگی

  .است
 هاي جوان که  هاي بالغ و شالقی شدن برگ مردگی موضعی در راستاي رگبرگ اصلی برگ هزردي و لک

 .بازتاب به هم خوردن فرآیندهاي سوخت و سازي موضعی در بافت برگ است
  

       
  )ها هاي زرد رنگ بین رگبرگ لکه(کمبود مولیبدن  - 23شکل 

   
 

  هاي مصرف کودهاي شیمیاییروش
  )مزایا و معایب(چالکود 

هاي  روش چالکود، نوع خاصی از جایگذاري موضعی کودهاي شیمیایی و حیوانی است که بیشتر براي خاك
سوم قسمت  چاله در یک 6تا  3در این روش با توجه به سن درختان، . شود سبک و سنگین با آهک باال توصیه می

دهاي حیوانی پوسیده و کودهاي ها با مخلوطی از کو انداز درختان حفر و سپس چاله اندازسایه انتهایی سایه
 60ها حداقل  متر، طول آن سانتی 50هاي حفر شده حدود  عرض چاله. شوند شیمیایی توصیه شده، پر می

نکته مهمی که . است) با توجه به عمق پراکنش ریشه درختان(متر  سانتی 30- 50ها حدود  متر و عمق آن سانتی
زیرا این مسئله باعث . ها است لوگیري از ورود خاك به داخل چالهدر اجراي روش چالکود باید به آن توجه شود ج

ها و در سیستم  چکاناي در زیر قطره چالکودها در سیستم آبیاري قطره. شود کاهش کارایی روش چالکود می
توان کودهاي شیمیایی مورد نیاز را به سطح  شوند و هرسال میآبیاري سطحی، در مسیر حرکت آب، حفر می

اما پس از گذشت چند سال، به دلیل افزایش . افزود و نشست سطح چالکودها را با مواد آلی، جایگزین کردها  چاله
تواند باعث اصالح موضعی  انداز درختان، چالکودهاي جدید باید حفر شود که در درازمدت می قطر تاج و سایه

  .خاك منطقه ریشه شود
االنه نیتروژن درختان به شکل سولفات آمونیوم، درصد نیاز س 20حدود (مصرف برخی کودهاي شیمیایی 

درصد نیاز ساالنه پتاسیم و منیزیم درختان  30تا  20سوپرفسفات تریپل، گوگرد کشاورزي، سولفات روي و حدود 
مانند (هاي مرکبات دیم  براي باغ) ، سولفات منیزیم یا سولفات پتاسیم منیزیم)نامحلول(به شکل سولفات پتاسیم 

هاي مناطق ساحلی دریاي مازندران  ، باغ)ها و مناطق جنوبی مازندران ي جنگل اي مرکبات در حاشیهه بیشتر باغ
با بافت (هاي منطقه دشت شرق استان مازندران  و برخی باغ) با بافت بسیار سبک و بدون سیستم کود آبیاري(
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در اوایل فصل رشد توصیه  صورت چالکود به) بسیار سنگین، کربنات کلسیم زیاد و بدون سیستم کود آبیاري
در مقابل، از مصرف کودهاي اوره، اسید بوریک، کلرید پتاسیم، نیترات پتاسیم، سولفات پتاسیم با . شود می

، سکسترون آهن )EDTAبا بنیان (هاي آهن، روي و منگنز  حاللیت باال، سولفات منگنز، سولفات آهن و کالت
و دیگر کودهاي شیمیایی با حاللیت زیاد به شکل ) EDDHSAو  EDDHA ،EDDHMAکالت آهن با بنیان (

و تجمع  pHمصرف اوره به شکل چالکود یا نواري موجب افزایش شدید . چالکود براي درختان میوه اجتناب شود
. هاي درختان شوند تواند موجب سمیت و مرگ ریشه طوري که می شود به نیتریت در منطقه چالکود یا نوار می

ها در اوایل  هاي زیاد در اواخر اسفند ماه و اوایل بهار و از طرف دیگر فعالیت پایین ریشه ندگیبه علت بار همچنین
بنابراین . ها توسط ریشه، در این زمان در حداقل است فصل رشد، راندمان مصرف کودهاي شیمیایی و جذب آن

هاي  ایه باغداران، آلودگی آبمصرف کودهاي شیمیایی در اواخر زمستان و اوایل بهار، اغلب موجب هدر رفت سرم
  . شود و در نهایت، کاهش درآمد و اقتصاد باغدار می زیرزمینی،

اي و انباشته در داخل  ها به مقدار زیاد و به شکل توده مصرف کودهاي با حاللیت بیشتر و همچنین مصرف آن
اوره، سولفات آمونیوم،  همچنین مصرف زیاد کودهاي محلول مانند. کند ها را تشدید می چالکود، شستشوي آن

صورت چالکود همراه با کودهاي  به) کود پایه(کلرید پتاسیم، سولفات منیزیم و اسید بوریک در منطقه ریشه 
تواند موجب افزایش شوري منطقه ریشه درختان شود و اگر این افزایش  حیوانی و آلی دیگر با شوري زیاد، می

افزایش فعالیت درختان همراه باشد موجب تشدید ریزش برگ، شوري منطقه ریشه، با افزایش دماي محیط و 
براي کاهش خسارت شوري . شودها و عالئم زوال درختان متناسب با شدت تنش شوري می خشکیدگی سرشاخه

-شوند و در چالکود شوري زیادي تولید نمیتدریج حل می توان از منابع گرانولی این کودها استفاده کرد که بهمی
  ). 24  شکل( کند

 

  
 محل احداث چالکود براي درختان بارده مرکبات -24شکل 

  کودآبیاري
بیشتر باغدارانی که سیستم آبیاري تحت فشار  .کودآبیاري، استفاده از کودهاي محلول با آب آبیاري است

، تزریق کودها را طور کلی، کودآبیاري به. براي کوددهی استفاده کنند توانند از این سیستم دارند می...) و ايقطره(
در هنگام کودآبیاري، مدت زمان . کند پذیر می ها امکان متناسب با فنولوژي رشد درختان و همچنین نیاز میوه

اگر کاهش مدت زمان . ها نیز کاهش داده شود آبیاري باید تا حد امکان، کوتاه باشد و فاصله زمانی بین آبیاري
هاي تزریق. باشد تزریق، باید نزدیک انتهاي سیکل آبیاري صورت گیردپذیر ن آبیاري در هنگام کودآبیاري، امکان
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پس از . دهند تر از منطقه ریشه یا پروفیل خاك انتقال را به پایین) ویژه نیتروژن به(توانند بیشتر کودها  زودتر، می
با . شستشو داده شود ها، باید سیستم، به اندازه کافیمانده محلول کودها از لوله تزریق نیز، براي خروج  باقی

توان مقدار کودهاي مصرفی را به حدود  کودآبیاري به علت کارایی بیشتر مصرف کود توسط سیستم آبیاري، می
  ). 26و  25هاي  شکل(درصد مقدار کودهاي مصرفی به شکل پخش سطحی، کاهش داد  80تا  60

  

  
  اي هاي آبیاري قطره ین تانک کود در سیستمهاي دورانی، شنی و توري و همچن ترتیب قرارگرفتن صافی -25 شکل

  

  
هاي توزیع  هاي اصلی، نیمه اصلی، لوله نحوه قرارگرفتن فیلترها، تانک مواد شیمیایی، شیرهاي کنترل، لوله -26 شکل

  .اي هاي آبیاري قطره ها  در سیستم چکان هاي آبده و قطره کننده، لوله

  
  محاسبه حجم کود تزریقی به سیستم آبیاري

  :توان بر اساس معادله زیر، محاسبه کردهاي کودآبیاري، حجم کود تزریقی مورد نیاز را میاي همه روشبر
V (m3) = (S × N) / (F × d) 

V  : بر حسب مترمکعب(حجم محلول کودي که باید تزریق شود(  
S  : هکتار(سطحی از باغ که باید کودآبیاري شود(  
N  :کیلوگرم در هکتار(مصرف شود  مقدار نیتروژنی که باید در هکتار(  
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F  : 8-0-8براي کودي با آنالیز  08/0درصد نیتروژن در کود مورد نظر، براي مثال  
d  : دانسیته یا چگالی محلول کودي 

توان حجم صورت، میدر غیر این. معموال چگالی کودهاي مایع محلول در روي کیسه کود نوشته شده است
  . کرد) وزن حجمی(رده و تبدیل به وزن در لیتر مشخصی از محلول کودي را وزن ک

  :مثال
  کیلوگرم در هکتار در سال باشد 170اگر مقدار مصرف نیتروژن. 
  تقسیط مساوي مصرف شود 10کود در. 
  باشد که از نیترات آمونیوم و کلرید پتاسیم ساخته شده است 8-0-8آنالیز محلول کودي. 
  مترمکعب باشد کیلوگرم در 1200چگالی محلول کودي حدود . 
  هکتار باشد 20مساحت باغ. 

  

    :محاسبات
. هکتار باشد 20کیلوگرم در هکتار و مساحت باغ  170بنابراین اگر مقدار مصرف ساالنه نیتروژن براي باغی، 

کیلوگرم  17تقسیط مساوي به شکل کودآبیاري مصرف شود مقدار مصرف نیتروژن در هر کودآبیاري،  10کود در 
  :شودحجم کود تزریقی در هر مرحله کودآبیاري به سیستم از معادله زیر محاسبه می. تدر هکتار اس

V = (20 ha × 17 Kg nitrogen/ ha) / (0.08 N × 1200 Kg/m3) = 3/54 m3 
لیتر در دقیقه است، و  59مترمکعب است که حدود  54/3دقیقه حدود  60بنابراین تزریق محلول کودي در 

به عبارت دیگر با دبی . لیتر در دقیقه است 59باشد، که برابر با  مترمکعب در ساعت می 54/3نرخ کوددهی حدود 
 54/3دقیقه تزریق شود که در نهایت حدود  36تواند در حدود  لیتر در دقیقه، محلول کودي می 100حدود 

  .شودمترمکعب تزریق می
  

  پاشیمحلول
مانند تمایز (ي درختان در مراحل بحرانی رشد تواند عناصر غذایی خاص را براپاشی برگی میمحلول

خوبی  یک برنامه تغذیه برگی که به. فراهم کند) دهی، تشکیل میوه، توسعه میوه و غیرههاي گل، گلجوانه
ویژه وقتی که سیستم ریشه،  تواند مکمل مصرف کودها در خاك باشد بهریزي و مدیریت شده باشد، میبرنامه

ی، متناسب با تقاضاي محصول نباشد یا وقتی که عناصر غذایی خاك غیر قابل قادر به جذب عناصر غذای
توان بخش  بنابراین در بیشتر موارد، می. دسترس باشند و یا فراهمی کافی را براي رشد درختان نداشته باشند

ر چند ساعت جذب عناصر غذایی د .پاشی برگی تأمین کرداي درختان را با محلولاي از نیاز تغذیهقابل مالحظه
شوند راندمان جذب ها میشرایط محیطی که سبب بسته شدن روزنه. است پاشی، بسیار سریعاول محلول

پاشی، زمانی است که درجه هوا خنک و رطوبت بهترین زمان براي محلول. دهندعناصر غذایی را کاهش می
ها، احتمال سوختگی اشی در این زمانپهمچنین، محلول). مانند اوایل صبح یا اواخر غروب(نسبی زیاد باشد 

حداکثر راندمان جذب و سود اقتصادي از کودهاي روي، منگنز و مس، زمانی است که . دهدها را کاهش میبرگ
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ها کامالً توسعه یافته، اما در مرحله قبل از بلوغ کامل باشند  که، دوسوم از آنطوري ها جوان باشند بهبرگ
هاي بهاره بهتر از پاشی عناصر غذایی به فلشمحلول). هاي قدیمیانند برگهاي جدید متغییر رنگ برگ(

هاي ها یا جهش ها، بیشتر در زمان فلشپاشیشود محلول توصیه می. هاي رشدي تابستانه و پاییزي استفلش
  .رشدي بهاره انجام شود

باشد  7تا  6لول اسپري بین مح pHکه پاشی، اطمینان از اینهنگام استفاده از عناصر غذایی براي محلول
محلول  pHاگر . شودپاشی اوره انجام میمحلول، زمانی بسیار مهم است که محلول pHکنترل . بسیار مهم است

طور چشمگیري پتانسیل خسارت و سوختن  باشد، ممکن است آمونیاك آزاد تولید شود که به 7اوره بیشتر از 
خوري به ها را براي تازهویژه زمانی مهم است که باغدار قصد دارد میوه این احتیاط، به. دهدها را افزایش می برگ

اي، طور قابل مالحظهتواند بهمی) سوختگی(هاي کوچک روي سطح میوه در این حالت، وجود لکه. بازار عرضه کند
  .دار را کاهش دهدها و سود اقتصادي باغعملکرد اقتصادي میوه

  
  پاشی برگی محلولشرایط آب و هوایی مناسب براي 

هاي فیزیکی و  شرایط محیطی مانند زمان روز، درجه حرارت هوا، رطوبت نسبی هوا و سرعت باد بر جنبه
پذیري بافت برگ، یک عامل بسیار مهم در جذب عناصر غذایی توسط برگ  نفوذ. پاشی تأثیر دارند بیولوژیکی محلول

ر غذایی به بافت برگ، هواي گرم، مرطوب و آرام است که ترین شرایط براي حداکثر نفوذپذیري عناص مناسب. است
هاي  ، برخی شاخص6 طور کلی در جدول به.  دهد اغلب در اواخر غروب و گاهی اوقات در ساعات اولیه صبح رخ می

پاشی،  ساعت پس از محلول 48تا  24معموالً وقوع بارندگی . پاشی آورده شده است هواشناسی مناسب براي محلول
  .شودپاشی شده، بالفاصله جذب نمی دهد زیرا همه عناصر غذایی محلول پاشی را کاهش می محلولکارایی 
  

  پاشی برگی برخی از شرایط هواشناسی مناسب براي محلول  - 6جدول 
 شاخص هواشناسی شرایط مناسب

  عصر 6تا  5پس از ساعت : اواخر غروب
 صبح 9قبل از ساعت : اوایل صبح

 )ول روززمان مناسب در ط(زمان 

گراد  درجه سانتی 29الی  18پاشی در درجه حرارت بین  محلول
 22پاشی برگی، حدود  پذیر است اما درجه حرارت مطلوب محلول امکان

 .گراد است درجه سانتی

 درجه حرارت

 رطوبت نسبی درصد 70بیشتر از 

 شاخص نسبت درجه حرارت به رطوبت نسبی 160الی  140

 سرعت باد )mph( متر در ساعت 5کمتر از 

 پاشی عدم وقوع بارندگی پس از محلول ساعت 48تا  24
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 پاشی هاي فنی براي محلول توصیه

 پاشی در صبح یا عصر انجام شود محلول. 
  گراد باشد درجه سانتی 29درجه حرارت محیط کمتر از.  
 در سطح برگ و میوه ) سوختگی(جهت جلوگیري از ایجاد لکه (پاشی، حتماً باغ آبیاري شود  قبل از محلول

 ).و همچنین ریزش برگ و میوه
  در برخی مناطق مرکزي و جنوبی شاید این رطوبت نسبی (درصد باشد  70رطوبت نسبی هوا بیش از

 ).فراهم نشود، لذا احتیاط بیشتري نیاز است
  ه شودبا غلظت حداکثر نیم در هزار اضاف) مانند سیتوگیت یا سیتویت(به محلول تانک، مویان مناسب. 
 pH باشد 6- 7هاي تهیه شده بین  محلول.  
 هاي کودهاي شیمیایی با صافی گرفته شود ناخالصی.  
 هاي مورد نظر توان پودر کردن محلول را داشته باشند  سمپاش. 
 هاي ریز چند الیه، وارد  کودهاي شیمیایی مورد نظر در یک سطل آب حل شده و پس از گذراندن از صافی

 .تانک محلول شوند

، در گیاهان زراعی استفاده از نتایج آزمون )تعیین نوع، زمان و نحوه مصرف کودها(اي توصیه صحیح کودي بر
نتایج آزمون خاك و اما در باغ ) هاي اول تا سوم پس از احداث باغ سال(هاي جوان درختان میوه  خاك، در باغ

با توجه به . ون برگ نیز مورد نیاز استجوان با سن بیشتر از سه سال عالوه بر نتایج آزمون خاك، نتایج آزم
درختان . تواند متفاوت است گستردگی کشت مرکبات در مناطق مختلف کشور، توصیه کودي براي هر منطقه می

ها و محافظت از سرما براي افزایش  هاي هرز، آفات و بیماري جوان مرکبات به مدیریت مناسب آبیاري، تغذیه، علف
ترین عواملی هستند که در رشد درختان جوان  مصرف بهینه آب و نیتروژن، مهم. دسریع رشد رویشی نیاز دارن

  . تأثیر گذارند
  

  نیتروژن
ارائه شده است  7  در جدول) به ازاي هر درخت( مقدار مصرف نیتروژن براي درختان جوان نارنگی و پرتقال

بیشتري دارند مقدار مصرف نیتروژن فروت که رشد رویشی  براي درختان جوان الیم، لمون، لیموشیرین و گریپ(
اي از مقدار نیتروژن خالص بر اساس سن درختان و  ها، دامنه این جدول). شود درصد بیشتر توصیه می 30تا  20

دهد زیرا  مصرف کودها در چندین تقسیط، راندمان مصرف کودها را افزایش می .دهدتراکم کاشت را نشان می
. شود  ده نیتروژن در خاك و کاهش پتانسیل شستشوي نیتروژن در خاك میموجب حفظ پایدارتر قابلیت استفا

تقسیط در سال، از کودهاي خشک نمکی مانند اوره، سولفات  8تا  6مصرف ) ساله 3تا  1(براي درختان جوان 
 12تا  10صورت کودآبیاري مصرف شوند مصرف   اما اگر کودها به. شود آمونیوم و نیترات آمونیوم توصیه می

براي . بار در سال کافی است 3تا  2اگر از کودهاي کندرها استفاده شود مصرف . شود قسیط در سال توصیه میت
، پس از کاشت )مخلوط کردن با خاك منطقه ریشه(توانند قبل از کاشت  درختان جوان، کودهاي کندرها می

  . و یا پخش سطحی، مصرف شوند) مخلوط کردن با خاك سطحی حاشیه درختان(
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  )ساله 3تا  1(هاي نیتروژن براي درختان جوان غیر بارده  مقدار و تعداد تقسیط -7ول جد
  سن درختان

  )سال(
  نیتروژن خالص مصرفی

  )گرم به ازاي هر درخت در سال(
  تعداد تقسیط توصیه شده در سال

  کودهاي کندرها  پخش سطحی  کودآبیاري
1  100 -  70  12-10  8 -6  3 -2  
2  200 -150  12-10  8 -6  3 -2  
3  300 -250  12-10  8 -6    

  
  فسفر

بر اساس سن درختان، نتایج آزمون خاك و تفسیر آن در ) سال 3تا  1(مصرف فسفر براي درختان جوان 
فروت که رشد رویشی بیشتري دارند  براي درختان جوان الیم، لمون، لیموشیرین و گریپ(آمده است 8جدول 

اگر نتایج آزمون خاك نشان دهد که فسفر قابل ). شود ه میدرصد بیشتر توصی 20تا  15مقدار مصرف فسفر 
اما اگر . گرم در کیلوگرم خاك است نیاز به مصرف کودهاي فسفري نیست میلی 15استفاده خاك، بیش از 

گرم در کیلوگرم باشد کودهاي سوپرفسفات تریپل، سوپرفسفات  میلی 15فسفر قابل استفاده خاك، کمتر از 
اما . توان به روش خاکی، در اوایل فصل رشد مصرف کرد فات و مونوآمونیوم فسفات را میآمونیوم فس ساده، دي

توان به روش کودآبیاري در  میرا آمونیوم فسفات و اسید فسفریک  کودهاي مونوآمونیوم فسفات، دي
در  که اما با مصرف کود فسفر در یک سال، براي تعیین این. هاي مختلف در طی فصل رشد مصرف کرد تقسیط

، نیاز است دوباره آزمون )مصرف آن کاهش یابد یا متوقف شود(سال بعد چه مقدار کود فسفر مصرف شود 
از سال . خاك انجام و نتایج آن تفسیر شود، و بر اساس این نتایج، نسبت به مصرف کودهاي فسفري اقدام شود

طور کلی، نیاز به فسفر و توصیه آن بر  سوم رشد به بعد، عالوه بر آزمون خاك، آزمون برگ نیز انجام شود و به
  .شود ها انجام  اساس نتایج این آزمون

  
  بر اساس سن درختان و نتایج آزمون خاك) سال 3تا  1(براي درختان جوان  *)P2O5(مصرف فسفر  -8جدول 

  تفسیر نتایج آزمون خاك  

  فسفر خاك
  )گرم بر کیلوگرم میلی( 

  خیلی کم
)5<(  

  کم
)10-5(  

  متوسط
)15-10(  

  زیاد
)25 -15(  

  خیلی زیاد
)25>(  

) P2O5(مقدار کود فسفري 
  توصیه شده

گرم به ازاي هر  50
  سال سن درخت

گرم به ازاي هر  30
  سال سن درخت

گرم به ازاي هر  15
  سال سن درخت

  
-  

  
-  

 )  P2O5 × 0.43 = P:ضریب تبدیل فسفر(  *              
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  پتاسیم
درختان، نتایج آزمون خاك و تفسیر آن براساس سن ) سال 3تا  1(وان مصرف کودهاي پتاسیمی براي درختان ج

با حاللیت (کودهاي پتاسیمی مناسب براي درختان مرکبات شامل سولفات پتاسیم معمولی ). 9جدول (است 
پتاسیم  سولوپتاس، سولوکراس، نیترات پتاسیم، مونو پتاسیم فسفات، دي ،)با حاللیت زیاد(، سولفات پتاسیم )کم
کودهاي سولفات پتاسیم منیزیم و سولفات . هاي پتاسیم، سولفات پتاسیم منیزیم و غیره است فات، هوماتفس

اما کودهایسولوپتاس، سولوکراس، . شوند پتاسیم معمولی، اغلب در اوایل فصل رشد و به روش خاکی توصیه می
هاي پتاسیم و نیترات پتاسیم به  وماتپتاسیم فسفات، ه سولفات پتاسیم با حاللیت زیاد، مونو پتاسیم فسفات، دي

ویژهاز اوایل مرداد ماه تا  هاي مختلف، در مناطق شمالی کشور به در تقسیط(روش کودآبیاري در طول فصل رشد 
و مناطق غربی ) آباد، نازدشت، جیرفت، کهنوج و داراب دزفول، حاجی(اواسط آبان ماه و در مناطق جنوبی کشور 

رحله، مرحله اول از اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر خردادماه و مرحله دوم از اوایل در دو م) قصرشیرین(کشور 
توان با  البته بخشی از نیاز پتاسیم درختان مرکبات را می. شوند توصیه می) ماه یا اوایل آذرماه مهرماه تا اواخر آبان

ك متحمل به کلر باشند و همچنین کلرور پتاسیم تأمین کرد به شرطی که خاك و آب، شور نباشند، پایه و پیوند
مدیریت مناسب آبیاري در امکان . باغ، مانداب سطحی نداشته باشد و از زهکشی مناسبی نیز برخوردار باشد

  .  هاي احتمالی آن، بسیار مؤثر است مصرف کلرور پتاسیم و کاهش خسارت
  

  )سال 3تا  1(جوان غیر بارده ها براي درختان  توصیه شده و تعداد تقسیط)K2O(مقدار پتاسیم  -9جدول 
  سن درختان

  )سال(
  *مصرفی) K2O(پتاسیم

  )گرم به ازاي هر درخت در سال( 
  تعداد تقسیط توصیه شده در سال

  پخش سطحی  کودآبیاري
1  50 - 30  8 -6  6-4  
2  100  -60  8 -6  6-4  
3  150 -100  8 -6  6-4  

فروت که رشد رویشی بیشتري دارند مقدار مصرف پتاسیم  ختان جوان الیم، لمون، لیموشیرین و گریپمقدار  فوق براي درختان نارنگی و پرتقال است و براي در *
  .)K2O× 0.83=K: ضریب تبدیل پتاسیم(شود درصد بیشتر توصیه می 30تا  20

   
  مدیریت کوددهی درختان جوان در شمال کشور 

در اوایل فصل رشد بسیار پایین است  ویژه که راندمان مصرف کودها در درختان جوان، به با توجه به این
، بیشتر تحت )هاي رشدي در بهار جهش(هاي بهاره  از طرف دیگر، رشد فلش). ویژه در مناطق شمالی کشور به(

تأثیر مواد غذایی ذخیره درختان است و این ذخیره، بیشتر به مدیریت کوددهی اواخر فصل رشد در سال گذشته 
ر اوایل فصل رشد در سال جاري، تأثیر چندانی در افزایش مقدار ذخیره و رشد بنابراین کوددهی د. بستگی دارد

درصد نیاز  10الی  5شود که باغداران، کوددهی اوایل فصل را با حداکثر  لذا توصیه می. هاي بهاره ندارد فلش
واسط تابستان به را افزایش و در ا) درصدي از نیاز ساالنه(تدریج، مقدار مصرف  ساالنه درختان شروع کنند و به
تدریج کاهش داده شود و در اواخر فصل رشد براي  سپس مقدار مصرف کود، به. حداکثر مقدار مصرف، ارتقا دهند
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هاي سرمایی، مصرف کودها را به حداقل مقدار کاهش دهند یا  بهبود تحمل درختان جوان نسبت به تنش
هاي رشدي  هاي فلش اي مدیریت شود که بافت به گونهطور کلی، این روند مصرف باید  به. کوددهی را متوقف کنند

  ). 10جدول (، فرصت زمانی کافی براي کامل شدن داشته باشند )هاي پاییزي فلش(سوم 
  

در طول فصل رشد براي ) سال 3تا  1( مدیریت مصرف کودهاي شیمیایی براي درختان جوان غیر بارده   -10جدول 
  ب و هواي معتدلمناطق شمالی کشور و دیگر مناطق با آ

  نوع کود
  )درصدي از کل کود توصیه شده(مقدار مصرف در هر ماه از فصل رشد 

  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین
  5  15  20  20  15  10  10  5  نیتروژنی
  10  20  20  15  15  10  5  5  پتاسیمی
  10  10  15  15  15  15  10  10  فسفري

   
  ن در جنوب کشورمدیریت کوددهی درختان جوا 

آباد و نازدشت بندرعباس، جیرفت،  با توجه به گرماي شدید تابستان در مناطق جنوب کشور مانند حاجی
کوددهی مرحله اول، از اواخر . انجام شود) فاز(شود تغذیه درختان مرکبات در دو مرحله  دزفول توصیه می
یابد، سپس به دلیل گرماي شدید هوا، کوددهی  مه شود و تا اواخر خرداد یا اوایل تیرماه ادا بهمن ماه شروع 

مدیریت . کوددهی مرحله دوم، از نیمه دوم شهریور ماه، آغاز و تا اواخر آذر ماه ادامه داده شود. متوقف شود
براساس کارهاي . آمده است 11مصرف کودهاي نیتروژن، پتاسیم و فسفر در هر دو مرحله کوددهی، در جدول 

شود در مناطق جنوبی کشور،  و دزفول، توصیه می) ابراهیم آباد و نازدشت(ر بندرعباس میدانی نگارندگان د
هاي فروردین و  درصد نیاز ساالنه، از نیمه دوم بهمن ماه شروع شود و در ماه 5مصرف کودهاي نیتروژنی با 

داده شود و در اواخر  ، افزایش)درصد مصرف از کل نیاز ساالنه 20و  15به ترتیب با (اردیبهشتبه حداکثر مقدار 
سپس . درصد نیاز ساالنه، مصرف کودهاي نیتروژنی متوقف شود 5خرداد یا حداکثر نیمه اول تیرماه با مصرف 

اما به علت نقش کودهاي . در نیمه دوم شهریورماه، کوددهی نیتروژن دوباره آغاز و تا آذر ماه ادامه یابد
هاي ذخیره،  ها به بافت و همچنین انتقال کربوهیدرات هاي گرمایی و سرمایی پتاسیمی در تحمل به تنش

درصد نیاز ساالنه در نیمه دوم بهمن ماه شروع شود و در اردیبهشت و خرداد ماه به  5کوددهی پتاسیم با 
 5افزایش داده شود و در نیمه اول تیر ماه، با مصرف ) درصد نیاز ساالنه 20و  15به ترتیب (حداکثر مقدار 
درصد  5سپس در نیمه دوم شهریور ماه با مصرف . نه، مصرف کودهاي پتاسیمی متوقف شوددرصد نیاز ساال

، )درصد نیاز ساالنه 15(مصرف ساالنه، کوددهی پتاسیم دوباره آغاز شود و در آبان ماه به حداکثر مقدار مصرف 
  .افزایش یابد و در آذرماه نیز کوددهی متوقف شود
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در طول فصل رشد براي مناطق ) سال 3تا  1(میایی براي درختان جوان غیر بارده مدیریت مصرف کودهاي شی - 11جدول 
  هاي بسیار گرم جنوب کشور و دیگر مناطق با تابستان

  نوع کود
  )درصدي از کل کود توصیه شده(مقدار مصرف در هر ماه از فصل رشد 

  بهمن
  )نیمه دوم(

  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند
  تیر

  )نیمه اول(
  مرداد

  شهریور
  )نیمه دوم(

  آبان  مهر
  آذر

  )نیمه اول(

  5  10  15  5  -  5  10  20  15  10  5  ینیتروژن
  10  15  10  5  -  5  20  15  10  5  5  پتاسیمی
  5  10  15  5  -  5  15  15  15  10  5  فسفري

  
  کوددهی درختان بارده

  نیتروژن
NO3(تواند به شکل نیترات  به طور کلی نیتروژن می

NH4(، آمونیم )-
وره توسط ریشه درختان و همچنین ا) +

تواند در خاك به آسانی از منطقه ریشه خلرج شود   نیتروژن در خاك و گیاه متحرك است بنابراین می. جذب شود
نیتروژن نیتراتی به آسانی توسط .. همچنین در داخل درختان از اندامی یا بافتی به اندام یا بافتی دیگر منتقل شود

. کمتر از نیتروژن نیتراتی است نیتروژن آمونیمی ما قابلیت و سهولت جذبشوند ا ریشه درختان میوه جذب می
  .یابد به شدت کاهش می.. قابلیت استفاده نیتروژن در خاهاي با پ هاش باال، آهکی، شور و سدیک، مرطوب و 

  
  اعمال متابولیکی نیتروژن 

 ها  ها و هگزوزآنزیم یدها و کوآنزیمها، نوکلئیک اسیدها، نوکلوت در ساختار آمینو اسیدها، آمیدها، پروتئین
  .شرکت دارد.....و 
 ها  ها و نوکلئوپروتئین براي تقسیم سلولی، رشد و تنفس بهینه ضروري است این اعمال عمدتا در پروتئین

  .دهد ها، اسیدهاي آمینی، قتدهاي آمینی و غیرهرخ می با تغییرات زیاد در مقدار آمین
 هاي گیاهی وجود دارند روتوپالسم و هسته سلولاغلب ترکیبات نیتروژنی فعال در پ.  

با (مقدار کود نیتروژنی توصیه شده براي درختان مرکبات، باید نیتروژن کافی را براي توسعه تاج درختان 
مقدار . فراهم کند به طوري که حداکثر عملکرد اقتصادي با کیفیت مطلوب تولید شود) یک اندازه کنترل شده

، غلظت نیتروژن )مقدار ماده آلی(هاي خاك  اي درختان مرکبات بارده، براساس ویژگیکود نیتروژن مصرفی بر
اي رسیدند که فضاي در نظر  زمانی که درختان به اندازه). 17تا  12جدول (در برگ و پتانسیل عملکرد است 

ثابت شود و یا در تواند  گرفته شده را پرکرده و رشد بیشتر تاج، مورد نظر نباشد مقدار مصرف عناصر غذایی می
  . موارد احتمالی، کاهش یابد

مقدار مصرف ساالنه کود نیتروژن، براي تامین نیتروژن مورد نیاز رشد رویشی و نیتروژن خارج شده توسط 
که توسط تفسیر نتایج آزمون برگ نشان داده (مقدار نیتروژن مصرف شده، براساس نیاز درختان . است  میوه
براي رسیدن به عملکرد باال با . هاي کیفی میوه و پتانسیل عملکرد است ویژگی هاي خاك، ، ویژگی)شود می
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اي تنظیم کنند که غلظت نیتروژن برگ  داران باید مقدار مصرفی کود نیتروژن را به گونه هاي درشت، باغ میوه
ت، به ترتیب، فرو ها و گریپ دامنه مناسب نارنگی. درصد حفظ شود 7/2تا  5/2ر دامنه براي درختان پرتقال د

 11تا  8مقدار نیتروژن توصیه شده براي درختان پرتقال . ها است بیشتر و کمتر از دامنه مناسب براي پرتقال
سال و بیشتر، براساس متوسط عملکرد میوه  12بینی شده و براي درختان  سال، براساس پتانسیل عملکرد پیش

  .سال متوالی پیشین است 4
  

 هاي بارده براي باغمقدار نیتروژن توصیه شده 
 تجزیه خاك و برگ ندارد 
  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در طول  120تا  100حدود : تن در هکتار است 20عملکرد باغ کمتر از

 سال مصرف شود  
  کیلوگرم نیتروژن خالص به عنوان پایه در  120تا  100حدود : تن در هکتار است 20عملکرد باغ بیشتر از

تن در هکتار، حدود یک و نیم  20بر آن، به ازاي هر تن افزایش عملکرد بیشتر از  عالوه نظر گرفته شود
 .کیلوگرم نیتروژن خالص به آن افزوده شود

 تجزیه خاك و برگ دارد 
  12 جدول(تن در هکتار و کمتر است  20عملکرد باغ( 
  13 جدول(تن در هکتار است  20عملکرد باغ بیشتر از(  
 فقط تجزیه برگ دارد .3- 5
 14 جدول(تن در هکتار است  20ملکرد باغ کمتر از ع( 
  15 جدول(تن در هکتار است  20عملکرد باغ بیشتر از( 
 خاك دارد فقط تجزیه 
  16 جدول(تن در هکتار است  20عملکرد باغ کمتر از( 
  17 جدول(تن در هکتار است  20عملکرد باغ بیشتر از( 

  
  تن و کمتر در هکتار 20رده داراي نتایج تجزیه خاك و برگبا عملکرد هاي با نیتروژن توصیه شده براي باغ  -12جدول 

  دامنه تجزیه برگ
  )غلظت نیتروژن(

  دامنه تجزیه خاك
  )درصد ماده آلی(

  مقدار نیتروژن توصیه شده
  )کیلوگرم در هکتار(

  کفایت
  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 100  کمتر از یک

  تارکیلوگرم نیتروژن خالص در هک 90  1- 2
  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 80  2- 3

  کم
  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 120  کمتر از یک

  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 110  1- 2
  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 60  2- 3

  کمبود
  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 150  کمتر از یک

  هکتار کیلوگرم نیتروژن خالص در 140  1- 2
  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 130  2- 3
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  تن در هکتار 20هاي بارده داراي نتایج تجزیه خاك و برگ با عملکرد بیشتر از  نیتروژن توصیه شده براي باغ  - 13جدول 
  دامنه تجزیه برگ

  )غلظت نیتروژن(
  دامنه تجزیه خاك

  )درصد ماده آلی(
  مقدار نیتروژن توصیه شده

  )هکتارکیلوگرم در (

  کفایت
  کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار 5/1+ کیلوگرم  100  کمتر از یک

  کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار 5/1+ کیلوگرم  90  1- 2
  هکتار کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در 5/1+ کیلوگرم  80  2- 3

  کم
  کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار 5/1+ کیلوگرم  120  کمتر از یک

  کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار 5/1+ کیلوگرم  110  1- 2
  هکتارکیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در  5/1+ کیلوگرم  100  2- 3

  کمبود
  کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار 5/1+ کیلوگرم  150  کمتر از یک

  کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار 5/1+ کیلوگرم  140  1- 2
  ر هکتارکیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد د 5/1+ کیلوگرم  130  2- 3

  
  تن و کمتر در هکتار 20هاي بارده داراي نتایج تجزیه برگبا عملکرد  نیتروژن توصیه شده براي باغ  -14جدول 

  )کیلوگرم در هکتار(مقدار نیتروژن توصیه شده   )غلظت نیتروژن(دامنه تجزیه برگ
  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 100  کفایت

  هکتارکیلوگرم نیتروژن خالص در  120  کم
  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 150  کمبود

  

  تن و کمتر در هکتار 20هاي بارده داراي نتایج تجزیه برگبا عملکرد  نیتروژن توصیه شده براي باغ  -15جدول 
  )کیلوگرم در هکتار(مقدار نیتروژن توصیه شده   )غلظت نیتروژن(دامنه تجزیه برگ

  یتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتارکیلوگرم ن 5/1+ کیلوگرم  100  کفایت
  کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار 5/1+ کیلوگرم  120  کم

  کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار 5/1+ کیلوگرم  150  کمبود
  

  تن و کمتر در هکتار 20رده داراي نتایج تجزیه خاکبا عملکرد هاي با نیتروژن توصیه شده براي باغ -16جدول 
  دامنه تجزیه خاك

  )درصد ماده آلی(
  عملکرد

  )تن در هکتار(
  مقدار نیتروژن توصیه شده

  )کیلوگرم در هکتار(
  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 120  و کمتر 20  کمتر از یک

  رکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتا 110  و کمتر 20  1- 2
  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 60  و کمتر 20  2- 3

  
  تن در هکتار 20هاي بارده داراي نتایج تجزیه خاك با عملکرد بیشتر از  نیتروژن توصیه شده براي باغ -17جدول 

  دامنه تجزیه خاك
  )درصد ماده آلی(

  مقدار نیتروژن توصیه شده
  )کیلوگرم در هکتار(

  کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار 5/1+ کیلوگرم  120  کمتر از یک
  کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار 5/1+ کیلوگرم  110  1- 2
  کیلوگرم نیتروژن خالص به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار 5/1+ کیلوگرم  100  2- 3
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  پتاسیم 
پتاسیم در خاك در تعادل . شود و در گیاه بسیار متحرك است جذب می )+k( پتاسیم به شکل یون پتاسیم

پتاسیم تثبیت شده و پتاسیم در (دینامیکی بین پتاسیم محلول در آب، پتاسیم قابل تبادل و غیر قابل تبادل 
ادل نیز توانند از اشکال پتاسیم محلول، قابل تبادل و غیر قابل تبدرختان میوه می. است) هاماتریکس کانی

، ساختمان خاك،  pHقابلیت استفاده پتاسیم در خاك عمدتا تحت تاثیر رطوبت، مینرالوژي رس، . استفاده کنند
پتاسیم قابل استخراج با . و درجه حرارت خاك است) خشک و مرطوب شدن خاك(تناوب آبیاري یا باراندگی 

فاده پتاسیم در خاك براي بیشتر درختان میوه فعال شاخص مناسبی براي قابلیت است ،)pH7(استات آمونیم نرمال 
هاي متوالی در مناطق مختلف کشور نشان داده است که پتاسیم  اگرچه نتایج بررسی میدانی نگارنده در سال. است

شود این شاخص  باشد بنابراین توصیه می گیر، شاخص مناسبی براي درختان میوه نمی قابل استخراج با این عصاره
  .وه مورد پژوهش میدانی قرار گیردبراي درختان می

  

  اعمال متابولیکی پتاسیم
 هاي گیاهی نقش دارد و براي بسیاري از ها و خثی شدن الکتریکی در سلول در تنظیم فعالیت روزنه

 .فرآیندهاي فیریولوژیکی مانند تشکیل قندها، نشاسته، سنتز پروتئین، تقسیم سلولی و رشد نرمال گیاه ضروري است
 کاهش پتانسیل اسمزي (هاي محیطی مانند افزایش تحمل به تنش سرما یش تحمل به تنشموجب افزا

، )شیره سلولی به علت افزایش نسبت اسیدهاي چرب اشباع نشده به اشباع شده در حضور پتاسیم در شیره سلولی
یم در افزایش تحمل به تنش خشکی، تنظیم باالنس آب داخلی و تورژساس سلول، تنظیم ورود یا خروج سد

 .شود هاي ریشه میپالسمالماي سلول
  در رد کردن یا طرد کلر)cl exclusion behavior (مصرف پتاسیم با افزایش احتمال  .از ریشه نقش دارد

و افزایش تحمل به نمک توسط افزایش توانایی ) نسبت به سدیم(هاي فیبري گزیش بیشتر پتاسیم توسط ریشه
) در زمانی که مقدار سدیم در محیط خارجی زیاد است(مقابل نشت آن از سلول  ها درنگهداري پتاسیم در واکوئل

  .موثر است
توصیه شده براي درختان بارده مرکبات تقریبا معادل مقدار نیتروژن ) K2O(به طور کلی، مقدار کود پتاسیم 

اي زیر حد کفایت  ظههاي متوالی به مقدار قابل مالح اگر غلظت پتاسیم برگ مرکبات در سال. خالص مصرفی است
  .درصد افزایش یابد 25تواند تا  هاي آهکی می مصرفی به ویژه در خاك) K2O(باشد مقدار پتاسیم 

و متوسط ) سال 11تا  8درختان (بینی شده  توصیه شده بر اساس پتانسیل عملکرد پیش) K2O(مقدار پتاسیم 
اگر کود پتاسیمی  ).23تا  18 هاي جدول(ست ا) سال و بیشتر 12درختان (سال متوالی پیشین  4عملکرد میوه 

خاك  در یک سال مصرف شود براي تعیین این که، در سال بعد چقدر پتاسیم مصرف شود نیاز است دوباره تجزیه
ها و متوسط عملکرد باغ، نسبت به مصرف کودهاي پتاسیمی  بر اساس تفسیر نتایج این تجزیه. و برگ انجام شود

تاسیم قابل استفاده خاك بیش از حد بحرانی و غلظت پتاسیم در برگ نیز در حد مطلوب و اگر مقدار پ. اقدام شود
اما مصرف کودهاي . توان مصرف خاکی کودهاي پتاسیمی را متوقف کرد یا آن را به حداقل رساند بیشتر باشد می
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ه و بهبود کیفیت میوه، پاشی براي افزایش انداز به شکل محلول......) مانند نیترات پتاسیم و(محلول پتاسیمی 
  .  شود در مراحل خاص فنولوژي مانند پس از تشکیل میوه و اواخر فاز دوم رشد میوه، انجام شود توصیه می

  
 هاي بارده مقدار پتاسیم توصیه شده براي باغ

 تجزیه خاك و برگ ندارد 
  کیلوگرم پتاسیم  100تا  80حدود :  تن در هکتار است 20عملکرد باغ کمتر از)K2O ( در هکتار در طول

 سال مصرف شود  
  کیلوگرم پتاسیم  100تا  80حدود : تن در هکتار است 20عملکرد باغ بیشتر از)K2O ( به عنوان پایه در نظر

تن در هکتار، حدود دو کیلوگرم نیت  20بر آن، به ازاي هر تن افزایش عملکرد بیشتر از  گرفته شود عالوه
 .به آن افزوده شود) K2O(پتاسیم 

 تجزیه خاك و برگ دارد 
  18جدول (تن در هکتار و کمتر است  20عملکرد باغ( 
  19جدول (تن در هکتار است  20عملکرد باغ بیشتر از(  
 فقط تجزیه برگ دارد 
  20 جدول(تن در هکتار است  20عملکرد باغ کمتر از( 
  21 جدول(تن در هکتار است  20عملکرد باغ بیشتر از( 
 فقط تجزیه خاك دارد 
 22 جدول(تن در هکتار است  20لکرد باغ کمتر از عم( 
  23 جدول(تن در هکتار است  20عملکرد باغ بیشتر از( 

 
  تن و کمتر در هکتار 20با عملکرد  هاي بارده داراي نتایج تجزیه خاك و برگ شده براي باغ )K2O(پتاسیم   - 18جدول 

  دامنه تجزیه برگ
  )غلظت پتاسیم(

  دامنه تجزیه خاك
  )کیلوگرم در هکتار(توصیه شده ) K2O(مقدار پتاسیم   )قابل استفادهپتاسیم (

  کفایت
  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  80  کم

  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  50  متوسط

  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  25  زیاد

  کم
  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  100  کم

  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  80  متوسط

  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  40  زیاد

  کمبود
  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  125  کم

  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(یلوگرم پتاسیم ک 100  متوسط

  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  50  زیاد
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  تن در هکتار  20هاي بارده داراي نتایج تجزیه خاك و برگبا عملکرد بیشتر از  شده براي باغ)K2O(پتاسیم   -19جدول 
  دامنه تجزیه برگ

  )غلظت پتاسیم(
  تجزیه خاكدامنه 

  )کیلوگرم در هکتار(توصیه شده ) K2O(مقدار پتاسیم   )پتاسیم قابل استفاده(

  کفایت
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  80  کم

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  50  متوسط
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ لوگرم کی 25  زیاد

  کم
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  100  کم

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  80  متوسط
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(گرم پتاسیم کیلو 2+ کیلوگرم  40  زیاد

  کمبود
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  125  کم

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  100  متوسط
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O( کیلوگرم پتاسیم 2+ کیلوگرم  50  زیاد

  
  تن و کمتر در هکتار است 20هاي بارده که فقط نتایج تجزیه برگ دارند و عملکرد آنها  شده براي باغ) K2O(پتاسیم  - 20جدول 

  )کیلوگرم در هکتار(توصیه شده ) K2O(مقدار پتاسیم   )غلظت پتاسیم(دامنه تجزیه برگ
  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(تاسیم کیلوگرم پ 50  کفایت

  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  80  کم
  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  100  کمبود

  
تن در  20تر از هاي بارده که فقط نتایج تجزیه برگ دارند و عملکرد آنها بیش شده براي باغ) K2O(پتاسیم   -21جدول 

  هکتار است
  )کیلوگرم در هکتار(توصیه شده ) K2O(مقدار پتاسیم   )غلظت پتاسیم(دامنه تجزیه برگ

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  50  کفایت
  اربه ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکت) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  80  کم

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  100  کمبود

  
تن و کمتر در  20هاي بارده که فقط نتایج تجزیه خاك دارند وعملکرد آنها  شده براي باغ)K2O(پتاسیم   - 22جدول 

  هکتار است

  )کیلوگرم در هکتار(توصیه شده ) K2O(مقدار پتاسیم   )پتاسیم قابل استفاده( دامنه تجزیه خاك
  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  100  کم

  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  80  متوسط
  پاشی ، مجموع مصرف خاکی و محلول)K2O(کیلوگرم پتاسیم  40  زیاد

  



 دستورالعمل تولید پرتقال گواهی شده                                                                                                    50

 

تن در  20ه فقط نتایج تجزیه خاك دارند وعملکرد آنها بیشتر از هاي بارده ک شده براي باغ)K2O(پتاسیم  -23جدول 
  هکتار است

  )کیلوگرم در هکتار(توصیه شده ) K2O(مقدار پتاسیم   )پتاسیم قابل استفاده( دامنه  تجزیه خاك
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  100  کم

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  80  متوسط
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) K2O(کیلوگرم پتاسیم  2+ کیلوگرم  40  زیاد

  
  فسفر

فسفر در خاك غیر . شود جذب می) -H2PO42و  -H2PO4(هاي اولیه و ثانویه  فسفر به شکل اورتوفسفات
ست بنابراین هنگام مصرف کودهاي فسفري در خاك، براي افزایش راندمان جذب متحرك و در گیاه متحرك ا

مانند سوپرفسفات تریپل، سوپرفسفات ساده و (شود یا از کودهاي فسفري نامحلول و با حاللیت کم  توصیه می
تري از م سانتی 60تا  40هاي بارده در عمق حداقل  در باغ(هاي درختان  در عمق خاك و مجاورت ریشه.......) 

مانند مونوپتاسیم فسفات، دي پتاسیم فسفات، اسید (استفاده شود یا از کودهاي فسفري محلول ) سطح خاك
در طی فصل رشد متناسب با فنولوژي رشد ) کودآبیاري(به صورت تقسیط همراه با آب آبیاري ... فسفریک و 
) سنگینی بافت خاك(هک و مقدار رس قابلیت استفاده فسفر در خاك با افزایش شوري، پ هاش، آ. مصرف شوند

  .هاي بدون بذر مرکبات مستعدتر به کمبود فسفر هستند هاي بذردار نسبت به واریته واریته. یابد کاهش می
  

  اعمال متابولیکی فسفر 
 ها، فسفولیپدها، تولید انرژي  تشکیل قندهاي فسفاته، اسیدهاي نوکلئیک، نوکلئوتیدها، کوآنزیم)ATP(. 
 ها، انتقال انرژي در گیاه، کمک در  از فرآیندها مانند فتوستنز، سنتز و تجزیه کربوهیدرات براي بسیاري

ها و همچنین در  ها، مقاومت در مقابل تنش ذخیره گیاه، استفاده از انرژي فتوسنتز براي تشکیل بذر، توسعه ریشه
  .هاي وراثتی و تقسیم سلولی نقش دارند ویژگی

. رختان بارده بر اساس متوسط عملکرد و تفسیر نتایج تجزیه خاك و برگ استمقدار مصرف کود فسفر براي د
اگر کود فسفر در یک سال مصرف شود، براي تعیین این که، در سال بعد چه مقدار کود فسفري مصرف شود، نیاز 

 مقدار مصرف فسفر بر اساس نتایج تجزیه خاك و برگ و همچنین. است مجددا تجزیه خاك و برگ انجام شود
  آورده شده است 26تا  23متوسط عملکرد درختان در جدول 

  

 هاي بارده مقدار فسفر توصیه شده براي باغ
  24جدول (تجزیه خاك و برگ ندارد( 
  25جدول (تجزیه خاك و برگ دارد( 
  26جدول (فقط تجزیه برگ دارد( 
  27ول دج(فقط تجزیه خاك دارد( 
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  هاي بارده بدون نتایج تجزیه خاك و برگ غبراي با) P2O5(توصیه مصرف فسفر   -24جدول 
  توصیه شده) P2O5(مقدار کود فسفر 

  .در هکتار مصرف شود) میوه(به ازاي هر تن عملکرد باغ ) P2O5(کیلوگرم فسفر  2تا  5/1مقدار 
  

  

  هاي بارده داراي نتایج تجزیه خاك و برگ براي باغ) P2O5(توصیه مصرف فسفر   -25جدول 
  توصیه شده) P2O5(مقدار کود فسفر   تجزیه خاكدامنه   دامنه تجزیه برگ

  کمتر از کفایت  کفایت
به ازاي هر تن میوه در هکتار در طول سال جاري ) P2O5(شود مقدار یک کیلوگرم فسفر  توصیه می

ماه براي ارزیابی مجدد  12هاي برگ و خاك پس از  اما براي مصرف در سال بعد، نمونه. مصرف شود
  .ها و متوسط عملکرد، دوباره مقدار مصرف تعیین شود بر اساس تفسیر نتایج آنتهیه شوند و 

  کمتر از کفایت  کم
به ازاي هر تن میوه در هکتار در طول سال جاري ) P2O5(کیلوگرم فسفر  5/1شود مقدار  توصیه می

ی مجدد ماه براي ارزیاب 12هاي برگ و خاك پس از  اما براي مصرف در سال بعد، نمونه. مصرف شود
  .ها و متوسط عملکرد، دوباره مقدار مصرف تعیین شود تهیه شوند و براساس تفسیر نتایج آن

  کمتر از کفایت  کمبود
به ازاي هر تن میوه در هکتار در طول سال جاري ) P2O5(کیلوگرم فسفر  2شود مقدار  توصیه می
ماه براي ارزیابی مجدد  12 هاي برگ و خاك پس از اما براي مصرف در سال بعد، نمونه. مصرف شود

  .ها و متوسط عملکرد، دوباره مقدار مصرف تعیین شود تهیه شوند و براساس تفسیر نتایج آن
  

  هاي بارده که فقط نتایج آزمون خاك دارند براي باغ) P2O5(توصیه مصرف فسفر   -26جدول 
  توصیه شده) P2O5(مقدار کود فسفر   دامنه تجزیه خاك

  کمبود
اما . به ازاي هر تن میوه در هکتار در طول سال جاري مصرف شود) P2O5(کیلوگرم فسفر  3 تا 2مقدار 

ماه براي ارزیابی مجدد تهیه شوند و بر  12هاي برگ و خاك پس از  براي مصرف در سال بعد، نمونه
  .ها و متوسط عملکرد، دوباره مقدار مصرف تعیین شود اساس تفسیر نتایج آن

  کم
. به ازاي هر تن میوه در هکتار در طول سال جاري مصرف شود) P2O5(یلوگرم فسفر ک 2تا 5/1مقدار 

ماه براي ارزیابی مجدد تهیه شوند و  12هاي برگ و خاك پس از  اما براي مصرف در سال بعد، نمونه
  .ها و متوسط عملکرد، دوباره مقدار مصرف تعیین شود براساس تفسیر نتایج آن

  بهینه
. به ازاي هر تن میوه در هکتار در طول سال جاري مصرف شود) P2O5(وگرم فسفر کیل1تا  5/0مقدار 

ماه براي ارزیابی مجدد تهیه شوند و  12هاي برگ و خاك پس از  اما براي مصرف در سال بعد، نمونه
  .ها و متوسط عملکرد، دوباره مقدار مصرف تعیین شود براساس تفسیر نتایج آن

  

  

  هاي بارده که فقط نتایج آزمون برگدارند براي باغ) P2O5(فر توصیه مصرف فس  - 27جدول 
  توصیه شده) P2O5(مقدار کود فسفر   دامنه تجزیه برگ

  کفایت
اما . به ازاي هر تن میوه در هکتار در طول سال جاري مصرف شود) P2O5(مقدار یک کیلوگرم فسفر 

اي ارزیابی مجدد تهیه شوند و بر ماه بر 12هاي برگ و خاك پس از  براي مصرف در سال بعد، نمونه
  .ها و متوسط عملکرد، دوباره مقدار مصرف تعیین شود اساس تفسیر نتایج آن

  کم
. به ازاي هر تن میوه در هکتار در طول سال جاري مصرف شود) P2O5(کیلوگرم فسفر  5/1مقدار 

بی مجدد تهیه شوند و ماه براي ارزیا 12هاي برگ و خاك پس از  اما براي مصرف در سال بعد، نمونه
  .ها و متوسط عملکرد، دوباره مقدار مصرف تعیین شود براساس تفسیر نتایج آن

  کمبود
اما . به ازاي هر تن میوه در هکتار در طول سال جاري مصرف شود) P2O5(کیلوگرم فسفر  2مقدار 

تهیه شوند و ماه براي ارزیابی مجدد  12هاي برگ و خاك پس از  براي مصرف در سال بعد، نمونه
  .ها و متوسط عملکرد، دوباره مقدار مصرف تعیین شود براساس تفسیر نتایج آن
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  منیزیم
هاي شود منیزیم قابل استخراج با استات آمونیم خنثی یک از شاخصجذب می) +mg2(منیزیم به شکل یون 

لوژي، رطوبت و آهک خاکبر ، شوري، سدیمی بودن، مینراpHهاي خاك مانند ویژگی. قابلیت استفاده منیزیم است
  .قابلیت استفاده منیزیم تاثیر دارند

 

  منیزیم در فرآیندهاي زیر نقش دارند
 کنددر ساختار مولکول کلروفیل و در فتوسنتز نقش دارد و به عنوان فعال کننده چندین آنزیمعمل می .

 .هاي موثر در انتقال فسفات نقش دارد منیزیم همچنین در آنزیم
 هاي ها به بخش ها از برگ ها، سنتز اسیدهاي نوکلوئیک و حرکت کربوهیدرات کربوهیدرات در متابولیسم

مصرف زیاد پتاسیم جذب منیزیم . کندهمچنین منیزیم جذب و انتقال فسفر را نیز تحریک می. دیگر نقش دارند
 . دهدرا کاهش می

 نسبت به ارقام بدون بذر(گیرند یارقامیکه میوه بذردار دارند بیشتر تحت تاثیر کمبود منیزیم قرار م.( 

است پیشنهاد ) متوسط یا کم(اگر نتایج تجزیه خاك نشان دهد که مقدار منیزیم خاك، کمتر از دامنه کفایت 
اما اگر نتایج تجزیه خاك نشان . درصد نیتروژن توصیه شده، مصرف شود 20شود کود منیزیم به مقدار حداکثر  می

ش از حد بحرانی و در دامنه زیاد یا خیلی زیاد قرار دارد ولی غلظت منیزیم در برگ دهد که مقدار منیزیم خاك بی
شود مصرف خاکی منیزیم متوقف شود یا به حداقل برسد و کودهاي منیزیمی  کمتر از حد کفایت باشد، توصیه می

  . رشد میوه مصرف شوندپاشی، به ویژه در فاز دوم  به روش محلول....) مانند نیترات منیزیم، سولفات منیزیم و (
 هاي بارده دار منیزیم توصیه شده براي باغمق
 تجزیه خاك و برگ ندارد 
  کیلوگرم منیزیم  35تا  30حدود : تن در هکتار است 20عملکرد باغ کمتر از)MgO ( در هکتار در طول

 سال مصرف شود  
  یم کیلوگرم منیز 35تا  30حدود : تن در هکتار است 20عملکرد باغ بیشتر از)MgO(  به عنوان پایه در

تن در هکتار، حدود یک کیلوگرم  20بر آن، به ازاي هر تن افزایش عملکرد بیشتر از  نظر گرفته شود عالوه
 .به آن افزوده شود )MgO(منیزیم 

 تجزیه خاك و برگ دارد 
  28جدول (تن در هکتار و کمتر است  20عملکرد باغ( 
  29جدول (است تن در هکتار  20عملکرد باغ بیشتر از(  
 فقط تجزیه برگ دارد 
  30 جدول(تن در هکتار است  20عملکرد باغ کمتر از( 
  31 جدول(تن در هکتار است  20عملکرد باغ بیشتر از( 
 فقط تجزیه خاك دارد 
  32 جدول(تن در هکتار است  20عملکرد باغ کمتر از( 
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  33 جدول(تن در هکتار است  20عملکرد باغ بیشتر از( 

  
  تن و کمتر در هکتار 20با عملکرد  هاي بارده داراي نتایج تجزیه خاك و برگ توصیه شده براي باغ) MgO(منیزیم   - 28جدول 

  دامنه تجزیه برگ
  )غلظت منیزیم(

  دامنه تجزیه خاك
  )منیزیم قابل استفاده(

  توصیه شده)MgO(منیزیم مقدار
  )کیلوگرم در هکتار(

  کفایت
  هکتاردر )MgO(منیزیم کیلوگرم  35  کمبود

  در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  25  کم
  در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  15  بهینه

  کم
  در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  40  کمبود

  در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  30  کم
  در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  20  بهینه

  کمبود
  در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  50  کمبود

  در هکتار)MgO(منیزیم یلوگرم ک 35  کم
  در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  25  بهینه

  
  تن در هکتار 20هاي بارده داراي نتایج تجزیه خاك و برگبا عملکرد بیشتر از  توصیه شده براي باغ) MgO(منیزیم  - 29جدول 

  برگ دامنه تجزیه
  )غلظت منیزیم(

  خاك دامنه تجزیه
  )منیزیم قابل استفاده(

  توصیه شده) MgO(منیزیم مقدار 
  )کیلوگرم در هکتار(

  کفایت
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  یک+ کیلوگرم  35  کمبود

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  یک+ کیلوگرم  25  کم
  ي هر تن افزایش عملکرد در هکتاربه ازا)MgO(منیزیم کیلوگرم  یک+ کیلوگرم  15  بهینه

  کم
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  یک+ کیلوگرم  40  کمبود

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  یک+ کیلوگرم  30  کم
  عملکرد در هکتار به ازاي هر تن افزایش)MgO(منیزیم کیلوگرم  یک+ کیلوگرم  20  بهینه

  کمبود
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  یک+ کیلوگرم  50  کمبود

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار)MgO(منیزیم کیلوگرم  یک+ کیلوگرم  35  کم
  کتاربه ازاي هر تن افزایش عملکرد در ه)MgO(منیزیم یک کیلوگرم+ کیلوگرم  25  بهینه

   
  تن و کمتر در هکتار 20هاي بارده داراي نتایج تجزیه برگبا عملکرد  توصیه شده براي باغ) MgO(منیزیم   -30جدول 

  )کیلوگرم در هکتار(توصیه شده  )MgO(منیزیم مقدار   )غلظت منیزیم( دامنه تجزیه برگ
  در هکتار) MgO(منیزیم کیلوگرم  15  کفایت

  در هکتار) MgO(منیزیم کیلوگرم  25  کم

  در هکتار) MgO(منیزیم کیلوگرم  35  کمبود
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  تن در هکتار 20هاي بارده داراي نتایج تجزیه برگبا عملکرد بیشتر از  توصیه شده براي باغ) MgO(منیزیم  - 31جدول 
  )کیلوگرم در هکتار(توصیه شده )MgO(منیزیم مقدار   )غلظت منیزیم(دامنه تجزیه برگ

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) MgO(منیزیم ک کیلوگرم ی+ کیلوگرم  15  کفایت
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) MgO(منیزیم یک کیلوگرم + کیلوگرم  25  کم

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) MgO(منیزیم یک کیلوگرم + کیلوگرم  35  کمبود
  

  تن و کمتر در هکتار 20هاي بارده داراي نتایج تجزیه خاکبا عملکرد  اي باغتوصیه شده بر) MgO(منیزیم   -32جدول 
  دامنه تجزیه خاك

  )منیزیم قابل استفاده(
  توصیه شده )MgO(منیزیم مقدار

  )کیلوگرم در هکتار(
  در هکتار) MgO(منیزیم کیلوگرم  15  کفایت

  در هکتار) MgO(منیزیم کیلوگرم  30  کم
  در هکتار) MgO( منیزیمکیلوگرم  40  کمبود

  
  تن در هکتار 20هاي بارده داراي نتایج تجزیه خاك با عملکرد بیشتر از  توصیه شده براي باغ) MgO(منیزیم  - 33جدول 

  دامنه تجزیه خاك
  )منیزیم قابل استفاده(

  توصیه شده )MgO(منیزیم مقدار 
  )کیلوگرم در هکتار(

  ه ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتارب) MgO(منیزیم یک کیلوگرم + کیلوگرم  15  کفایت
  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) MgO(منیزیم یک کیلوگرم + کیلوگرم  30  کم

  به ازاي هر تن افزایش عملکرد در هکتار) MgO(منیزیم یک کیلوگرم + کیلوگرم  40  کمبود
  

  کلسیم 
  هاي بارده مقدار مصرف کلسیم براي باغ

درصد است نیازي به مصرف خاکی هیچ نوع کود  3ها بیشتر از  که مقدار کربنات کلسیم آنهاي آهکی  در خاك
پاشی آن در  اما مصرف محلول. نیست) همه درختان میوه از جمله درختان مرکبات(کلسیمی براي درختان بارده 

و همچنین تکرار ) متر میلی 10تا  7ها به حدود  ها و رسیدن قطر آن چه بعد از تشکیل میوه(اوایل فاز اول رشد میوه 
ها با کودهاي مناسب کلسیمی مانند نیترات کلسیم یا  آن قبل از شروع ریزش تابستانه در اوایل فاز دوم رشد میوه

ضروري است ... کودهاي کلسیمی با بنیان آلی، براي افزایش اندازه، بهبود کیفی رنگ میوه، افزایش انبارمانی میوه و 
هاي  هاي جنوبی و باغ هاي اسیدي، مانند برخی مناطق غرب مازندران و برخی دامنه خاك اما در). 24- 8جدول (

پاشی کلسیم و افزودن آهک به خاك  است، محلول 6خاك آنها کمتر از  pHهاي شرق مازندران که  حاشیه جنگل
تواند می pHفزایش ضروري است و این ا) خاك به این دامنه pHرساندن ( 5/6تا  6خاك به حدود  pHبراي افزایش 

پاشی کلسیم براي بهبود  هاي رویشی درختان مرکبات را به خوبی فراهم کند، اما همچنان محلول نیاز کلسیم اندام
باشد نیازي به مصرف خاکی کودهاي خاك، در دامنه مناسب  pHاگر . ها ضروري است عملکرد و کیفیت میوه

که غلظت ه کلسیم خاك، کمتر از حد بحرانی است یا اینکه آزمون خاك نشان دهد ککلسیمی نیست مگر این
پاشی با کودهاي کلسیمی در این حالت، مصرف گچ در خاك یا محلول. باشدکلسیم برگ، کمتر از حد کفایت 
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باشد خاك احتماال کلسیم کافی براي رشد درختان دارد و تنها  5/6خاك، باالي  pHاگر . شودمحلول توصیه می
تا  5/5خاك در دامنه مناسب از  pHاگر . هاي مناسب کلسیمی براي بهبود کیفی میوه نیاز استپاشی کود محلول

خاك به  pHباشد آهک باید مصرف شود تا  5/5خاك، کمتر از  pHباشد به مصرف کلسیم نیازي نیست اما اگر  5/6
  . ودباشد خاك داراي مقدار زیادي کلسیم خواهد ب 5/6خاك بیشتر از  pHاگر . برسد 5/6

  

  هاي بارده توصیه مصرف کلسیم براي باغ  -34جدول 
  مقدار کود کلسیم توصیه شده

در هزار و مویان مناسب  2تا  1در هزار، اسید بوریک با غلظت  3تا 2در هزار همراه با اوره با غلظت  3تا  2پاشی نیترات کلسیم با غلظت  محلول
متر است و تکرار آن یک تا دوبار دیگر  ها حدود نیم تا یک سانتی چه وه زمانی که قطر میوهپاشی با غلظت نیم در هزار پس از تشکیل می محلول

  .شود پاشیتوصیه می پس از آبیاري باغ و رعایت استانداردهاي محلول) قیل از شروع ریزش تابستانه و اوایل تا اواسط فاز دوم رشد میوه(
  
  

  سولفور 
  هاي بارده مقدار مصرف سولفور براي باغ 

SO4(سولفور به شکل یون سولفات 
شود و در خاك و همچنین بیشتر درختان میوه بسیار متحرك  جذب می) -

قابلیت استفاده سولفور در خاك به شدت تحت تاثیر مانداب، غرقاب . است اما در درختان مرکبات غیرمحترك است
ها قابل استفاده بوده و سریع  براي ریشه سولفات در محلول خاك، به آسانی .و یا زیادي رطوبت در منطقه ریشه است

دهد و بقیه  درصد سولفور کل خاك را تشکیل می 10تا  5به طور کلی، سولفور معدنی حدود . شود جذب می
تجزیه . درصد سولفور دارند 5/0مواد آلی خاك به طور متوسط . سولفور، معموال در بخش مواد آلی خاك قرار دارد

نرخ رهاسازي سولفور به نرخ تجزیه مواد . ترین منبع فراهمی سولفور است ولفور، عمدهمواد آلی خاك و رهاسازي س
هم زمان با تجزیه مواد آلی در خاك، رهاسازي نسبی سولفور کمی سریعتر از رهاسازي نیتروژن . آلی بستگی دارد

یداسیون توسط شود این فرآیند اکس سولفور رها شده از مواد آلی به سولفات اکسید می. گیرد صورت می
به طور کلی، نسبت . شود انجام می) مانند تیوباسیلوس تیواکسیدانس(هاي اکسید کننده سولفور  میکروارگانیسم

  . است 10تا  7نیتروژن به سولفور در مواد آلی خاك حدود 
آلی  از مواد)  به طور میانگین دو درصد(هاي متعدد نشان داده است که حدود یک تا سه درصد  نتایج پژوهش

اگر به طور میانگین حدود دو درصد از مواد آلی خاك در سال معدنی شوند با . شوند خاك در سال تجزیه می
درصد سولفور  5/0و در نظر گرفتن این که مواد آلی به طور میانگین حدود   گیري مقدار مواد آلی در خاك اندازه

متر مکعب، مقدار معدنی  گرم بر سانتی 3/1حدود  و جرم مخصوص ظاهري) متر سانتی 20(دارند در عمق الیه شخم 
توان آن را در بودجه ساالنه  کیلوگرم در هکتار در سال خواهد بود که می  2/5شدن و رهاسازي سولفور حدود 

  . سولفور مورد نیاز محصوالت مختلف منظور کرد
  

  فور در متابولیسم گیاهاننقش سول
 ن و پروتئین است و در تشکیل کوآنزیم آ، آمینوپیروفسفات، سولفور جزئی از سیستین، سیستئین، میتونی

  .گلوتاتیون، بیوتیت، آدنوزین فسفاتاز نقش دارد
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 هاي گیاهی نقش دارد ها و برخی هورمون ها، کلروفیل، ویتامین سولفور در تولید اسیدهاي آمینه، پروتئین.  
 ها، خشبی شدن  متابولیسم کربوهیدراتکند و در  کمبود سولفور در درختان میوه سنتز پروتئین را کند می

 .و قدرت رویشی درختان تاثیر دارد

گرم به ازاي هر درخت در سال  500تا  300گچ، بهترین منبع است و مصرف حدود  :تصحیح کمبود سولفور 
 . کند کفایت می

  

 نیاز عناصر کم مصرف درختان بارده

  هاي بارده غتوصیه شده براي با) کم مصرف(مقدارعناصر غذایی میکرو  
هاي با عملکرد بسیار باال در مقایسه با مقدار این مقدار خروج این عناصر توسط برداشت میوه، حتی در باغ

به (باشد قابلیت استفاده عناصر غذایی میکرو  7خاك بیشتر از  pHاگر . عناصر در خاك، بسیار ناچیز است
ها، بر اساس عالئم  نیاز عناصر غذایی میکرو و مصرف آن. یابداي کاهش میطور قابل مالحظهبه) استثناي مولیبدن

عواملی که بر موثر بودن و راندمان . است) کمتر از حد کفایت(ظاهري کمبود در برگ یا نتایج آزمون برگ 
و غلظت ) سن برگ(پاشی پاشی عناصر میکرو تاثیر بیشتري دارند شامل فرموالسیون کود، زمان محلولمحلول

کود ) اتیکت(بسیاري از انواع کودهاي شیمیایی میکرو تجاري، اگر مطابق با مقدار برچسب . دباشنمحلول می
کنند اما معموال کمبودهاي متوسط تا شدید را تصحیح مصرف شوند غلظت عناصر را در دامنه کفایت حفظ می

تابستان مصرف شوند دهی یا در کودهاي عناصر غذایی میکرو محلول در آب ممکن است پس از گل. نخواهند کرد
هاي رشدي جدید، تقریبا دو سوم هاي فلششود که اندازه برگپاشی این کودها زمانی توصیه میاما محلول

  .هاي کامال توسعه یافته شوندبرگ
شود بسیار کم است و در مقایسه با مقداري که به  مقدار عناصر غذایی کم مصرف که توسط میوه خارج می

اند مصرف  هایی که قبال کشت نشده براي درختان جوان، در زمین. ود دارد ناچیز استطور طبیعی در خاك وج
شود تا  درصد نیتروژن مصرف شده توصیه می 33/0درصد و  5/2درصد،  5منگنز، مس و بور به ترتیب حدود 

باید ) بیشتریکی یا (وقتی که نتایج آزمون خاك یا برگ یا عالئم ظاهري درختان نشان دهد که مصرف این عناصر 
تر، نیاز عناصر غذایی کم مصرف باید توسط عالئم کمبود ظاهري یا  براي درختان مسن. کاهش یابد یا حذف شود

اما بور ممکن است نیاز باشد هر سال مصرف شود به . نتایج آزمون برگ تایید شود سپس اقدام به مصرف آنها شود
بیشتر از هفت، قابلیت استفاده  pHهاي با  در خاك. دگیر علت این که به سرعت تحت تاثیر شستشو قرار می

  .یابد اي کاهش می عناصر غذایی کم مصرف، به استثناي مولیبدن به طور قابل مالحظه
  

  )Fe(آهن 
تواند عالئم ظاهري کمبود آهن را رفع کند زیرا این نمی) غیرکالته(معموال مصرف خاکی کودهاي آهن معدنی 

هاي خنثی یا در خاك. شوندکنند و براي درختان غیر قابل استفاده میاك رسوب میکودهاي آهن به آسانی در خ
  .تواند یک مشکل باشدهاي کمی اسیدي نیز اگر غلظت مس در خاك زیاد باشد کمبود آهن میخاك
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ین بنابرا. ها بسیار کم است هاي آهکی معموال داراي مقدار زیادي آهن هستند اما حاللیت آهن در این خاكخاك
و همچنین برخی ارقام مانند ....  ها سیتروملو، سیترنج ها مانند سوینگل ظهور عالئم کمبود آهن براي برخی پایه

هاي ولی عاملی که موجب بروز کلروز آهن در خاك. ها معمول استدر این خاك.... هاي خونی، لیموها و  پرتقال
هاي گیاه تاثیر غیر فعال و غیر متحرك شدن آهن در بافت کربنات است که بر جذب و انتقال،شود یون بیآهکی می

و پایدارترین روش ترین آسان). 25-8جدول (هاي مرکبات به تنش کمبود آهن بسیار متفاوت است تحمل پایه. دارد
  .  هاي آهکی و قلیایی، استفاده از پایه مناسب استبراي اجتناب از کلروز آهن در خاك

توانند با مصرف مقدار  داران می باغ. تواند در رفع کلرز آهن موثر باشده آهن میمصرف خاکی کودهاي کالت
ها  بنابراین، کالت. ، آهن مورد نیاز درختان را فراهم کنند)نسبت به کودهاي معدنی آهن(هاي آهن کمتري کالت
طور عمده به ت آهن، بهموثر بودن یا کارا بودن یک کال. تري براي تغذیه آهن درختان میوه هستندمنابع مناسب

pH  هاي کالت). 35جدول (خاك بستگی داردFe-EDTA  وFe-HEDTA نسبتا ارزان هستند و اگر ،pH  خاك
تواند کمبود آهن درختان را رفع کند، اما  ها، به روش کودآبیاري می باشد مصرف خاکی این کالت 5/6کمتر از 

هاي آهکی و قلیایی ها، در خاكشود زیرا این کالته نمیهاي آهکی و قلیایی توصیها در خاكمصرف این کالت
  .تواند مورد استفاده درختان قرار گیردشوند و آهن رسوب کرده و نمی به آسانی تجزیه می

هاي برخی کالت. شودهاي آهکی به آسانی رفع نمیهاي حساس، در خاك کلروز آهن درختان مرکبات با پایه
ها در این ها معموال گران بوده و سبز شدن برگآهکی موثرند اما این کالت هايآهن در رفع کلروز در خاك

یا  5/7حدود  pH(هاي با قلیاییت متوسط براي خاك Fe-DTPAهاي  کالت. ها معموال موقتی و ناپایدار استخاك
کمپلکس  آهن. شوندتوصیه می) 5/7بیشتر از  pH(هاي با آهک زیاد براي خاك Fe-EDDHAهاي  و کالت) کمتر

هاي  هاي خانگی یا هومات هاي بیولوژیکی پسآبمانده شده با مواد آلی، که در برخی محصوالت جانبی مانند باقی
  . توانند در تغذیه آهن درختان میوه بسیار موثر باشند وجود دارند می (Fe-humate)آهن 
  

  مرکبات به کلروز آهن هايحساسیت برخی پایه  -35جدول 
 حساسیتدرجه  نام پایه

 متحمل نارنج

 متحمل رافلمون

 متحمل کلوپاتراماندارین

 متحمل ماکروفیال

 متحمل ولکامریانا

 نیمه متحمل ترویرسیترنج

 نسبتا حساس کاریزوسیترنج

  نسبتا حساس  35سی 
 حساس پونسیروس

 حساس سیتروملو سوینگل
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  تصحیح کمبود آهن
هاي  هاي غرب مازندران و همچنین خاك انند بیشتر خاكم(کمتر از هفت pHهاي با  به طور کلی در خاك

تر  براي درختان کامال بارده و مسن) Fe-EDTA(، مصرف کالت آهن )ها هاي جنوبی و حاشیه جنگل مناطق دامنه
گرم به ازاي هر درخت بارده به صورت کودآبیاري حداقل دو مرحله در سال، مرحله اول در اواخر  15تا  10مقدار 

ماه در مناطق شمال کشور  ماه تا اواخر شهریور ماه تا اوایل خردادماه، مرحله دوم از اوایل مرداداردیبهشت 
در (گرم به ازاي هر درخت  5الی  2ها، مقدار  اما براي درختان جوان و نهال. شود متناسب با رقم توصیه می
هاي  شود اما در خاك اري توصیه میبه روش کودآبی) روز تا رفع عالئم کلروز 20تا  15چندین تقسیط به فاصله 

به  Fe-EDDMAو  Fe-EDDSAیا ایزومرهاي مشابه مانند ) Fe-EDDHA(آهکی مصرف کالت آهن سکسترون 
گرم به ازاي هر درخت براي درختان جوان  10الی  5گرم به ازاي هر نهال یک تا سه ساله،  5تا  2مقدار 

اما براي . شود به روش کودآبیاري توصیه می) ا رفع عالئم کلروزروز ت 20تا  15به فاصله ( در هر تقسیطغیربارده
کرم به ازاي هر درخت بارده به صورت کودآبیاري حداقل دو مرحله  15تا  10تر مقدار  درختان کامال بارده و مسن

ر ماه در در سال، مرحله اول از اواخر اردیبهشت تا اواسط خردادماه و مرحله دوم از اوایل مرداد تا اواسط شهریو
شود و در مناطق جنوبی، مرحله اول از اواسط فروردین تا اواسط  مناطق شمال کشور متناسب با رقم توصیه می

  . شود اردیبهشت ماه و مرحله دوم از اواخر شهریور تا اواخر مهرماه متناسب با رقم و منطقه توصیه می
 

  .موثر باشند توانند مختلف آهن می هايکه کالت pHاي از  دامنه -36جدول 
 pHدامنه  کالت آهن
Fe-EDTA 4  5/6تا 

Fe-HEDTA 5  5/6تا 
Fe-DTDA 4  5/7تا 

Fe-EDDHA 4  9تا 
Fe-EDDHMA 4  9تا 
Fe-EDDHSA 4  9تا 
Fe-citric acid باشدبراي مصرف خاکی مناسب نمی. 

  
  )Mn(منگنز  

درختان میوه غبرمحترك است منگنز در هاي  شود و در اندام جذب می) +Mn2(منگنز به شکل یون منگنز 
قابلیت استفاده منگنز در . فوق العاده متحرك است هاي اسیدي و غرقابی هاي آهکی غیرمتحرك و در خاك خاك

pH مقدار و قابلیت . یابد هاي آهکی، شور یا سدیک یا شرایط خشک کاهش می ، در خاك5/6هاي بیشتر از
  .موجب بروز کمبود آهن شودتواند  استفاده زیاد منگنز در خاك می

  

  هاي متابولیک منگنز نقش
  همچنین براي فعالیت دهیدروژناز، کربوکسیالز، کینازها، )ضرورت دارد(در سنتز اسکوربیک اسید ،

  .پراکسیدازها، در رهاسازي فتوسنتزي اکسیژن نقش دارد
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 فیل و کاهش نیترات نیز موثر استها نقش دارد و در فتوسنتز، تشکیل کلرو در تولید اسیدهاي آمینه و پروتئین.  
هاي اسیدي به ویژه از جنبه قابلیت استفاده نسبی آن در خاك(رفتار منگنز در خاك، تقریبا مشابه روي است 

توانند براي رفع کمبود منگنز استفاده شوند ها و برخی اکسیدهاي منگنز میها، اکسی سولفاتسولفات). و قلیایی
هاي مصرف خاکی منگنز براي باغ. یابدبه ترتیبی که در باال ذکر شده است کاهش میها،  اما درجه کارایی آن

در . شودهاي آهکی به صورت چالکود به ویژه همراه با کودهاي دیگر در اوایل فصل توصیه نمیمرکبات در خاك
دهاي آلی و حتی همراه با کو(هاي آهکی میانه و شرق مازندران نیز مصرف خاکی کودهاي حاوي منگنز  خاك

در اوایل فصل رشد تاثیر چندانی در افزایش جذب منگنز و رفع کمبود برگ درختان ) حیوانی به شکل چالکود
مشکل کمبود منگنز . شود هاي غرب مازندران نیز مصرف خاکی کودهاي منگنز توصیه نمی در خاك. مرکبات ندارد

ها، قابلیت استفاده منگنز  در بیشتر این باغ. اك نیستهاي مرکبات این مناطق، ناشی از کمبود منگنز در خ در باغ
هاي این درختان عالئم  خاك بیش از مقدار مطلوب و در دامنه زیاد و خیلی زیاد قرار دارد ولی در مقابل، برگ

هاي نگارندگان نشان داده است که مشکل کمبود منگنز در این  پژوهش. دهند ظاهري کمبود را به خوبی نشان می
  .ها به اندام هوایی است مشکل جذب و انتقال آن از ریشه ها، باغ

 

  تصحیح کمبود منگنز 
هاي که عالئم خفیف کمبود منگنز باغ.موثرتر از مصرف خاکی است) MnSO4(پاشی با سولفات منگنز  محلول

یزش پاشی پس از ردارند یا احتمال کمبود منگنز دارند مصرف سولفات منگنز به صورت کودآبیاري یامحلول
هاي که عالئم شدید کلروز منگنز دارند نیاز به دو بار باغ .شودها در مرحله اول رشد میوه توصیه میگلبرگ

ها در مرحله اول رشد میوه و پاشی سولفات منگنز دارند مرحله اول پس از ریزش گلبرگکودآبیاري یا محلول
 پاشی محلول. شود هاي پاییزي توصیه می رشد فلشمرحله دوم در تابستان در مرحله دوم رشد میوه قبل از شروع 

کیلوگرم کالت  5تا  3پاشی یا محلول شود توصیه می) ها براي پرتقال(در هزار  5/1تا  1سولفات منگنز با غلظت 
در هزار همراه با اوره با غلظت یک تا سه در هزار و یک  5/1با غلظت یک الی ( در هکتار) MnEDTA(منگنز 

اما مصرف خاکی سولفات منگنز به صورت کودآبیاري . شودتوصیه می )در هزار 5/0غلظت حدود  مویان مناسب با
هاي داراي سیستم آبیاري تحت فشار به صورت کودآبیاري  گرم به ازاي هر درخت بارده براي باغ 300تا  200از 

تا  300فشار، مصرف خاکیهاي با کمبود شدید منگنز و بدون سیستم آبیاري تحت  اما براي باغ.شود توصیه می
مصرف شود و از مصرف همزمان آن با کودهاي دیگر  به تنهایی( گرم سولفات منگنزبه ازاي هر درخت بارده 500

 به صورت چالکود در منطقه ریشه )اجتناب شود... به ویژه سوپرفسفات تریپل، سولفات آمونیم، سولفات منیزیم و 
  . شود توصیه می

اي مورد نیاز  هاي مرکبات، توجه ویژه گیري از بروز عالئم کمبود منگنز و روي در باغبه طور کلی، براي پیش
. هاي مرکبات فراهم شود در باغ (citrus greening disease)است تا امکان پایش مداوم عالئم بیماري گرینینگ 

متر از حد مطلوب باشد و هاي اسیدي و تهویه مناسب، که منگنز قابل استفاده خاك کهاي مرکبات با خاكدر باغ
 8الی  6شود مصرف خاکی حدود ها مشاهده  هاي جوان آنهمچنین عالئم دائمی کمبود منگنز در سرشاخه

  . تواند در رفع کمبود موثر باشد کیلوگرم منگنز به شکل سولفات منگنز در هکتار نیز می
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  )Zn(روي   
کروالمنت در مقیاس جهانی است و کمبود آن به شود و مهمترین می جذب می) +Zn2(روي به شکل یون روي 
روي در گیاه غیر متحرك است . هاي قلیائی وجود دارد هاي اسیدي و هم در خاك طور گسترده هم در خاك

.... قابلیت استفاده روي به طور معکوس تحت تاثیر آهک خاك، میزان فسفر خاك، شوري و سدیمی بودن خاك و 
  .گیرد قرار می

  

  ولیک رويهاي متاب نقش
 ترکیب ضروري الکل دهیدروژناز، گلوتامیک دهیدروژناز، الکتیک دهیدروژناز، کربنیک آنهیدراز است .

  .کند همچنین روي، تعادل بین دي اکسید کربن، آب و اسید کربنیک را تنظیم می
 تشکیل اکسین و تنظیم روابط آبی  
 هاي غشایی که در انتقال یون  پروتئین هاي سولفیدریل در افزایش استحکام غشاي سلولی، پایداري گروه

  .نقش دارند
براي درختان میوه تاثیر ) Zn(ترین عاملی است که بر قابلیت استفاده روي مهم pHهاي خاك،  از بین ویژگی

گیري کاهش طور چشمکند و قابلیت استفاده آن بههاي آهکی و قلیایی رسوب مییون روي در خاك. دارد
گیاه وجود دارند که قابلیت استفاده روي را براي درختان  –هاي طبیعی در سیستم خاك مگرچه مکانیس. یابدمی

اگر عالئم کمبود روي در . هاي مرکبات معمول استدهند، اما کمبود روي در بیشتر باغها افزایش میدر این خاك
اما اگر . شودوصیه نمیدرختان مرکبات موقتی باشد و در باغ گسترش چندانی نداشته باشد، مصرف کود روي ت

درختان مرکبات با پایه . شود کمبود روي، شدید و در طول فصل رشد مشاهده شود مصرف کود روي توصیه می
دهند حتی در مواردي که آزمون برگ، احتمال کمبود روي را  کاریزوسیترنج، بیشتر عالئم کمبود روي را نشان می

  .ظاهري کمبود روي را نشان دهند دهد این درختان احتمال دارد عالئم نشان نمی
  

  تصحیح کمبود روي
در هزار کالت  4تا  2در هزار سولفات روي یا 3تا  2پاشی  محلول. پاشی آن مفیدتر از مصرف خاکی است محلول

ها و قبل از شروع رشد فلش هاي پاییزي در رفع کمبود روي بسیار موثر پس از ریزش گلبرگ )Zn-EDTA(روي 
تا  300هاي معمولی و به ازاي هر درخت براي درختان پرتقال سولفات روي گرم 300تا  200است مصرف خاکی  

به صورت کودآبیاري متناسب با فنولوژي رشد درختان حداقل  هاي خونیگرم به ازاي هر درخت براي پرتقال 500
شودو یزي توصیه میها و بار دوم قبل از شروع رشد فلش هاي پایدر دو تقسیط، بار اولپس از ریزش گلبرگ

  .تواند موثر باشد در رفع کمبود روي می) Zn-EDTA(گرم کالت روي  15تا  10همچنین 
ها مخلوط کرد و در اواسط کشها را با حشره توان آنپاشی مصرف شوند می صورت محلولاگر کودهاي روي به 

یا ) Zn-EDTA(کیلوگرم کالت روي  6تا  3پاشی حدود  به طور کلی، محلول. بهار تا اوایل تابستان مصرف کرد
هاي مناسب دیگر روي براي تعدادي از فرموالسیون. تواند براي رفع نیاز روي کافی باشد سولفات روي در هکتار می

، گلوکوهپتونات و آلفاکتو )LSA(مانند لیگنین سولفونات (هاي آلیپاشی شامل نیترات روي و برخی کالتمحلول
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. پاشی منابع آلی و معدنی روي، در رفع کمبود روي تقریبا یکسان است ور کلی، تاثیر محلولبه ط. باشند می) اسیدها
کود در اوایل فصل رشد از نظر  در مقابل از نظر کاربردي، مصرف خاکی کودهاي روي به صورت چالکود یا کانال

رف شود تا عالئم کمبود روي رفع باشد، زیرا مقدار زیادي کود باید مصداران مقرون به صرفه نمیاقتصادي براي باغ
هاي آهکی، به آسانی رسوب کرده و قابلیت استفاده آن به شدت از طرف دیگر، روي پس از مصرف در خاك. شود

پاشی در طی فصل رشد به ویژه قبل یا در  اما مصرف سولفات روي به صورت کودآبیاري یا محلول. یابد کاهش می
  .ز نظر اقتصادي و همچنین رفع کمبود روي بسیار موثر استتواند اهاي رشدي می شروع رشد فلش

 
  )Cu(مس 

ر متحرك است اما معموال در اپایین بسی pHهاي با شود و در خاك جذب می) +Cu2(مس به شکل یون مس 
نیم، مولیبدن و آهن ی، مقدار مواد آلی، حضور آلوم pHگیاهان غیر محترك است قابلیت استفاده مس در خاك به 

  .دارد بستگی
  

  هاي متابولیک مس نقش
  یک ترکیب ضروري از اسید اسکوربیک اکسیداز، فنوالز، الکاز، دي آمین اکسیداز، اوره آز، سیتوکروم

  .اکسیداز و گاالکتوزاکسیداز است
 ها و تشکیل کلروفیل نقش دارد در متابولیسم کربوهیدارت.  
  مس موجب کاهش حرکت آب در در حرکت آب در آوندهاي چوبی نقش دارد به طوري که کمبود

کاهش حرکت آب، عمدتا به علت بسته شدن یا چروکیده شدن مجراهاي آوند چوبی . شود آوندهاي چوبی می
  .به علت کمبود مس است) یک نقش غیرمستقیم(

معموال . هاي مرکبات استان مازندران، داراي مقدار زیادي مس در الیه سطحی خاك هستند بیشتر باغ
هاي مسی  کش قارچ(هاي مرکبات، هلو و شلیل هاي معمول در باغیی که براي کنترل برخی بیماريها پاشیمحلول

ها کیلوگرم مس در هکتار به خاك باغ 5تا  3شود ساالنه حدود انجام می) کلرور مس و محلول بوردو مانند اکسی
. شوداین مناطق توصیه نمیبنابراین مصرف کودهاي مسی به صورت مصرف خاکی و کودآبیاري در . افزاید می

مقدار یک . شود، موجب انحالل بیشتر مس خاك تا حد سمیت براي درختان می5/5خاك کمتر از  pHمعموال 
خاك منظقه ریشه به حدود  pHها شود و افزایش  تواند موجب مرگ ریشه گرم مس در لیتر محلول خاك، میمیلی

که عملکرد ضعیفی در ) مانند سوینگل سیتروملو(ها ایهبرخی پ. شود ، موجب کاهش پتانسیل سمیت مس می7
pH هاي قدیمی با باال دارند همچنین حساس به غلظت زیاد مس در خاك هستند، اگر در باغpH  خاك پایین

  .ها، بسیار زیاد است شوند احتمال سمیت مس براي آنکاشته 
  

  تصحیح کمبود مس
پاشی  ها وجود داردمحلول یا احتمال کمبود مسبراي آنهاي که عالئم خفیف کمبود مس دارند براي باغ

شوداما براي  با غلظت دو در هزار توصیه می )Cu-EDTA(سولفات مس با غلظت یک تا دو  در هزار، یا کالت مس 
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پاشی سولفات مس با غلظت یک تا دو  در هزار، یا کالت مس با غلظت  محلول هاي که کمبود شدید مس دارند باغ
اما اگر  .شودهاي پاییزي توصیه می ها و بار دوم قبل از شروع رشد فلشبار اول پس از ریزش گلبرگ دو در هزار،

ها وجود  مقدار مس قابل استفاده خاك کمتر از حد مطلوب باشد و همچنین عالئم کمبود شدید مس در سرشاخه
 100مصرف خاکی  ها، د سرشاخهپاشی سولفات یا کالت مس متناسب با فنولوژي رش داشته باشد عالوه بر محلول

گرم سولفات مس نیز در سال به صورت کودآبیاري متناسب با فنولوژي رشد درختان حداقل در دو تقسیط، بار 
  .شودها و بار دوم قبل از شروع رشد فلش هاي پاییزي توصیه میاول پس از ریزش گلبرگ

  
  )B(بور 

. ترین کمبود است و پس از روي، کمبود بور گسترده شود جذب می) H3BO3(بور بیشتر به شکل اسید بوریک 
هاي  هاي آهکی، خاك قابلیت استفاده بور در خاك. بور در خاك متحرك و در درختان مرکبات غیر متحرك است

  .یابد شور و قلیا کاهش می
  

  هاي متابولیک بور نقش
  ).ي و افزایش فتوسنتزیک مرحله بسیار مهم در پایدار(ها نقش دارد  در انتقال قندها از برگ. 1
هاي با برخی  بورات تشکیل کمپلکس. ها وجود دارد شواهد غیرمستقیمی از نقش بور در انتقال کربوهیدرات. 2

  .هاي بورات طبیعی در گیاهان نامشخص هستند ها داده اما کمپلکس کربوهیدرات
وه حفظ و نگهداري کلسیم به شکل در گلدهی، رشد لوله گرده، متابولیسم نیتروژن، فعالیت هورمونی به عال. 3

  .محلول نقش دارد
  

  تصحیح کمبود بور
پاشی اسید  محلول. هاي که عالئم خفیف کمبود بور دارند یا احتمال کمبود بوربراي آنها وجود داردبراي باغ

براي  اما .شود ها توصیه میدر هزارپس از ریزش گلبرگ 2در هزار، یا بوراکس با غلظت  3تا  2بوریک با غلظت 
پاشی  شود بار اول،محلول پاشی بور در سال توصیه می حداقل دو بار محلول هاي که کمبود شدید بور دارند باغ

و بار دوم، ) ها قبل از باز شدن گل(هاي رشدي بهاره  در هزارپس از توسعه فلش 2تا  1اسید بوریک با غلظت 
ها توصیه در هزار  پس از ریزش گلبرگ 2کس با غلظت در هزار، یا بورا 3تا  2اسید بوریک با غلظت  پاشی محلول

هاي که مقدار بور قابل استفاده خاك آنها در دامنه کمبود و کم قرار دارد و همچنین عالئم  اما براي باغ.شودمی
گرم بوراکس به ازاي  150تا  50هاي ذکر شده مصرف خاکی  پاشی ها دارند عالوه بر محلول شدید بور در سرشاخه

خت در سال به صورت کودآبیاري متناسب با فنولوژي رشد درختان در دو تقسیط، بار اول پس از ریزش هر در
به طور کلی بور براي درختان مرکبات  .شودها توصیه میها و بار دوم پس از شروع ریزش تابستانه میوه چهگلبرگ

تواند طور ساالنه می مصرف بور به. استدامنه بین کمبود و سمیت بور، بسیار کم . به مقدار کم مورد نیاز است
  .درصد نیاز نیتروژنی باشد 35/0پاشی یا مصرف خاکی با کودهاي خشک تقریبا معادل صورت محلولبه
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  )Mo(مولیبدن 
MoO4(مولیبدن به شکل یون مولیبدات 

خاك  pHقابلیت استفاده مولیبدن در خاك با . شود جذب می) -2
MoO4(ن به شکل یونی مولیبد. همبستگی مثبت دارد

شود که فرم قابل تبادل در  توسط گیاهان جذب می) -2
قابلیت استفاده مولیبدن در . مولیبدن در خاك غیر متحرك ولی در گیاه متحرك است. باشد خاك نیز می

  .هاي اسیدي پایین است خاك
 

  هاي متابولیک مولیبدن نقش 
  است همچنین در تشکیل پروتئین، نشاسته، اسیدهاي بخشی ضروري از نیترات رداکتاز و زآنتین اکسیداز

  .ها نقش دارد آمینه و ویتامین
 در متابولسیم نیتروژن نقش قوي دارد. 
 

  تصحیح کمبود مولیبدن
تا یک در هزار  8/0پاشی  گرم مولیبدات آمونیمبه ازاي هر درخت به صورت کودآبیاري یا محلول 25مصرف 

اگر کمبود مولیبدن . ر کلینیاز درختان مرکبات به مولیبدن بسیار کم استبه طو. آن در رفع کمبود موثر هستند
پاشی مولیبدن به راحتی رفع کمبود مولیبدن با محلول. دهد که خاك خیلی اسیدي استمشاهده شود نشان می

اکی اما مصرف خ. تواند نیاز درختان را براي چندین سال تامین کند پاشی می شود و معموال یک بار محلولمی
. دهد هاي آهکی و قلیایی به ندرت رخ می کمبود مولیبدن در خاك. شودمولیبدن، براي درختان میوه توصیه نمی

  .هاي آهکی و قلیایی نیازي به مصرف کود مولیبدن ندارند بنابراین درختان مرکبات کشت شده در خاك
 

  فنولوژي رشد و مدیریت تغذیه درختان مرکبات
  درختان مرکبات  دهی فنولوژي رشد و گل 

ها، توسعه  ها، توسعه برگ به طور کلی مراحل فنولوژي رشد رویشی و زایشی درختان مرکبات شامل توسعه جوانه
مرحله ). 3-9تا  1-9هاي جدول(باشد  ها می ها، تشکیل میوه و توسعه میوه ها، توسعه گل آذین ها، توسعه گل سرشاخه

داران  ترین مراحل توسعه میوه از دیدگاه باغ ترین و حساس مهم) ها چه هموج اول ریزش میو(گلدهی و تشکیل میوه 
ها و همچنین اندازه  ها با عملکرد نهایی میوه چه در طول این دوره تشکیل میوه بیشتر و نگهداري بیشتر میوه. هستند

ا تقاضاهاي زیاد عناصر اي ب دهی و تشکیل میوه درختان مرکبات دوره مرحله گل. و کیفیت میوه ارتباط مستقیم دارد
درجه در  15معموال کمتر از (دهند که درجه حرارت خاك، کم است  اما این مراحل زمانی رخ می. غذایی است
هاي متابولیک ریشه، کاهش حاللیت عناصر غذایی در  درجه حرارت کم خاك موجب کاهش فعالیت). منطقه ریشه

بنابراین، توانایی درختان براي جذب عناصر . شود هوایی می  محلول خاك و کاهش انتقال عناصر غذایی به اندام
  .بستگی دارد) غیر از تقاضاي عناصر غذایی(غذایی مصرف شده در خاك به عوامل زیادي 

نظر به راندمان پایین مصرف کودها در درختان میوه به ویژه در اوایل فصل رشد، همچنین به علت نیاز شدید 
ها در این زمان در حداقل  دهی و اینکه جذب، توسط ریشه در زمان گلنیتروژن ژه درختان به عناصر غذایی به وی
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داران، آلودگی  باشد مصرف زیاد کودهاي شیمیایی در اواخر زمستان و اوایل بهار، اغلب موجب هدر رفت سرمایه باغ می
هاي مهم و کلیدي در افزایش  یکی از راه .گردد دار می و در نهایت، کاهش درآمد و اقتصاد باغ.......... هاي زیر زمینی،  آب

تحقیقات متعدد نشان داده است که . عملکرد و کاهش تناوب باردهی درختان میوه، افزایش درصد تشکیل میوه است
دهی بیشترین نیاز را به نیتروژن دارند و این نیتروژن، به طور عمده از نیتروژن ذخیره شده  درختان میوه در زمان گل

شود اما نیتروژن مصرفی در طول فصل  تامین می) هاي جوان هاي فیبري و شاخه به ویژه ریشه(ي درخت ها در اندام
ها را در  تواند نیاز گل شود که انتقال مجدد آن بسیار ناچیز است و نمی هایی از درخت ذخیره می رشد، بیشتر در اندام

هاي گل تاثیر  آغازي و قبل از تمایز جوانه د از گلپاشی بع نیتروژن مصرفی به صورت محلول. زمان خاص تامین نماید
هاي قسمت  ها و رشد فلش از طرف دیگر، به علت اختالف فاز رشدي که بین رشد ریشه). 37جدول (بیشتري دارد 

دهی، فعالیت ریشه بسیار پایین است و کمترین  هاي بهاره و گل هوایی درخت وجود دارد، در زمان شروع رشد فلش
. باشد می% 20گیرد و راندمان مصرف نیتروژن در این زمان به ویژه در استان مازندران کمتر از  صورت میجذب از خاك 

ترین زمان براي مصرف برخی عناصر  از طرفی، تحقیقات متعدد نشان داده است که کوددهی بعد از برداشت، مناسب
هاي جوان،  روژن مصرف شده، بیشتر در شاخهباشد و این نیت غذایی و تامین نیاز درختان میوه در سال پر بار می

هاي گل و رشد اولیه  هاي اوایل فصل، جوانه هاي فیبري ذخیره شده و در بهار سال بعد، نیاز فلش ها و ریشه جوانه
لذا به منظور به حداقل رساندن مصرف کودهاي شیمیایی در اواخر زمستان و اوایل بهار، . کند ها را تامین می چه میوه

هاي منطقه، مدیریت مصرف  افزایش تشکیل میوه، افزایش عملکرد، بهبود کیفیت میوه و باردهی منظم باغ همچنین
  .گردد کودهاي شیمیایی در طول فصل رشد درختان میوه پیشنهاد می

هاي سازگاري براي اجتناب یا رشد، عملکرد و پایداري تولید درختان میوه، به توانایی آنها براي توسعه مکانیسم 
اي درختان، بر توانایی سازگاري و تحمل  دهد که وضعیت تغذیه شواهد مختلف نشان می. ها بستگی داردتحمل تنش

به طور کلی، از عناصر غذایی ضروري گیاهان، نیتروژن، پتاسیم، . هاي نامساعد محیطی تاثیر داردآنها به وضعیت
هاي  براي باغ. ها، اهمیت بیشتري دارندبه تنش منیزیم، کلسیم، روي و بور در سازگاري و تحمل درختان میوه

مرکبات، مدیریت فشرده کود آبیاري همراه با بهبود دستکاري فیزیولوژي در همه مراحل رشد درختان و توسعه 
طورکلی، فراهم نمودن شرایط مطلوب  به. تواند عملکرد درختان را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد محصول، می

تواند در افزایش راندمان استفاده از آب و عناصر غذایی و  تر از پتانسیل درختان می ري موثرتر و کاملبردا براي بهره
توان از اصول شناخته شده  اینکه آیا می. تجمع ریشه در منطقه آبیاري و کاهش شستشوي عناصر غذایی شود

توان مراحل فیزیولوژي  چنین آیا میهم. کار گرفت فیزیولوژي گیاهی استفاده کرد و آنها را متناسب با هدف به
بنابراین بکارگیري یک سیستم تلفیقی از . بحرانی درختان را شناخت و مدیریت درختان مطابق با آن مراحل باشد

دهی و تشکیل میوه، عملکرد و  تواند در افزایش گل عملیات مدیریت کوددهی و تغذیه، آبیاري و عملیات باغبانی می
که آب و عناصر غذایی را مستقیما به منطقه  در سیستم کود آبیاري به علت این. ار موثر باشدبهبود کیفیت میوه بسی

تواند راندمان استفاده از آب و عناصر غذایی را افزایش دهد و قرار دادن دقیق آب و عناصر غذایی  رساند می ریشه می
  .بود تولید میوه بسیار مهم استدر منطقه ریشه براي اطمینان از کفایت جذب آب و عناصر غذایی براي به
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مراحل فنولوژي در  میانگین زمان وقوع مراحل فنولوژي رشد پرتقال تامسون ناول در شرق مازندران -37دول ج
  .روز تغییر کند 15تا  10هاي مختلف، ممکن است از  سال

  پرتقال تامسون ناول  فنولوژي رشد  توسعه میوه
  ماه ردینفرو 15اسفند تا 25  فلش بهارهشروع   -

  فاز اول

 فروردین ماه20 -30 شروع گلدهی

 ماه اردیبهشت 10 -15 تمام گل

  اردیبهشت ماه 15-25  ها ریزش گلبرگ
  اردیبهشت ماه 15-30  پایان فلش بهاره

 ماه خرداد 5 -15 شروع ریزش تابستانه

 تیرماه 10تا  خرداد 25 پایان ریزش تابستانه

  فاز دوم

  تیرماه 5 -15  شروع انبساط سلولی
 شهریور 10 -20 شروع فلش پاییزه

 شهریور ماه20 -30 شروع تغییر رنگ میوه

  آبان ماه 5 -20  بلوغ فیزیولوژي میوه
 آبان ماه25 - 30  پایان فلش پاییزه

  آذرماه10 -20  رسیدن میوه  فاز سوم

  
هاي  مان وقوع مراحل فنولوژي در سال، میانگین زاستان فارسمراحل فنولوژي رشد مرکبات در  شرق   -38جدول 

  .روز تغییر کند 15تا  10مختلف، ممکن است از 
  زمان  فنولوژي رشد  توسعه میوه

  اسفند ماه 5-25  فلش بهاره  -

  
  فاز اول

  فروردین ماه 10-20  شروع گلدهی
  فروردین ماه 25-30  شروع تشکیل میوه

  اردیبهشت ماه 20-25  شروع ریزش تابستانه
  خرداد ماه 20-25  ریزش تابستانهپایان 

  
  فاز دوم

  خرداد ماه 15-20  شروع انبساط طولی
  شهریور ماه 10-20  شروع فلش پاییزه

  آبان ماه 5-15  شروع تغییر رنگ میوه
  آذر ماه 15-20  بلوغ میوه

  دي ماه 15- آذر 20  رسیدن میوه  فاز سوم
  مهر ماه 10-15  پایان فلش پاییزه  -
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احل فنولوژي رشد الیم ها و لمون ها در نواحی ساحلی و کم ارتفاع استان هرمزگان، میانگین زمان وقوع مر  -39جدول 
  .روز تغییر کند 15تا  10هاي مختلف، ممکن است از  مراحل فنولوژي در سال

  توسعه میوه فنولوژي رشد زمان
 - فلش بهاره اواخر بهمن تا اواسط اردیبهشت

 شروع گلدهی ردیناواسط بهمن تا اوایل فرو
  

 فاز اول
 شروع تشکیل میوه اواخر اسفند تا اوایل فروردین

 شروع ریزش جودرو اواسط اردیبهشت
 پایان ریزش جودرو اوایل خرداد

    شروع انبساط سلولی  اواخر فروردین
  

  فاز دوم

 شروع فلش پاییزه اوایل شهریور
 شروع تغییر رنگ میوه اوایل مرداد
  بلوغ میوه  اواخر مرداد

  فاز سوم  رسیدن میوه اوایل شهریور
  -  پایان فلش پاییزه اوایل آذر

  

هاي مختلف،  مراحل فنولوژي رشد پرتقال والنسیا در جیرفت ، میانگین زمان وقوع مراحل فنولوژي در سال  - 40جدول 
  .روز تغییر کند 15تا  10ممکن است از 

  توسعه میوه فنولوژي رشد  پرتقال والنسیا منطقه جیرفت
 - فلش بهاره اسفند ماه 15 -20
 شروع گلدهی اسفند ماه 20 -30

 فاز اول
 شروع تشکیل میوه فروردین 1 -25
 شروع ریزش تابستانه خرداد 15 -20

 پایان ریزش تابستانه تیر 10 -15
 شروع فلش پاییزه شهریور 15 -20

  پایان فلش پاییزه آبان 20 - 30  فاز دوم
 شروع تغییر رنگ میوه آذر 25 -30
  بلوغ میوه  دي 25 -30
  فاز سوم  رسیدن میوه بهمن 10 -15

  

  فنولوژي رشد میوه مرکبات و مدیریت تغذیه
  : است) فاز(به طور کلی، رشد میوه درختان مرکبات شامل دو مرحله 

افزایش تقسیم سلولی است که از ها، از طریق  چه در این مرحله افزایش اندازه میوه :مرحله یا فاز اول رشد میوه  .1
و ریزش ) Post setting(ریزش بعد از تشکیل میوه . باشد می) June drop(دهی تا پایان ریزش تابستانه  شروع گل

ریزش پس از تشکیل میوه، بیشتر تحت تاثیر نیتروژن ذخیره و تغذیه دراز مدت . تابستانه نیز در این مرحله قرار دارند
هاي  اما ریزش تابستانه، بیشتر تحت تاثیر تغذیه سال جاري و تنش. درختان است) سال قبل به طور عمده تغذیه(

بنابراین در فاز اول رشد میوه، بزرگ . دهد رخ می) درجه حرارت باال(محیطی از جمله تنش خشکی و تنش گرمایی 
با توجه به این که در فرآیند . ندارند ها از نظر اندازه، رشد چندانی ها ناشی از تقسیم سلولی است و سلول چه شدن میوه

ها،  همچنین آنزیم. شوند ها به طور مرتب تولید و مصرف می ها بیشترین نقش را دارند و این آنزیم تقسیم سلولی، آنزیم
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رو، در فاز اول رشد میوه، مدیریت مصرف  ها نقش اساسی دارد از این هایی هستند که نیتروژن در ساختمان آن پروتئین
کلسیم و پتاسیم نیز . بسیار حیاتی است) ATP(همچنین مصرف فسفر براي تامین انرژي . وژن اهمیت زیادي داردنیتر

 :شود بنابراین در فاز اول رشد میوه توصیه می. ها دارند چه نقش زیادي در بهبود تقسیم سلولی و کیفیت میوه
 همراه با یک مویان با غلظت  )در هزار 4ا ت 2با غلظت ( پاشی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و بور محلول

 .بالفاصله تا گلدهی) هاي بهارهفلش(ها شروع رشد سرشاخهدر هزار از زمان  5/0
 با غلظت یک در (با اسید بوریک ) در هزار 2با غلظت (پاشی نیترات کلسیم یا کربوکسیالت کلسیم محلول
تشکیل میوه تا پایان ریزش  از ان با غلظت نیم در هزاربه عالوه موی) در هزار 3تا  2با غلظت (و اوره ) هزار

  .)ریزش تابستانه(فیزیولوژیک 
 با (و مویان مناسب ) در هزار 3تا  2با غلظت (با اوره ) در هزار 3با غلظت (پاشی مونوپتاسیم فسفات محلول

با (و اوره ) نیم تا یک در هزاربا غلظت (، اسید فسفریک )در هزار 3با غلظت (یا  نیترات پتاسیم ) غلظت نیم در هزار
  .پاشی کلسیمروز پس از محلول 15تا  10حدود ) با غلظت نیم در هزار(و مویان مناسب ) در هزار 2غلظت 

ها ادامه  از نظر زمانی، پس از پایان ریزش تابستانه، شروع و تا زمان بلوغ میوه: مرحله یا فاز دوم رشد میوه .2
ها،  ها تقریبا ثابت است و بزرگ شدن میوه چه هاي میوه ی متوقف شده و تعداد سلولدر این مرحله، تقسیم سلول. دارد

هاي  ها، جذب آب و متابولیت بنابراین براي درشت شدن میوه. باشد ها می ناشی از انبساط و بزرگ شدن سلول
نقش را در ایجاد  همچنین برخی عناصر غذایی از جمله پتاسیم، منیزیم و کلسیم، بیشترین. فتوسنتزي ضروري است

 :شود بنابراین در این مرحله توصیه می. ها دارند پتانسیل اسمزي، جذب آب و متابولیت
و ) در هزار1با غلظت (با اسید بوریک ) در هزار 2با غلظت (پاشی نیترات کلسیم یا کربوکسیالت کلسیم محلول

زار در اوایل فاز دوم میوه به منظور افزایش زمان به عالوه مویان با غلظت نیم در ه) در هزار 3تا  2با غلظت (اوره 
  .هاي که قرار است در انبار نگهداري و بعدا به بازار ارائه شوندها براي میوهانبارمانی میوه

 با (و مویان مناسب ) در هزار 3تا  2با غلظت (با اوره ) در هزار 3با غلظت (پاشی مونوپتاسیم فسفات محلول
و اوره ) با غلظت نیم تا یک در هزار(، اسید فسفریک )در هزار 3با غلظت (نیترات پتاسیم  یا ) غلظت نیم در هزار

 .از اواسط تا اواخر فاز دوم رشد میوه) با غلظت نیم در هزار(و مویان مناسب ) در هزار 2با غلظت (
  رقم، شدت متناسب با نوع ) با حاللیت زیاد(مصرف خاکی سولفات منیزیم، سولوپتاس و سولفات پتاسیم

سرك به شکل  3تا  2کمبود و عملکرد میوه درختان، که معموال بهتر است از اواخر تیرماه تا اواخر شهریورماه در 
تا  100ها در هر مرحله، بین  مصرف سرك(هاي داراي کمبود منیزیم و پتاسیم استفاده شوند  کود آبیاري در باغ

 ). شود زیم به ازاي هر درخت توصیه میگرم سولفات منی 150تا  100گرم سولوپتاس و  200
 

  هاي مختلف راندمان مصرف کود نیتروژن در مراحل مختلف رشد مرکبات و توزیع آن در اندام  -41 جدول
 )1394اسدي کنگرشاهی و اخالقی امیري، (

  
  زمان مصرف نیتروژن

  (%)هاي مختلف مرکبات  جذب نیتروژن توسط اندام
  ریشه  یاندام هوای  (%)راندمان جذب 

  ها ریشه  ها شاخه  ها میوه  ها برگ
  20  30  5/16  5/6  50  )قبل از گلدهی(کود پایه 

  65  5/8  5/10  44  37  فاز اول رشد میوه
  84  18  14  30  37  فاز دوم رشد میوه

  42  7/31  4/28  1/2  8/37  )رسیدن میوه(آخر فصل رشد 
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 متناسب با فنولوژي درختان پرتقالمدیریت تغذیه 
 رختان پرتقال در مناطق شمال کشورغذیه متناسب با فنولوژي دمدیریت ت

، مدیریت زمانی مصرف کودها به روش )42جدول (هاي پرتقال  هاي ضروري براي باغ پاشی محلول مدیریت
هاي بدون سیستم  هاي داراي سیستم کودآبیاري و به روش چالکود یا کانال کود براي باغ کودآبیاري براي باغ

، براي 44و  43هاي  ناسب با فنولوژي درختان مرکبات در مناطق شمال کشور به ترتیب در جدولکودآبیاري مت
ضمنا . افزایش عملکرد و کیفیت میوه، افزایش راندمان کودها و افزایش سود اقتصادي باغداران آورده شده است

هاي  لعمل کاربردي، براي باغتمام محاسبات میزان نیاز به کودهاي شیمیایی براي درختان بارده در این دستورا
شود  داراي سیستم کودآبیاري انجام شده است در صورت مصرف کودها به روش چالکود یا کانال کود توصیه می

  . ها افزوده شود درصد به این توصیه 40تا  20حدود 
  

رتقال مناطق شمال هاي پ باغ متناسب با فنولوژي درختان براي )هاي ضروري پاشی محلول(مدیریت تغذیه   -42 جدول
  )1397اسدي کنگرشاهی، (کشور 

  )پاشی محلول(مدیریت تغذیه   مراحل فنولوژي
ها شروع رشد سرشاخه

  پاشی محلول).در هزار 4تا  2با غلظت (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و بور  )هاي بهارهفلش(

به ویژه تنش خشکی، مانداب منطقه ریشه (ها و اجتناباز تنش) پالسی(حجم آب آبیاري کم با دور برگشت کوتاه   گلدهی
  ).و تنش گرمایی

تشکیل میوه تا پایان از
ریزش فیزیولوژیک 

  )ریزش تابستانه(

با غلظت یک در (با اسید بوریک ) در هزار 2با غلظت (پاشی نیترات کلسیم یا کربوکسیالت کلسیم محلول - 1
  .ان با غلظت نیم در هزاربه عالوه موی) در هزار 3تا  2با غلظت (و اوره ) هزار

با (و مویان مناسب ) در هزار 3تا  2با غلظت (با اوره ) در هزار 3با غلظت (پاشی مونوپتاسیم فسفات محلول - 2
و اوره ) با غلظت نیم تا یک در هزار(، اسید فسفریک )در هزار 3با غلظت (یا  نیترات پتاسیم ) غلظت نیم در هزار

  .پاشی کلسیمروز پس از محلول 15تا  10حدود ) با غلظت نیم در هزار(ن مناسب و مویا) در هزار 2با غلظت (
به ویژه تنش خشکی، مانداب منطقه (ها و اجتناب از تنش) پالسی(آبیاري با حجم کم با دور برگشت کوتاه  - 3

  ).ریشه و تنش گرمایی

از شروع توسعه تا بلوغ 
  فیزیولوژي میوه

) در هزار1با غلظت (با اسید بوریک ) در هزار 2با غلظت (ا کربوکسیالت کلسیم پاشی نیترات کلسیم یمحلول - 1
به عالوه مویان با غلظت نیم در هزار در اوایل فاز دوم میوه به منظور افزایش ) در هزار 3تا  2با غلظت (و اوره 

  .ار ارائه شوندهاي که قرار است در انبار نگهداري و بعدا به بازها براي میوهزمان انبارمانی میوه
با (و مویان مناسب ) در هزار 3تا  2با غلظت (با اوره ) در هزار 3با غلظت (پاشی مونوپتاسیم فسفات محلول - 2

و اوره ) با غلظت نیم تا یک در هزار(، اسید فسفریک )در هزار 3با غلظت (یا  نیترات پتاسیم ) غلظت نیم در هزار
  از اواسط تا اواخر فاز دوم رشد میوه) با غلظت نیم در هزار(و مویان مناسب ) در هزار 2با غلظت (

شروع رنگیري تا 
  -  برداشت

  پس از برداشت
با (و مویان مناسب ) در هزار 3تا  2با غلظت (با اوره ) در هزار 10تا  5با غلظت (پاشی مونوپتاسیم فسفات محلول

با (و اوره ) با غلظت یک در هزار(، اسید فسفریک )زاردر ه 6تا  5با غلظت (یا  نیترات پتاسیم ) غلظت نیم در هزار
  .بالفاصله پس از برداشت میوه) با غلظت نیم در هزار(و مویان مناسب ) در هزار 4تا  3غلظت 
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  هاي متناسب با فنولوژي درختان پرتقالبراي باغ) کودآبیاري(مدیریت تغذیه  -43جدول 
  )1397اسدي کنگرشاهی، (داراي سیستم کودآبیاري در مناطق شمال کشور

  )کودآبیاري(مدیریت تغذیه   مراحل فنولوژي
  -  هاي گل قبل از تمایز چوانه

  .درصد فسفر مورد نیاز سالیانه درختان 20درصد نیتروژن و  20مصرف   ها تا پایان گلدهیاز شروع رشد سرشاخه

  یم و منیزیم مورد نیاز سالیانه درختاندرصد پتاس 20درصد فسفر و  30درصد نیتروژن،  40مصرف   پس از تشکیل میوه

شروع ریزش تابستانه تا پایان ریزش 
  درصد پتاسیم و منیزیم مورد نیاز سالیانه درختان 30درصد فسفر و  20درصد نیتروژن،  20مصرف   تابستانه

  درختان درصد پتاسیم و منیزیم مورد نیاز سالیانه 50درصد فسفر و  30درصد نیتروژن،  20مصرف   توسعه میوه

  -  شروع رنگیري تا برداشت

  -  پس از برداشت

  
  هاي متناسب با فنولوژي درختان پرتقال براي باغ) مصرف خاکی(مدیریت تغذیه  -44جدول 

 )1397اسدي کنگرشاهی، (بدون سیستم کودآبیاري در مناطق شمال کشور

  )ود و غیرهکوددهی خاکی بدون سیتم کودآبیاري، چالک(مدیریت تغذیه   مراحل فنولوژي
  -  هاي گل قبل از تمایز چوانه

تا ) هاي بهارهفلش(ها از شروع رشد سرشاخه
  گلدهی

درصد پتاسیم و منیزیم مورد نیاز سالیانه  20درصد فسفر،  100درصد نیتروژن،  30مصرف 
کیلوگرم کودهاي  20درختان به همراه حداقل یک کیلوگرم گوگرد کشاورزي و حدود 

  ......)ها و  کودهاي آلی دیگر مانند کمپوستیا (حیوانی مناسب 

  -  گل دهی

  درصد پتاسیم و منیزیم مورد نیاز سالیانه درختان 30درصد نیتروژن و  40مصرف   تشکیل میوهپس از

  -  شروع ریزش تابستانه تا پایان ریزش تابستانه

  توسعه میوه
درصد پتاسیم و منیزیم  50درصد نیتروژن از اوایل تا اواسط فاز دوم رشد میوه ،  30مصرف 

  مورد نیاز سالیانه درختان

  -  شروع رنگیري تا برداشت

  -  پس از برداشت

  
 ن مرکبات در مناطق جنوب کشورمدیریت تغذیه متناسب با فنولوژي درختا

، مدیریت زمانی مصرف کودهابه روش )45جدول (هاي پرتقال  هاي ضروري براي باغ پاشی محلول مدیریت  
هاي بدون سیستم  هاي داراي سیستم کودآبیاري و به روش چالکود یا کانال کود براي باغ براي باغ کودآبیاري

، براي 47و  46هاي  کودآبیاري متناسب با فنولوژي درختان مرکبات در مناطق شمال کشور به ترتیب در جدول
ضمنا . اغداران آورده شده استافزایش عملکرد و کیفیت میوه، افزایش راندمان کودها و افزایش سود اقتصادي ب
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هاي  تمام محاسبات میزان نیاز به کودهاي شیمیایی براي درختان بارده در این دستورالعمل کاربردي، براي باغ
شود  داراي سیستم کودآبیاري انجام شده است در صورت مصرف کودها به روش چالکود یا کانال کود توصیه می

شود در مناطق جنوبی کشور از جمله به طور کلی توصیه می .ا افزوده شوده درصد به این توصیه 50تا  30حدود 
و ) دزفول(، استان خوزستان ...)جیرفت، بم و (، استان کرمان ...)آباد و  میناب، رودان، حاجی(استان هرمزگان 
اد یا اوایل شهریورماه هاي بسیار گرم، معموال از  اواسط تیرماه تا اواخر مرد با تابستان) قصرشیرین(استان کرمانشاه 

 .عملیات کوددهی کاهش یابد یا متوقف شود

  
هاي پرتقال مناطق جنوب  باغ متناسب با فنولوژي درختان براي )هاي ضروري پاشی محلول(مدیریت تغذیه   - 45 جدول

  )1397اسدي کنگرشاهی، ( کشور
  )پاشی محلول(مدیریت تغذیه   مراحل فنولوژي

ها شروع رشد سرشاخه
  پاشی محلول).در هزار 4تا  2با غلظت (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و بور  )اي بهارههفلش(

به ویژه تنش خشکی، مانداب منطقه ریشه و تنش (ها و اجتناب از تنش) پالسی(حجم آب آبیاري کم با دور برگشت کوتاه   گل دهی
  ).گرمایی

تشکیل میوه تا پایان از
ریزش فیزیولوژیک 

  )ریزش تابستانه(

و اوره ) با غلظت یک در هزار(با اسید بوریک ) در هزار 2با غلظت (پاشی نیترات کلسیم یا کربوکسیالت کلسیم محلول .1
  .به عالوه مویان با غلظت نیم در هزار) در هزار 3تا  2با غلظت (
با غلظت نیم (ن مناسب و مویا) در هزار 3تا  2با غلظت (با اوره ) در هزار 3با غلظت (پاشی مونوپتاسیم فسفات محلول .2

) در هزار 2با غلظت (و اوره ) با غلظت نیم تا یک در هزار(، اسید فسفریک )در هزار 3با غلظت (یا  نیترات پتاسیم ) در هزار
  .پاشی کلسیمروز پس از محلول 15تا  10حدود ) با غلظت نیم در هزار(و مویان مناسب 

به ویژه تنش خشکی، مانداب منطقه ریشه و (ها و اجتناب از تنش) پالسی(آبیاري با حجم کم با دور برگشت کوتاه  .3
  ).تنش گرمایی

از شروع توسعه تا بلوغ 
  فیزیولوژي میوه

با (و اوره ) در هزار1با غلظت (با اسید بوریک ) در هزار 2با غلظت (پاشی نیترات کلسیم یا کربوکسیالت کلسیم محلول .1
ها ا غلظت نیم در هزار در اوایل فاز دوم میوه به منظور افزایش زمان انبارمانی میوهبه عالوه مویان ب) در هزار 3تا  2غلظت 

  .هاي که قرار است در انبار نگهداري و بعدا به بازار ارائه شوندبراي میوه
یم در با غلظت ن(و مویان مناسب ) در هزار 3تا  2با غلظت (با اوره ) در هزار 3با غلظت (پاشی مونوپتاسیم فسفات محلول .2

و ) در هزار 2با غلظت (و اوره ) با غلظت نیم تا یک در هزار(، اسید فسفریک )در هزار 3با غلظت (یا  نیترات پتاسیم ) هزار
  از اواسط تا اواخر فاز دوم رشد میوه) با غلظت نیم در هزار(مویان مناسب 

  -   شروع رنگیري تا برداشت

  پس از برداشت
با غلظت نیم (و مویان مناسب ) در هزار 3تا  2با غلظت (با اوره ) در هزار 10تا  5با غلظت (پاشی مونوپتاسیم فسفات محلول
در  4تا  3با غلظت (و اوره ) با غلظت یک در هزار(، اسید فسفریک )در هزار 6تا  5با غلظت (یا  نیترات پتاسیم ) در هزار

  .رداشت میوهبالفاصله پس از ب) با غلظت نیم در هزار(و مویان مناسب ) هزار
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  هاي متناسب با فنولوژي درختان پرتقال براي باغ) کودآبیاري(مدیریت تغذیه  - 46جدول 
  )1397اسدي کنگرشاهی، (داراي سیستم کودآبیاري در مناطق جنوب کشور

  )کودآبیاري(مدیریت تغذیه   مراحل فنولوژي
  -   هاي گل قبل از تمایز چوانه

ها تا از شروع رشد سرشاخه
  گلدهیپایان 

مدیریت آبیاري با حجم کم و دور برگشت .درصد فسفر مورد نیاز سالیانه درختان 20درصد نیتروژن و  20مصرف 
  ).به ویژه تنش خشکی، مانداب منطقه ریشه و تنش گرمایی(ها و اجتناب یا مدیریت تنش) پالسی(کوتاه 

  پس از تشکیل میوه
د پتاسیم و منیزیم مورد نیاز سالیانه درختان، مدیریت آبیاري درص 20درصد فسفر و  30درصد نیتروژن،  40مصرف 

به ویژه تنش خشکی، مانداب منطقه ریشه و (ها و اجتناب یا مدیریت تنش) پالسی(با حجم کم و دور برگشت کوتاه 
  ).تنش گرمایی

شروع ریزش تابستانه تا 
  پایان ریزش تابستانه

رصد پتاسیم و منیزیم مورد نیاز سالیانه درختان، مدیریت آبیاري د 30درصد فسفر و  20درصد نیتروژن،  20مصرف 
به ویژه تنش خشکی، مانداب منطقه ریشه و (ها و اجتناب یا مدیریت تنش) پالسی(با حجم کم و دور برگشت کوتاه 

  ).تنش گرمایی

  توسعه میوه
سالیانه درختان، کوددهی از  درصد پتاسیم و منیزیم مورد نیاز 50درصد فسفر و  30درصد نیتروژن،  20مصرف 

هاي کم تا اواسط مرحله دوم رشد میوه  تا اواسط تیرماه روند عادي داشته باشد سپس کوددهی به حداقل با تقسیط
  .شهریور ادامه داده شود سپس مجددا به روند عادي برگردد

  -   شروع رنگیري تا برداشت
  -   پس از برداشت

  
  

  هاي متناسب با فنولوژي درختان پرتقال براي باغ) اکیمصرف خ( مدیریت تغذیه -47 جدول 
 )1397اسدي کنگرشاهی، (بدون سیستم کودآبیاري در مناطق جنوب کشور

  )کوددهی خاکی بدون سیتم کودآبیاري، چالکود و غیره(مدیریت تغذیه   مراحل فنولوژي
  -  هاي گل قبل از تمایز چوانه

- فلش(ها از شروع رشد سرشاخه
  ا گلدهیت) هاي بهاره

درصد پتاسیم و منیزیم مورد نیاز سالیانه درختان به همراه  20درصد فسفر،  100درصد نیتروژن،  30مصرف 
یا کودهاي آلی دیگر (کیلوگرم کودهاي حیوانی مناسب  20حداقل یک کیلوگرم گوگرد کشاورزي و حدود 

  ......)ها و  مانند کمپوست

به ویژه تنش خشکی، (ها و اجتناب یا مدیریت تنش) پالسی(برگشت کوتاه مدیریت آبیاري با حجم کم و دور   گل دهی
  ).مانداب منطقه ریشه و تنش گرمایی

  تشکیل میوهپس از
درصد پتاسیم و منیزیم مورد نیاز سالیانه درختان، مدیریت آبیاري با حجم  30درصد نیتروژن و  40مصرف 

به ویژه تنش خشکی، مانداب منطقه ریشه و (ها تنش و اجتناب یا مدیریت) پالسی(کم و دور برگشت کوتاه 
  ).تنش گرمایی

شروع ریزش تابستانه تا پایان 
  ریزش تابستانه

به ویژه تنش خشکی، (ها و اجتناب یا مدیریت تنش) پالسی(مدیریت آبیاري با حجم کم و دور برگشت کوتاه 
  ).مانداب منطقه ریشه و تنش گرمایی

درصد پتاسیم و منیزیم مورد نیاز سالیانه  50نیتروژن از اوایل تا اواسط فاز دوم رشد میوه ، درصد  30مصرف   توسعه میوه
  درختان

  -  شروع رنگیري تا برداشت
  -  پس از برداشت
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  تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر محصوالت گواهی شده - 7-1-3
  تفسیر نتایج تجزیه خاك 

هاي خیلی کم ، کم ،  براي تفسیر از کالس. کند ج تجزیه خاك، مقدار نسبی اعداد تجزیه خاك را تشریح میتقسیر نتای
دهد که خاك، مقدار کمی از نیاز غذایی محصول  کالس خیلی کم، نشان می. شود متوسط ، زیاد و خیلی زیاد استفاده می

رختان با مصرف کودهاي شیمیایی و آلی محتوي آن عنصر تواند تامین کند، بنابراین بیشتر نیاز عناصر غذایی د را می
تواند از طریق  دهد که مقدار نسبتا بیشتري از عناصر غذایی می کالس کم و متوسط نشان می. خاص باید جبران شود

وقتی که نتایج تجزیه خاك، زیاد یا خیلی زیاد است همه . یابد خاك تامین شود، بنابراین نیاز به کوددهی کاهش می
توانند توسط خاك تامین شوند و نیازي به مصرف کودهاي شیمیایی محتوي آن عنصر یا  اي محصول می یازهاي تغذیهن

  .آورده شده است 49 و 48هاي  هاي آهکی در جدول راهنماي تفسیر نتایج تجزیه براي خاك. باشد عناصر غذایی نمی
که توسط تجزیه برگ (فع کمبود یک عنصر ترین روش براي رتواند مناسبدر برخی موارد، تجزیه خاك می

پایین خاك یا زیادي بیش  pHبراي مثال، کمبود منیزیم ممکن است ناشی از . را ارائه نماید) مشخص شده است
اما اگر کلسیم . شودخاك خیلی پایین باشد، مصرف دولومیت توصیه می pHاگر . از حد کلسیم در خاك باشد

اگر . شودیز در دامنه مورد نظر باشد، مصرف سولفات منیزیم ترجیح داده میخاك ن pHخاك خیلی زیاد باشد و 
به طور کلی، . شودپاشی نیترات منیزیم توصیه میخاك نیز نسبتا زیاد باشد محلول pHکلسیم خاك خیلی زیاد و 

برگ  در محصوالت چند ساله مانند مرکبات، ممکن است رابطه ضعیفی بین تجزیه خاك و غلظت عناصر غذایی
وجود داشته باشد و در برخی موارد، درختان میوه ممکن است داراي مقدار کافی از یک عنصر غذایی در برگ 

از سوي دیگر، نتایج تجزیه خاك باال نیز ممکن است فراهمی کافی . باشند حتی اگر نتایج تجزیه خاك پایین باشد
ایی توسط درختان با مشکالتی مانند تنش خشکی، جذب عناصر غذ. کنداز عناصر غذایی براي درختان را تضمین 

تجزیه خاك همراه با تجزیه . تواند کاهش یافته یا متوقف شودتنش مانداب، صدمه ریشه و آب و هواي سرد می
  .تواند به تشخیص مشکل کمک کندبرگ می

  

  هاي آهکی راهنماي تفسیر نتایج تجزیه خاك براي درختان مرکبات در خاك -48جدول 
  )، جلد اول1393کنگرشاهی و اخالقی امیري،  اسدي(

  عنصر غذایی
  ) روش استخراج( 

  خیلی زیاد  زیاد  مطلوب  کم  خیلی کم
  گرم در کیلوگرم میلی

  < 60  25 -  60  15 - 25  5 – 15  > 5  )اولسن(فسفر 
  < 500  300 - 500  200 -  300  100 -  200  >  100  )استات آمونیوم(پتاسیم 
  < 800  700 -  800  600 -  700  400 - 600  >  400  ) استات آمونیوم(منیزیم 
  < 400  200 -  400  150 -  200  100 -  150  >  100  )مونوکلسیم فسفات(منیزیم 

 <  50  30 - 50  25 - 30  15 - 25 >  15  )استات آمونیوم(سولفات  
 <  30  11 - 30  10 -11  5 - 10 >  5  )مونوکلسیم فسفات(سولفات 

 <  DTPA(  2  < 4  - 2  5  -4  10 -5  10(آهن 
 <  DTPA(  1  < 5/2  - 1  5/2  5  - 3  5(منگنز
 <  DTPA(  1  < 5/1  - 1  2  -5/1  4  -2  4(روي
  <  DTPA(  5/0  <  75/0 – 5/0  1 – 75/0  2 - 1  2(مس
  <  5/1  1 - 5/1  5/0– 1  1/0 – 5/0  >  1/0  )آب داغ(بور
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  تفسیر نتایج تجزیه خاك براي مرکبات قبل از کاشت -49 جدول
 )، جلد اول1393؛ اسدي کنگرشاهی، 2002سریوستوا و سینک، (

 ویژگی خاك
مطلوب براي کشت 

 مرکبات
 مالحظات

شن لومی، لومی، لوم شنی و  بافت
 هاي سبک، مناسبترین بافت براي کشت مرکبات هستند بافت لوم سیلتی

 - متر از سطح زمین 5/1 عمق آب زیر زمینی
 اضافی نباید در سطح و داخل خاك جمع شود به طوري که آب خوب وضعیت زهکشی

  درصد سدیم تبادلی
)ESP(  باشد درصد می 2 – 10دامنه قابل تحمل  5کمتر از 

شوري عصاره اشباع 
)ECe( 

  7/1حد آستانه  
 )متر زیمنس بر  دسی(

حد آستانه به عوامل متعددي مانند بافت خاك، مدیریت آبیاري، پایه، رقم، 
 5هاي مرکبات، شوري حدود  برخی ژنوتیپ. دارد بستگی...... اقلیم و 

اما به ازاي هر . کنند متر را نیز با مدیریت مناسب تحمل می زیمنس بر  دسی
درصد کاهش در پتانسیل  15تا  10واحد شوري بیشتر از حد آستانه، حدود 

 .عملکرد وجود دارد
 - متر 5/1 عمق
 - درصد 2کمتر از  گچ
pH 5/7 – 5/5 - 

وص ظاهري وزن مخص
 )فشردگی(

3/1 – 1/1  
 )متر مکعب گرم بر سانتی(

متر مکعب براي کشت  گرم بر سانتی 6/1وزن مخصوص ظاهري بیشتر از 
 1500حداکثر فشار ریشه مرکبات حدود . مرکبات نامناسب است

کیلوپاسکال است بنابراین فشردگی بیشتر، موجب کاهش رشد ریشه 
 .شود می

 ددرص 5کمتر از  )درصد(آهک 

هاي  دامنه تحمل آهک، با توجه به نوع پایه بسیار متفاوت است، پایه
درصد و  20ها تا  درصد، سیترنج 10درصد، سیتروملوها تا  5پونسیروس تا 

درصد نیز به خوبی تحمل  20نارنج، کلوپاتراماندارین و رافلمون بیشتر از 
عال و ماده آلی البته این دامنه با توجه به بافت خاك، مقدار آهک ف. کنند می

 .تواند تغییر کند خاك می

 
  

تواند یک وسیله مدیریتی مهم در توسعه یک برنامه حاصلخیزي خاك، کارآمد باشد  به طور کلی، تجزیه خاك می
تجزیه خاك . تواند بسیار موثر باشد به عالوه در برنامه ریزي براي مشکالت مدیریتی خاك و آب یک منطقه نیز می

به هر حال یک تجزیه . نماید مفیدي براي تخمین ظرفیت فراهمی عناصر غذایی خاك ارائه میهمچنین اطالعات 
آوري به طور نامناسب آماده  خاك قابل استفاده نخواهد بود اگر نمونه خاك به طور نادرست تهیه شود یا پس از جمع

اس تجزیه خاك و اطالعات ارائه هاي تجزیه خاك، بر اس هاي مدیریت خاك و کود ارائه شده در گزارش توصیه. شود
پارامترهاي روي صفحه . باشد می) شود که همراه با نمونه خاك به آزمایشگاه ارائه می(شده در صفحه اطالعات 

بینی عملکرد سال بعد، کودهاي شیمیایی مصرف شده، عمق  اطالعات شامل تاریخ کاشت، عملکرد سال قبل یا پیش
هاي احتمالی در  و عملیات آبیاري،  ظاهر درختان و مشکالت و ناهنجاري خاك و سطح آب زیرزمینی، کیفیت آب

تواند تغییر کند و اطالعات دقیق و کاملی  بنابراین به طور کلی نیاز کودي، با برنامه مدیریتی محصول می.  باغ است
پارامترهاي . براي گرفتن یک توصیه کودي مناسب براي رسیدن به حداکثر عملکرد با حداقل هزینه ضروري است

هاي خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم به کالس) pHبه استثناي (گیري شده در تجزیه خاك اندازه
هاي خیلی کم و  ، در کالس)ها نیتروژن، فسفر، پتاسیم و میکروالمنت(براي فاکتورهاي حاصلخیزي . شوندبندي می
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در کالس متوسط، احتمال پاسخ به کود وجود دارد . ی زیاد استکم هر عنصر احتمال پاسخ به کود آن عنصر، خیل
  . هاي زیاد و خیلی زیاد، احتمال پاسخ به کود نزدیک به صفر است اما در کالس

  
  تنظیم برنامه کوددهی مرکبات بر اساس تجزیه خاك -50جدول 

عنصر یا ویژگی 
  خاك

  اگر کمتر از مقدار کفایت در
  .خاك باشد

  کفایت در اگر بیشتر از مقدار
  .خاك باشد

pH خاك    افزودن آهک به خاك تاpH  برسد 6خاك به.  

  عملیات خاصی براي کاهش (هیچ اقدامی الزم نیستpH 
 ).انجام نشود

  اسیدزا(کودهاي شیمیایی که در خاك، تولید یون هیدروژن (
 .کنند، مصرف شوند می
  مصرف شود) همراه ا باکتري(سولفور عنصري. 
 ب شودپایه مناسب انتخا. 

  مواد آلی
  اقدام خاصی براي افزایش مواد آلی خاك انجام نشود و

 .مصرف کودهاي شیمیایی مدیریت شود
 مواد آلی مصرف شود.  

 هیچ اقدامی براي کاهش مواد آلی خاك الزم نیست. 

  فسفر
 غلظت فسفر در  برگ کنترل شود. 
  اگر غلظت فسفر برگ کمتر از حد کفایت است کودهاي

  ندفسفري مصرف شو
  عملیات خاصی براي کاهش فسفر (هیچ اقدامی الزم نیست

 .اما مدیریت مصرف روي انجام شود) انجام نشود

  پتاسیم
 غلظت پتاسیم در  برگ کنترل شود. 
  اگر غلظت پتاسیم برگ کمتر از حد کفایت است کودهاي

  .پتاسیمی مصرف شوند
 مصرف کودهاي پتاسیمی کاهش یابد.  

 .صورت نیاز اصالح شود خاك کنترل و در  pH  کلسیم
 غلظت کلسیم در برگ کنترل شود.  

 هیچ اقدامی الزم نیست. 
 غلظت پتاسیم و منیزیم در برگ کنترل شود.  

  منیزیم
 pH  خاك کنترل شود و درصورت نیاز با مصرف دولومیت

 .اصالح شود
 غلظت منیزیم در برگ کنترل شود.  

 هیچ اقدامی الزم نیست.  

  .افزایش یابد 5/6به  pHآهک مصرف شود تا    .هیچ اقدامی الزم نیست   مس
  

داشتن تجربه در تفسیر نتایج نمونه ضروري است زیرا عوامل زیادي در غلظت عناصر غذایی در خاك تاثیر 
خاك  برداري، تفسیر تجزیه خاك و استانداردهاي تجزیه هاي نمونه سن درخت، تاریخچه محصول، تکنیک. دارند

اگر این مراحل به درستی . که تشخیص و تصمیم نهایی ارائه گردد ند، قبل از اینهمگی باید مالحظه و لحاظ شو
تر کودها خواهد شد زیرا از مصرف بیش از حد یا ناکافی  انجام شود، تجزیه خاك موجب استفاده کاراتر و اقتصادي

 .شود کودها جلوگیري می

  
  هاي برگ درختان پرتقال و تفسیر نتایج تجزیه نمونه
توان براي تعیین  ها می اي باغ یا درختان است که از این داده یج تجزیه برگ، تعیین وضع تغذیهیکی از نتا

ها دارانی که در زمینه تفسیر نتایج تجزیه برگ مهارت کافی ندارند داده باغ. میزان و نوع کود مصرفی استفاده کرد
هدف اولیه تجزیه . نمایند ارند، تفسیر میي مرکبات مهارت د ي تغذیه را با کمک مشاورهاي تکنیکی که در زمینه
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همچنین در بلند مدت، هدف . هاي شیمیایی براي تولید عملکرد بیشتر استبرگ، بهینه کردن مصرف ساالنه کود
است، به نحوي که پتانسیل تولید و کیفیت میوه ثابت  ي شیمیایی از تجزیه برگ، به حداقل رساندن مصرف کودها

ي شیمیایی ساالنه ثبت گردد و این هدف، ضروري است که مدیریت و مقدار مصرف کودها براي رسیدن به. بماند
  .هاي مدیریت تغذیه آینده باغ از آن استفاده شودگیري در زمان تفسیر نتایج تجزیه برگ و همچنین در تصمیم

 شود تعیین میکه غلظت کل نظر به این. کندآزمایشگاه، غلظت کل هر عنصر را در نمونه برگ، تعیین می
 .هاي مختلف نباید وجود داشته باشد بنابراین اختالفی بین نتایج تجزیه برگ آزمایشگاه

 هاي مورد نظر را با نتایج تجزیه برگ  داران باید نتایج آزمایش برگ باغ براي تفسیر نتایج آزمایشگاهی، باغ
ساس مشاهدات میدانی بلند مدت در کشورهاي این استانداردها بر ا. مقایسه کنند) 53تا  51هاي  جدول(استاندارد 

هاي مختلف مرکبات در شرایط مدیریتی مختلف تهیه شده است و براي ارزیابی تغذیه درختان مختلف با ارقام و پایه
 .شوندمرکبات در کل جهان استفاده می

 یج، غلظت اگر در تفسیر نتا. هدف مدیریت تغذیه، حفظ غلظت عناصر غذایی برگ در دامنه مطلوب است
تواند مورد مختلفی می هاي یک عنصر خاص در دامنه مطلوب قرار ندارد، براي افزایش غلظت آن عنصر، روش

 ).54جدول (استفاده قرار گیرد 

  
دار سیکل بهاره  هاي انتهایی میوه که از  شاخه) هاناول(راهنماي تفسیر نتایج تجزیه برگ درختان پرتقال  -51 جدول

  ).، جلد اول1393سدي کنگرشاهی و اخالقی امیري، ا( اند تهیه شده

  عنصر
  )درصد(غلظت عناصر غذایی 

  خیلی زیاد  زیاد  مناسب  کم  کمبود
  < 6/3  3- 5/3  4/2- 9/2  1/2- 3/2  > 2 نیتروژن
  < 25/0  12/0-24/0  08/0-12/0  > 08/0  - فسفر

  < 2  5/1- 2  7/0- 5/1  3/0- 7/0  > 3/0 پتاسیم
  < 7  5/5- 7  3- 5/5  5/1- 3  > 5/1 کلسیم
  -  0< 5/0  3/0- 5/0  17/0- 3/0  > 17/0 منیزیم
  < 6/0  4/0- 5/0  2/0- 4/0  14/0-19/0  >13/0 سولفور

 گرم در کیلوگرم میلی 

  < 200  130- 200  60- 120  36-59  >35 آهن
  < 200  80- 200  20-80  15-20  > 15 منگنز
  < 20  15-20  10-15  4-10  > 24 مس
  < 1000  50- 500  25-49  18-24  > 17 روي
  < 200  100- 200  35- 100  15-35  > 15 بور
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هاي انتهایی بدون میوه سیکل بهاره که از شاخه) هاناول( راهنماي تفسیر نتایج تجزیه برگ درختان پرتقال -52جدول 
  )، جلد اول1393اسدي کنگرشاهی و اخالقی امیري، ( .اند تهیه شده

  عنصر
  )درصد(غلظت عناصر غذایی 

  خیلی زیاد  یادز  مناسب  کم  کمبود
  < 3  8/2- 3  5/2- 7/2  2- 4/2  > 2/2 نیتروژن
 فسفر

 پتاسیم

 کلسیم

 منیزیم

9/0 <  
7/0 <  
5/1 <  
2/0 <  

11/0-09/0  
1/1 -7/0  
9/2 -5/1  
29/0-2/0  

16/0 -12/0  
7/1 -2/1  

9/4 -3  
5/0 -3/0  

29/0-17/0  
3/2 -8/1  

9/6-5  
7/0 -5/0  

3/0 >  
4/2 >  

7 >  
8/0 >  

  < 6/0  4/0-6/0  20/0-39/0  14/0-19/0  14/0 سولفور
  گرم در کیلوگرم میلی 

  < 500  50- 300  25-49  18-24  > 17 منگنز
  < 1000  50- 500  25-49  18-24  > 17 روي
  < 20  15-20  5-15  7/3- 9/4  > 6/3 مس
  < 250  120- 200  50- 120  36-50  > 35 آهن
  < 250  101- 200  36- 100  21-35  >20 بور

  
  هاي بدون میوه ماهه از سرشاخه 6تا  4هاي  تقال بر اساس برگراهنمایی تفسیر تجزیه برگ پر  -53جدول 

  )، جلد اول1393اسدي کنگرشاهی و اخالقی امیري، (
  خیلی زیاد  زیاد  مناسب  کم  کمبود  واحد  عنصر غذایی

  <3  8/2- 3  5/2- 7/2  2/2- 4/2  >2/2  %  نیتروژن
  <30/0  17/0-30/0  12/0- 16/0  09/0-11/0  >09/0 "  فسفر

  <4/2  8/1- 4/2  2/1- 7/1  7/0- 1/1  >7/0 "  پتاسیم
  <7  5- 7  3- 9/4  5/1- 9/2  >5/1 "  کلسیم
  <70/0  50/0-70/0  30/0-49/0  20/0-29/0  >20/0 "  منیزیم

  <70/0*  20/0-70/0  20/0  -  - "  *کلر
  <25/0  15/0-25/0  -  -  - "  سدیم
  <mg/kg 18<  24-18  100 -25  300 -101  300  منگنز
  <300  101- 300  25- 100  18-24  >18 "  روي
  <20  17-20  5- 16  3- 4  >3 "  مس
  <200  121- 200  60- 120  35-59  >35 "  آهن
  <200  121- 200  36- 100  20-35  >20 "  بور

  <5  2- 5  10/0- 3  06/0-09/0  >05/0 "  مولیبدن
  .افتد در غلظت بیشتر از یک درصد، سوختگی و ریزش برگ اتفاق می *
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  تجزیه برگ جتنظیم برنامه کودي مرکبات بر اساس نتای  - 54جدول 

عنصر 
  غذایی

  اگر غلظت عنصر غذایی در برگ کمتراز مقدار
  .مطلوب باشد

اگر غلظت عنصر غذایی در 
برگ بیشتر از مقدار مطلوب 

  .باشد

  نیتروژن

 عملکرد کنترل شود. 
 سالمت درختان کنترل شود. 
 مدیریت آبیاري باغ بازنگري شود. 
 مقدار مصرف کود نیتروژن بازنگري شود.  

  خاك کنترل شودمواد آلی. 
  مقدار مصرف کودهاي

  .نیتروژنی بازنگري شود

  .هیچ اقدامی الزم نیست   .کود فسفر بیشتري مصرف شود   فسفر

 .مصرف کود پتاسیمی افزایش یابد   پتاسیم
 پاشی برگی انجام شود محلول.  

  مصرف کودهاي پتاسیمی
  .کاهش یابد

  کلسیم

 هاي آهکی، مانداب منطقه ریشه کنترل شود در خاك. 
 pH خاك کنترل شود. 
 هاي اسیدي، مقدار کلسیم خاك کنترل شود در خاك. 
  با توجه بهpH  مانند نیترات (و کودهاي محلول کلسیم ) به روش خاکی(خاك، آهک

. هاي اسیدي مصرف شوند به روش کود آبیاري در خاك) کلسیم و کلرید کلسیم
در ) هاي آلی کلسیم کالت مانند نیترات کلسیم یا(پاشی کودهاي محلول کلسیم  محلول
  .هاي آهکی انجام شود خاك

 هیچ اقدامی الزم نیست.  

  منیزیم
 

 وضعیت منیزیم قابل تبادل خاك بررسی شود 
 pH خاك کنترل شود. 
  با توجه بهpH توان از دولومیت به روش مصرف خاکی و کودهاي محلول  خاك، می

اي آلی منیزیم به روش مصرف ه منیزیم مانند سولفات منیزیم، نیترات منیزیم یا کالت
هاي آهکی،  در خاك. هاي اسیدي مصرف شوند پاشی در خاك خاکی، کودآبیاري یا محلول

هاي آلی منیزیم به  کودهاي منیزیم محلول مانند سولفات منیزیم، نیترات منیزیم یا کالت
  .پاشی مصرف شوند روش خاکی، کودآبیاري یا محلول

 هیچ اقدامی الزم نیست.  

غذایی عناصر 
  میکرو 

  

 pH خاك کنترل، و در صورت نیاز تعدیل شود. 
 پاشی عناصر غذایی میکرو  انجام شود محلول. 
  مانند سکسترون آهن، (همراه با مصرف خاکی کودهاي ماکرو، از کودهاي میکرو مناسب

به صورت کودآبیاري در ....) سولفات روي، سولفات روي، سولفات مس، اسید بوریک و 
هاي بدون سیستم  سیستم کودآبیاري در طی فصل رشد مصرف شود و در باغهاي با  باغ

  .توان استفاده کرد کودآبیاري به صورت چالکود در شروع فصل رشد می

 مانده محلول اسپري  باقی
ها کنترل  شده در سطح برگ

 .شود
 هیچ اقدامی الزم نیست.  

  
  استفاده از کودهاي زیستی در باغات پرتقال

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

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

هاي هاي قارچبهترین میزبانگیاهان باغی از . نمایندتاثیر را در جذب آب و عناصر معدنی براي آن قائلند ایفا می
 اناي این گیاهسیستم ریشه دهد چرا کهرابطه همزیستی نشان می این بیشترین وابستگی را به میکوریزي بوده،
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بنابر این گیاه براي دسترسی به منابع آب موجود در . باشدهاي ضخیم با انشعابات محدود میعمدتا حاوي ریشه
در کولتیوارهایی که ریشه از ضخامت . باشدهاي میکوریزي میخاك و جذب کافی عناصر معدنی وابسته به قارچ

-هاي نازکتر مشاهده میداراي ریشه هاي میکوریزي بیشتر از انواعگی به قارچباشد این وابستبیشتري برخوردار می
گیاهان به دلیل محدودیت منابع آب در طی دوره این  اي است کهکشور به گونه باغات ی حاکم برشرایط اقلیم .گردد

عناصر  رشد خود ممکن است تحت شرایط تنش رطوبتی قرار گیرند که این خود از طریق کاهش جذب آب و
توانند از طریق هاي میکوریزي تحت چنین شرایطی میقارچ. معدنی، کاهش رشد و عملکرد گیاه را در پی دارد

، کمک به گیاه براي جذب هرچه بیشتر عناصر معدنی و اصالح روابط آبی گیاه با بهبود بخشیدن فرایند فتوسنتز گیاه
بویژه  گیاهان باغی هايدیگر عوامل کاهش رشد نهالاز  .دهندمقاومت آنرا در برابر شرایط نامساعد محیطی افزایش 

- مورداستفاده قرار می هایی است که به منظور کنترل بیمارگرهاي ریشهکشاستفاده بیش از حد از قارچ، هادر خزانه
 الر و آسیب بهآربسکو -هاي میکوریزقارچاز جمله  این مواد شیمیایی با از بین بردن ریزجانداران مفید خاکزي. گیرد

   .گردندگیاه باعث کندي رشد میايسیستم ریشه
  

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

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

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

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

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

ها و یا توان با استفاده از مقدار کمی از مایه تلقیح، رابطه همزیستی میکوریزي را در تمامی نهال میفضاي محدود، 
هاي میکوریزي در بهترین حالت  استفاده از مایه تلقیح قارچ. نهالستان و یا خزانه بوجود آورد هاي موجود در قلمه

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

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

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

  

  هاي اکسیدکننده گوگرد کودهاي زیستی حاوي باکتري
گوگرد در . باشدصورت سولفات می فرم قابل جذب آن به از عناصري است که در خاك وجود داشته ولی  گوگرد
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ها  افزودن گوگرد به خاك. هاي شور و قلیایی کاربرد دارد کمیت و کیفیت محصول اثر داشته و همچنین در اصالح خاك
ده هاي اکسیدکنن ساز نبوده و الزم است با کاربرد باکتري در بیشتر موارد به دلیل اکسیداسیون کند این عنصر چاره

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

هاي تیوباسیلوس  مایه تلقیح باکتري. دهدافزایش میشده و قابلیت جذب عناصري مانند فسفر، روي، آهن و مس را 
کیلوگرم گوگرد باید یک کیلوگرم مایه تلقیح تیوباسیلوس قبل از  50شود و به ازاي  بیشتر به شکل پودري تهیه می

 در حال حاضر پاالیشگاه گاز خانگیران اقدام به تولید گوگرد بنتونیتی پاستیلی به فرم عدس نموده.  کشت مصرف نمود
  .هاي گوگرد برخوردار است شود و از کارایی باالتري نسبت به سایر فرماست که به سرعت در خاك پخشیده می

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

از حدود مجاز یا  اما باال بودن آنها بیش. هاي متفاوتی وجود دارندها بطور طبیعی در غلظتفلزات سنگین در خاك
باال بودن . باشدها میها و ساختار زمین شناسی و ژئوشیمی کانیهاي انسانی است و یا ناشی از ویژگیناشی از فعالیت

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

ذکر این نکته شایان توجه است که مقدار . آمده است 55حفاظت محیط زیست تهیه و ارائه گردیده است که در جدول 
هاي فعالیت. باشدمی )و نه بخش قابل استفاده(گرم در کیلوگرم به صورت کل فلزات سنگین ذکر شده بر حسب میلی

  . گرددمختلفی باعث تغییر غلظت فلزات سنگین در خاك می
  

  سازمان حفاظت محیط زیست استاندارد  ها بر اساسز فلزات سنگین در خاكحداکثر مجا -55 جدول
  ) گرم بر کیلوگرممیلی(

  عنصر پیشنهادي سازمان محیط زیست ایران
 آرسنیک 40
 بور -
 بریلیوم 5
 مکادمی 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
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  :توان در عبارت ساده زیر بیان نمودبطور کلی توازن جرمی فلزات سنگین در خاك را می

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

-نهاده agمنابع کودي،  fهاي اتمسفري، نشست aمواد مادري،  pهاي فلز سنگین و اندیس  Mن عبارت در ای
  . باشدآبشویی می lبرداشت توسط گیاه،  crهاي معدنی، آالینده ipپسماندهاي آلی،  owهاي شیمیایی کشاورزي، 

چندان که به آنها عناصر . هاي بسیار کمی دارندفلزات سنگین حاصل از هوادیدگی مواد مادري، غلظت
البته در . گفته شده و معموالً در مقادیر سمی نیستند) میلی گرم در کیلوگرم 1000غلظت کمتر از ( 1کمیاب

  .آنها داراي غلظت باالیی هستند لیتولوژيبرخی مناطق به دلیل ساختار زمین شناسی و ویژگی 
د در چرخه عناصر و فلزات، غلظت فلزات سنگین در برخی هاي انسان و بهم زدن تعادل موجوالبته 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

- ري بیشتراز جریانهاي بشعالوه بر آن که معموالً افزایش غلظت و انباشتگی فلزات سنگین ناشی از فعالیت
هاي انسان داراي تحرك و فراهمی زیستی بیشتري منابع فلزات سنگین ناشی از فعالیت. باشدهاي طبیعی می

ترین منابع افزایش فلزات سنگین به خاك بیان در زیر تعدادي از مهم. نسبت به منابع لتیوژنیک و پدوژنیک دارد
  .شودمی

  

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

نز، هستند که برخی از آنها همانند روي، منگ) کلر، منگنز، آهن، مس، مولبیدن، نیکل و بورروي، (کم مصرف 
ها عناصر ضروري بایستی به خاك و یا برگ. گردندجزء فلزات سنگین محسوب می) آهن، نیکل، مس، مولبیدن

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

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

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

- چسب روي بستهاول تطابق محتوي با بر. گیرندوآب انواع مواد کودي از دو جهت عمده مورد بررسی قرار می
لذا براي تولید محصوالت گواهی . هاي کودها و دوم رعایت غلظت مجاز فلزات سنگین در انواع مواد کودي است

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

- گردد که استفاده از مواد کودي فاقد شماره ثبت باعث عدم تأیید و دریافت نشان حد مجاز آالیندهیادآوري می

                                                             
1 Trace elements 
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ثبت مواد کودي آمده  نامهمقدار مجاز فلزات سنگین در مواد کودي بر اساس شیوه 4 در پیوست. ها خواهد شد
  . است
 
هاي قابل توجه فلزات سنگین بودند هاي مختلفی که حاوي غلظتکشدر گذشته آفت :هاآفت کش -2

هاي حاوي مس، جیوه، منگنز، سرب و روي در گذشته را ذکر کشتوان به قارچاز جمله می. شدنداستفاده می
به عنوان قارچ ) آهک+سولفات مس(س و محلول برودو در حال حاضر نیز سمومی همانند اکسی کلرور م. نمود

  شد که هم اکنون استفاده البته در گذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز استفاده می. شوندکش استفاده می
هاي گیاهی هاي مدیریت آفات و بیماريها بایستی مطابق با دستورالعملکشبهرحال در استفاده از آفت. شودنمی

 در پیوست شماره. رویه و بی تجویز متخصصان خودداري نمودو از مصرف سموم ممنوع و استفاده بیعمل نموده 
  . آمده است  پرتقالفهرست سموم مجاز براي استفاده در محصول  4

  

مصرف مواد آلی غیراستانداردي همانند انواع لجن فاضالب، کودهاي دامی،  :کودهاي آلی و لجن فاضالب -3
اگرچه که . ها در خاك گرددتواند سبب افزایش تجمع فلزات سنگین و سایر آالیندهمی... ري و کمپوست زباله شه

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

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

  . مناسب باشند
در برخی مناطق و به . توان آن را بازیافت نمودباشد که میت فرآیند تصفیه فاضالب میمحصوال 1لجن فاضالب

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

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

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

  

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

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

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

                                                             
1 Sewage Sludge 
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. ینده  اختصاص داده شودتوان به آن نشان حد مجاز آالنمی پرتقالدر صورت استفاده از فاضالب خام براي تولید 
  عالوه بر فاضالب مورد استفاده براي آبیاري، منابع آب سطحی و یا زیرزمینی نیز بدلیل شرایط هیدرو ژئوشیمیایی 

گاهی ساختار زمین شناسی آنها  چرا که . ها از جمله فلزات سنگین باشندتوانند حاوي مقادیري از آالیندهمی
در حال . در این راستا الزم است تا به کیفیت آب نیز توجه نمود. گین هستندهاي باالي فلزات سنحاوي غلظت

  .حاضر براي آب مورد استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود دارد
  

  استاندارد کیفیت آب براي کاربري کشاورزي -56جدول 
  توضیحات  مقدار  یکا  پارامتر  ردیف

  هاي اسیدي خاكفقط براي   5000  میکروگرم بر لیتر  آلومینیم  1
    100  میکروگرم بر لیتر  آرسنیک  2
    100  میکروگرم بر لیتر  بریلیم  3
    10  میکروگرم بر لیتر  کادمیم  4
    50  میکروگرم بر لیتر  کبالت  5
    100  میکروگرم بر لیتر  کروم  6
    200  میکروگرم بر لیتر  مس  7
    5000  میکروگرم بر لیتر  آهن  8
    2500  میکروگرم بر لیتر  لیتیم  9
  هاي اسیدي 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  میلی گرم بر لیتر  نیتروژن نیتراتی  20
       1  اينماتدهاي روده  21
    5/6- 4/8  -  هاش پ  22

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

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

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

  .باشد برداري براي منابع تأمین آب کشاورزي براي پارامترهاي متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می حداقل تناوب نمونه :تبصره
  
  

سته آن استخراج معدن، آسیا کردن سنگ معادن فلزي و صنایع واب :معدن کاري و پسماندهاي صنعتی -5
-طی استخراج معدن باطله. رود هاي بسیاري از مناطق به شمار میعامل پراکنش و تجمع فلزات سنگین در خاك

ها و هاي طبیعی همانند تاالببه گودال) سازيتر رسوب کرده طی فرآیند شناورتر و یا بزرگقطعات سنگین(ها 
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موارد باعث افزایش غلظت عناصري همانند روي و سرب  در بسیاري. یابدتخلیه شده و غلظت آنها افزایش می.... 
گردد که باعث ایجاد ریسک براي سالمتی انسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیست محیطی می
هاي حاوي مقادیر باالي فلزات فلزات سنگین موجود در خاك از طریق خوردن گیاهان روئیده در خاك. گرددمی

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

برخی از این مواد براي خاك و گیاه مناسب . موادي را به محیط وارد نمایند.... به صورت معمولی، حوادث، نشت و 
در انتخاب مزارع و باغات بایستی . کنندو ایجاد مشکل در سالمتی محصوالت می) فلزات سنگینهمانند (نبوده 

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

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

. آیدشوند و به صورت ذرات ریز متراکم درمیهمانند ارسنیک، کادمیم و سرب در فرآیندهاي دماي باال تصعید می
هاي شوند تا به صورت فرونشستسیعی پراکنده میها به مناطق وها از طریق دودکشپس از انتشار آالینده

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

کیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت . شوندطوب و خشک بر زمین وارد میشوند از طریق فرونشست مرمی
به همین دلیل در مجاورت کارخانجات ذوب فلزات مقدار . باشدمنشاء آن داشته و موضوعی مکان ویژه می

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

هاي همچنین به دلیل سائیدگی و روغن. هاي اصلی می گرددهاي اطراف جادهباعث افزایش غلظت سرب در خاك
ها گاهی تا چندین البته این آلودگی. کندها افزایش پیدا میهاي مجاور جادهروانسازي نیز غلظت کادمیم در خاك

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

دهد زیرا نتایج مطالعات در ایران نشان می. تواند استفاده شودستاندارد بلکه به عنوان یک راهنما میعنوان یک ا
در هر صورت اندازه  .رسدمتر کنار جاده به حداقل خود می 100که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در فاصله 

  .کندگیري مقدار فلزات سنگین در خاك و گیاه نبایستی از حدود مجاز آن عبور 
 

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

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

استفاده از گیاهان صنعتی یکی از . دهدکند که فراهمی کادمیم را افزایش میلوپن اسید سیتریک تراوش می
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عنوان مثال در نعنا فلزات  به. باشدهاي مناسب براي کشت در اراضی با غلظت باالي فلزات سنگین میگزینه
عملکرد را در اثر سمیت فلزات % 14آنها مشاهده نشد، هرچند کاهش ) عصاره نعنا(هاي ضروري سنگین در روغن

گیاهان لیفی همانند پنبه، کتان، کنف، گیاهان مورد استفاده براي تولید انرژي زیستی . سنگین تجربه کرده بود
هاي خوبی براي اراضی آلوده به فلزات سنگین گزینه (reed Canary grass)و علف قناري  (Salix)همانند بید 

  .هستند
  گزارشات متعددي حاکی از آن است که غلظت کادمیم در گیاهان با مصرف کودهاي روي کاهش  :کوددهی

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

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

  .داشته است
فسفر نقش مهمی در . در مزارع با احتمال غلظت باالي آرسنیک مصرف کودهاي فسفاتی مورد توجه قرار گیرد

در حضور مقادیر کافی فسفر در گیاه . کاهش جذب و انتقال آرسنیک و تعدیل اثرات نامطلوب آن در گیاه دارد
  .شودها منتقل نمیاشته شده و به سایر بخشبخش اعظم آرسنیک در ریشه انب

مواد بهسازهاي آلی همانند زیست جامدها، کمپوست لجن فاضالب، کودهاي دامی :مواد بهسازهاي آلی
فراهمی ریستی فلزات سنگین در خاك را به دلیل محتوي مواد آلی خود و غلظت باالي مواد آلی و فسفر و آهن 

لی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه و وارد نمودن مواد آ. دهندکاهش می
کود دامی غلظت نیکل % 2به عنوان مثال در برخی تحقیقات نشان داده است که مصرف . باشدآبشویی مناسب می

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

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

برخی مواد بهساز شیمیایی و  57در جدول . صنایع بوده بنابراین کم هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند
هاي اسیدي قابلیت استفاده فلزات استفاده از آهک در خاك. آثار آن بر روي جذب فلزات سنگین آمده است

یت استفاده عناصر ضروري، استفاده از آنها در اراضی کشاورزي دهد اما به دلیل کاهش قابلسنگین راه کاهش می
هاي هیدراته هستند که ها که آلومنیو سیلیکاتزئولیت. باشند چندان قابلیت اجرایی نداردکشور ما که آهکی می

یایی ها یکی از مؤثرترین مواد بهساز شیمبنابراین زئولیت. ظرفیت انتخابی باالیی براي جذب سطحی فلزات دارند
اي مصرف زئولیت تجمع به عنوان مثال در مطالعه. دهندهستند که انتقال فلزات سنگین به گیاهان را کاهش می

همانند آپاتیت یا (استفاده از ترکیبات فسفاتی . درصد کاهش داده است 41و  81، 72کادمیم، سرب و روي را 
  . سیاري مورد توجه بوده استبراي غیر متحرك کردن فلزات در مطالعات ب) هیدروکسی آپاتیت
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  ر براي کاهش فراهمی فلزات سنگین برخی بهسازهاي شیمیایی معدنی که به صورت مؤث –57جدول 
  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 از . هاي حاوي سرب نقش مهمی را در سرب همراه دارندسوخت -
 .هاي سرب دار اصرار ورزندسوخت

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 در اي نسبت به فرونشستی یا سبزیجات ریشهسبزیجات برگی نسبت به سبزیجات غیر برگ -

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

همانند کودهاي (یا آلوده به سرب ) همانند سموم ارسنات سرب(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 (تمالی آنها هاي احدر هنگام انتقال محصوالت تا محل فرآوري بایستی از آلودگی -

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

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

ها خاك براي کاهش قابلیت استفاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر نسبت به آلودگی سرب و استفاده از عایق
 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستو ممانعت براي تماس فرونشست

  .ایش شوندهاي آبیاري بایستی از منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پآب -
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  هرس
 :شامل هرس مزایاي 

 فتوسنتز تشویق طریق از درخت بارآوري سطح افزایش 

 تاج درون در تهویه وضعیت بهبود 

 فتوسنتز راندمان و آب مصرف کارایی ارتقاء 

 تولیدي میوه خوراکی کیفیت بردن باال 

 مستعد ارقام در ساآلوري با مبارزه 

 عمودي شدر عادت با ارقام در بویژه( تاج شکل کنترل( 

 محیطی هايتنش به تحمل میزان بردن باال 

 آفات و زابیماري عوامل با مبارزه 

 اقتصادي غیر و مسن درختان بازجوانی امکان 

 کود و سم( محلولپاشی عملیات کارایی ارتقاء( 

 برداشت کارایی افزایش و محصول برداشت سرعت تسریع 

  
 مرکبات در هرس انواع

 با .است تاج به مناسب فرم دادن و درخت رویشی وشکل طبیعی فرم در غییراتیت ایجاد معناي به: فرم هرس

 فرم ایجاد ضمن ترتیب، این به و می شود ایجاد آتی هايسال در بهینه باروري براي مناسب هرس، اسکلتی این

 طرف از. یابد می تقلیل برداشت هزینه و شودمی تسهیل امراض و آفات با مبارزه بندي،شاخه تنظیم و مناسب تاج

ابتدا  هرس، این اجراي براي .یابدمی بهبود آنها درونی کیفیت و رنگ و شود می تسهیل تاج درون به نور دیگر، ورود
 که در تنه روي اصلی شاخه چهار تا سه تعداد و شودمی سربرداري زمین متريسانتی 100 تا 80 ارتفاع از نهال

 نگه داشته باشند تنه با مناسبی زاویه و باشند یکدیگر از مترسانتی 10 حدود عمودي فاصله با و مختلف هايجهت

متر و درختان سانتی 55تا  45 زمین سطح تا اصلی تنه از منشعب هايشاخه اولین محل بین فاصله .دشو می داشته
 به نیاز سال چهار الی سه مدت بهدهی، بعد از اجراي هرس فرم. شوند می تربیت پابلند بر حسب نیاز پاکوتاه یا

  .ضروري است تاج درون ناخواسته هايشاخه حذف مدت، این از بعد و نیست هرس
 تاج داخل به متمایل هايشاخه یا و متراکم فصلی هايشاخه حذف شامل بیشتر هرس این: نگهداري هرس

 در آنها هرس که ئدزا هايشاخه شدن قطور از ترتیب این به. شود انجام کامل باردهی مرحله در و باید است درخت

شاخه  بار یک سال چند هر کند می ایجاب درخت طبیعت. شود می ممانعت گذارد، می جا به بزرگی هاي آینده زخم
داخل  تا نمائیم حذف شوندمی انبوه دائمی هايمراقبت رغم به که را تاج داخل فرسوده و نرك خشک، هاي قدیمی،

  .شود برخوردار کافی نور از تاج 
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 آن از هدف و است زمستانی سرماي خطر رفع از پس و مراقبت هرس با همزمان هرس این: دهیبار هرس

 باردهی تنظیم همچنین و ریشه و هوایی اندامهاي بین تعادل برقراري و جدید شاخه هاي ایجاد به: درخت تحریک

  .است آوريسال شدت کاهشو  ساالنه
 کامالً درخت تاج زمانیکه. پذیرد می صورت یمیقد درختان برروي هرس این ):جوانسازي( احیاء هرس

 هايشاخه هرس این با. دهدنمی خوب محصول اقتصادي نظر از و کندمی هاي ضعیفشاخه تولید و شده فرسوده

 شوند می شدید هرس هاشاخه تنه انشعاب محل از بعد مترسانتی 40 تا 30 هرس این در .شوندمی شدید هرس زاید

  .شود می پوشانده پیوند بچسبا  زخمها محل و
 رفتن میان از ارتفاع، کاهش جهت درخت تاج انتهائی بخش ازحذف است عبارت: مرکبات درختان سرزنی

 هايقسمت به بیشتر نور ورود باعث وهم چنین جانبی هاي جوانه خواب شدن تحریک شکسته انتهایی، تسلط

 ایجاد موجب عمل این. شود می میوه کیفیت ارتقاي و پاشیمحلول راندمان افزایش نتیجه باعث در و درخت داخلی

 هاییفرم واقع در مکانیکی هايسازيپرچین. شد خواهد فشرده تاج با درختانی آمدن بوجود اي و بوته رشد به تمایل

 که است متعارف امري مرکبات خیز کشورهاي در سرزنی روش مکانیزه اجراي. هستند ها شاخه عملیات سرزنی از

  .گیرد می صورت یکبار سال چهار هر عمل این و شود می استفاده مخصوص آالتنماشی از
  
 

  مدیریت آب وآبیاري براي تولید محصول گواهی شده  -9
  تامین آب -9-1

در مناطق کشت و تولید مرکبات نیز رقابت بر سر . رقابت براي آب در تمام دنیا، به تدریج درحال افزایش است
آبیاري با فواصل کوتاه و حجم (تولید مرکبات با کیفیت باال، نیاز به آبیاري فشرده دارد . آب در حال افزایش است

مقدار آب جذب شده توسط درختان نسبت به مقدار آب مصرف (با افزایش بازده جذب آب ). آب کم در هر آبیاري
  .طبیعی خود ادامه دهندتوانند تا حدودي، کسري آب را جبران نموده و به تولید داران می، باغ)شده در باغ

. روداگر مصرف آب آبیاري بیشتر از ظرفیت نگهداري خاك باشد به زیر منطقه ریشه، تخلیه شده و هدر می
کنند کند، عناصر غذایی، به ویژه نیتروژن نیز با آب آبیاري حرکت میکه آب از درون خاك عبور میهمچنان

شود که موجب تشدید مشکالت هاي اطراف وارد میها و کانالخندقها،  بندان هاي زیرزمینی، آبو به آب) شستشو(
دانش چگونگی حرکت آب و عناصر غذایی در خاك، در مدیریت مصرف آب و عناصر . زیست محیطی خواهد شد

  .ها موثر است غذایی و همچنین ارتقا بازده استفاده از آن
  هاي منطقه تولید ویژگی

هاي استان مازندران داراي بافت سبک با مازندران و حاشیه رودخانه هاي مناطق ساحلی دریايبیشتر خاك
کنند و بسیار مستعد به ها نفوذ میبنابراین آب باران و آبیاري به سرعت در این خاك. زهکشی مناسب هستند

، در مقابل. ها استداران مرکبات در این خاكآبشویی نیترات، چالش عمده باغ. شستشوي عناصر غذایی هستند
ها برنج  اي که قبال در آن دیگر نواحی عمده تولید مرکبات، به فاصله چندکیلومتر دورتر از ساحل، مناطق جلگه

اند و سپس  اي و مرتفع که قبال جنگل بوده اند، همچنین مناطق دامنهشده و اکنون به باغ تبدیل شدهکشت می
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ها براي تولید ر ضعیف هستند که بیشتر این خاكهاي با زهکشی بسیااند، اغلب داراي خاكتبدیل به باغ شده
  .مرکبات، نیاز به زهکشی مصنوعی دارند

  بازده جذب عناصر غذایی
مقدار عناصر غذایی جذب شده توسط درختان نسبت به (افزایش بازده جذب آب، بازده جذب عناصر غذایی 

هاي شنی مناطق ساحلی، در خاك. هدد را نیز افزایش می) شودمقدار عناصر غذایی که به صورت کود مصرف می
هاي مدیریتی که بازده جذب آب آبیاري را روش. بازده جذب آب و عناصر غذایی ارتباط مستقیم با هم دارند

دهند که موجب افزایش رشد و افزایش دهند، مقدار نسبی جذب عناصر غذایی توسط درختان را نیز افزایش می
  .شد ها خواهدعملکرد درختان در این خاك

 تخلیه آب مجاز براي درختان مرکبات

تر اي مشکلطور فزایندهشود جذب آب توسط درختان بهتر میکه آب خاك، خارج و خاك خشکهمچنان
اگر خاك، خیلی خشک شود سالمت درختان و . تواند موجب تنش آبی براي درختان شودشود که در نهایت میمی

دهی، تشکیل میوه و رشد رویشی درختان اهمی آب کافی در مرحله گلبراي فر. عملکرد آنها زیان خواهد دید
دهی، اما اگر مراحل گل. درصد آب قابل استفاده خاك باشد 35تا  25مرکبات، حداکثر تخلیه آب نباید بیشتر از 

درصد آب  50تواند به حدود تشکیل میوه و رشد رویشی بهاره با بارندگی فراوان همراه باشد حداکثر تخلیه مجاز می
این تخلیه مجاز اضافی، ظرفیت خاك را براي نگهداري آب باران بدون شستشوي . قابل استفاده نیز افزایش یابد

  .شوددرصد توصیه می 35تا  25در تابستان و پاییز نیز حداکثر تخلیه مجاز، حدود . دهدعناصر غذایی، افزایش می
 نیاز آبی درختان مرکبات 

سبز هستند و چنانچه شرایط براي رشد آنها فراهم باشد در تمام سال به آبیاري نیاز مرکبات، درختان همیشه 
، معموال شرایط آب و هوایی در اواخر پاییز و زمستان به )مانند مناطق شمال کشور(اما در برخی مناطق . دارند
اما در این مناطق نیز، . رسد ل میها نیاز به آبیاري نیست یا این که، نیاز آبی به حداق اي است که در بیشتر سال گونه

. متر باشد آبیاري سبک مورد نیاز است میلی 5روز کمتر از  15تا  10اگر در فصل زمستان مقدار بارندگی در طول 
این درختان با توجه . باشد به آبیاري نیاز دارند درختان جوان مرکبات در تمام طول سال که شرایط رشد فراهم می

در مقابل، براي افزایش حجم تاج و افزایش پتانسیل عملکرد در . آب آبیاري کمی نیاز دارندبه حجم ریشه به حجم 
اما در درختان بارده، فاز اول رشد میوه به ویژه زمان . ها باید کوتاه باشد زمان باردهی، فاصله زمانی بین آبیاري

ت، تنش آبی در این مرحله موجب ترین مراحل رشدي، به تنش آبی اس ها و تشکیل میوه، از حساس شکوفایی گل
و ) post setting drop(ها پس از تشکیل میوه  چه ها، کاهش تشکیل میوه، افزایش ریزش میوه افزایش ریزش گل

که ) پس از ریزش تابستانه تا بلوغ میوه(همچنین در فاز دوم رشد میوه  .خواهد شد) june drop(ریزش تابستانه 
هاي متوالی و  هاي آبی، حساس هستند و تنش کنند به تنش حجیم شدن می هاي میوه شروع به درشت و سلول

ها  هاي پرمحصول با میوه زیاد که پتانسیل ریز شدن میوه به ویژه، در سال. شود متعدد موجب کاهش اندازه میوه می
ها،  وم رشد میوهیکی از مهمترین عالئم تنش آبی در فاز د. کند ها را تشدید می زیاد است تنش آبی، ریز شدن میوه

  . ها است توقف رشد میوه
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  )1393عبادي و همکاران، ( مرکبات در مناطق مختلف مازندران نیاز آبی درختان بالغ - 58جدول 

 منطقه
  نیاز خالص آبیاري

 )مترمکعب در هکتار(

  نیاز ناخالص آبیاري
 )مترمکعب در هکتار(

 1500 - 2250 1200 - 1800 رامسر، تنکابن، چالوس و نوشهر

 2200 - 3100 1800 - 2500 نور، محمودآباد، فریدونکنار، بابلسر و سوادکوه

 3100 - 4200 2500 - 3400 شهر، ساري، جویبار، آمل، بابل، نکا، بهشهر و گلوگاه قائم

  
  ها ضریب اصالحی براي تعیین نیاز آبی درختان با توجه به سن آن -59جدول 

 > 6 6 - 10 11 -  15 16 - 20 < 20 )سال(سن درختان 
 3/0 5/0 7/0 9/0 1 ضریب اصالحی

  
هاي هواشناسی، نیاز خالص آبیاري  نیاز آبی درختان مرکبات در مناطق مختلف، متفاوت است، براساس داده

درختان بالغ مرکبات براي برخی مناطق مازندران در ) شود مقدار آبی است که در باغ به درختان تحویل داده می(
با توجه به این که نیاز آبی درختان مرکبات ارتباط مستقیمی با سن آنها دارد لذا براي تعیین . استآمده  58جدول 

) 59جدول (را در ضریب اصالحی ) 58جدول (نیاز آبی درختان با سن متفاوت، باید مقدار نیاز آبی درختان مسن 
  . ضرب نمود

  
 ریزي آبیاري براي درختان مرکباتبرنامه - 9-2

ن نیاز آبی درختان، تعیین زمان آبیاري و حجم آب مصرفی در هر آبیاري از اهمیت زیادي پس از تعیی
ها براي تعیین زمان و حجم آب مصرفی، تعیین ظرفیت نگهداري آب در  ترین روش یکی از مناسب. برخوردار است

. طی فصل رشد است خاك، حداکثر تخلیه مجاز، عمق موثر ریشه و همچنین استفاده از اطالعات تشتک تبخیر در
ظرفیت نگهداري آب در خاك، حداکثر مقدار آبی است که پس از آبیاري و خروج آب زهکشی، در خاك نگهداري 

الی  40هاي با بافت سبک، متوسط و سنگین به ترتیب حدود  به طور کلی، ظرفیت نگهداري آب در خاك. شود می
به عنوان مثال، یک متر مکعب خاك . متر عمق خاك استمتر به ازاي هر  میلی 200الی  160و  140الی  80، 60

حداکثر تخلیه مجاز براي درختان مرکبات . کند لیتر آب را نگهداري می 120منطقه ریشه با بافت متوسط حدود 
بنابراین، براي . درصد است 35/0تا  25/0با توجه به مرحله فنولوژي و فیزیولوژي رشد رویشی و رشد میوه، حدود 

متر  میلی(در هر آبیاري در یک خاك مشخص، باید ظرفیت نگهداري آب در خاك ) لیتر(م آب آبیاري تعیین حج
، حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی خاك و سطح خیس )متر(را در عمق موثر ریشه ) آب به ازاي هر متر عمق خاك

ه، حجم خالص آب مورد این حجم آب آبیاري محاسبه شد. ضرب نمود) مترمربع(انداز درختان  شده خاك در سایه
بنابراین پس از تعیین ظرفیت نگهداري آب در خاك، حداکثر تخلیه  .نیاز است که باید در هر آبیاري مصرف شود

مجاز  و اعمال آبیاري یا بارندگی براي تکمیل ظرفیت نگهداري آب خاك، زمان آبیاري بعدي قبل از رسیدن آب 
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هاي  جم آب تخلیه شده و همچنین حجم آب مورد نیاز از دادهتوان براي ح خاك به تخلیه مجاز است که می
براي برآورد . استفاده کرد و معادل آن را، جبران کرد) جمع تبخیر و تعرق روزهاي پس از آبیاري(تبخیر و تعرق 

  .  توان از اطالعات تشتک تبخیر و تعرق استفاده کرد متر می بر حسب میلی) ETC(تبخیر و تعرق روزانه 
ETC = Ep × Kp× Kc × Kr  

ETC   : متر میلی(تبخیر و تعرق روزانه( 

EP   : متر میلی(تبخیر روزانه از تشتک(  
KP   : 66/0(ضریب تشتک تبخیر(  
Kc   : براي بیشتر مناطق شمال کشور 75/0حدود (ضریب گیاهی(  
Kr  :  85/0( انداز درختان ضریب مربوط به سطح سایهKr = A / (. اي، در آبیاري قطره A  برابر است با نسبت

انداز هر درخت به کل مساحتی که براي آن در نظر گرفته شده است براي مثال، اگر میانگین سطح  سطح سایه
  . است 59/0متر باشد، این ضریب حدود  5در  4مترمربع و فاصله کاشت،  10انداز درختان حدود  سایه
کند تا حداکثر رشد و فی را در منطقه ریشه نگهداري تواند آب و عناصر غذایی کا مدیریت مناسب آبیاري می  

دارانی که به افزایش بازده جذب آب و عناصر غذایی توجه دارند، هدر رفت عناصر باغ. سالمتی درختان فراهم شود
. دهندهاي زیست محیطی را نیز کاهش می زمان، نگرانیرسانند و همغذایی از جمله نیتروژن را نیز به حداقل می

ناپذیر است با ها زیاد است تقریبا اجتنابکه هدر رفت برخی عناصر غذایی در اوایل فصل، که بارندگیالیدرح
مدیریت مناسب آبیاري، حجم . توان هدر رفت عناصر غذایی را به حداقل رساندمدیریت مناسب تغذیه، می

ي خاك و شرایط آب و هوایی منطقه هامناسبی از آب آبیاري را در زمان مناسب، بر اساس نیاز درختان، ویژگی
  .کندهاي مرکبات فراهم میبراي باغ

تبخیر و (ریزي آبیاري، استفاده از یک برنامه کامپیوتري است که مصرف آب یک روش جایگزین براي برنامه
و  (ET0)جع توان تبخیر و تعرق مر بنابراین، می. کندباغ را با استفاده از اطالعات هواشناسی برآورد ) ETتعرق یا 

ریزي آبیاري را از طریق اداره هواشناسی هر شهرستان تهیه کرد و سپس با هاي الزم براي مدیریت برنامهداده
ریزي آب هاي برنامهبه طور کلی روش .استفاده از معادالت خاصی، برنامه آبیاري را براي آن مناطق ارائه نمود

  :زیر باشد تواند بر اساس موارد آبیاري براي هر منطقه می
 دار یا کارشناستجربه باغ  
  روز در میان در فصول خشک 4متر آب،   سانتی 2براي مثال، مصرف (روش تقویمی(  
 پایش وضعیت آب خاك  
  یا بودجه بندي آب(محاسبه بودجه آب( 

  

  گیري رطوبت خاك براي مدیریت آبیاري درختان مرکباتاندازه
ریزي خوب و منطقی آبیاري را ارائه دهد اما این روش، یک برنامه تواندمی (Calender)روش تجربی یا تقویمی 

استفاده . اندازه کافی دقیق نیستبراي حداکثر بازده جذب آب آبیاري و جلوگیري از شستشوي عناصر غذایی، به
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ات ها تغییر دهد زیرا آناز سنسورهاي رطوبت خاك، دقت مدیریت آبیاري و بازده جذب آب آبیاري را افزایش می
در یک محل یا جایگاه قرار (ها ممکن است ثابت این دستگاه. دهندصورت کمی نشان میوضعیت آب خاك را به

توانند به آسانی مقدار رطوبت خاك را در یک عمق خاص یا در  ، یا قابل حمل و دستی باشند که می)داده شوند
توان به موارد زیر  گیري رطوبت خاك می دازههاي ان ترین دستگاه از معمول. گیري کنندهاي مختلف اندازهعمق

  .اشاره کرد
  27 شکل(تانسیومترها(  
 هاي مقاومت الکتریکی بلوك  
 هاي دستگاهTDR (Time domain reflectometry) 

 هاي دستگاهFDR (Frequncy domain reflectometry) 

 هاي ظرفیتیپروب(capacitance probes)  
  

 کباتتانسیومترها و مدیریت آبیاري مر

تانسیومترها نیز . شود به طور معمول، شرایط رطوبتی مناسب گیاهان در خاك با پتانسیل ماتریک تعیین می
اي از رطوبت قابل استفاده خاك  تانسیومترها، تنها در محدوده. کنند گیري می پتانسیل ماتریک خاك را اندازه

موال در این محدوده، شرایط رطوبتی خاك در مع. کنند عمل می) متر سانتی 850پتانسیل ماتریک از صفر تا (
در عمل، تانسیومترها در دو عمق متفاوت، یکی در منطقه حداکثر . وضعیتی است که درختان باید آبیاري شوند

به طور ). 28شکل (شوند  ترین حد فعالیت ریشه کار گذاشته می فعالیت ریشه درختان و دیگري در منطقه پایین
و  - 400تا  -200ي براي درختان مرکبات، وقتی است که تانسیومتر فوقانی، قرائت کلی، زمان مناسب آبیار

  . آورده شده است 60هاي تانسیومتر در جدول  تفسیر قرائت داده. تانسیومتر دیگر، شروع خشکی را نشان دهد
  

 
 

 تانسیومترها و نحوه قرار دادن آنها در منطقه ریشه درختان -27 شکل
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  هاي تانسیومتر و مدیریت آبیاري درختان مرکبات ر قرائتتفسی  -60جدول 
 )cm(متر  سانتی )KPa(کیلوپاسکال  )bar(بار  تفسیر قرائت تانسیومتر قرائت تانسیومتر

 خیلی مرطوب 0 -  100 0 -10 0 -  1/0

25/0 – 1/0 25- 10 250  - 100 
ترین رطوبت براي رشد درختان میوه است  مناسب

 ).رطوبت خاك و هوا وجود دارد بهترین تعادل بین(

40/0 –25/0 40 - 25 400  - 250 
رطوبت براي رشد درختان کافی است اما در 

 .هاي با بافت سبک و لوم، نیاز به آبیاري است خاك

6/0 – 40/0 60 – 40 600 - 400 
خاك نسبتا خشک است و احتمال تنش آبی وجود 

 .دارد بنابراین آبیاري باید انجام شود
 .آبیاري فورا باید شروع شود < 600 < 60 <60/0

  
 هاي گچی و مدیریت آبیاري مرکبات بلوك

هاي  توانند در خاك کنند و می گیري می را اندازه) پتانسیل ماتریک(هاي گچی مانند تانسیومترها، مکش آب  بلوك
به کار ) رقابل استفاده هستندآن جایی که تانسیومترها تقریبا غی(هاي رسی و لومی رسی  با بافت سنگین مانند خاك

ها براي دامنه متفاوتی از  وجود دارند که هر یک از آن GBLو  GBHهاي گچی،  به طور کلی، دو نوع از بلوك. روند 
اما . کیلوپاسکال کاربرد دارد -200تا  -10، در دامنه رطوبتی با مکش حدود GBL. شوند رطوبت خاك استفاده می

GBHهاي گچی  بنابراین، بلوك. کند گیري می کیلوپاسکال اندازه -600تا  -60نه ، رطوبت خاك را در دامGBL ،
  .شوند براي مدیریت آبیاري درختان مرکبات توصیه می

ریزي آبیاري، موارد زیر در شود هنگام استفاده از سنسورهاي رطوبت خاك براي برنامه به طور کلی، توصیه می
  .نظر گرفته شود

  اي درختان آب خاك و عمق منطقه ریشهتعیین ظرفیت نگهداري  
 چک درختان مانند آب(که حداکثر حجم ریشه وجود دارد قرار دادن سنسورها در جایی(  
 هاي مختلف منطقه ریشهاستفاده از سنسورهاي متعدد در کل باغ و در عمق  
  رشدهاي جوان در حال به ویژه در باغ(جابجایی سنسورهاي متناسب با رشد ریشه و تاج درخت.(  
 اي از خاك، که احتمال بیشترین تراکم ریشه وجود دارد قرار دادن سنسورها در منطقه.  
 با توجه به ) 50/0تا  25/0(اي و حداکثر تخلیه مجاز مدیریت رطوبت خاك منطقه ریشه، بین ظرفیت مزرعه

 .زمان سال
  

  اي  آبیاري قطره طراحی و نصب سیستم
اي است که در آن، آب به مقدار کمتر ولی در دفعات  میوه، آبیاري قطره ترین روش آبیاري براي درختان مناسب

چاه، استخر، (اي داراي اجزاي مختلفی است که شامل منبع آب  معموال سیستم آبیاري قطره. شود بیشتر مصرف می
کننده و صلی، توزیعاصلی، نیمه ا(ها  ، تانک کود، لوله)فیلترها(ها  ، صافی)موتور و پمپ(، الکتروپمپ ...)کانال آب و

کند، معموال،  مجموعه موتور و پمپ، فشار مورد نیاز را در سیستم ایجاد می). 28شکل (ها است  چکان و قطره) آبده
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اما اگر . کنند شود که با برق سه فاز یا تک فاز کار می هاي تحت فشار از موتورهاي الکتریکی استفاده می در آبیاري
اي باشد که بتواند فشار مناسب را در سیستم ایجاد نماید نیازي به پمپ  و باغ به اندازهاختالف ارتفاع بین منبع آب 

براي هر سیستم آبیاري، احداث یک ایستگاه فیلتراسیون ضروري است این ایستگاه شامل ترکیبی از سیکلون . نیست
توصیه . بیاري بسیار موثر هستنداست که بر پایداري و عملکرد سیستم آ) توري(، فیلتر شن و فیلتر دیسکی )دورانی(

براي یک باغ با مساحت حدود ده هکتاري، نیاز . شود ایستگاه، حدود نیم متر باالتر از سطح زمین احداث شود می
شود حتما مسقف باشد، کف ایستگاه  متر مربع به ایستگاه اختصاص داده شود و توصیه می 20است فضایی حدود 

براي شستشوي معکوس فیلترها، که حجم خروجی . هدایت آب به خارج باشدنیز باید داراي شیب مناسب جهت 
بینی شود کف ایستگاه را نیز بتون کرده و در صورت امکان، شود مسیر مناسبی از قبل پیش فراوانی دارد، توصیه می

داقل دو شود سیستم فیلتراسیون را ح همچنین توصیه می. هاي فلزي نصب شود اطراف محوطه ایستگاه را با فنس
و با تکرار مرتب عمل شستشوي معکوس، ار انباشت بیش از حد رسوبات در فیلترها . برابر ظرفیت الزم، طراحی شود

هاي  ها را از فیلتر شن خارج و شستشو نمائید شن در دوره خواب زمستانی و عدم نیاز به آبیاري، شن. جلوگیري شود
هاي شن، موجب کاهش کارائی فیلتر  باشند عدم رعایت در ترتیب الیه بندي متفاوتی درون این فیلتر باید داراي دانه

گیر مانند  همچنین فیلترهاي دیسکی و توري نیز در این دوره زمانی، از محفظه خارج و در مواد رسوب. شود می
  .جوهر نمک به طور کامل شستشو و رسوبگیري شود

  
هاي  توزیع  هاي اصلی، نیمه اصلی، لوله شیرهاي کنترل، لوله نحوه قرارگرفتن فیلترها، تانک مواد شیمیایی، - 28 شکل

  .اي هاي آبیاري قطره ها  در سیستم چکان هاي آبده و قطره کننده، لوله
  

  )فیلترها(ها  نصب صافی
، مواد آلی )ماسه، سیلت و رس(شوند و مانع از ورود ذرات معدنی خاك  ها، پس از پمپ قرار داده می صافی

ها در  صافی. شوند و همچنین ذرات کربنات کلسیم به سیستم می...) ها و  حیوانی، جلبکبقایاي گیاهی، (
شود در انتخاب و  بنابراین، توصیه می. هاي آبیاري تحت فشار، از اهمیت بسیار زیادي برخوردار هستند سیستم

هاي دورانی، شنی، دیسکی  آبیاري تحت فشار از صافی  هاي معموال در سیستم. نگهداري آنها دقت الزم به عمل آید
ها قادر به تصفیه ذرات  شود و هر یک از این صافی استفاده می) به علت وجود انواع ذرات معدنی و آلی(و توري 

  ). 29شکل (خاصی هستند 
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  اي هاي آبیاري قطره هاي دورانی، شنی، توري و همچنین تانک کود در سیستم ترتیب قرارگرفتن صافی -29 شکل

  
  )سیکلون(دورانی   هاي صافی

را جدا کرده و در مخزن ...) مانند ذرات شن، سیلت درشت و (این صافی معموال ذرات با وزن مخصوص زیاد 
شکل (توان ذرات را به طور مرتب از مخزن خارج کرد  کنند و با باز نمودن درپوش مخزن، می زیر صافی جمع می

 075/0با اندازه بزرگتر از (ذرات سنگین معلق در آب  درصد 95تا  70صافی سیکلون، حدود به طور کلی ). 30
در این صافی، با فرایند . شود در ابتداي یک سیستم فیلتراسیون نصب گردد کند و توصیه می را فیلتر می) متر میلی

اساس عملکرد . شوند ذرات شن و  دیگر ذرات سنگین معلق در آب جدا می) ناشی از چرخش آب(گریز از مرکز 
لون بر گردش آب در مسیر مارپیچ و کاهش سرعت جریان آب و سپس تغییر مسیر آن بصورت عمودي هیدروسیک

معموال برخی از تولید کنندگان داخلی مسیر مارپیچ . شود که منجر به ته نشین شدن ذرات در تانک زیرین آن می
شود باغدران محترم  هاد میگردد لذا پیشن کنند که موجب کاهش کارایی صافی می درونی این دستگاه را حذف می

در برخی موارد طراحان سیستم، نصب این دستگاه را . در موقع خرید، به استانداردهاي دستگاه توجه نمایند
دانند اما تجربه عملی نشان دهنده تاثیر مثبت آن در جداسازي حجم قابل توجهی از گل و الي با  غیرضروري می

ست به ویژه در مواري که منبع آب حاوي گل و الي زیاد است استفاده دانه بندي درشت به سیستم فیلتراسیون ا
  .تواند در  کاهش انتقال رسوبات به  شبکه بسیار موثر باشد از این دستگاه در ورودي سیستم پمپاژ می

 

  
  )هاي متفاوت با اندازه(صافی هیدروسیکلون  - 30شکل 

  شنی  هاي صافی
ها  سه وجود دارد و معموال مواد آلی و معدنی معلق و همچنین جلبکهاي فلزي هستند که در آن شن و ما مخزن

هاي شنی در واقع  سطح فیلتراسیون در صافی). 31شکل (شوند  پس از سیکلون نصب میکنند و  را از آب جدا می
در سیستم هاي که دو دستگاه یا بیشتر صافی شن نصب میگیرد الزم است . ها است مساحت مقطع مخزن این صافی
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. ستم به گونه اي باشد که در حین فیلتراسیون و انجام عملیات آبیاري فرایند شستشوي معکوس امکانپذیر باشدسی
شود از دو فیلتر شن پر ظرفیت استفاده شود تا در زمان عمل شستشوي معکوس، آب فیلتر شده براي  توصیه می

هاي شنی است در برخی موارد،  وریات صافینصب شیر تخلیه هوا نیز از ضر. شستشوي نوبتی فیلترها استفاده شود
تواند موجب کاهش کارائی سیستم شود لذا نصب شیرهاي مناسب  هاي هوا محبوس شده در درون صافی می حباب

ها را از صافی خارج کند نصب فشار سنج در دو طرف صافی و فشار نسبی برابر  تواند به تدریج این حباب می) ونت(
  .بودن صافی خواهد بودها، نشان دهنده تمیز  آن

 
  )هاي متفاوت دو نوع با اندازه(هاي شنی  صافی -31شکل 

  
  دیسکی هاي صافی

این فیلترها داراي . شوند اي استفاده می ها براي حذف مواد بیولوژیکی و ذرات معلق در آبیاري قطره این صافی
یار ریز معلق در آب را گرفته و تا هاي پالستیکی هستند که ذرات و مواد بس شیارهاي بسیار باریک روي دیسک

با عملیات شستشوي معکوس، این ذرات و ). 32شکل (دارند  ها را نگه می زمان انجام فرآیند شستشو معکوس آن
در فیلترهاي دیسکی جدید، جهت افزایش سطح  .مواد بسیار ریز معلق از بین شیارهاي دیسک ها تمیز میشوند

ها به صورت سینوسی شکل ساخته  ب در زمان شستشوي معکوس، دیسکفیلتراسیون و همچنین عملکرد مطلو
این فیلترها مجهز به توربوالتور در قسمت ورودي آب هستند و در صورت نصب دروضعیت مناسب، . اند شده
براي تمیز شدن فیلترهاي دیسکی در فرآیند شستشوي . توانند نقش صافی هیدروسیکلون را نیز داشته باشند می

  .، نیاز به آب کمتر اما  با فشار باالتر است)مقایسه با فیلترهاي شنیدر (معکوس 
  

  
  )سه نوع مختلف(هاي دیسکی  صافی - 32شکل 

  هاي توري صافی
گیرند و پس از صافی شنی و قبل از ورود آب به لوله اصلی  هاي توري، ذرات ریز آلی و غیرآلی را از آب می صافی

مقدار آب عبوري مجاز . نمایند خطر گرفتگی فیزیکی با ذرات ریز را برطرف میها،  این صافی). 33  شکل(گیرند  قرار می
سطح مفید فیلتراسیون سطحی است (لیتر در ثانیه از هر متر مربع سطح مفید فیلتر است  136از فیلتر توري، حداکثر 
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غییر شکل استوانه فیلترهاي و فشار ورودي آب بسیار باال، ممکن است باعث ت) که امکان عبور آب از آن وجود دارد
بار شود زمان تمیز کردن  35/0الی  21/0وقتی اختالف فشار در  بخش ورودي و خروجی فیلتر حدودا برابر  .توري شود

فیلترهاي توري معموال دو الیه هستند . شود فیلتر است و تمیز کردن این فیلترها با فرایند شستشوي معکوس انجام می
  . ل سال جند بار، فیلترها را از محفظه خارج کرده و سطوح آن شستشو داده شودشود در طو و توصیه می

  
  )دو نوع مختلف(هاي توري  صافی -33شکل 

  

  نصب تانک کود
سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم، مانند اوره، (تانک کود، مخزنی است که کودهاي شیمیایی با حاللیت زیاد 

تاسیم پودري، سولوکراس، سولفات منیزیم، نیترات منیزیم، مونوآمونیوم سولوپتاس، نیترات پتاسیم، سولفات پ
وارد سیستم ) کودآبیاري(در آن قرار داده تا همراه با آب آبیاري .....  ) آمونیوم فسفات، اسید فسفریک و فسفات، دي

  ). 34 شکل( شود تانک کود معموال پس از صافی شنی و قبل از صافی توري قرار داده می .شده و مصرف شوند
  

 

 

  )سمت چپ(، پالستیکی افقی )سمت راست(انواع تانک کود،  فلزي عمودي  -34شکل 
  

  هاي آبده نصب و آرایش لوله
ایجاد نوار مرطوب در (هاي درختان، معموال به شکل نواري  هاي آبده نسبت به ردیف آرایش و نحوه استقرار لوله

در روش نواري، یک یا دو ردیف لوله . است) مرطوب در اطراف درختانایجاد حلقه (یا لوپ ) امتداد ردیف درختان
به موازات درختان و به فاصله ) ها به فاصله معینی روي آن نصب شده است چکان که قطره(چکان  آبده داراي قطره

چکان در  رههاي آبده بدون قط اما در روش لوپ، لوله). 36و  35هاي  شکل(شود  معینی از طوقه درختان قرار داده می
چکان از آن انشعاب  شود و سپس براي هر درخت یک لوله آبده داراي قطره هاي درختان قرار داده می امتداد ردیف

ها و فواصل آنها  چکان تعداد قطره). 37شکل (شود  قرار داده می) در فاصله معینی از طوقه(داده و در اطراف درختان 
در بیشتر مناطق . هاي خاك، مدیریت آبیاري و سن درختان بستگی دارد ژگیها، وی چکان قطره) دبی(به مقدار آبدهی 

  . متر باشد سانتی 80تا  60ها در روي خط، حدود  چکان شود فاصله قطره شرق مازندران، توصیه می
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هاي  قطر این لوله نسبتا بزرگ است که آب را به لوله. شود وارد لوله اصلی می ها آب پس از خروج از پمپ و صافی
در . دهند انتقال می) دو یا چند قطعه از باغ(هاي نیمه اصلی آب را به واحدهاي آبیاري  رساند و لوله نیمه اصلی می

هاي با مساحت زیاد،  در باغ. دشو قرار داده می) براي قطع و وصل جریان آب(ابتداي هر لوله نیمه اصلی یک شیر آب 
شود باغ، به چندین  تر، توصیه می ها و موتورهاي قوي هاي اصلی بسیار بزرگ با پمپ براي اجتناب از به کارگیري لوله

هاي نیمه  هاي توزیع کننده، آب را از لوله لوله. واحد آبیاري تقسیم شود و هر واحد آبیاري به طور مجزا آبیاري شود
هاي  هاي آبده در امتداد ردیف لوله. دهند انتقال می) هاي آبده لوله(ت مورد نظر در هر واحد آبیاري اصلی به قطعا

همچنین در ابتدا و انتهاي هر لوله آبده . گردند ها بر روي آنها یا در مسیر آنها نصب می چکان درختان قرار دارند و قطره
. ها است جریان و شیر انتهایی براي امکان شستشوي لولهشود، شیر ابتدایی براي قطع و وصل  یک شیر آب نصب می

ها  چکان ها، حداقل در ابتدا و انتهاي فصل آبیاري براي کاهش یا ممانعت از گرفتگی قطره شود شستشوي لوله توصیه می
  ).  37  شکل(انجام شود 

باید متناسب با سرعت نفوذ  ها چکان بنابراین، دبی تخلیه قطره. هاي مختلف، متفاوت است سرعت نفوذ آب در خاك
آب یا شرایط  ها بیشتر از سرعت نفوذ آب در خاك باشد موجب تولید روان چکان اگر دبی تخلیه قطره. آب در خاك باشد

ها، خیلی کمتر از سرعت نفوذ آب در خاك باشد موجب کاهش  چکان اما اگر دبی تخلیه قطره. ماندابی خواهد شد
ها افزایش  چکان در این حالت باید یا دبی قطره. قطر منطقه خیس شده خواهد شد حرکت جانبی آب در خاك و کاهش

لیتر در ساعت باشد، سرعت  4چکان حدود  براي مثال، اگر دبی تخلیه یک قطره. ها کمتر شود یابد یا فاصله قطره چکان
 60طراف قطره چکان، حدود شده در ا متر بر ساعت باشد تا قطر دایره خیس سانتی 4/1نفوذ آب در خاك باید حدود 

اي بسیار مناسب هستند و  بندي افقی اندك، براي آبیاري قطره هاي شنی، به ویژه با الیه معموالً خاك. متر شود سانتی
اي مفید است زیرا حرکت جانبی آب را افزایش داده و حجم بیشتري از  هاي اندك، براي آبیاري قطره بندي این الیه

اي،  هاي داراي بافت لوم براي آبیاري قطره هاي میدانی نشان داده است که خاك بررسی .سازد خاك را مرطوب می
گردد و به مدیریت آبیاري  هاي بافت ریز، روان آب سطحی ایجاد می در مقابل، در بیشتر خاك. مناسب هستند

    .تري نیاز است دقیق
براي درختان مرکبات سیستم  شده اي نگارندگان و همچنین منابع علمی بررسی بر اساس مطالعات منطقه

 2تا  1هاي جوان  براي نهال). 26و  25هاي  شکل(است ) لوپ(اي  تر از سیستم حلقه مناسب) نواري(آبیاري خطی 
لیتر در ساعت،  4ها با یک قطره چکان با دبی حدود  ساله، سیستم نواري با یک نوار در یک سمت ردیف کاشت نهال

شود در پایان سال دوم  اما توصیه می. متري از طوقه نهال قرار گرفته باشد، کافی است یسانت 20که در فاصله حداقل 
با . ها وجود خواهند داشت بنابراین دو نوار، در دو طرف نهال. ها افزوده شود رشد، یک نوار به سمت دیگر ردیف نهال

شود به  ها افزایش داده  از طوقه نهالافزایش سن درختان و متناسب با  شعاع تاج درختان، فاصله نوارهاي آبیاري 
ها روي نوار،  چکانفاصله قطره. ها، در یک سوم حاشیه خارجی سایبان درختان قرار گیرند طوري که قطره چکان

متر در  سانتی 90تا  80هاي با بافت سبک تا حداکثر  متر در خاك سانتی 60تا  50از (متناسب با بافت خاك 
هاي  بر اساس پژوهش. باشد ها متناسب با قطر تاج درختان می چکان و تعداد قطره) هاي  با بافت سنگین خاك

درصد از آب  50متر که  سانتی 35شوندگی حدود  و شعاع خیس) لوم سیلتی(نگارندگان، در خاکی با بافت سبک 
لیتر بر  4دود هاي ح ساعت باز بودن سیستم آبیاري با دبی قطره چکان 4تا  3قابل استفاده آن تخلیه شده باشد 

رس (کند و در خاکی با بافت نسبتا سنگین  متري کفایت می سانتی 50ساعت براي خیس شدن این شعاع تا عمق 
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درختان مرکبات به حجم آب کم با دور آبیاري نزدیک . ساعت آبیاري با این سیستم کافی است 5تا  4) لومی
بسیار حساس هستند و از آبیاري زیاد براي این درختان باید مرکبات به تنش مانداب نیز . نیاز دارند) آبیاري پالسی(

  . پرهیز شود
  

  
  )نواري(شماتیک سیستم آبیاري خطی  -35شکل 

 

          
 براي درختان بارده مرکبات) نواري(سیستم آبیاري خطی   - 36شکل 

  

    

    
  )لوپ(اي  سیستم آبیاري حلقه  - 37شکل 
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  ها چکان نصب قطره
ها  اي هستند که آب به شکل قطره قطره از آن ها، آخرین وسیله در سیستم آبیاري تحت فشار قطره چکان قطره

هایی  چکان قطره. و نحوه نصب، متفاوت هستند) آبدهی(ها از نظر مقدار دبی خروجی  چکان قطره. شود خارج می
. لیتر در ساعت یا کمتر باشد 4، ها شوند به طور معمول باید مقدار آبدهی آن که براي درختان مرکبات توصیه می

  ). 38شکل (هاي داخل خط وجود دارند  چکان هاي روي خط و قطره چکان از نظر نحوه نصب، قطره
با ابزار (شوند به طوري که، لوله آبده را سوراخ کرده  هاي آبده نصب می هاي روي خط، در روي لوله چکان قطره
توان نتافیلم و میکروفالپرها  هاي روي خط می چکان از قطره. شود میچکان در آن قرار داده  و پایه قطره) مخصوص

به طوري که، در این . ها بسیار کم است هاي خروج آب آن ها ادعا دارند گرفتگی روزنه را نام برد که سازندگان آن
ها به علت  وزنههاي خروج آب افزایش یافته و قطر ر ها، فشار آب در پشت روزنه ها با مسدود شدن روزنه چکان قطره

تر شده و موجب خروج ذره یا عامل انسداد خواهد شد و با خروج ذره یا عامل انسداد،  خاصیت ارتجاعی بزرگ
هاي نتافیلم  ها، قطره چکان چکان به طور کلی از بین انواع مختلف قطره. گردند ها مجددا به حالت اولیه برمی روزنه

)Netafim (این دریپرها، دو نوع کلی  .خوردار هستنداز کارائی و پایداري بهتري برPC  و NPC  تا  2دارند که دبی
. شوند لیتر در ساعت و کمتر براي درختان مرکبات توصیه می 4دریپرهاي با دبی . لیتر در ساعت دارند 16

اما  کند اتمسفر عملکرد ثابتی داشته و دبی خروجی آن تغییر نمی 3تا  1آن در محدوده فشار  PCدریپرهاي نوع 
هاي  بنابراین در قطره چکان. صدي در دبی خروجی دارددرتغییرات صد psi 40تا  10در محدوده فشار  NPCنوع 

امکان تغییر دبی خروجی با تغییر فشار خط وجود دارد لذا استفاده از این نوع دریپرها، مستلزم  NPCنتافیلم 
هاي توزیع  اري جهت حفظ فشار متعادل در لولههاي آبیاري و دقت در طراحی سیستم آبی تسطیح مناسب بلوك

    .ها است آب یا الترال
ها در مسیر  چکان بلکه این قطره. شوند هاي آبده نصب نمی هاي داخل خط، در روي لوله چکان اما قطره 
ن دو چکان در بی ها، لوله آبده را قطع نموده و قطره براي نصب آن). 38شکل (شوند  هاي آبده قرار داده می لوله

ها است که به علت  ها، احتمال گرفتگی آن چکان یکی از معایب اصلی قطره. شود قسمت قطع شده قرار داده می
البته باریک، طوالنی و مارپیچی . ها است باریک بودن، طوالنی بودن و همچنین مارپیچی بودن مجراي خروجی آن

عبور آب از این . با مقدار مورد انتظار است بودن مجراها، براي کاهش فشار آب و کاهش دبی خروجی، متناسب
هاي کلسیم و  مانند کربنات(مسیر باریک، مارپیچی و طوالنی با سرعت کم، موجب رسوب مواد با حاللیت کم 

هاي خروج آب مسدود و به  شده و با افزایش تدریجی این رسوبات، روزنه....) هاي کلسیم و  منیزیم، سولفات
  .ها رخ خواهد داد انچک اصطالح، گرفتگی قطره

  
  اي مزایاي آبیاري قطره

 با مدیریت مناسب،تواند  دار می ترین روش آبیاري براي درختان میوه است زیرا باغ اي، مناسب آبیاري قطره
اي به علت  به طور کلی، سیستم آبیاري قطره. نوسان شدید تنش رطوبتی خاك منطقه ریشه را به حداقل برساند

ز کمتر به نیروي کارگري، داراي مزایاي آگرونومی، آگروتکنیکی و اقتصادي زیادي است که مصرف موثر آب و نیا
  :شامل
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 امکان مدیریت دقیق آبیاري، تقسیط مصرف کودها و همچنین : افزایش راندمان مصرف آب و عناصر غذایی
ردادن دقیق آب در قرا. شود مصرف متناسب با نیاز درختان، موجب افزایش راندمان و کاهش هدررفت کودها می

منطقه ریشه، براي اطمینان از این که، جذب آب و عناصر غذایی در حد کفایت باشد در تولید میوه بسیار مهم 
اي، به علت این که  آب و عناصر غذایی به طور مستقیم در منطقه ریشه درختان  در سیستم آبیاري قطره. است

  .  یابد غذایی افزایش می گیرند، راندمان استفاده از آب و عناصر قرار می
 متناسب با نیاز )هاي کوتاه پالس(هاي کوچک  امکان آبیاري در کمیت: امکان حذف یا کاهش تنش آبی ،

اي و یا کمی  تواند به حفظ رطوبت خاك منطقه ریشه در حد ظرفیت مزرعه  درختان یا تقریبا نزدیک به آن، می
  .پذیر است  ف آن، با مدیریت مناسب آبیاري، امکانبنابراین کاهش تنش آبی یا حذ. بیشتر منجر شود

  امکان مدیریت فشرده تغذیه و آبیاري متناسب با مراحل فنولوژي و فیزیولوژیکی رشد میوه و رشد رویشی
. شود هاي مرکبات می آبیاري موجب افزایش عملکرد و افزایش اندازه میوه در باغ این مدیریت فشرده کود: درختان
هاي مرکبات نشان داده است که  نی مدیریت مصرف کودهاي نیتروژنی توسط نگارندگان در باغهاي میدا بررسی

هاي  کیلوگرم نیتروژن در هکتار در سال نسبت به روش 60تا  50جویی حدود  تواند موجب صرفه کود آبیاري می
ندمان آن حدود شود و به طور متوسط، را ) استفاده از کودهاي خشک به روش چالکود و پخش سطحی(معمول 

  .   درصد بیشتر است 40تا  20
  به ): ها در منطقه خیس شده تجمع ریشه(کاهش اندازه منطقه ریشه با کاهش حجم خاك خیس شده

  .کند افزایش راندمان جذب آب و عناصر غذایی کمک می
 هاي  گر سیستماي در مقایسه با دی سیستم آبیاري قطره :دار هاي باغ جویی در مصرف آب و کاهش هزینهصرفه

اي،  معموال حجم آب آبیاري درختان جوان مرکبات با سیستم قطره. آبیاري متداول به حجم آب کمتري نیاز دارد
با افزایش سن درختان، صرفه جویی در مصرف آب با . حدود نصف آب مورد نیاز آبیاري بارانی یا سطحی است

ابراین، به علت کمبود آب، کاهش هزینه کارگري و بن. یابد اي نسبت به درختان جوان کاهش می سیستم قطره
هاي درختان  اي در باغ همچنین نیاز به مدیریت مصرف آب براي رسیدن به پتانسیل عملکرد و کیفیت، آبیاري قطره

در آبیاري بارانی و غرقابی، کل منطقه زیر سایبان درختان، به طور کامل . مرکبات از اهمیت زیادي برخوردار است
 ).39شکل (شود در حالی که فضاي بین درختان و نزدیک طوقه نیازي به آبیاري ندارد  میآبیاري 

 

  
 مقایسه امکان مدیریت نوسان رطوبت خاك منطقه ریشه درختان -38 شکل

  ).drip method(اي  قطره و) sprinkler method(، بارانی )surface method(میوه در آبیاري سطحی 
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  در درختان میوه) سمت چپ(و سطحی ) سمت راست(اي  مقایسه منطقه خیس شده با آبیاري قطره - 39 شکل

  
 ها  بخش کمتري از سطح خاك باغ  اي، با آبیاري قطره: اي ها با سیستم قطره کاهش عملیات زراعی باغ

ه کارگري و مواد شیمیایی براي کنترل یابد و در نتیجه، هزین هاي هرز کاهش می شود بنابراین رشد علف خیس می
توان به شکل کودآبیاري مصرف نمود که هزینه  همچنین کودهاي شیمیایی را می. یابد علف هرز نیز کاهش می

با وجود کودهاي . رسد به حداقل می) نسبت به پخش کودها در منطقه ریشه درختان(کارگري براي مصرف کودها 
پذیر  داران، به آسانی امکان اي براي باغ امکان کوددهی از طریق سیستم قطره مناسب براي کودآبیاري در بازار،

اي، کارایی مصرف کودها به  با سیستم قطره) محل و زمان پخش کود(به علت امکان بیشتر مدیریت مصرف . است
  .یابد اي افزایش می مالحظه طور قابل
 با کاهش حجم آب (امکان آبیاري پالسی : )انهشوري بیشتر از آست(هاي شوري  امکان آبیاري درختان با آب

دار  شده است باغ موجب   اي، با آبیاري قطره) هاي متوالی مصرفی در هر آبیاري و کاهش فاصله زمانی بین آبیاري
در . دارد  نگه)  ظرفیت زراعی و حتی کمی بیشتر(بتواند رطوبت خاك منطقه ریشه درختان را در حد مطلوب 

تواند همیشه در حد مطلوب  کند و می مرطوب نوسان نمی  خشک و خیلی ین دو حالت خیلینتیجه رطوبت خاك ب
. همچنین با ورود و حرکت آب در خاك، بیشتر منطقه ریشه از هواي کافی برخوردار خواهد شد .حفظ شود

 شود هاي موجود در محلول خاك می ها، موجب کاهش غلظت نمک رطوبت مناسب خاك در فواصل بین آبیاري
هاي آبیاري استفاده کند و با مدیریت مناسب  تواند از آب با شوري بیشتر، نسبت به سایر روش دار می بنابراین باغ
  .اي به حداقل، تقلیل داد توان خسارت تنش شوري را با آبیاري قطره آبیاري، می

 توان  ي را میا هاي آبیاري قطره سیستم: هاي تند اي و شیب هاي صخره امکان آبیاري درختان در خاك
اي،  همچنین در اراضی صخره. طوري طراحی کرد که امکان آبیاري درختان را در هر نوع توپوگرافی فراهم سازد

اي به راحتی  حتی اگر فاصله بین درختان نامنظم و اندازه آنها نیز متفاوت باشد، طراحی و استفاده از آبیاري قطره
 . پذیر است و به طور موثري امکان

  

  ها اي و راهکارهاي عملی براي کاهش آن آبیاري قطرهمعایب 
 هاي آبیاري زیادتر  اي نسبت به سایر روش گذاري اولیه در آبیاري قطره هزینه سرمایه: هزینه نسبتا زیاد
در حال حاضر، به طور متوسط . هاي ثابت است اي تقریبا مشابه آبیاري بارانی با لوله هزینه آبیاري قطره. است

دالر براي هر هکتار است که البته  4000هاي مرکبات حدود  اي براي باغ گذاري یک سیستم قطره ههزینه سرمای
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البته . باشد تواند بسیار متفاوت  ها می ها، پمپ، تانک کود و لوله با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی، نوع صافی
. ها دارد سم و امکان خودکار شدن آنهاي تصفیه آب، وسایل تزریق کود و  هزینه واقعی بستگی به نوع دستگاه
  .دالر در سال است که بیشتر به نحوه مدیریت باغ بستگی دارد  500هزینه نگهداري این سیستم، حدود 

 ها و  چکان اي، گرفتگی قطره یکی از بزرگترین مشکالت در سیستم آبیاري قطره :ها چکان گرفتگی قطره
ها، موجب عدم توزیع یکنواخت آب در باغ  ریجی قطره چکانگرفتگی تد .ها است هاي آن مسدود شدن روزنه

مانند کنترل، تعویض یا (ها موجب افزایش هزینه نگهداري سیستم  چکان همچنین مسدود شدن قطره. شود می
اول، استفاده از : شود براي اجتناب از این مشکل، سه راهکار پیشنهاد می. شود می) ها چکان تعمیر قطره

دوم، تصفیه و بهبود بیشتر کیفیت آب قبل از . ه امکان گرفتگی و مسدود شدن آنها کمتر استهایی ک چکان قطره
 کربنات آب آبیاري است ورود به سیستم و سوم، استفاده متناوب از اسید فسفریک متناسب با مقدار بی

از اسید فسفریک آن و استفاده  هاي میدانی نگارندگان نشان داده است که تصفیه آب، اصالح شیمیایی بررسی.
ها از موثرترین راهکارها براي کاهش، اجتناب و یا رفع گرفتگی و مسدود  چکان ها و قطره براي شستشوي لوله

شوند، در  ها می چکان معموال ذرات معدنی یا آلی در آب آبیاري موجب گرفتگی قطره. ها است چکان شدن قطره
ها در فاصله بین دو آبیاري و افزایش سختی آب، رسوب  چکان برخی موارد نیز با تبخیر آب از روزنه قطره

همچنین . ها شود چکان تواند موجب مسدود شدن قطره هاي کلسیم و منیزیم، و همچنین اکسید آهن می کربنات
هاي دیگر در  ها و برخی میکروب تواند موجب افزایش رشد جلبک مدیریت نامناسب کوددهی و آبیاري نیز می

  .کند ها را تشدید  چکان ده و مشکل گرفتگی قطرههاي آبیاري ش سیستم
  اي داراي فشار سرویس پائینی  ها در سیستم آبیاري قطره چکان بیشتر قطره :اي آب لکه پخش نامنظم و

ها، در هنگام آبیاري تا  چکان بنابراین، اگر سطح باغ داراي شیب زیاد باشد دبی قطره. هستند) psi 20- 3حدود (
تواند تغییر کند و پس از اتمام عملیات آبیاري و خاموش شدن پمپ آب، تخلیه آب از  درصد می 50حدود 

هاي انتهاي شیب همچنان ادامه خواهد یافت، در این حالت، درختان در انتهاي شیب، مقدار آب بیشتر  چکان قطره
  . و درختان در ابتداي شیب، آب کمتري دریافت خواهند کرد

 ها در زیر سطح خاك و پیرامون منطقه خیس شده  اي، معموال نمک قطره در آبیاري :ایجاد شوري موضعی
ها، موجب حرکت معکوس آب و انتقال نمک از  یابند و اغلب با خشک شدن خاك در فواصل بین آبیاري تجمع می

بنابراین براي کاهش ایجاد شوري موضعی یا باید . گردد ها می چکان پیرامون ناحیه خیس شده به طرف قطره
روز،  30تا  10به فواصل زمانی (صل بین دو آبیاري را به حداقل زمان ممکن کاهش داد یا به طور متناوب فوا

اي افزایش داد تا شوري را به زیر منطقه  مدت زمان آبیاري را به طور قابل مالحظه) متناسب با کیفیت آب آبیاري
  .ریشه انتقال دهد و امکان انتقال امالح به سطح کاهش یابد

 اي  کاهش حجم خاك خیس شده در آبیاري قطره: ها ودیت حرکت آب در خاك و کاهش توسعه ریشهمحد
معموال براي آن که درختان مرکبات، رشد مطلوبی . هاي آبیاري، مزایا و معایبی دارد در مقایسه با سایر روش

، در توزیع آب در خاك و از طرف دیگر. داشته باشند الزم است حجم مناسبی از خاك در اختیار ریشه قرار گیرد
توسعه ریشه درختان، عوامل متعددي مانند بافت خاك، نفوذپذیري خاك و ناهمگنی آن، حجم آب آبیاري و 

. ها و نوع ژنوتیپ درختان دخالت دارند چکان ها براي هر درخت، دبی قطره چکان ها، تعداد قطره فاصله بین آبیاري
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در درختان محدود گردد، رشد درختان نیز متناسب با آن محدود  ها چنانچه به هر دلیلی محیط توسعه ریشه
اي درختان مرکبات هم زمان با احداث باغ انجام  شود طراحی سیستم آبیاري قطره بنابراین پیشنهاد می. شود می

اي اجتناب شود، زیرا درختانی که  هاي مسن به سیستم قطره االمکان از تغییر سیستم آبیاري باغ شود و حتی
. اي به احتمال زیاد خسارت خواهند دید اند با آبیاري قطره ها با روش آبیاري سطحی شکل گرفته هاي آن شهری

اي، تحمل کمتر درختان نسبت به بادهاي شدید و طوفان است که ناشی از  یکی دیگر از معایب آبیاري قطره
  .ها در سطح خاك است هاي آن گسترش بیشتر ریشه

 اي، جذب آب و مواد غذایی توسط  توجه به این که در سیستم آبیاري قطرهبا : هاي احتمالی خسارت
بینی  گردد بنابراین اگر هر عامل پیش هاي درختان به حجم نسبتاً کوچکی از خاك خیس شده محدود می ریشه
 هاي دیگر، اي، موجب قطع آبیاري گردد در فاصله زمانی کمتري، احتمال خسارت به درختان نسبت به روش نشده

بنابراین، توصیه . اتیلنی خسارت بزنند هاي فرعی پلی توانند به لوله در برخی موارد نیز جوندگان می. بیشتر است
استفاده ) .P.V.C(سی  وي هاي فرعی پی داران براي کاهش یا رفع خسارت احتمالی جوندگان، از لوله شود باغ می

  . کنند
  

  ذایی و کاهش شستشومدیریت آبیاري براي افزایش بازده جذب عناصر غ
یکی از اهداف مهم توسعه مدیریت آبیاري، کاهش شستشوي عناصر غذایی و مصرف آب آبیاري، متناسب با 

هاي احداث شده در مانند باغ(هاي با ظرفیت نگهداري پایین در خاك. ظرفیت نگهداري منطقه ریشه است
ترین مدیران کوشداران و سختترین باغ، رسیدن به این هدف براي باتجربه)هاي شنی مناطق ساحلیخاك

دهد که به  ها، بیشتر در منطقه خیس شده رخ میشستشوي عناصر غذایی در باغ. آبیاري نیز بسیار مشکل است
دار یا مدیر خوب  یک باغ. علت پتانسیل بیش از حد آبیاري و مصرف بیشتر کودهاي شیمیایی در این منطقه است

اي که در این سواالت عمده. عناصر غذایی را با مدیریت دقیق آب به حداقل برساند آبیاري، باید میزان شستشوي
  :روش باید پاسخ داده شود شامل

  تواند نگه دارد؟ چه مقدار آب را می منطقه ریشه
  که شستشو رخ دهد، چقدر است؟حداکثر زمان آبیاري، قبل از این

  
با سیستم (هاي زیر، چقدر است  هاي مرکبات با ویژگیغزمان و حجم آب آبیاري مورد نیاز براي با: 1مثال 

  ؟)اي آبیاري قطره
  :اي هاي درختان، خاك و سیستم آبیاري قطره برخی ویژگی

  متر  5ها، متر و بین ردیف 3فاصله درختان در روي ردیف، 
  متر  3قطر تاج درختان 

  متر سانتی 80عمق منطقه ریشه 
متر، دبی  سانتی 70ها روي خط جدود  چکان ، فاصله قطره)مت درختاندر دو س(سیستم آبیاري به شکل نواري 

  . عدد به ازاي هر درخت 8ها حدود  لیتر در ساعت، تعداد قطره چکان 4ها حدود  چکان قطره
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  .منطقه ریشه درختان از درختی به درخت دیگر پیوسته است
  .کنددرصد از کل منطقه ریشه را خیس می 50سیستم آبیاري تقریبا 

هاي با بافت سبک، متوسط و با توجه به بافت خاك،  براي خاك(رفیت نگهداري آب در خاك منطقه ریشه ظ
  ).متر بر متر است سانتی 18و  11، 5سنگین به ترتیب حدود 

که شستشوي عناصر اي، قبل از این ، حداکثر زمان آبیاري قطره)61جدول (هاي باغ  با توجه به ویژگی :سوال
  چند ساعت است؟ غذایی رخ دهد، 

  
  .ها براي تعیین زمان مناسب آبیاري چکان هاي خاك، درختان و قطره برخی ویژگی  -61جدول 

 مقدار ویژگی

 )متر متر بر سانتی سانتی 05/0(متر بر متر  سانتی 5 ظرفیت نگهداري آب در خاك

 درصد 35 حداکثر تخلیه مجاز

 متر سانتی 80 عمق منطقه ریشه

 درصد 50 هاچکان ط قطرهسطح خیس شده توس

 لیتر در ساعت 4 ها دبی قطره چکان

 متر 3 × 5 فضاي درختان

  
  :محاسبات

  :تواند نگه داردحجم آبی که منطقه ریشه می. 1
5  cm/m × 8/0  m = 4 cm 

 حجم آب مورد نیاز براي پر شدن حداکثر تخلیه. 2

4 cm × 35%  = 4/1  cm 
 ر تاج درختحجم آب مورد نیاز براي کل سطح زی. 3

4/1  cm/tree × 1 m/100 cm × (3 m × 5 m) × 1000 Li/ m3 × 50%  Li/tree 105 =              (پوشش)
  چکان  حجم آب تامین شده توسط هر قطره. 4

105 Li ÷ 8 ( چکان به ازاي هر درخت قطره ) = 13 Li/driper 

 : حداکثر زمان روشن بودن سیستم. 4

13 Li ÷ 4 Li/hr = 2/3  hr 

 %)90(تصحیح براي بازده رسانش سیستم  .5

2/3  hr ÷ 9/0  = 6/3  hr 
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زمان توصیه شده بر این اساس است . ساعت روشن باشد 4بنابراین سیستم آبیاري در هر آبیاري باید حدود 
لذا اگر آب قابل استفاده خاك، بیشتر . تخلیه شده باشد% 35که آب قابل استفاده خاك در شروع آبیاري، حداقل 

  .درصد تخلیه شده باشد حداکثر زمان آبیاري، متناسب با آن باید افزایش یابد 35از 
 

  

هاي مرکبات با ، براي باغ)micro-sprinkler(زمان و حجم آب آبیاري با سیستم آبیاري بارانی : 2مثال 
 هاي زیر چقدر است؟  ویژگی

  : هاي درختان، خاك و سیستم آبیاري بارانی برخی ویژگی
  متر 6ها، متر و بین ردیف 4ن در روي ردیف، فاصله درختا

  متر  5قطر تاج درختان 
  متر سانتی 90عمق منطقه ریشه 

  )متر قطر منطقه خیس شده 5(لیتر در ساعت به ازاي هر درخت  60دبی حدود 
  .منطقه ریشه درختان از درختی به درخت دیگر پیوسته است

  .کندرا خیس میدرصد از کل منطقه ریشه  60سیستم آبیاري تقریبا 
هاي با بافت سبک، متوسط و براي خاك با توجه به بافت خاك،(شه ظرفیت نگهداري آب در خاك منطقه ری

  ).متر بر متر است سانتی 18و  11، 5سنگین به ترتیب حدود 
که شستشوي عناصر ، حداکثر زمان آبیاري بارانی، قبل از این)62 جدول(هاي باغ  با توجه به ویژگی :سوال

  غذایی رخ دهد، چقدر است؟
  

  هاي خاك، درختان و سیستم آبیاري بارانی، براي تعیین زمان مناسب آبیاري برخی ویژگی -62جدول 
 مقدار ویژگی

 )متر متر بر سانتی سانتی 05/0(متر بر متر  سانتی 5 ظرفیت نگهداري آب در خاك

 درصد 35 حداکثر تخلیه مجاز

 متر سانتی 100 عمق منطقه ریشه

 درصد 60 هاپاشسطح خیس شده توسط آب

 لیتر در ساعت 60 پاش دبی آب

 متر 4 × 6 فضاي درختان

  
  :محاسبات

  :تواند نگه داردحجم آبی که منطقه ریشه می. 1
5  cm/m × 1 m = 5 cm 



 دستورالعمل تولید پرتقال گواهی شده                                                                                                    106

 

 حجم آب مورد نیاز براي پرشدن شدن حداکثر تخلیه. 2

5 cm × 35%  = 75/1  cm 
 کل سطح زیر تاج درخت حجم آب مورد نیاز براي. 3

75/1  cm/tree × 1 m/100 cm × (4 m × 6 m) × 1000 Li/ m3 × 60%  Li/tree 252 = (پوشش)
  : حداکثر زمان روشن بودن سیستم. 4

252 Li ÷ 60 Li/hr = 30/4  hr 

 %)90(تصحیح براي بازده رسانش سیستم . 5

3/4  hr ÷ 9/0  = 7/4  hr 
زمان توصیه شده بر این اساس است . ساعت روشن باشد 5باید حدود  بنابراین سیستم آبیاري در هر آبیاري

لذا اگر آب قابل استفاده خاك، بیشتر . تخلیه شده باشد% 35که آب قابل استفاده خاك در شروع آبیاري، حداقل 
  .درصد تخلیه شده باشد حداکثر زمان روشن بودن سیستم، متناسب با آن باید افزایش یابد 35از 

 
  (BMPs = Best Management Practices) محیطی و بهترین عملیات مدیریتیزیستهاي  چالش

هاي بالغ و بارده به ندرت اگرچه نیتروژن براي رشد درختان و تولید میوه نیاز است اما اندازه درختان در باغ
هاي قدیمی در برگ نیتروژن مورد نیاز، براي رشد درختان معموال از بازگشت مجدد عناصر غذایی. یابد افزایش می

که این مواد در خاك همچنان. شودهاي ریزش کرده و مواد پوششی دیگر تامین میهنگام ریزش یا تجزیه برگ
این بازیافت مجدد نیتروژن، بخش عمده . تواند مورد استفاده قرار گیردشوند نیتروژن معدنی شده، میتجزیه می

بنابراین نیاز اصلی درختان بالغ، مقدار نیتروژنی است که . کندیهاي جدید را تامین منیتروژن مورد نیاز برگ
  .شودتوسط برداشت میوه از باغ خارج می

اگر این باغ بالغ، . کندکیلوگرم در هکتار نیتروژن از باغ خارج می 80تن پرتقال در هکتار، حدود  60عملکرد 
مانده که به  کیلوگرم نیتروژن در هکتار، باقی 80کیلوگرم نیتروژن در هکتار در سال دریافت کند تقریبا  160

مقداري از آن به . سرنوشت این نیتروژن به خوبی روشن نیست. شود حساب پس از برداشت محصول گذاشته می
بخشی از بقیه . شودهاي هرز جذب میشود و مقداري هم توسط علف جدید وارد می (shoots)هاي ها و شوتریشه

هاي با زهکشی مناسب، زدایی در خاكاگرچه نیترات. زدایی تلف شودتصعید یا نیترات نیتروژن ممکن است توسط
درصد از  40ها در اراضی با شستشوي کنترل شده، نشان داده است که حدود  اما اغلب بررسی. حداقل است

اگرچه . م شودشود حتی وقتی که بالفاصله پس از کوددهی، آبیاري انجا نیتروژن مصرف شده به خاك بازیافت نمی
اي موجب کاهش غلظت نیتروژن در خاك شوند ولی بخش قابل توجهی از  هاي ناشناخته احتمال دارد مکانیسم

هاي زیرزمینی مناطق کشت کودهاي نیتروژنی مصرفی، در معرض شستشو هستند، افزایش غلظت نیتروژن در آب
هاي با زهکشی زیاد، صرف زیاد نیتروژن در خاكبنابراین از م. مرکبات، این شستشو را به خوبی نشان داده است

هاي با نفوذپذیري کم، پتانسیل  اما در خاك. که پتاتسیل زیادي براي شستشوي نیتروژن دارند باید اجتناب کرد
همچنین در مناطقی که سطح آب زیرزمینی باال است، نیتراتی که از منطقه ریشه . شستشوي نیترات کم است
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زدایی قرار گرفته و به شکل گازي وارد االي آب زیر زمینی وارد شده و تحت فرآیند نیتراتکند به سطح بعبور می
عناصر . هاي سطحی به نیترات بسیار زیاد استها، احتمال آلودگی آببنابراین در این خاك. شوداتمسفر می

یشه کم عمق مرکبات، علت سیستم رمتر به زیر سطح خاك حرکت کنند به سانتی 80غذایی محلول که بیشتر از 
ممکن است در نتیجه آبیاري و ) از جمله فسفر(عناصر غذایی محلول . شوندمعموال از دسترس ریشه خارج می

ها و گیاهان آبی استفاده شده و ها، باکتريهاي سطحی شوند که به آسانی توسط جلبک بارندگی زیاد، وارد آب
رشد بیش از حد گیاهان در . هاي زهکشی خواهند شد یستمهاي آبیاري و سها، خندقموجب بسته شدن کانال

  .ي حرکت جانبی نیترات و فسفر است هاي آبیاري، اغلب نشان دهنده ها و خندقکانال
  

  ریزي آبیاري پرتقال تعیین نیاز آبیاري و برنامه
م سال نیاز به آب درختان پرتقال در سراسر سال سبز بوده و چنانچه شرایط بهینه براي رشد مهیا باشد در تما

، در فصل )گیالن و مازندران: نواحی شمالی مانند( دارند، در حالیکه در برخی از مناطق مرکبات خیز ایران
غالبا . زمستان و قسمتی از پاییز شرایط آب و هوایی به گونه اي است که بدلیل بارندگی نیاز به آبیاري نیست

معموال درختان در مراحلی از رشد و نمو رویشی و . رم سال استبیشینه تقاضاي مرکبات به آب در طی ماه هاي گ
در . زایشی به آب وابستگی بیشتري داشته و کمبود آبیاري موجب کاهش معنی دار در رشد و عملکرد می گردد

مراحل گلدهی و تشکیل میوه تا پایان بزرگ شدن میوه از مراحل حساس بوده و ) پرتقال(درختان بارده مرکبات 
مرحله پس از درشت شدن میوه حساسیت کمتري . در این مراحل آب کافی در اختیار درخت قرار گیرد بایستی

در راستاي مصرف بهینه آب  به تنش آبی و کمبود آب داشته لذا اجراي مدیریت کم آبیاري در مراحل غیر حساس
ي و یا کاهش حجم آب آبیاري کم آبیاري را میتوان با طوالنی کردن فواصل بین هر دو آبیار. امري ضروري است

 .آبیاري ناکافی موجبات کاهش عملکرد کمی و کیفی محصول پرتقال می گردد .در هر نوبت انجام داد

تعرق سطح مرجع با استفاده از مدل پنمن مانتیث فائو و بر اساس آمار و اطالعات هواشناسی  -عموما تبخیر
محاسبه و با ) بت نسبی حداقل و حداکثر و ساعت آفتابیدرجه حرارت کمینه و بیشینه، سرعت باد، رطو(شامل 

محاسبه ) با توجه به بارندگی موثر (توجه به ضرایب گیاهی در مراحل مختلف، نیاز آبی و به همراه آن نیاز آبیاري 
ولید تعیین نیاز آبیاري و برنامه ریزي آبیاري گیاهان از عوامل مهم و تاثیر گذار بر عملکرد، ت .و تعیین می گردد

  . سالم و ارتقا بهره وري مصرف آب می باشد
اي  و آبیاري تحت فشار قطره) غرقابی یا نواري( هاي آبیاري متداول در باغات پرتقال، آبیاري سطحیروش 

حجم آب ) با توجه به راندمان پایین آبیاري(شایان ذکر است که در روش آبیاري سطحی . باشندسطحی می
. هاي هرز می گرددوجبات نفوذ عمقی بیشتر، تلفات تبخیر و رشد بیش از حد علفبیشتري مصرف گردیده که م

با در نظر گیري (وري آب و تولید محصول مناسب، حجم آب کافی در این راستا ضروري است بمنظور افزایش بهره
یري دبی گدر این ارتباط در نظر. و در زمان مناسب در اختیار درخت قرار گیرد) مالحضات فنی آب و خاك

باشند که موجب ورودي مناسب به نوار درختان، ساعت آبیاري و عرض نوار خیس شده از جمله مواردي می
روش آبیاري سطحی با تلفات زیاد . گردندافزایش راندمان آبیاري و مصرف مناسب آب در روش آبیاري سطحی می

از طرف دیگر استفاده از روش . رددگآب و نیز خیس شدن طوقه درختان موجب بروز بیماري براي درخت می
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اي سطحی به علت داشتن راندمان آبیاري باال، کاهش تلفات آب، کاهش میزان علف هرز آبیاري تحت فشار قطره
گردد از اهمیت شایانی در مصرف بهینه آب و کود و کاهش مصرف سم و کود که منجر به تولید محصول سالم می

  .آبیاري باغات پرتقال برخوردار است و نیل به عملکرد مناسب در مدیریت
 دوره رشد پرتقال. هاي گیالن، مازندران، خوزستان، فارس و کرمان قرار دارندباغات عمده پرتقال غالبا در استان

ماه بوده که ضروري است در این محدوده زمانی نیاز آبیاري آن  10با توجه به اقلیم مناطق حدود ) از نظر آبیاري(
هاي حساس یاز آبیاري درختان پرتقال در زمان تشکیل گل و میوه بیشینه بوده که بایستی در زمانن. تامین گردد

  . آب کافی در اختیار درختان قرار گیرد تا از افت عملکرد جلوگیري گردد) دهیتشکیل گل و شروع میوه(
  .ق مختلف ارائه گردیده استدر مناط) با توجه به شرایط اقلیمی(در جدول ذیل آب خالص مورد نیاز درخت پرتقال

  
  آب خالص مورد نیاز و نیاز خالص آب آبیاري پرتقال در مناطق  عمده -63 جدول

امنه تغییرات  آب خالص مورد د  استان
  متر مکعب در هکتارنیاز 

الص آب دامنه تغییرات  نیاز خ
  متر مکعب در هکتارآبیاري 

  آبیاري سطحی

خالص آب  دامنه تغییرات  نیاز
  ر مکعب در هکتارمتآبیاری

  1آبیاري تحت فشار

  1300-1960  1650-2490  6510-8820  گیالن
  1080-3420  1370-4350  5830-9180  مازندران
  9000-9020  11430- 11450  13820- 14340  خوزستان

  6390-8350  8120-10610  10590- 13080  فارس
  6500-10660  8260- 13540  10210- 15810  کرمان

  )کتاب برآورد آب مورد نیاز گیاهان زراعی و باغی، جلد دوم: ماخذ(صد درختان پرتقال در 75بر اساس سطح پوشش  -1
  

هاي آبیاري که در گردد بمنظور تولید عملکرد مناسب پرتقال در روشهمانگونه که از جدول فوق مالحظه می
تري نسبت به مقدار نیاز خالص آب آبیاري کم) آبیاري تحت فشار(شود ها قسمتی از سطح باغ خیس میآن

با عنایت به اینکه . توصیه شده است) آبیاري سطحی( شودها کل سطح باغ خیس میهاي آبیاري که در آنروش
هاي مختلف آبیاري متفاوت بوده و بستگی به شرایط مزرعه، خاك و مدیریت دارد لذا راندمان کاربرد آب در روش

ي در نظر گرفته شده و در محاسبات تعیین حجم آب ضروري است راندمان کاربرد آب متناسب با شیوه آبیار
درصد و براي آبیاري تحت فشار این  50تا  30براي آبیاري سطحی راندمان کاربرد  عموماً. مصرفی منظور گردد

بنابراین بمنظور تعیین حجم آب مصرفی . درصد متغیر است 90تا  70راندمان بسته به روش آبیاري در محدوده 
  . بر راندمان تقسیم گردد) بسته به روش آبیاري(الص آب آبیاري ضروري است نیاز خ

  . نمایدهاي ده روزه در مناطق مختلف ارائه میجدول ذیل تغییرات حجم آب مصرفی  پرتقال را در بازه
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  هاي مختلفنیاز خالص آب آبیاري پرتقال در بازه زمانی ده روزه  و در ماه - 64جدول 
  جیرفت -کرمان   جهرم -فارس  دزفول - خوزستان  ساري - ان مازندر  رشت –گیالن   منطقه

  نیاز آبیاري  دهه  ماه
  متر مکعب در هکتار

  نیاز آبیاري
  متر مکعب در هکتار

  نیاز آبیاري
  متر مکعب در هکتار

  نیاز آبیاري
  متر مکعب در هکتار

  نیاز آبیاري
  متر مکعب در هکتار

  0  0  50  0  0  3  فروردین

  اسفند
1  0  0  40  0  0  
2  0  0  114  0  41  
3  0  0  150  14  105  

  فروردین
1  0  0  214  110  194  
2  0  50  204  167  236  
3  0  120  232  239  301  

  اردیبهشت
1  2  116  310  305  347  
2  65  90  397  373  388  
3  127  88  472  440  434  

  خرداد
1  162  194  590  521  516  
2  136  257  624  520  519  
3  146  331  693  566  559  

  رتی
1  160  326  670  552  550  
2  183  323  637  526  534  
3  199  331  623  512  528  

  مرداد
1  192  312  685  555  565  
2  134  212  628  499  501  
3  107  161  630  488  488  

  شهریور
1  40  156  654  511  494  
2  0  10  558  442  408  
3  0  68  525  421  372  

  مهر
1  0  30  479  387  352  
2  0  0  436  354  334  
3  0  0  392  320  314  

  آبان
1  0  0  305  285  302  
2  0  0  117  193  240  
3  0  0  0  133  204  

  122  72  0  0  0  1  آذر
2  0  0  0  3  17  

  
در مناطق شمالی از فروردین تا مهرماه نیاز به آبیاري ) پرتقال( بر اساس آمار و اطالعات هواشناسی، مرکبات

. به استثناي یک و یا دو ماه پربارش از سال در بقیه ماهها نیاز به آبیاري دارند دارند درحالیکه در مناطق جنوبی
ظرفیت . در فصول گرم کمتر و در فصول سرد می تواند طوالنی تر انتخاب گردد) دور آبیاري( فواصل آبیاري

ها را توان آبیاريهایی که داراي بافت سنگین هستند بیشتر بوده بنابراین در این خاکها مینگهداري آب در خاك
در خاکهاي سبک، چون این خاکها سریعتر رطوبت خود را از دست می دهند بایستی . با فواصل بیشتري انجام داد

هاي عمیق و داراي بافت متوسط براي کشت مرکبات مناسب خاك. هاي آبیاري را کوتاهتر نمودفواصل و یا نوبت
از . ها را کم انتخاب کردتوان فواصل آبیاريباشد غالبا نمیسطحی میهایی که روش آبیاري آنها در باغ. باشندمی
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با توجه به کمبود منابع آب . باشدکم می اي امکان آبیاري متعدد و با فواصل یا دور آبیاريمزایاي آبیاري قطره
توصیه ) نیبا توجه به مالحظات ف( اي سطحی براي باغاتمناسب در کشور، استفاده از آبیاري تحت فشار قطره

و ) بر اساس نیاز آبیاري( شایان ذکر است که با افزایش فواصل آبیاري، حجم آب آبیاري افزایش یافته. شودمی
در این شرایط ضروري است حجم آب . گرددبخشی از آب داده شده به خاك از عمق توسعه ریشه خارج و تلف می

در بعضی مناطق دسترسی به آب براي . ین گرددآبیاري بر اساس ظرفیت نگهداري آب در خاك محاسبه و تعی
ریزي آبیاري تابع شرایط حقابه و باغداران بر اساس حقابه و با فواصل یا دور آبیاري مشخص است، بنابراین برنامه

  .باشدتحویل آب می
ي با توجه به نیاز خالص آب آبیاري در مناطق مختلف اشاره شده در جدول، ضروري است بسته به روش آبیار

به عنوان نمونه نیاز آب . و راندمان متناسب با آن، اعداد و ارقام جدول در راستاي حجم آب مصرفی اصالح گردند
چنانچه از روش آبیاري . مترمکعب در هکتار می باشد 323) ساري( آبیاري در دهه دوم تیرماه در منطقه مازندران

استفاده شود حجم آب مصرفی براي ) درصد 80دمان با ران( و آبیاري تحت فشار) درصد 50با راندمان ( سطحی
  . گرددمترمکعب در هکتار در بازه زمانی مذکور می 404و  646باغ پرتقال بترتیب حدود 

ها براي باغداران در راستاي  ترین راه در مجموع، استفاده از نظرات کارشناسان آب و خاك یکی از مطمئن
هاي الزم در خصوص مدیریت با اخذ اطالعات و توصیه. باشد ل میبهبود وضعیت مدیریت آبیاري باغات پرتقا

وري مصرف آب و کود در باغات پرتقال توسط باغداران، افزایش کمی و کیفی محصول پرتقال در راستاي ارتقا بهره
  .گرددمصرف آب و تولید محصول سالم فراهم می

 

  و چگونگی مقابله با آنهابر محصول  غیرزنده هاي موثرمعرفی عوامل محیطی و تنش -10
  شوري آب و خاك -10-1

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

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

هاي یت یونتوان به سه گروه اصلی خطر شوري، سدیمی شدن و سمپارامترهاي مهم کیفیت آب را می. گذارد
  . بندي نمود که در زیر به آن پرداخته شده استویژه گروه

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

سنج الکتریکی و مقایسه آن با یک محلول مقاومت محلول با  دستگاه مقاومت ECگیري براي اندازه. نمایندمی
دهد و معموالً بر حسب عکس مقاومت، هدایت را نشان می. گیردشناخته شده در بین دو الکترود انجام می

                                                             
1Electrical conductivity 
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mmhos/cm  یا در واحدSI  به صورتdS/m  درoC25 براي . باشدآبیاري و محلول خاك میهاي براي آب  
   .استفاده نمودµS/cm توان از واحد هاي باران و یا با غلظت پایین نمک میآب

زیمنس بر متر است اما در دسی 5/1تا  7/0هاي کشاورزي استان مازندران از هدایت الکتریکی بیشتر آب
هاي کیاکال، بیشتر بلسر، برخی قسمتمناطق ساحلی و برخی مناطق استان مازندران از جمله سواحل با

تا  2000کاله و بهشهر، مقدار شوري بین هاي شمالی بهنمیر و جویبار، برخی مناطق گهرباران ساري، میانقسمت
، به نوع (TDS)به مواد جامد محلول  (EC)تبدیل قابلیت هدایت الکتریکی . متر استمیکروموس بر سانتی 4500

توان از ضرب مقدار را می) گرم در لیتربر حسب میلی(مقدار مواد جامد محلول  .نمک در محلول بستگی دارد
بسیاري . ، تخمین زد700در ) مترموس بر سانتیزیمنس بر متر یا میلیبر حسب دسی(قابلیت هدایت الکتریکی 

 640اکتور تبدیل کنند فگرم در لیتر قرائت میکه شوري را مستقیما بر حسب میلی) مترها EC(ها سنجاز هدایت
  هاي مختلف با هم قابل مقایسه هستندسنجاعداد شوري قرائت شده توسط هدایت. کنندرا اعمال می

اما به دلیل . باشدهاي مهم تشکیل دهنده شوري آب آبیاري میسدیم یکی از کاتیون ):قلیائیت(خطر سدیمی 
مصرف آب آبیاري با سدیم باال نسبت . گیردر میاي قراآثاري که بر تخریب ساختمان خاك دارد مورد توجه ویژه

گردد که تخریب ساختمان خاك و ایجاد مشکل نفوذ ها سبب باالرفتن مقدار سدیم تبادلی میبه دیگر کاتیون
هاي مهم آب آبیاري است که با نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم از شاخص. آوردپذیري و تهویه را به بار می

با استفاده از رابطه زیر بیان شده است که در آن همه  SARمیزان . شودبیان می 1(SAR)نسبت جذب سدیم 
  :باشدمی(me/l) میلی اکی واالن در لیتر   ها بر حسبغلظت

 

...  هاي سمی چون سدیم، بور، کلر و هاي سطحی داراي میزان بیشتري یونآب :هاي ویژهخطر سمیت یون
  . باشدی و باغی و بالتبع آن ورود در چرخه غذایی حائز اهمیت میهستند که براي آبیاري گیاهان زراع

زیرا در اغلب موارد همراه با کلر به . شناخت و بحث در خصوص سمیت سدیم بسیار مشکل است :سدیم
همچنین سدیم آثاري بر کیفیت خاك و دیسپرس شدن آن هم دارد که جدا . صورت کلرید سدیم وجود دارد

عالئم بیش بود و سمیت سدیم در گیاهان به صورت . ون سدیم به آسانی مقدور نیستکردن آنها از سمیت ی
ها در حالی که عالئم سمیت کلر ابتدا در نوك برگ. افتدهاي بیرونی برگ اتفاق میسوختگی، بافت مردگی در لبه

خلی آن گسترش هاي پیر اتفاق افتاده و از قسمت بیرونی برگ به سمت داتجمع سدیم در برگ. شودظاهر می
  .کندپیدا می
رود اما بیش بود آن باعث بروز سمیت و کاهش کلر یکی از عناصر ضروري گیاهان به شمار می هرچند :کلر

  از جمله عالئم سمیت کلر . گردداز محلول خاك توسط گیاه جذب می -Clکلر به فرم یون . گرددرشد گیاهان می
غلظت بسیار . شودهاي پیر مشاهده میشاره نمود که نخست در برگها اتوان به سوختگی نوك و حاشیه برگمی

در صورتی که آب آبیاري حاوي مقادیر باالي کلر باشد، . ها هم منجر شودتواند منجر به ریزش برگباالي کلر می

                                                             
1Sodium Adsorption Ratio  

 
 

2
MgCa

NaSAR
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 4مقدار کلر براي آبیاري سطحی کمتر از . ها گرددتواند پاشش آب توسط آبیاري بارانی سبب سوختگی برگمی
میلی اکی  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 . هاي زیادي براي استفاده آن وجود داردواالن در لیتر محدودیت
  ).FAO, 1994(نماید حدودیت ایجاد میمیلی اکی واالن در لیتر کلر داشته باشد م 3چنانچه بیش از 

فاصله بین مقدار ضروري و بیش بود آن در . باشدمی) B(یکی از عناصر ضروري و مورد نیاز گیاه بور  ):B(بور 
تواند به محصوالت حساس گرم در لیتر آب آبیاري میمقدار بور باالتر از یک میلی. باشدخاك بسیار کوچک می

تر هستند براساس تقسیم بندي انجام شده براي بور البته برخی دیگر که متحمل. ب بزندهمانند درختان میوه آسی
گرم در لیتر میلی 7/0-3هاي بدون هیچگونه محدودیت بوده اما غلظت 7/0در آب آبیاري مقادیر کمتر از 

  .نمایدد ایجاد میهاي شدیگرم در لیتر در آب آبیاري محدودیتمیلی 3هاي کم تا متوسط و باالتر از محدودیت
ها هاي پیر با زرد شدن، لکه لکه شدن و خشک شدن برگ از نوك و حاشیه برگعالئم بیش بور ابتدا در برگ 

ها گسترش کند خشک شدن و کلروز معموالً با افزایش تجمع بور به سمت مرکز برگ و بین و رگبرگبروز می
دهد اما ویژه درختان بادام، گیاه عالئم برگی را نشان نمیدر برخی مواقع با شدت بسیار سمیت بور به . یابدمی

  .شودوجود گوم یا شیره در تنه درختان مشاهده می
  

  شوري خاك
هاي قبلی آب را از جهت شوري جدا کردن شوري خاك و آب و نگاه جداگانه به آنها شدنی نیست در بخش

-در ابتدا بایستی خاك. باشدخاك مورد توجه میمورد بحث و بررسی قرار داده شد اما در این جا بیشتر شوري 
  .هاي شور را شناخت

شوري خاك را با هـدایت  . هاي محلول در عصاره اشباع خاك را شوري خاك گویندمجموع نمک :تنش شوري
-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 تیموس بر سان
هـاي تبـادلی ذرات خـاك     سدیم تبادلی خاك مقدار سدیمی است که در محـل : )ESP(سدیم تبادلی خاك 

سدیم به عنوان یک عنصـر مضـر در خـاك    . باشدقرار گرفته و در تعادل با مقدار سدیم موجود در محلول خاك می
ث پراکنده شدن ذرات خاك شده و در نهایت مجـاري نفـوذ آب   شود زیرا زیادي این عنصر در خاك باعقلمداد می

. شـود در خاك را مسدود نموده و با کاهش هدایت هیدرولیکی خاك مانع رسیدن آب و  عناصر غذایی به ریشه می
  .باشدمی» درصد«واحد سدیم تبادلی خاك 

ایـن  . دهـد نشان مـی  واکنش خاك شاخصی است که میزان اسیدي یا بازي بودن خاك را :)pH(واکنش خاك 
  .باشد شود و بدون واحد میگیري میاندازه) گل اشباع(شاخص در خاك اشباع شده 

هاي سدیم هاي شور تنوع بسیار وسیعی داشته و ترکیبی از آثار ناشی کل مقدار مواد محلول و ویژگیخاك
سدیمی تقسیم  -دیمی، شورهاي متأثر از شوري به سه گروه شور، سخاك. شوندبندي میگروه (+Na)تبادلی 

باشد اما میزان سدیم قابل تبادل هاي محلول میهاي باالي نمکهاي شور حاوي غلظتخاك. شوندبندي می
اما . باشدهاي تبادلی میهاي سدیمی داراي سدیم تبادلی باالیی بر روي سایتخاك. کمی در خاك وجود دارد
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ها با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی شور سدیمی خاك هايخاك. باشدهاي محلول آن کم میمقدار نمک
  . هاي متأثر از شوري آمده استاي از تقسیم بندي خاكخالصه 27در جدول . باشندباالیی می

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 . تأثیر قرار دهد رشد و عملکرد گیاه را تحت

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

  . باشدگیري شوري خاك میبعد از آبیاري مالك اندازه
زیمـنس بـر متـر     کمتر از چهـار دسـی   (ECe)خاکی است که در آن شوري عصاره اشباع خاك  :خاك سدیمی

(dS.m-1)  اسیدیته یا واکنش . باشد 15و درصد سدیم تبادلی آن بیشتر از(pH) بیشـتر    5/8هـا از   این قبیل خاك
  . تاس

بیشـتر از   (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی گفته می :خاك شور و سدیمی
خالصـه مطالـب بیـان    . باشـد  15آن بیشـتر از   (ESP)و درصد سدیم تبادلی  (dS.m-1)چهار دسی زیمنس بر متر 

  .ارائه شده است 65شده در جدول 
  
  

  (USSL, 1954) از شوريهاي متأثر بندي خاكگروه-65جدول 

گروه خاك متأثر از 
  گروه بندي قدیم  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

  
 (ESP)براي بیان میزان سدیمی شدن خاك وجود دارد درصد سدیم تبادلی  65در 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)تیونی درصد سدیم بر روي ظرفیت تبادلی کا

  .شودبیان می (mel 100g)گرم خاك  100میلی اکی واالن بر 

=
( . )

× 100 
  

  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك
گیاه را تأمین  تحت شرایط شوري، آبیاري بایستی هم نیاز آبی :مدیریت آبیاري براي باغ در شرایط شور

با تبخیر و تعرق . ها تأمین کندها در ناحیه ریشهنماید و هم  آب مورد نیاز براي آبشویی را براي حفظ تعادل نمک
یابد و عالوه بر آن غلظت نمک در محلول خاك و به صورت گرفته میزان قدر مطلق پتانسیل مکش افزایش می
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راین براي آبیاري در شرایط شور، دور آبیاري به دلیل تجمع پتانسیل بناب. یابدتبع آن پتانسیل اسمزي افزایش می
هاي کم اما اگر دور آبیاري زیاد باشد، جذب آب توسط گیاه از الیه. ماتریک و پتانسیل اسمزي بایستی بیشتر باشد

ان بیشتري یابد و به دلیل افزایش آبیاري میزافتد و میزان هدررفت از طریق تبخیر افزایش میعمق اتفاق می
مقدار . ها جلوگیري نمودتوان از تجمع نمک در ناحیه ریشهبا استفاده از نیاز آبشویی می. شودنمک وارد خاك می

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

شود این حدود آستانه در منابع علمی که باعث کاهش عملکردگیاه می  (ECe)تعیین حد آستانه شوري - 1
 .مختلفی آمده است

 تعیین متوسط شوري آب آبیاري مورد استفاده براي گیاه مورد نظر  - 2
 :استفاده از فرمول زیرمحاسبه نیاز آبشویی با  - 3

LR= (ECW×100)÷ (ECe × 5) – ECW)) 
  

. باشدها میحد آستانه تحمل به شوري خاك در ناحیه ریشه  ECeشوري آب آبیاري و  ECWکه در این معادله
  .این اعداد محاسبه شده است 66در جدول 

  
ها با آب آبیاري با در ناحیه ریشه) ECe(براي رسیدن به شوري مطلوب خاك ) بر حسب درصد(نیاز آبشویی  -66جدول 

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  

 
است که بایستی از داخل منطقه ریشه در خاك عبور کرده و به زیر کسر آبشویی درصدي از کل آب مصرفی 

شوري خاك . ي ریشه نفوذ کند تا از کاهش محصول به دلیل تجمع بیش از حد نمک جلوگیري شودمنطقه
ترکیب این دو عامل میانگین شوري خاك در . گیردتوسط شوري آب آبیاري و کسر آبشویی تحت تأثیر قرار می

شوري خاك در نزدیکی قسمت فوقانی . کندي ریشه را معین میها در سرتاسر ناحیهتوزیع نمک ي ریشه ومنطقه
تر تحت تأثیر کسر آبشویی قرار باشد اما در اعماق پاییني شوري آب آبیاري میي ریشه منعکس کنندهناحیه

-یلی بیشتر از قسمتي ریشه ممکن است خدر کسر آبشویی کم، شوري خاك در قسمت تحتانی ناحیه. گیردمی
بنابراین، در . شودمحض افزایش کسر آبشویی، شوري خاك در قسمت تحتانی کمتر میهاي فوقانی باشد؛ اما به

ي ریشه در شرایط پایین بودن کسر آبشویی نسبتاً باال زمان استفاده از آب آبیاري با شوري باال، میانگین ناحیه
  . یابدي ریشه کاهش میی شوري ناحیهمحض افزایش کسر آبشویخواهد بود ولی به
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صورت ي ریشه عبور کرده و بهطور واقعی از منطقهکسر آبشویی در واقع همان درصد آب آبیاري است که به
هاي موجود در آب نه جذب سطحی با فرض ماندگار بودن شرایط و اینکه یون. شودآب زهکشی شده خارج می

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

=  

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

براي این کار . ها منتقل شوندتر و یا خارج از ناحیه ریشهها به اعماق پایینآبشویی انجام گرفته تا نمکبایستی 
ها آسیبی به دلیل آبیاري سنگین و فعال نبودن ریشه تا گیردانجام می هنگام غیر فعال بودن گیاهآبیاري سنگین 

البته درصورت نیاز به استفاده مواد بهساز . باشدآب میالبته مزیت دیگر این امر کمتر بودن تبخیر . به گیاه نرسد
هاي سنگین باعث زیرا آبیاري سنگین در زمان گلدهی در خاك. نیز بایستی با آبیاري در دوره خواب اقدام شود

  . شودکاهش تولید و آسیب به گیاه می
  

  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك
  مدیریت به باغی

ریت شوري خاك براي کشت و کار انتخاب ناحیه قرار گرفتن بذر و نهال نسبت ترین نکات در مدییکی از مهم
نماید ها تجمع میها به دلیل صعود موئینه نمکبا توجه به آن که شوري در نوك پشته. باشدبه آب آبیاري می

یرد تا ها کشت انجام گبایستی از کشت گیاهان در این ناحیه خودداري نموده و حتی االمکان در کف جویچه
  . آسیب کمتري از شوري دریافت کند

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

زیر بیان شود که به صورت هافمن استفاده می -ها و ارقام مختلف معموال از منحنی ماستحمل به شوري گونه
  . شودمی

Y=100-B(ECe-A) 
است  که در حقیقت شوري ناحیه ریشه (dS/m) حد آستانه شوري Aتولید نسبی بر حسب درصد،  Yکه در آن  

 ECeدرصد کاهش نسبی تولید به ازاي افزایش شوري خاك و ( شیب خط. پذیردکه صددرصد تولید صورت می
المللی حد آستانه تحمل به شوري گیاه بر اساس منابع علمی بین .باشدها میمتوسط شوري خاك در ناحیه ریشه

-این گیاه جزء گیاهان حساس می .باشددرصد می 16دسی زیمنس بر متر، و شیب کاهش آن  7/1پرتقال معادل 
ترین به ها از متحمل ترتیب پایه. هاي معمول مرکبات به شوري بسیار متفاوت استبه طور کلی، تحمل پایه. باشد
. 6کاریزوسیترنج و . 5سیتروملو،  سوینگل. 4پرتقال، . 3نارنج، . 2کلئوپاترا ماندارین، . 1: ترین شامل اسحس
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تواند تغییر  هاي خاکی و اقلیمی منطقه می رافلمون است البته این ترتیب با توجه به یون عامل شوري و ویژگی
  .ها استفروت به شوري کمتر از پرتقالمعموال تحمل درختان گریپ. کند

  

  استفاده از بهسازهامدیریت 
آن را افزایش داده و سبب کاهش نفوذپذیري  ESPو  pHها، حضور سدیم باال در مقایسه با کلسیم در خاك

اثرات مضر سدیم باال در فرآیندهاي فیزیکی و . گردداي در گیاه میآب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه
اسیدها و یا مواد . کاهش داد) همانند گچ(فاده از مواد بهساز که حاوي کلسیم توان با استها را میشیمیایی خاك

  .نماینددر محلول خاك اضافه می +Ca2خاك  CaCO3تولیدکننده اسید همانند اسید سولفوریک که با واکنش با 
  

  مدیریت تغذیه درختان مرکبات با آب آبیاري شور یا خاك شور 
توانند تنش نمک یا سبی تاثیر کمی در پتانسیل اسمزي محلول خاك دارند میانتخاب منابع کودي، که به طور ن

منابع کودي فسفر، معموال شاخص نمکی پایین دارند و کمترین مشکل را براي مرکبات در . شوري را کاهش دهند
به طور . دهاي نمکی باالتري دارندر مقابل منابع کودي نیتروژن و پتاسیم، شاخص. کنند هاي شور ایجاد میخاك

همچنین کودهاي با درجه خلوص . کلی شاخص نمکی کودهاي آلی طبیعی، بسیار کمتر از کودهاي محلول است
بنابراین . نسبت به کودهاي با درجه خلوص کمتر دارند) به ازاي واحد عنصر غذایی(تري بیشتر، شاخص نمکی پایین

به احتمال زیاد، خسارت شوري کمتري ایجاد در یک مقدار مشخص کود، فرموالسیونی با درجه خلوص بیشتر 
تري دارند براي مصرف  لذا به طور کلی، کودهایی که به ازاي واحد عنصر غذایی، شاخص نمکی پایین. خواهد کرد

بنابراین کودهاي اوره و نیترات آمونیوم، کودهاي فسفري . تر هستند درختان میوه در معرض تنش شوري، مناسب
مولی و کودهاي پتاسیمی، مونوپتاسیم فسفات، سولفات پتاسیم، سولوپتاس و نیترات پتاسیم سوپرفسفات تریپل و مع

هاي بالقوه مضر انتخاب منابع کودي بدون یون. براي مصرف درختان مرکبات با آب یا خاك شور، مناسب هستند
در کود  (-Cl)ر یون کل. شوند هاي آبیاري با شوري متوسط، موجب کاهش خسارت شوري میبراي مصرف در آب

هاي یون(هاي ویژه این یون. هاي بالقوه مضر هستنددر کود نیترات سدیم، یون (+Na)کلرید پتاسیم یا یون سدیم 
  . شوندموجب تشدید عدم تعادل یونی در درختان میوه و همچنین در خاك می) سدیم، کلر و بور

تواند خسارت شوري را به حداقل ش شوري، میو آبیاري درختان مرکبات در شرایط تن مدیریت مناسب تغذیه
کارهاي مدیریتی و کاربردي براي ارزیابی و کاهش خسارت تنش شوري براي درختان میوه در  برخی راه. برساند

  :زیر آورده شده است
  ارزیابی مداوم شوري آب آبیاري باEC غلظت مواد جامد محلول :  متر(TDS)  گرم در  میلی 1000کمتر از

گرم در لیتر افزایش یابد  میلی 2000به  1000که غلظت مواد جامد محلول ، از  همچنان. یار عالی استلیتر بس
گرم در لیتر برسد  میلی 2000شود و اگر غلظت مواد جامد محلول به بیش از  مشکالت شوري به تدریج ظاهر می

 .شود احتمال خسارت، بسیار زیاد می
 طور مداوم مرطوب نگه داشته شود تا غلظت نمک  ت خاك باید بهاگر نمک اضافی در خاك تجمع یافته اس

 ).رقیق شدن محلول خاك(کاهش یابد 
 براي به حداقل رساندن تبخیر و تعرق و رسوب نمک، تا حد امکان، آبیاري باغ در طول شب انجام شود. 
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 اده شودفرموالسیونی از کودها با حداقل شاخص نمکی به ازاي واحد عنصر غذایی انتخاب و استف . 
  کمک خواهد کرد ) در هر بار(فراوانی کوددهی تا حد امکان افزایش یابد که به کاهش مقدار مصرفی نمک

 . و از تجمع نمک در منطقه ریشه نیز جلوگیري خواهد کرد
 هاي سدیم و کلر یا کمبود دیگر عناصر غذایی استفاده شود،  از آزمون برگ براي پایش زیادي غلظت یون

 .  اي در شرایط تنش شوري است از عناصر غذایی ناشی از عدم تعادل تغذیه کمبود برخی
 بنابراین مدیریت مصرف نیتروژن درختان میوه . هاي شور، به طور عمده داراي کمبود نیتروژن هستند خاك

 .  ها و زوال درختان دارد ها، اهمیت زیادي در افزایش تولید و کاهش خشکیدگی سرشاخه در این خاك
 یابد و همچنین به علت  به شدت کاهش می) به علت شوري زیاد(ها  شدن آمونیوم در این خاك معدنی

یابد و  بنابراین تولید نیترات، کاهش می. ها نیز بسیار کم است ها، فعالیت باکتري غلظت زیاد کلر در این خاك
هري کمبود نیتروژن را نشان ها، بیشتر به شکل نیترات است اغلب عالئم ظا درختانی که نیتروژن قابل جذب آن

 .دهند می
 هایی از اراضی بابلسر، جویبار، کیاکال،  مانند بخش(هاي شور که مشکل تنش مانداب نیز دارند  در خاك

معموال تهویه ضعیف، جذب نیتروژن را به شدت کاهش ) بهنمیر، ساري، زاغمرز و بهشهر در شرق مازندران
مصرف کند تا به پتانسیل ) پاشی عمدتا به شکل محلول(ود نیتروژن بیشتري دار باید ک در این شرایط، باغ. دهد می

 .عملکرد برسد
 یابد یا  هاي شور یا با آب آبیاري شور، متابولیسم نیتروژن به شدت کاهش می در درختان میوه با خاك

ژن در برگ بنابراین، غلظت کل نیترو. یابد در این شرایط، ساخت پروتئین به شدت کاهش می. شود مختل می
شود از  درختان تحت تنش شوري، شاخص مناسبی براي ارزیابی وضعیت نیتروژن درختان نیست و توصیه می

 . نیتروژن پروتئینی به عنوان شاخص استفاده شود
 باید پس از آبیاري انجام ) به شکل سرك و پخش در سطح خاك(ها  مصرف کودهاي نیتروژنی در این خاك

 . اي نیتروژنی قبل از آبیاري اجتناب شودشود و از مصرف سرك کوده
 هاي شور، براي تکمیل مصرف خاکی بسیار مفید است، به ویژه در مناطقی  پاشی نیتروژن در خاك محلول

 .که آب آبیاري شور است
 تر از سولفات آمونیوم است، اما در  در شرایط شوري کم و متوسط، مصرف نیتروژن به شکل اوره مناسب

 .شود توصیه می....) مانند نیترات آمونیوم و (، استفاده از کودهاي نیتراتی شرایط شوري زیاد
 تر فسفر محلول توسط  هاي شور به دلیل رسوب بیشتر فسفر در محلول خاك، نگهداري محکم در خاك

یابد بنابراین  ذرات خاك و همچنین رقابت یونی و کاهش رشد ریشه، دسترسی ریشه درختان به فسفر کاهش می
هاي غیر شور نیاز است تا حداکثر عملکرد حاصل  هاي شور، به مقدار بیشتري کود فسفر نسبت به خاك اكدر خ
 .شود
 هاي شور موجب  بنابراین مصرف پتاسیم در خاك. هاي شور، کمبود پتاسیم دارند معموال درختان در خاك

 .کاهش نسبت کلسیم به پتاسیم، منیزیم به پتاسیم و بهبود عملکرد خواهد شد
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  در برگ درختان میوه ) آهن، منگنز و روي(معموال با افزایش شوري خاك، غلظت عناصر کم مصرف
. شود یابد ولی این کاهش، چندان قابل مالحظه نبوده و در بیشتر موارد، منجر به بروز کمبود نمی کاهش می

 . ندارد بنابراین مدیریت مصرف کودهاي این عناصر نسبت به شرایط غیرشور، تغییرات چندانی
  

 مرکبات در خشکی تنش -10-2

 به آن دوام زمان مدت طول اساس بر )خشکی تنش( آب کمبود :مرکبات در خشکی از حاصل هايخسارت

 میزان آن، طی و است تابستان گرم روزهاي اواسط در اغلب موقتی کمبود.شودمی تقسیم دائمی و موقتی حالت دو

 گیاه در موقت پژمردگی اثرات بروز موجب که کندمی پیدا کاهش تعرق و تبخیر شدت بودن باال اثر در گیاه آب

 ممکن حالت این در و کندمی پیدا ادامه بیشتري زمان مدت براي خشکی )ماندگار( دائمی کمبود در. شد خواهد

 منفی تاثرا مرکبات، درختان رشدي مراحل تمام در تواندمی آبی تنش .برود بین از خشکی تداوم اثر در گیاه است

 تشکیل و گلدهی در زیادي اثر مرکبات درختان ریشه اطراف در آب کافی مقدار وجود. باشد داشته توجهی قابل

 کیفیت درخت، عملکرد ها،میوه درشتی در مهمی نقش میوه، و گل ریزش مناسب تنظیم با تواندمی و داشته میوه

 است موضوعی مرکبات، هايباغ در خشکی از وارده هايخسارت درجه .باشد داشته تاج نمو و رشد و میوه داخلی

 شرایط درخت، نموي و رشد مرحله شده، کشت گونه تاج، اندازه درخت، سن تنش، بروز زمان به زیادي بستگی که

 خشکی تنش مشابه اثراتی باشد، داشته باال دماي و خشک بادهاي از ترکیبی هرگاه .دارد منطقه خاك نوع و اقلیمی

 پیدا کاهش میوه کیفیت شدید، هايخشکی در. شد خواهد دیده دارند مرطوبی خاك که مرکباتی ايهباغ در حتی

. یابدمی کاهش شدت به عملکرد و کرده ریزش هامیوه دیگر، طرف از .شودمی معمول از کمتر آنها رشد و میکند
 شوري درجه تا است الزم ،اساس این بر و شد خواهد نیز خاك شوري سطح افزایش سبب آبیاري آب مقدار کاهش

 خود نوبه به تواندمی نیز آبیاري آب بودن شور که است ذکر به الزم .بگیرد قرار بررسی مورد مرتب طور به خاك

. شود بررسی مرتب و دورهاي صورت به نیز آب شوري باید بنابراین و شود خشکی به مربوط اثرات بروز باعث
 اقتصادي و مهم عوارض از یکی .شود مرکبات در خشکی تنش ایجاد باعث تواندمی آفتاب زیاد شدت همچنین

 عارضه این. است میوه برداشت از قبل ترکیدگی تشدید از عبارت مرکبات هايباغ در فصل اوایل خشکی از حاصل

- ترك هايمیوه که است بدیهی.  است بیشتر دارند پخت هايمیوه که هاییرقم همچنین و نافدار ارقام در بویژه
 هايمیوه به خسارت بروز موجب توانندمی انبار و باغ در قارچی هايآلودگی مهم منابع از یکی عنوان به خود خورده

تاثیر . داري در سرعت رشد میوه و اندازه نهایی میوه داردبه طور کلی مدیریت مصرف آب تاثیر معنی .شوند سالم
تنش آبی در طول . ا توجه به مرحله توسعه میوه داردتنش آبی در رشد و اندازه میوه به زمان و مدت تنش ب

بیشترین . شودداري در اندازه میوه میمرحله اول توسعه میوه موجب کاهش تشکیل میوه با کاهش غیر معنی
با توجه به مدت ( دهد و تنش آبی در طول این مرحلهافزایش اندازه میوه در طول مرحله دوم توسعه میوه رخ می

دوره کوتاه تنش آبی در اواخر بهار و اوایل تابستان . منجر به کاهش رشد و اندازه نهایی میوه شودممکن است ) آن
به هرحال افزایش سرعت رشد میوه با آبیاري پس از این فاصله کوتاه موجب . دهدسرعت رشد میوه را کاهش می

حله دوم توسعه میوه منجر به دوره طوالنی تنش آبی در طول مر. شودداري در اندازه میوه نمیکاهش معنی
  .کاهش اندازه نهایی میوه خواهد شد
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  خشکی تنش کاهش راهکارهاي
 با کاریزوسیترنج و رانگپورالیم ماکروفیال، ولکامریانا، الیم، رافلمون، مانند خشکی به متحمل هايپایه از استفاده -

 از و شودمی خشکی هايخسارت تشدید وجبم پونسیروس پایه از استفاده و آب و خاك بیماري، عوامل کردن رعایت

  دارند؛ قرار وسط حد در کلئوپاترا و ترویرسیترنج سیتروملو، نارنج، هايپایه لحاظ این
 آبیاري؛ سنتی هايروش جاي به فشار تحت آبیاري هايسیستم بردن کار به  -

 صبح؛ اوایل یا و غروب هنگام در ندرختا آبیاري شیبدار؛ هايزمین در درختان کاشت از قبل زمین بنديتراس  -

 آب؛ جذب در هاریشه کارایی بردن باال و درخت قدرت بهبود جهت کوددهی صحیح برنامه یک از استفاده  -

 ها؛میوه زودتر برداشت  -

 تنش کاهش و آفتابسوختگی از جلوگیري جهت درصد 5تا  4 غلظت با کائولین مانند سفیدکننده مواد کاربرد -

 .خشکی
  

  مرکبات درو یخبندان  سرما تنش - 10-3
هاي مرکبات و همچنین عالئم خسارت در میوه به ترتیب ها و گلبه طور کلی درجه حرارت بحرانی میوه، جوانه

هاي مختلف مرکبات به تنش سرما و همچنین تحمل ارقام و پایه. آورده شده است 40و شکل  67در جدول 
فقط رشدشان . درختان مرکبات یک خواب شناخته شده و پایدار ندارند اغلب)  68جدول ( یخبندان متفاوت است
ها، ارقام و حتی ها در بین باغزدگی میوهگراد در نقطه یخیابد و اختالف یک تا دو درجه سانتیدر زمستان کاهش می

طور نرمال کند درجه حرارت میوه بهکه درجه حرارت هوا در طول شب افت میهمچنان. بین درختان معمول است
در . باشدویژه درطول شامگاه میگراد بیشتر از درجه حرارت هوا بهکند و اغلب چند درجه سانتیدیرتر افت می

سرعت سرد شدن همچنین . بین درجه حرارت میوه و هوا بیشتر است) عقب افتادگی(تر، اختالف فاز هاي بزرگمیوه
زدگی و سرمازدگی سفید یا تشکیل نقطه شبنم هاي یخهستهزدگی نقش دارد و اهمیت غلظت در درجه حرارت یخ

تري از بخش درونی زدگی پایینهمچنین پوست میوه پرتقال درجه حرارت یخ. دهدروي سطح میوه را شرح می
گونه خسارتی در که هیچتواند در درون میوه رخ دهد بدون اینبنابراین خسارت سرمازدگی می. هاي تازه داردمیوه

  . ا بخش خارجی میوه مشاهده شودپوست ی
  

  هايها و گلها، جوانهوقتی که میوه (TC)درجه حرارت بحرانی میوه  - 67جدول 
  .کنندزدگی میمرکبات شروع به یخ

  )گراددرجه سانتی( درجه حرارت بحرانی  هاي مرکباتگونه
  - 9/1تا  - 4/1  هاي سبزپرتقال
  - 2/2تا  - 7/1  رسیدههاي نیمه فروت و نارنگیها، گریپپرتقال
  - 8/2تا  - 2/2  هاي رسیدهفروت و نارنگیها، گریپپرتقال

  - 4/1تا  - 8/0  لیموهاي رسیده
  - 9/1تا  - 4/1  )مترسانتی 2/1قطر بیشتر از (لیموهاي سبز 

  - 8/2  هاي لیموها و جوانهگل
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  عالئم خسارت سرمازدگی میوه -40شکل 

  
  ):ساعت 4حدود (هاي مختلف مرکبات  راي بافتب (TC) درجه حرارت بحرانی خسارت 

 )گراد سانتیدرجه  -5تا  -7/1(بالغ  هاي برگ .1

 )گراد سانتیدرجه  -7/6(در فصل زمستان  هاي چوبی و خشبی بافت  .2

 )گراد درجه سانتی -1/1(کامل نشده  هاي سرشاخه .3

 ) عملیات حفاظتی فعال تر سریعشروع (به سرما  تر درختان جوان حساس .4

 )تحمل بیشتر(و با قند بیشتر  تر بالغ ايه میوه  .5

 )تحمل بیشتر( تر هاي بزرگتر و با پوست ضخیم میوه  .6
 

در . شـود  گـراد میـوه مرکبـات خسـارت ایجـاد مـی       درجـه سـانتی   -4تا  -2به طور کلی در درجه حرارت بین 
کنـد و تلـخ    مـی هنگام بروز سرمازدگی، میوه ممکن است از نظـر ظـاهري تغییـري نکنـد امـا طعـم میـوه تغییـر         

زدگـی بـه    خسارت سرمازدگی و یـخ . شود هاي میوه می سرمازدگی موجب خروج آب و خشک شدن برچه. شود می
سوختگی یا پیچیـدگی موقـت ظـاهر     گراد به صورت آب درجه سانتی -7هاي مرکبات معموال در دماي حدود  برگ
امـا در  . هـا ظـاهر شـود    ختگی نـوك بـرگ  تواند به صورت سو اگر سرمازدگی شدید نباشد می). 41شکل ( شود می

هـا و   تواند موجـب خشـک شـدن شـاخه     می) گراد با توجه به رقم درجه سانتی -12تا  -6حدود (سرمازدگی شدید 
توانـد یـخ بزنـد و تشـکیل ایـن       هـا مـی   خسارت به تنه درختان شود، در این حالت شیره گیاهی و آب داخل سلول

خسارت به غشا و دیواره سـلولی شـود در نتیجـه بافـت پوسـت درختـان       بلورهاي یخ موجب ازدیاد حجم سلول و 
هاي درختان ایجاد شود و شـیره گیـاهی بـه بیـرون تـراوش       خسارت دیده و ممکن است شیارهاي در تنه و شاخه

تواند موجب خشک شـدن سرشـاخه هـا یـا کـل       زیادي شیارها می. یدآکند و اکسید شده و به رنگ تیره در می می
  . درخت شود
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  هاي مرکبات به سرما و یخبندان تحمل برخی ارقام و پایه - 68جدول 
  *تحمل به سرما و یخبندان

  تحمل  پایه  رقم
  زیاد  پونسیروس هاي انشو نارنگی

  دراگون فالینگ کامکوات

↓  
↓  
↓  
↓  
↓  

 سیتروملوها نارنج
  ها سیترنج هاي کلمانتین نارنگی
  نارنج هاي تامسون پرتقال

  کلوپاتراماندارین ونیهاي خ پرتقال
 یوزو هاي پیج نارنگی

  بکرائی تانجلوها
  ولکامریانا هاملین

 لمون راف فروت گریب

  ماکروفیال ها لمون
  کم  رنگپورالیم ها الیم

ن برداشت، زمان هرس و مدیریت کف باغ ها، زما بیماري اي، هاي تغذیه باشد ولی وجود نارهنجاري این ترتیب تحمل براي درختان بالغ سالم در شرایط یکسان می* 
  .تواند تا حدودي درافزایش تحمل یا حساسیت تاثیر داشته باشد می... و 

  

  
  عالئم خسارت سرمازدگی برگ مرکبات -41شکل 

  
 زدگی عالئم خسارت سرما و یخ

پژمـرده   و ظـاهري ) شل شدن(هاي درختان مرکبات در هنگام بروز سرماي شدید معموال حالت افتادگی  برگ 
هاي سـرمازده ابتـدا کمـی شـل      برگ. ها سخت و شکننده خواهند شد زدگی رخ دهد برگ کنند، اما اگر یخ پیدا می

شوند، اما اگر خسارت جدي رخ ندهد به تدریج تورژسانس خـود را بـه دسـت خواهنـد آورد و بازیـابی حاصـل        می
شوند و این عالئم با روزهـاي   ج جمع و خشک میاند، به تدری هایی که به طور شدید خسارت دیده برگ. خواهد شد

هـاي   در یخبندان. ها به آسانی خسارت خواهند دید ترین برگ جوان. شود گرم و آفتابی پس از یخبندان تشدید می
هـا خشـک    ها به طور شدید رخ دهـد، بـرگ   زدگی در سرشاخه اگر یخ. ها ممکن است از بین بروند شدید همه برگ

هـاي   ها و چوب ها باقی بمانند به هر حال، اگر آسیب وارده به سرشاخه ن هفته روي شاخهشده و ممکن است چندی
خسـارت سـرما در بازوهـاي اصـلی و تنـه      . کننـد  هاي آسیب دیده بالفاصله ریزش نمـی  بزرگتر، شدید نباشد برگ
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ه ویژه در هاي درختان، ب برخی قسمت. درختان ممکن است به شکل ترك خوردگی یا شل شدن پوست ظاهر شود
هـایی از   هـاي موضـعی بـه بخـش     خسـارت . ها و اتصاالت اصلی، حساسیت بیشتري به یخبندان دارنـد  نزدیکی گره

هـاي آسـیب دیـده     پوست تنه یا بازوهاي اصلی، اغلب ممکن است با گموز اشتباه گرفته شود زیـرا از ایـن قسـمت   
ات در مناطق مختلـف اسـتان مازنـدران    خسارت درختان مرکب  43و  42هاي  شکل. ممکن است صمغ ترشع شود

  .دهند را نشان می 1392در سرماي بهمن ماه سال 
  

 مراقبت از درختان خسارت دیده از تنش سرما و یخبندان 

انـد، بایـد    ها براي مراقبت از درختان مرکبات، که در اثر تنش سـرما یـا یخبنـدان خسـارت دیـده      دستورالعمل
دهد، وضعیت درختان در هنگام  زمانی از سال که تنش سرما یا یخبندان رخ می معموال. پذیر و متنوع باشد انعطاف

ها  اي بر نوع دستورالعمل خسارت و همچنین وضعیت آب و هوا بالفاصله پس از تنش سرمایی به طور قابل مالحظه
تـنش سـرما و    داران در زمان وقوع تنش، انجام برخـی کارهـا بالفاصـله پـس از     واکنش طبیعی باغ. گذارد تاثیر می

همچنین تعیین میزان خسـارت  . توان انجام داد یخبندان است، اما در واقع کارهاي بسیار محدودي در آن زمان می
ها ممکن است براي چندین ماه ادامـه داشـته    ها و شاخه مرگ سرشاخه. در زمان وقوع تنش تقریبا غیرممکن است

و سال پس از یخبندان، خسارت وجود داشـته باشـد کـه بـه     هاي شدید احتمال دارد تا حدود د در یخبندان. باشد
درختـان  . هاي نهفته در پوست و چوب است که ممکن است به زودي پس از یخبنـدان ظـاهر نشـود    علت خسارت

هـاي بیشـتري در طـول     اند باید مراقبـت  هاي آنها در اثر تنش سرمایی از بین رفته ها و شاخه مرکباتی که سرشاخه
  .  شندفصل بعد داشته با

  

 زدگی  مدیریت تغذیه وکوددهی درختان پس از سرما و یخ

کوددهی، باید در زمان مناسب و به طور منظم انجام شود، اما مقدار کود متناسـب بـا مقـدار خسـارت کـاهش      
به . هاي فرعی خسارت دیده باشند ها و شاخه کاهش در مقدار مصرف کود، زمانی باید انجام شود که سرشاخه. یابد
تـرین روش   مناسب. درختان در سال پس از تنش سرمایی کم باشد) میوه(رود بار  هایی که احتمال می ، در باغویژه

کوددهی براي درختان آسیب دیده این است که مقدار کل کود مورد نیاز در سه تا چهـار تقسـیط در طـول سـال     
رت شدید دیده است، به احتمـال زیـاد،   درختانی که اندام هوایی آنها خسا. مصرف شود) متناسب با فنولوژي رشد(

بنابراین، از مصرف مقدار زیاد و همچنـین، مصـرف یـک بـاره     . دهند شان را نیز از دست می بخشی از سیستم ریشه
عامل دیگري که در تعیین مقدار کود مصرفی براي این درختان اهمیـت  . کودهاي شیمیایی براي آنها اجتناب شود

 15تـا   10معمـوال درختـانی کـه    . تان خسارت دیده از تنش سرما و یخبندان اسـت دارد، عملکرد سال آینده درخ
اند، برنامه کوددهی باید در زمان مناسب و به طور مـنظم، مطـابق معمـول انجـام      شان را از دست داده درصد چوب

هنـد داشـت و   اي نخوا اند، معموال در سال بعـد میـوه   شان را از دست داده درصد چوب 60تا  50درختانی که . شود
تا کنون دستورالعمل مدون تحقیقاتی براي درختـان خسـارت   . ها باید متناسب با آن تغییر کند اي آن برنامه تغذیه

عالئم کمبود عناصر غذایی در درختان خسارت دیـده،  . دیده از تنش سرما و یخبندان در جهان تعریف نشده است
هـاي سـال جـاري  بـراي جبـران       زیـاد رشـد سرشـاخه    ممکن است به علت تخلیه عناصر غذایی ناشی از سـرعت 
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پاشی عناصر کـم مصـرف آهـن، روي، منگنـز و مـس در       بنابراین، محلول. شود هاي خسارت دیده، تشدید  سرشاخه
  .شود اي درختان توصیه می اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه براي بهبود رشد و وضعیت تغذیه

هـا و لخـت شـدن     هـاي جـوان و ریـزش بـرگ     ان، تلفات سرشـاخه معموال پس از تنش سرماي شدید و یخبند
بنابراین مدیریت مصرف عناصر غـذایی بـراي تجدیـد حجـم     . ها همچنان تا حدود دو ماه ادامه خواهد داشت شاخه

مـدیریت مصـرف نیتـروژن و پتاسـیم ایـن      . سایبان درختان تا زمانی که تاج درختان کامل شـود بایـد ادامـه یابـد    
هاي آنها خسـارت دیـده    هاي سال جدید ضروري است، زیرا درختانی که کل برگ زایش اندازه برگدرختان براي اف

 .   هاي با اندازه کوچک تولید کنند است تمایل دارند براي چندین سال برگ

 پس از وقوع سرما و یخبندان، از کوددهی درختان اجتناب شود تا مقدار خسارت درختان مشخص شود. 

 پاشی یا کـود خاصـی بـراي تحریـک رشـد،       د ندارد که درختان خسارت دیده به محلولتاکنون شواهدي وجو
 . بنابراین از مصرف کودها تا بازیابی و شروع رشد درختان اجتناب شود. پاسخ بدهند

 درصد باشد، ولـی تـنش سـرما در اوایـل فصـل       20هاي خسارت دیده یا ریزش کرده کمتر از  اگر مقدار برگ
و مقدار تشـکیل گـل و   ) هاي گل آغازي تا قبل از تمایز جوانه انگیزي، گل در زمان گل(د زمستان رخ داده باش

، مقدار مصـرف  )استان مازندران 1386مانند سرماي دي ماه سال (بینی شده در حد طبیعی باشد  میوه پیش
 . شود هاي گذشته توصیه می کودهاي نیتروژنی همانند مقدار معمول سال

 درصد باشد، ولی زمـان وقـوع سـرما در اواسـط      20ارت دیده یا ریزش کرده کمتر از هاي خس اگر مقدار برگ
احتمال تشکیل گل و میوه  بسیار کـم  ) هاي گل یا پس از آن تقریبا در زمان تمایز جوانه(فصل زمستان باشد 

بهمـن  اي شرق مازنـدران در سـرماي اواسـط     ها در مناطق جلگه مانند درختان تامسون ناول و سانگین(است 
شود از مصرف کودهاي شـیمیایی تـا شـروع رشـد و بازیـابی       لذا توصیه می). استان مازندران 1392ماه سال 

درصـد مقـدار    50پس از شروع رشد، مقدار کودهاي نیتروژنـی توصـیه شـده حـداکثر     . درختان اجتناب شود
 .  هاي معمول است مصرف در سال

 درصـد باشـد و تـنش سـرما در اواسـط فصـل        20کمتـر از  هاي خسارت دیده یا ریزش کرده  اگر مقدار برگ
ماننـد درختـان نـارنگی انشـوي میاگـاوا در منـاطق       (هاي گل رخ دهد  زمستان، ولی قبل از زمان تمایز جوانه

، مقدار تشکیل گـل و میـوه    )استان مازندران 1392اي شرق مازندران در سرماي اواسط بهمن ماه سال  جلگه
 . شود هاي قبل توصیه می اهد بود،  بنابراین، کوددهی در این درختان مطابق سالدر این درختان، طبیعی خو

 هـا آسـیب    ده و سرشـاخه  هـاي میـوه   هاي درختان کامال از بین رفته یا ریزش کرده باشند ولی چوب اگر برگ
تمـایز   آغـازي تـا قبـل از    انگیزي، گل در زمان گل(باشند و تنش سرما در اوایل فصل زمستان رخ دهد   ندیده
مانند سـرماي دي مـاه   (بینی شده در حد طبیعی خواهد بود  ،  مقدار تشکیل گل و میوه پیش)هاي گل جوانه
 10، بنابراین مقدار کل کودهاي نیتروژنی توصیه شده براي این درختـان حـدود   )استان مازندران 1386سال 

 .هاي معمول است درصد بیشتر از سال 20تا 

 هـا آسـیب    ده و سرشـاخه  هاي میـوه   از بین رفته یا ریزش کرده باشند، ولی چوبهاي درختان کامال اگر برگ
هاي گل رخ دهد بـه احتمـال    باشند و تنش سرما در اواسط فصل زمستان، قبل از تمایز جوانه  چندانی ندیده

 ماننـد درختـان نـارنگی پـیج در    (بینی شده در حد طبیعی خواهـد بـود    زیاد، مقدار تشکیل گل و میوه پیش
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و مقدار کل کودهاي نیتروژنی مصرفی در آن سال باید حـدود  ) استان مازندران 1392سرماي بهمن ماه سال 
هـاي   اما اگر این تنش سرما و یخبندان، پس از تمایز جوانـه . هاي معمول باشد درصد بیشتر از سال 20تا  10

ننـد درختـان تامسـون نـاول و     ما(گل باشد به احتمال زیاد، مقدار تشـکیل گـل و میـوه نـاچیز خواهـد بـود       
، بنابراین، مقدار کل کودهاي نیتروژنـی مصـرفی   )استان مازندران 1392ها در سرماي بهمن ماه سال  سانگین

 .هاي معمول گذشته باشد درصد مصرف سال 50در آن سال باید حداکثر، 

 ر مصـرف کـود بایـد    هاي درختان کامال از بین رفته و چوب درختان نیز خسـارت دیـده باشـد مقـدا     اگر برگ
. توصیه عمومی این است که مقدار مصرف کود، متناسب با مقـدار خسـارت چـوب کـاهش یابـد     . کاهش یابد

درصـد   50درصد خسارت دیده، مقدار مصرف کود نیـز بایـد حـدود     50براي مثال، اگر میزان چوب درختان 
 .کمتر از حالت معمولی باشد

 د به طوري که، بازوهاي اصلی از بـین برونـد، مصـرف کودهـاي     اگر درختان به طور شدید خسارت دیده باشن
نیتروژنی باید به مقدار زیادي کاهش یابد تا زمانی که درختـان دوبـاره اسـکلت سـاختمانی خـود را تشـکیل       

 . دهند

 زدگـی   زدگی شدید نباید کوددهی یا آبیـاري شـوند تـا میـزان خسـارت یـخ       به طور کلی، درختان پس از یخ
هاي مختلف درختان بارده با یک برنامه  عناصر ذخیره شده در اندام. اره کامال مشهود شودمشخص و رشد دوب

جدیـد حرکـت    (shoot)هـاي   ها و شـوت  توانند به برگ کوددهی منظم به ویژه، پس از صدمه شدید چوب می
با خسـارت  هاي مرکبات  هاي معمول گذشته، براي باغ درصد نیتروژن توصیه شده در سال 50بیشتر از . کنند

همچنین مصـرف خـاکی کودهـا    . شود توصیه نمی) که محصولی در سال بعد نخواهند داشت(زدگی  شدید یخ
براي درختان بارده در اولین فصل پس از یخبندان، اگر درختان در سال قبل از یخبندان، کود کافی دریافـت  

زدگی در آنهـا متوسـط    که خسارت یخ) ساله 4تا  2(اما براي درختان غیر بارده . کرده باشند، ضروري نیست
 .شود است مصرف کودهاي شیمیایی در شروع فصل زراعی پس از یخبندان توصیه می

 
 زدگی مدیریت آبیاري درختان خسارت دیده پس از سرما و یخ

    اگر تنش سرمایی یا یخبندان در زمستان رخ دهد، از آبیاري درختان آسیب دیده در صورت گرم شـدن هـوا
معموال آبیاري درختان خسارت دیده پس از تنش، فعالیـت و رشـد جدیـد درختـان را تشـدید      . اجتناب شود

 .هاي احتمالی بعدي آسیب ببینند کند که ممکن است از سرما یا یخبندان می

       اگر تنش سرما و یخبندان در اواخر زمستان یا اوایل بهار رخ دهد و رطوبت خـاك نیـز کـافی باشـد، توصـیه
حد امکان به تاخیر بیافتد به این امید که، رشد جدید نیز تا حدودي با تـاخیر شـروع شـود     شود آبیاري تا می

 .هاي احتمالی کم شود تا خطر سرما و یخبندان

 زیرا تنش آبی در ایـن زمـان، تنهـا    . با شروع رشد جدید در درختان خسارت دیده، از تنش آبی اجتناب شود
 .    ها خواهد شد چه ها و کاهش تشکیل میوه زش گلموجب تاخیر در تکمیل رشد جدید، افزایش ری

 یابد، بنـابراین نیـاز    ها به شدت کاهش می هایشان ریزش کرده است، مقدار تعرق از برگ در درختانی که برگ
 .یابد آبی درختان نیز به مقدار خیلی زیادي کاهش می
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 ي آب ممکـن اسـت موجـب افـزایش     در مقابل، زیاد. آبیاري زیاد موجب بازیابی سریعتر درختان نخواهد شد
 .هاي عامل پوسیدگی ریشه و در نتیجه آسیب به ریشه درختان شود جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم

 تا زمـانی کـه درختـان بـه حالـت      (شود  آبیاري، با حجم آب کمتر در هر آبیاري و با فراوانی کمتر، توصیه می
هاي  هاي معمول در سال ی، آبیاري نیز، مطابق روشپس از برگشت درختان به حالت طبیع). طبیعی برگردند
 .  قبل انجام شود

 
 زدگی  مدیریت هرس درختان مرکبات و هرس درختان خسارت دیده پس از سرما و یخ

به طور کلی، درختان مرکبات در شمال کشور نباید قبل از اسفند ماه هرس شوند و هرس درختان جـوان بایـد   
هـرس  (دهـد   هرس زود هنگام در زمستان، مقاومت به سرماي آنهـا را کـاهش مـی   . دبعد از درختان بالغ انجام شو

و در مقابل، برداشت میوه موجـب القـاي خـواب یـا کـاهش فعالیـت در       ) شود موجب القاي بیداري در درختان می
 در طول فصل زمستان، هرس تحمل بـه سـرماي  . دهد شود و مقاومت به سرماي درختان را افزایش می درختان می

بنابراین در زمانی که احتمال خطر سرما وجود دارد از هرس . دهد روز کاهش می 15درختان را حداقل براي مدت 
بـه  (دهی ضـعیف   هاي گل و همچنین گل سرما و یخبندان بعد از هرس، موجب کاهش تشکیل جوانه. اجتناب شود

چنین ممکن است موجب ریزش بـرگ  سرما و یخبندان، هم. شود می) هاي گل ضعیف علت کاهش ماندگاري جوانه
هاي  دهی، زمانی که جوانه هرس دیر هنگام درست قبل از گل. هاي یک ساله و خسارت به پوست آنها شود در فلش

هاي گل به تنش سـرما   ها مشاهده شود، نیز موجب کاهش تحمل جوانه گل، متورم و بافت سبزرنگ در نوك جوانه
دهی و مدت کوتاهی بعد از آن، منطقی نیست، اما اثـر چنـدانی در    ل گلهرس درختان در طو. شود و یخبندان می

روز قبـل از احتمـال شـروع سـرما و یخبنـدان       15شـود حـداقل    بنابراین، توصیه مـی . ها ندارد رشد درخت و میوه
زمستانی، برداشت کامل میوه درختان انجام شود و تا رفع کامل خطر سـرما و یخبنـدان زمسـتانه از انجـام هـرس      

هاي مـرده درختـان    شود از هرس چوب اگر تنش سرمایی و یخبندان در زمستان رخ دهد، توصیه می. اجتناب شود
این تاخیر در انجام هرس، به ایـن دلیـل اسـت کـه تعیـین      . اند تا اواخر بهار اجتناب شود اي که خسارت دیده بارده

بنـابراین در صـورت هـرس زود هنگـام،     . مقدار واقعی خسارت تا زمان کامل شدن رشد جدید، بسیار مشکل اسـت 
بـردار   گیر و هزینه هاي مرده را، چند بار تکرار کنند که وقت داران مجبور شوند عملیات هرس چوب احتمال دارد باغ

هـاي   همچنین باید توجه داشت که هرس باید روي چوب زنده انجام شود و پس از انجام هرس، تمـام چـوب  . است
  .  غ خارج شوندهرس شده، بالفاصله از با

 
 زدگی  هاي خسارت دیده پس از سرما و یخ هاي هرز در باغ ها و علف مدیریت آفات، بیماري

هـاي   داران باید دقت کنند که هیج یـک از جهـش   درختان، باغ  پس از خسارت شدید و تلفات زیاد شاخ و برگ
ان مرکبات سه تا چهار جهش رشدي معموال در سال پس از یخبندان، درخت. رشدي را از دست ندهند) هاي فلش(

. هاي رشدي بسـیار ضـروري اسـت    ها براي حفظ این جهش خواهند داشت، مدیریت دقیق مبارزه با آفات و بیماري
هاي هرز پس از خسارت سرما و یخبندان، براي بهبود مـدیریت آبیـاري و تغذیـه درختـان و      همچنین کنترل علف

هاي هرز به شدت، بـراي جـذب آب و عناصـر     زیرا علف. شود ن توصیه میهمچنین بهبود روند بازیابی سریع درختا
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یابـد و   هاي هرز پس از خسـارت بـاغ، ناگهـان افـزایش مـی      معموال جمعیت علف. کنند غذایی با درختان رقابت می
ت هاي هرز مواجه شوند که کنترل آنها مشکل است، بنـابراین دقـ   هاي جدیدي از علف داران با گونه ممکن است باغ

  . شود و مدیریت مناسب براي کنترل، توصیه می

  

  
  در مناطق غرب مازندران 1392خسارت شدید درختان مرکبات ناشی از سرما و بارش برف در سال  -42شکل 

  

  
 )شیرگاه(در مناطق شرق مازندران  1392خسارت شدید درختان مرکبات ناشی از سرما و بارش برف در سال  -43شکل 

  
  زدگیاي حفاظتی براي سرمازدگی ویخه از روش اي خالصه
 هاي غیرفعال  روش)passive protection :(   شـود   عملیاتی که قبل از فصل سرما یا وقوع سـرما انجـام مـی

   .)براي اجتناب یا کاهش نیاز به عملیات فعال(

 محل احداث باغ  
 مدیریت زهکشی هواي سرد 
 انتخاب پایه و رقم 
  هرز و گیاهان پوششی کف باغ ايه علف(تمیز کردن کف باغ( 
  در پاییز(اجتناب از مصرف مواد آلی در سطح خاك( 
 اجتناب از شخم زدن کف باغ در اواخر پاییز 
 جهت زهکشی هواي سرد(دار هاي شیب عدم احداث دیوار یا پرچین در پایین شیب در باغ(  
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 یا کاهش نفوذ هواي سردمانع (افزایش تراکم پرچین در سمت ورود هواي سرد یا  احداث دیوار(  
 زهکشی مناسب هواي سرد(هاي پایینی درختان  هرس شاخه( 
  روز قبل از وقوع سرما 4تا  2(آبیاري کف باغ( 
  شود هرس زود هنگام موحب القاء بیداري و افزایش حساسیت درختان به سرمازدگی می(زمان هرس ( 
  شود در  خواب و کاهش فعالیت  درختان میالقاء  برداشت قبل از شروع فصل سرما موجب(زمان برداشت

 ) یابد نتیجه حساسیت به سرمازدگی کاهش می
 هـاي مازنـدران، کـاهش     به ویژه در سطح خاك بـاغ (هاي گیاهی عدم استفاده از مالچ پوششی و باقیمانده

 )نفوذ گرما
  رنگ تنه درختان و پوشش تنه درختان با مواد عایق 
 هاي فعال  روش)active  protection( 

 هیترها 
 بادي  هاي ماشین 
 زهکشی مناسب هواي سرد(هاي پایینی درختان  هرس شاخه( 
 ها پاش آب  
 آبیاري سطحی 

  غرقابی 
 فارو 

  هاي عایق فوم(کاورها( 
 روش ترکیبی  

 
  :اي باید مد نظر قرار دهند مواردي که باغداران و کارشناسان باید در هر منطقه خالصه
 انجام شودو متناسب با منطقه ور علمی محل احداث باغ و طراحی آن به ط. 
 نوع جبهه سرما اطالع از پیش بینی 

 یخبندان انتقالی یا سرمازدگی تشعشعی  
 اطالع از نقطه شبنم  
 توسط سازمان هواشناسی، سازمان جهاد کشاورزي، کشت و (هاي منطقه  نصب وسایل پایش حرارت در باغ

  ... ) ه، اتحادیه باغداران یا باغداران بزرگ و صنعت
 تیرك اینورس  
 ترمومترها در کل باغ  

 مالحظات اقتصادي  
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وقوع سرما و (داران مرکبات در زمان وقوع سرما و یخبندان باید مد نظر قرار دهند  خالصه مواردي که باغ
  )یخبندان در پایان فصل رشد و زمان حداقل فعالیت

شـود از مصـرف    سرما و یخبندان توصـیه مـی   در روزهاي سرد قبل از وقوع، در طول رخداد و پس از رخداد .1
، اسیدهاي آمینه، مواد محـرك رشـد، اسـیدهاي    ....)مانند کود پتاسیم، کلسیم، روي و (کودهاي شیمیایی 

 .هیومیک و غیره خودداري شود
ود از شـ  استرس در زمان سرمازدگی وجود نـدارد لـذا توصـیه مـی     شواهدي از تاثیر مثبت مصرف مواد آنتی .2

 .  خودداري شودمصرف آنها 
ردگی درختان میوه، صحت علمـی نـدارد لـذا     استفاده از مواد ضد یخ براي کاهش خسارت سرمازدگی و یخ .3

 .شود از مصرف آنها اجتناب شود توصیه می
هاي خسارت دیده، نرم شدن بافت پوست میوه و همچنین تلـخ شـدن گوشـت میـوه      از عالئم ظاهري میوه .4

)pulp ( است از زمان سرمازدگی و یخبندان تا چندین روز پس از سرما و یخبندان است و این عالئم ممکن
 ).روز 5تا  3حداکثر (ظاهر شوند 

ضـرورتی نـدارد کـه    . هاي آسیب دیده در اثر تنش سرما و یخبنـدان خـودداري شـود    از هرس فوري شاخه .5
باشند که مـانع عملیـات   هاي آسیب دیده بالفاصله هرس و از باغ خارج شوند، مگر این که آنقدر زیاد  شاخه

 .و تردد در باغ شوند
هـاي پوسـت    ناشـی از آسـیب دیـدن سـلول      فـروت  هاي ارقام پرتقال، نارنج، تانجلو و گریـپ  تلخ شدن میوه .6

ها خاصیت تراوایـی خـود را از دسـت داده و نفـوذ زیـاد مـاده        که این سلول طوري است به) فالیودو(خارجی
و سپس به ) آلبدو(به بافت سفید رنگ پوست میانی ) فالیودو(ارجی نارنجین از بافت نارنجی رنگ پوست خ

 .افتد اتفاق می) pulp(گوشت میوه 
هـاي پوسـت خـارجی و نفـوذ زیـاد مـاده        هاي ارقام لیمو و الیم، ناشی از آسیب دیدن سلول تلخ شدن میوه .7

 .شدبا لیمونین از بافت پوست خارجی با بافت سفید رنگ پوست و سپس به گوشت میوه می
 .شوند میوه ارقام نارنگی به علت نداشتن نارنجین، در اثر خسارت سرمازدگی و یخبندان تلخ نمی .8
هـا روي درخـت تـاثیري در کـاهش      پذیري ندارند و نگهـداري آن  هاي رسیده تلخ شده قابلیت برگشت میوه .9

 .ها ندارد تلخی این میوه
هـا روي   شده برداشت شوند ماندن ایـن میـوه  هاي تلخ  شود میوه پس از تنش سرما و یخبندان، توصیه می .10

 .تواند در کاهش محصول سال بعد تاثیر داشته باشد درختان، می
هاي ریزش کـرده در زیـر سـایبان و     آوري میوه شود باغداران نسبت به جمع پس از تنش سرما، توصیه می .11

 . همچنین در سطح باغ اقدام نمایند
 .تر هستند سرمازدگی و یخبندان حساسهاي درشت به  هاي ریز نسبت به میوه میوه .12
داران  باشد بنـابراین بـه بـاغ    صبح می 6شب تا  3در سرمازدگی تشعشعی، سردترین زمان از حدود ساعت  .13

 .هاي پایانی شب انجام دهند شود بیشترین عملیات فعال را در ساعت توصیه می
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امـا ایـن   .ترنـد  و یخبنـدان حسـاس  هاي کامال رسیده، به سرمازدگی  هاي سبز و نارس نسبت به میوه میوه .14
 .   ها ایجاد شود هاي نارس تلخ شده در صورت ماندن روي درخت، ممکن است بهبود جزئی در تلخی آن میوه

هاي سمت رو به باد درختان، خسـارت و آسـیب بیشـتري     ها و میوه در سرما و یخبندان انتقالی، سرشاخه .15
 .خواهد دید

هـاي بخـش بـاالیی تـاج درختـان و       هـا و میـوه   خسارت به سرشاخهدر سرما و یخبندان تشعشعی، احتمال  .16
 .همچنین بخش پایینی تاج درختان بیشتر است

ترین بخش به سرمازدگی و یخبندان است لذا اگر ظاهر میوه سـالم   دار، ناف میوه حساس هاي ناف در میوه .17
تقریبـا سـالم و قابلیـت    تلخی ناف هم بررسـی شـود اگـر تلـخ نباشـد میـوه       . و طعم آن نیز تلخ نشده باشد

 . انبارداري خواهد داشت
باز شود اگر بافـت  ) بدون فشردن(هاي در معرض خسارت سرما و یخبندان، پوست میوه به آرامی  در میوه .18

میوه آسیب دیده و قابلیت انبارداري نخواهـد  ) 44شکل (تغییر رنگ داده باشد ) پوست داخلی(سفید رنگ 
قابلیـت  ) 45شـکل  (وري وارد بازار شود ولی اگر تغییر رنگ نـداده باشـد   خ شود براي تازه داشت توصیه می

 .   انبارداري خواهد داشت
هاي درختان هنـوز   اگر سرما و یخبندان همراه با ریزش برف باشد و این بارش برف در زمانی باشد که میوه .19

ها جمع شود  که برف روي شاخه طوري به(متر باشد  سانتی 10اند اگر ارتفاع بارش برف بیشتر از  برداشت نشده
تجمع برف روي . ها ریخته شود ها از روي سرشاخه شود برف ، توصیه می)ها شود و موجب خم شدن سرشاخه

ها و بازوهاي فرعی و حتی اصلی شود  ها در این زمان، ممکن است موجب شکستگی شدید سرشاخه سرشاخه
اما اگر ریزش برف پس از برداشت ). هاي ناول نین پرتقالهاي کلمانتین و پیج و همچ به ویژه در ارقام نارنگی(

 . ها دارند میوه رخ دهد درختان تحمل بیشتري براي نگهداري برف روي سرشاخه
هاي انتقالی که معموال همراه با ریزش برف است تا زمانی که ریزش بـرف ادامـه دارد    در سرما و یخبندان .20

ب پس از توقف ریـزش بـرف و صـاف شـدن هـوا، معمـوال       اما در ش. احتمال سرمازدگی بسیار ضعیف است
شـود   لذا توصـیه مـی  . سرمازدگی تشعشعی رخ خواهد داد بیشترین خسارت در این زمان حادث خواهد شد

 .داران عملیات فعال مناسب در این زمان انجام دهند باغ
در (گرما از زمـین   کند و از خارج شدن تواند به عنوان یک عایق عمل  وجود برف در روي سطح زمین می .21

کنـد و ایـن حالـت، بـراي      جلوگیري مـی ) آسمان(هاي باالیی جو  و انتقال آن به الیه) سرمازدگی تشعشعی
توانـد سـرمازدگی را کـاهش یـا مـانع از       ها و گیاهانی که زیر برف مدفون شده باشند مفید است و می نهال

ها یـا درختـان    زمین را پوشانده باشد و نهال شود، این در حالتی است که برف کامال سطح ها  سرمازدگی آن
کـه سـطح    علت این ها پوشانده باشد به ها و سرشاخه اما اگر برف فقط روي برگ. زیر برف مدفون شده باشند

لذا در هنگام نشسـت زیـاد بـرف    . ها بدون پوشش است تلفات انرژي ادامه خواهد داشت ها و شاخه زیر برگ
داران نسبت بـه روبیـدن    شود باغ ها، توصیه اکید می ها و شاخه ن سرشاخهها و احتمال شکست روي سرشاخه

 .ها از تاج درختان اقدام کنند برف
شـکل عـایق عمـل کـرده و      ها در زیر برف مدفون شـوند ایـن بـرف بـه     در صورتی بارش برف زیاد و نهال .22

 .وددهد بنابراین ضرورتی ندارد که برف کنار زده ش ها را کاهش می سرمازدگی نهال
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ناول  تغییر رنگ بافت سفید رنگ پوست داخلی میوه پرتقال تامسون - 44شکل   

)شهر جاده نظامی قائم(در اثر خسارت سرما و یخبندان پرتقال   
 
 

 
عدم تغییر رنگ و سالم بودن بافت سفید رنگ پوست داخلی میوه -45شکل   

)دکوه شمالیسوا(ناول دو روز پس از تنش سرما و یخبندان  پرتقال تامسون   
  

  و مدیریت آنها به منظور تولید محصول گواهی شده زامعرفی عوامل زنده خسارت -11
 هاي کنترل آنهافون آفات محصول در ایران و شیوه

  .  باشندها میها، پروانه مینوز، کنهآلرودها، شپشک ها،ترین آفات پرتقال عبارتند از شتهمهم
  تریپس مرکبات

  Thyanoptera: راسته
    Thripidae :خانواده

                 Scirtothrips citri (Moulton, 1909): نام علمی آفت

            تریپس مرکبات: نام عمومی 
هاي جوان که هاي جوان و یا سرشاخههاي خود را در نسوج برگتخم

ها پوره. گذارندها میدهنده روي آن قرار دارند و حتی داخل میوههاي گلجوانه
  .کندهفته یکبار یک نسل ایجاد می 2- 3این آفت هر . کنندقطعات دهانی مکنده خود از شیره گیاهی تغذیه می با

  اتتریپس مرکب -46شکل 
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  شته سبز مرکبات -47شکل 

هاي جدید که حامل گل و میوه ها و سرشاخهتریپس روي مرکبات بیشتر حمله به جوانهخسارت  :خسارت
در  .کنندهاي گل ریزش مید جوانهشوها متوقف میهاي جوان رشد شاخهبر اثر تغذیه از برگ. باشدهستند، می

هاي در اي و یا لکههاي چوب پنبهها تشکیل شوند آثار خسارت به صورت حلقهها باز شده و میوهکه شکوفهصورتی
  .شودناحیه دم میوه مشخص می

از  سمپاشی درختان بالفاصله بعد از گل دهی در باغات داراي سابقه آلودگی و یا مشاهده آفت با یکی :کنترل
  .ترکیبات نفوذي یا سیستماتیک فسفره صورت گیرد

  

  شته هاي مرکبات
  Homoptera: راسته

                 Aphididae: خانواده
  Aphis spiraecola Patch: نام علمی آفت

   شته سبز مرکبات: نام عمومی
                    

این حشره دو میزبانه و دوجنسی می باشد اما تا بحال فرم جنسی آن 
در تمام طول سال به فرم غیر جنسی روي مرکبات . ندرت دیده شدهبه 

  .کنندفعالیت می
ترین آثار خسارت موجب پیچیدگی برگ در مهم. باشدآفت مهم مرکبات در نقاط مختلف جهان می :خسارت

. شونداین شته معموالًدر سطح زیرین برگ ها مشاهده می. هاي تازه رشد کرده می شودهاي جوان و برگسرشاخه
. شوند هاي آلوده نیز اغلب کوتاه و پیچیده می دهند و شاخه حالت شاداب و چرب خود را از دست می  هاي آلوده،برگ

این آفت وقتی با تراکم زیاد . شود بینند و رشد آنها بشدت متوقف می درختان جوان از این آفت خسارت شدید می
هایی که روي درخت باقی  عالوه باعث تغییر شکل در میوهب. گردد هاي کوچک می باشد باعث ریزش گل و میوه

   .این شته بعنوان ناقل بیماري پسوروز گزارش گردیده است. گردد مانند می می
  

  Toxoptera aurantii (Fonscolombe) : نام علمی آفت
  شته سیاه مرکبات: نام عمومی

یش در باغ ها این شته نیز در اکثر نواحی مرکبات خیز یافت می شود و کم و ب
                                                                                        .کندمرکبات ایجاد خسارت می

  

   Mysus persicae (Kole.): نام علمی آفت
  شته سبز هلو: نام عمومی

  . شودروي مرکبات به حالت غیر جنسی در تمام طول سال مشاهده می

  شته سیاه نارنگی - 48شکل 
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شود و از نظر  ها دیده می هاي متعددي از گیاهان علفی، درختان و درختچه شته بر روي گونهاین  :خسارت
این حشره در اغلب مناطق مرکبات نیز دنیا مشاهده شده . العاده دارد هاي ویروسی اهمیت فوقانتقال بیماري

اري ویروسی که توسط این نوع بیم 60. کنند ها پیچیدگی پیدا می هاي جوان و سرشاخهدر اثر تغذیه برگ. است
  .شود گزارش شده است شته منتقل می

  

          
  شته سبز هلو روي نارنگی -49 شکل

  

   ,Aphis citricola Van Der Goot: نام علمی آفت
  اي مرکباتشته قهوه: نام عمومی

  .باشدمی) بیماري غم( Tristezaاز ناقلین عمده بیماري ویروسی 
غات مرکبات دیده شده است که بدلیل کم اهمیت بودن آنها فقط به ذکر اسم آنها هاي دیگري نیز در با شته

  .شود اکتفا می
  شته جالیزAphis gossypii 
 زمینی  شته سیبMacrosiphum solanifolii 
  شته پیچکMysus convol vuli 
  شته سیاه شبدرAphis medicaginis (Koch) 
  شته سیاه باقالAphis fabae    

 DF50%در هزار  و پیریمکارب  Ec 57%  5/2-2ماالتیون   :هاي ذکر شده شتهتمامی گونهکنترل براي 
   )هاهاي انتهایی جوانهاز برگ% 25استفاده از هر دو سم در صورت پیچیدگی (در هزار  7/0-5/0
  

  آلرودهاي مرکبات
  Homoptera: راسته 

  Aleurodidae: خانواده
  Aleurolobus milotivus and  Aleuroclava pongamiae : نام علمی آفت

، پیش شفیره، شفیره و حشره کامل باشد و این حشره )سه سن(این حشرات داراي مراحل زیستی تخم، پوره  
  .و ایجاد خسارت می نماید در باغاتی که فاصله و اصول صحیح باغبانی در آن رعایت نشده شیوع دارد

            . باشد اصول مدیریت انبوهی این آفت می اصالح باغات قدیمی و بازسازي آنها از :کنترل
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  سپردار قهواي مرکبات
  Homoptera: راسته

  Diaspididae: خانواده
  .Chrysomphalus dictyospermi Morg: نام علمی آفت

ترین آفات مرکبات در ایران است و عالوه بر مرکبات، این حشره از مهم
جمله چاي، شمشاد، نخل، برگ نو به عده زیادي از گیاهان همیشه سبز از 

  .و توت خسارت وارد می کند
  

از شیره گیاهی تغذیه نموده و بدینوسیله   این حشره خرطوم بلند خود را در نسج گیاه فرو برده و مرتباً :خسارت
آنها بین درختان مرکبات نارنج و پرتقال و بعد از . گردد باعث زرد شدن و ریزش شدید برگ و کوچک ماندن میوه می

درختان آفت زده ضعیف و . گرددنارنگی بیش از سایر انـواع مورد حمله این آفت واقع شده و شدیداً آلوده می
 .مقاومت آنها در برابر سرما کم خواهد شد

 ECدر هزار، کلر پیریفوس  EC 47% 2-5/1درصد، اتیون  O 80% 5/1روغن امولسیون شونده  :کنترل

در هزار، پیري پروکسی فن  EC 57% 5/2-2در هزار، ماالتیون  EC 60% 1ون در هزار، دیازین 5/1- 2 40.8%
EC 10% 7/0-5/0  در هزار، بوپروفزینSC40% 75/0-5/0  در هزار، استامی پریدSP 20% 5/0  در هزار و

  در هزار  SC 10% 75/0اسپیروتترامات 
  : نکات قابل توجه

 هاپوره% 60 سموم ذکر شده بر اساس موازین پیش آگاهی ویا ظهور 
 مصرف سموم ذکر . پاشی منوط به توصیه کارشناسان منطقه است در مناطق مرکبات خیز جنوب هر گونه سم

 .درصد انجام شود 5/0- 1شده همراه با روغن 
 پس از سپري شدن اوج سرماي زمستان و قبل از بیداري درختان دز مصرف روغن : پاشی زمستانهروغن

 .باشدکمتر از روغن معمولی می% 25امولسیون شونده بدون آب 
 از کاربرد پیري پروکسی فن در جوار درختان توت و نوغان خیز جلوگیري شود. 
 استامی پرید اختصاصاً جهت کنترل بالشتک مرکبات ثبت شده است . 
  مبارزه بیولوژیک برا یشپشک آردآلود با استفاده از کفشدوزك کریپتولموس با توجه به دستورالعمل و براي
 .پشک استرالیایی با استفاده از کفشدوزك ودالیا با توجه به دستورالعمل انجام شودش
 گرددتر پیشنهاد میانجام تحقیقات براي دستیابی به سموم مناسب.  
  

  سپردار قرمز مرکبات
  Aonidiella aurantii Maskell: نام علمی آفت

ها از بدن حشره ماده شده و در حقیقت پوره ها قبل از خروج از بدن تفریخزا است یعنی تخماین آفت زنده
  . شوندخارج می

سپردار قهوه اي مرکبات - 50 شکل  
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این آفت نسبت به سپردار قهوه . لیموترش و گریپ فروت از حساس ترین مرکبات نسبت به این آفت هستند
  . اي مرکبات و شپشک واوي مرکبات در درجه سوم اهمیت قرار دارد

  

  
  سپردار قرمز نارنگی -51 شکل

  

خشکیدن . کنندشوند و در صورت حمله شدید خزان میها زرد میت این حشره برگدر اثر فعالی :خسارت
شود و در هاي اصلی نیز خشک میدر صورت عدم کنترل شاخه. باشدسرشاخه ها نیز از دیگر عالئم خسارت می

ی کند یعنی وقتهاي درخت حمله میاین آفت به تمام قسمت. شودها میصورت حمله آفت موجب ریزش میوه
ها نشانه آن است که کند، زردي برگبزاق آن در داخل نسج گیاهان تزریق شود، ایجاد اختالل فیزیولوژیک می

  .کندهاي درخت گسترش پیدا میاین اختالل سیستمیک بوده و با شیره گیاهی در تمام قسمت
  . شوداي براي این آفت نیز توصیه میموارد توصیه شده براي مدیریت سپردار قهوه :کنترل

  

  سپردار زرد مرکبات
  Aonidiella citrina (Coquillet): نام علمی آفت

هاي جوان و در قسمت ها روي سرشاخهاین آفت بیشتر در سطح زیرین برگ
  .فوقانی درخت دیده می شوند

هاي سبز و  سپردار روي برگ، میوه و در آلودگی شدید روي ساقه :خسارت
ها و جایی که شیره د و اغلب در پشت برگکن جوان انواع مرکبات زندگی می

ریزند و درخت ضعیف و  ها می ها زرد و میوهدر نتیجه حمله شدید برگ. نماید مکد رنگ برگ را زرد می گیاهی را می
  .یابد میزان محصول کاهش می

  .شوداي براي این آفت نیز توصیه میموارد توصیه شده براي مدیریت سپردار قهوه :کنترل
  

  ر شرقی مرکباتسپردا
  .Aonidiella orientalis Newst: نام علمی آفت

این آفت بیشتر در باغ هایی که هرس منظم ندارند و درختان داراي شاخ و 

  سپردار زرد -52شکل 

شرقی سپردار  -53شکل   
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این آفت بیشتر در قسمت هاي درخت و نزدیک به . شوند و ایجاد خسارت می کنندبرگ انبوه هستند مشاهده می
  .سطح زمین مستقر هستند

هاي جوان  شاخه و میوه فعالیت داشته و با استقرار بر روي دم میوه و میوه  روي برگ، این آفت :خسارت
خسارت اقتصادي این حشره از نسل سوم شروع  .گردد هاي نارس می سبب بد شکلی، بدمزگی و ریزش میوه

سپردار قرار هاي مرکبات به یک شدت مورد حمله این  دهد که همه گونه هاي انجام شده نشان می بررسی. شود می
  .گیرند لیموشیرین، گریپ فروت و نارنگی به ترتیب با شدت بیشتري مورد حمله این آفت قرار می. گیرند نمی

  .شوداي براي این آفت نیز توصیه میموارد توصیه شده براي مدیریت سپردار قهوه :کنترل
  
  سپردار مارچوبه یا سپردار خرزهره 

  .Aspidiotus hederae Well: نام علمی آفت
اي زیادي از درختان میوه، زینتی و گیاهان حشره است پلی فاژ که روي عده

  . کننداي زندگی میگلخانه
اي براي این آفت نیز موارد توصیه شده براي مدیریت سپردار قهوه :کنترل

  .توصیه می شود
  

  سپردار کاملیا
  Hemiberlesia camellia Sing: نام علمی آفت

هاي مرکبات را  ها، تنه و میوه ها، شاخهشود و برگوي چاي و بندرت روي مرکبات دیده میاین حشره بیشتر ر
  .این آفت در سواحل دریاي خزر بخصوص قائم شهر، بابل، تنکابن، آمل و رامسر انتشار دارد. کند آلوده می

  .دشواي براي این آفت نیز توصیه میموارد توصیه شده براي مدیریت سپردار قهوه :کنترل
  
  

  سپردار سیاه مرکبات
   Parlatoria ziziphi: نام علمی آفت 

سپردار سیاه، برگ، میوه، شاخه و حتی تنه درختان مرکبات را  :خسارت 
هاي  ها و شاخهبرگ ه و تعداد زیاد آفت باعث خشک شدنمورد حمله قرار داد

  . شود جوان و کوچک ماندن میوه می

ال ایران محدود است ولی بعکس گرچه وسعت انتشار این حشره در شم
باشد این  آنچه قابل توجه می. العاده زیاد است شدت آن در نقاط آلوده فوق

هاي آلوده به شود و غالباً درخت ها نمیاي منجر به ریزش زیاد برگ است که حمله این حشره برخالف سپردار قهوه
العاده ضعیف و  هاي مزبور فوقدارند ولی درخت اه میهاي خود را نگها و مقداري از میوهبیشتر برگ ،اهیسپردار س

 سپردار کاملیا - 55شکل 

سپردار مارچوبه  -54شکل   
  خرزهرهیا سپردار 
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- اي مقدار زیادي از برگ هاي آلوده به سپردار قهوهدرصورتی که درخت. شود محصول آنها غیر مرغوب و خراب می
  . ماند هایشان ریخته و قسمتی از درخت بکلی عریان شده، فقط مقداري از میوه باقی می

   . شوداي براي این آفت نیز توصیه میمدیریت سپردار قهوه موارد توصیه شده براي :کنترل  
  

  سپردار بنفش زیتون
   .Parlatoria oleae Colv : نام علمی آفت
کند و  گی میزندتنه و میوه   سپردار بنفش روي برگ، شاخه، :خسارت

سبزینه گیاه میزبان   نماید، در محلی که خرطوم خود را در بافت گیاه فرو می
این . آید فته و بجاي آن لکه گرد و قرمز ارغوانی رنگی بوجود میاز بین ر

  .ها نشانه واکنش گیاه در برابر نیش حشره است لکه
اي براي این آفت موارد توصیه شده براي مدیریت سپردار قهوه :کنترل

  .شودنیز توصیه می
  

  سپردار واوي مرکبات
  .Lepidosaphes beckii Neum: نام علمی آفت

  . کنندها این آفت تنها بر روي مرکبات فعالیت میاي از شپشکعدهبرخالف 

ها اعم از تنه، شاخه، برگ، و میوه این آفت به تمامی قسمت :خسارت
هاي داخلی درخت که میزان رطوبت بیشتر است، در قسمت. کندحمله می

حمله شدید آفت . کندزرد رنگ می محل استقرار آفت روي برگ و میوه ایجاد لکه. باشدتراکم این آفت بیشتر می
   .گرددي درختان میهاموجب ریزش برگ و میوه و نیز خشک شدن سرشاخه

  .شوداي براي این آفت نیز توصیه میموارد توصیه شده براي مدیریت سپردار قهوه :کنترل
  

  سپردار الفی مرکبات
  Lepidosaphes gloverii (Pahard): نام علمی آفت

از نظر . ، سرشاخه، برگ و میوه تغذیه و فعالیت دارنداین آفت روي تنه
  .مرکبات دارند بیولوژي و خسارت شباهت زیادي به سپردار واوي و

  
اي براي این آفت نیز موارد توصیه شده براي مدیریت سپردار قهوه :کنترل
  .شودتوصیه می

سپردار بنفش -  56شکل   

واويسپردار  -57شکل   

فیالسپردار  -58شکل   
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   شپشک آرد آلود ساحلی
  Pseudococcidae: خانواده

   Pseuococcus maritimus (Eher.): نام علمی آفت
این آفت عالوه بر مرکبات به درختان مو، گردو، گالبی، سیب، ازگیل 

- این حشره روي برخی از گیاهان گلخانه. کنندژاپنی و بوته چاي حمله می
هاي گیاه میزبان این آفت تمام قسمت. اي نیز ایجاد خسارت می کند

ها   دهد و در صورت شدت آفت، درختان ضعیف شده و میوه ار میها را مورد حمله قر ها و میوهخصوصاً برگ
                                                                                .گردددر صورت حمله شدید بخصوص روي پرتقال واریته والنسیا موجب ریزش زیاد میوه و برگ می. ریزند می

 ECدر هزار، کلر پیریفوس  EC 47% 2-5/1درصد، اتیون  O 80% 5/1ه روغن امولسیون شوند :کنترل

در هزار، پیري پروکسی فن  EC 57% 5/2-2در هزار، ماالتیون  EC 60% 1در هزار، دیازینون  5/1- 2 40.8%
EC 10% 7/0-5/0  در هزار، بوپروفزینSC40% 75/0-5/0  در هزار، استامی پریدSP 20% 5/0  در هزار و
  در هزار  SC 10% 75/0مات اسپیروتترا

  : نکات قابل توجه
  هاپوره% 60سموم ذکر شده بر اساس موازین پیش آگاهی ویا ظهور 
 مصرف سموم ذکر . در مناطق مرکبات خیز جنوب هر گونه سمپاشی منوط به توصیه کارشناسان منطقه است

 .درصد انجام شود 5/0- 1شده همراه با روغن 
 پري شدن اوج سرماي زمستان و قبل از بیداري درختان دز مصرف روغن پس از س: پاشی زمستانهروغن

 .باشدکمتر از روغن معمولی می% 25امولسیون شونده بدون آب 
 از کاربرد پیري پروکسی فن در جوار درختان توت و نوغان خیز جلوگیري شود. 
 استامی پرید اختصاصاً جهت کنترل بالشتک مرکبات ثبت شده است . 
 شپشک آردآلود با استفاده از کفشدوزك کریپتولموس با توجه به دستورالعمل و براي  وژیک برايمبارزه بیول

 .شپشک استرالیایی با استفاده از کفشدوزك ودالیا با توجه به دستورالعمل انجام شود
 گرددانجام تحقیقات براي دستیابی به سموم مناسب تر پیشنهاد می.  
  

  شپشک آردآلود مرکبات
 citri  (Risso)  Pseuococcus:آفتنام علمی  

این آفت پلی فاژ می باشد و دامنه میزبانی وسیعی دارد، از جمله 
انواع مرکبات، انجیر، : دهند شاملهایی که مورد حمله قرار میمیزبان

انگور، توت، ریتون، به ژاپنی، بید، گیاهان خانواده کدوئیان و سیب زمینی 
  .باشدمی

فراوان عسلک همراه است و در اثر  حفت با ترشاین آ  فعالیت :خسارت

 شپشک آرد آلود ساحلی -59شکل 

 شپشک آرد آلود مرکبات -60شکل 
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  .ریزند ها به شدت می تراکم این آفت بر روي درختان مرکبات، میوه
  .شودموارد توصیه شده براي مدیریت شپشک آرد آلود ساحلی براي این آفت نیز توصیه می :کنترل

  
  شپشک آرد آلود لیموي آب

  filamentosus  Pseuococcus:نام علمی آفت
رسد در داخل توده تارهاي مومی نازك و سفید فراوانی  عدد می 500هاي خود را که تا شپشک تخماین 

هاي انبوهی قرار گرفته و محل  ها بصورت توده ها و دم میوهها و دمبرگ گذارد معموالً این تارها در بغل شاخه می
  . دهد تجمع آفت را تشکیل می

کند و عالوه بر تغذیه از  شود بیشتر حمله می ها کاشته میلخنر این آفت به درختان مرکباتی که زی :خسارت
کند خسارت این آفت بخصوص  شیره گیاهی، با ترشحات خود محیط مساعدي را براي قارچ فوماژین ایجاد می

    .روي لیموترش زیادتر است
  

  شپشک نرم تن معمولی 
 .Coccus hesperihum L: نام علمی آفت

هاي جوان حمله ها و برگ لب به شاخهشپشک نرم تن اغ :خسارت
هاي سبز از شیره  ها و روي ساقهکرده و در پشت برگ و در طول رگبرگ

خسارت شدید ندارد و   این آفت روي مرکبات معموالً. کند گیاهی تغذیه می
درختان جوان مرکبات به این آفت . باشد اي می آلودگی درختان بصورت لکه

 وت داراي ترشحات شیرینی است که شاخه فآاین . شوند شتر آلوده مییب
عسلک باعث رشد و انتشار . گویند برگ را آلوده کرده که به آن عسلک می

  .هاي همزیست را نیز بهمراه دارد شود و فراوانی مورچه قارچ فوماژین یا دوده روي شاخه و برگ می
  .شودآفت نیز توصیه میموارد توصیه شده براي مدیریت شپشک آرد آلود ساحلی براي این  :کنترل

  
  

  شپشک نرم تن ثانوي
  Coccus pseudomagnoliarum Kuwana: نام علمی آفت

این آفت یک نسل در سال دارد و عالوه بر مرکبات روي گردو، انار و 
  . انجیر نیز فعالیت دارند

موارد توصیه شده براي مدیریت شپشک آرد آلود ساحلی  :کنترل
  .شودیبراي این آفت نیز توصیه م

 شپشک نرم تن - 61شکل 

 شپشک نرم تن ثانوي -62شکل 
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  شپشک مومی مرکبات یا شپشک چینی 
   .ceroplastes sinensis Del: نام علمی آفت

باشد و عالوه بر مرکبات روي زیتون مارچوبه، انار، این آفت پلی فاژ می
  .کنندانجیر، آگاو تغزیه و فعالیت می

این حشره در حین فعالیت ترشح عسلک زیادي همراه است  :خسارت
ها اعم از این آفت روي برگ. شودماژین روي درخت میکه موجب ایجاد فو

  .شودها دیده میها و حتی میوهسطح باالیی یا زیري و یا روي شاخه
  .شودموارد توصیه شده براي مدیریت شپشک آرد آلود ساحلی براي این آفت نیز توصیه می :کنترل

  
  

   بالشتک مرکبات
  .Pulvinaria aurantii Ckll: نام علمی آفت
هاي مرکبات را نیز  این آفت عالوه بر شاخه و برگ، میوه :خسارت

پوشاند درختان آلوده بکلی  دهد و سطح آنها را می مورد حمله قرار می
. شوند هاي جوان خشک می ضیف شده و میوه و برگ آنها ریخته و شاخه

ه تشکیل ددر اثر فعالیت این حشره روي درخت، قارچ فوماژین یا دو
  .  شوند ختان مبتال از دور تشخیص داده میردر دگردد که  می

موارد توصیه شده براي مدیریت شپشک آرد آلود ساحلی براي  :کنترل
  .این آفت نیز توصیه می شود

  
  بالشتک دراز اندام مرکبات

  Pulvinaria floccifera Westw: نام علمی آفت
به  چون کیسه تخم این آفت بلندتر از بالشک مرکبات است بدین جهت

  . گویند آن بالشک دراز اندام می
هاي این آفت معموالً در سطح زیري و ندرتاً سطح رویی برگ :خسارت

هاي جوان فعالیت دارد و هیچگاه روي  مرکبات و گاهی نیز روي شاخه
درختان آلوده بعلت ترشح فراوان عسلک این آفت، . ها دیده نشده است میوه

  . شوند گردند که از دور تشخیص داده می د و طوري سیاه میاغلب مبتال به قارچ فوماژین هستن
  .موارد توصیه شده براي مدیریت شپشک آرد آلود ساحلی براي این آفت نیز توصیه می شود :کنترل

 مومیشپشک  - 63شکل 

 بالشتک مرکبات -64شکل 

 بالشتک دراز اندام - 65شکل 
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   شپشک استرالیایی
  Iceria purchasi Maskell: نام علمی آفت

له این آفت پلی فاژ بوده و عالوه بر مرکبات به درختان زینتی از جم
گاهی این آفت روي گیاهات یکساله گوجه . کنداقاقیا و و طاوسی حمله می

  . قدرت تکثیر باالیی دارد. فرنگی و بادمجان نیز مشاهده می شود
ها و حشرات کامل از شیره  خسارت آن بعلت تغذیه شدید پوره :خسارت

نباتی است که با ترشح فراوان عسلک همراه است و در نتیجه محیط 
که وجود فوماژین به همراه گرد و غبار . سازد ه فراهم میدیا دو (Fumagine)براي رشد قارچ فوماژین  مساعدي

  .موجب اختالالت فیزیولوژیک و تشدید خسارت آفت می گردد
  

  سوسک گرده خوار سیاه مرکبات و سوسک گرده خوار بور مرکبات
  Coleoptera: راسته 

  Scarabeidae: خانواده
  Oxythyrea cinctella Schum and Epicometis hirta Poda: نام علمی آفت

کنند و هیچ خسارتی ندارند و خسارت اصلی این آفت در مرحله الروي از مواد پوسیده گیاهی تغذیه می
هاي جنگلی مساعد ترین مناطق نشو نماي این آفت در مناطق شمالی خاك. مربوط به مرحله حشره کامل است

  .یک نسل در سال دارد این آفت. باشدکشور می
و در نتیجه منتهی به عدم  بها در اثر حمله به گل مرکبات قسمت مادگی گل را تخریاین سوسک :خسارت

ها نیز حمله کرده و با ایجاد سوراخ به مادگی باعث  ها به غنچههمچنین  این سوسک. دنگرد تلقیح و ریزش گل می
  .شوند عدم باز شدن و ریزش آنها می

  
  برگ خوار مرکباتپروانه 
  Lepidoptera: راسته

  Papilionidae  :خانواده
  Papilio demoleus (L.): نام علمی آفت
به   و اختصاصاً. این آفت در مناطق مرکبات خیز جنوب وجود دارد :خسارت

هاي جوان  ها و برگ الرو این آفت از سرشاخه. کند درختان مرکبات حمله می
تان را بصورت شفیره روي شاخه درختان این حشره زمس. کنند تغذیه می

. شود سپري نموده و در بهار به محض گرم شدن هوا حشره کامل ظاهر می
  . شود ها دیده میهاي صاف و مشخص در کنار یا سطح برگ درشت با لبه  هاي نسبتاً آثار تغذیه الروها بصورت لکه

 شپشک استرالیایی - 66شکل 

 پروانه برگخوار مرکبات -67شکل



 141                                                                                                    دستورالعمل تولید پرتقال گواهی شده

 

  .ت خسارت آنها ارزش اقتصادي داردمعموالً روي یک درخت تراکم این آفت خیلی پایین است و بندر
  

   پروانه مینوز مرکبات
  Gracillariidae: خانواده

  Phyllocnistis citrella Stainton: نام علمی آفت
حمله  Rutaceaeمینوز برگ مرکبات به انواع مرکبات خانواده  :خسارت

و هاي جوان ها را بصورت منفرد روي برگحشرات بالغ این آفت تخم. نمایدمی
الرو آفت پس از تفریخ با ایجاد کانال در زیر اپیدرم از مایعات . گذارندها میجوانه
سازي بعد از تونل. برندهاي برگ اپیدرم آن را از بین میکند و بوسیلۀ حفر تونل در بافتهاي برگ تغذیه میسلول

. ریزندهاي آلوده میی اوقات برگها و برخپیچد و در نهایت بافتهاي خشک روي برگ ایجاد شده و برگ میلکه
ها قابل توجه ها و نهالستانهاي جوان است بنابراین خسارت آن بخصوص در خزانهحمله آفت مزبور بیشتر به برگ

اي هاي کامـالً رشد کردهر آن عده از برگگیرند مگهاي کامالً رشد کرده معموالً مورد حمله قرار نمیبرگ. است
  .نموده و آبدار مانده اندکه در زیر سایه رشد 

درصد روغن، ایمیداکلوپرید  3/0+ در هزار  WP 25% 5/0دیفلوبنزورون  :کنترل پروانه مینوز مرکبات
SC35% 35/0  درصد روغن، هگزافلومورون  3/0+ در هزارEC10% 25 میلی لیتر روغن 300+ میلی لیتر سم +

  لیتر  100
  :نکات

 روز  10-12پاشی به فاصله هاي تابستانه در دونبت سمنهبه محض مشاهده عالئم خسارت روي جوا 
 پاشی منوط به توصیه کارشناسان منطقه استدر مناطق مرکبات خیز جنوب هر گونه سم . 
 پاشی ندارنددرختان جوان فاقد جوانه نیاز به سم. 
 سال سن، توصیه  5ثر ها و درختان جوان مرکبات تا حداکمصرف دیفلوبنزورون و ایمیداکلوپرید براي نهالستان

 .شودمی
 شودشناسایی دشمنان طبیعی و مبارزه بیولوژیک پیشنهاد می. 
  

  ايمگس میوه مدیترانه
  Diptera: راسته

 Tephritidae   :خانواده

  Ceratitis capitata (Wiedmann): نام علمی آفت

تواند در تمام این آفت چند نسلی است و در شرایط مساعد می
  .مثل کند طول سال تولید

 پروانه مینوز -68شکل 

 ايمگس میوه مدیترانه -69شکل 
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مگس به . کندها تغذیه میاین آفت در مرحله الروي از نسج زنده گیاهی بخصوص پریکارپ میوه :خسارت
کند و نوع میوه دیگر حمله می 100عده زیادي از انواع میوه هاي از جمله مرکبات، هلو، آلو، سیب، گالبی و حدو 

در اثر . شودي روي میوه موجب تغییر رنگ میوه میریزدر اثر تخم. روداز حشرات بسیار خطرناك به شمار می
ها شود و میوهفعالیت الروها داخل میوه فعل و انفعاالتی در میوه ایجاد شده که موجب لهیدگی در میوه می

  . شوندزودرس می
درصد بسته به غلظت  2-5در هزار سم و  EC 57% 2پروتئین  هیدرولیزات + ماالتیون : پاشیطعمه :کنترل

  تئین هیدرولیزاتپرو
  : نکات

 در بهار، تابستان و اوایل پاییز استفاده شود. 
 هابرداشت زود هنگام و به موقعه میوه 
  آوري و معدوم کردن میوه هاي آلودهجمع 
  زیر سایه انداز درخت(ها شخم سطحی باغ( 
  تله در هکتار 25-50(تري مدلور کنندهشکار انبوه حشرات نر با استفاده از جلب( 
 تله در  ) 70- 100(کننده سراتراپ، بیولور و پروتئین هیدرولیزات مسموم ها با استفاده از جلبشکار انبوه ماده

 .هر هکتار
  العمل انجام شودپاشی طبق دستورمگس در هر تله باشد، طعمه 2-3چنانچه تراکم آفت در یک روز.  
  

  کنه قرمز مرکبات
 Prostigmata: راستهزیر 

  Tetranychidae   :خانواده
                                                                                                 Paratetranychus citri  (McGregor )  (Panonychus citri) :نام علمی آفت

- واع لیمو میزبان مرجح این آفت میان. باشداز جمله آفات مهم مرکبات می
  .گیردین پرتقال و گریپ فروت نیز به شدت مورد حمله قرار میباشد و همچن
-این آفت به برگ، میوه و پوست شاخه و تنه درختان حمله می :خسارت

کند و شیره گیاهی را اي کنه با قطعات دهانی خود نسوج گیاهی را پاره می. نمایدکند و از شیره نباتی تغذیه می
هاي بسیار کوچک و متعدد و نیز مکین شیره گیاهی همراه با کروفیل، مدر اثر ایجاد زخ. مکداز محل زخم می

این وضعیت ممکن موجب . شودهاي زرد و پریده رنگ در سطح برگ دیده میمحل این زخم ها به صورت نقطه
حمله این آفت به میوه ها موجب کوچک ماندن . هاي انتهایی شودها در سرشخهقاشقی شدن و ریزش شدید برگ

شود اي میدر اثر حمله این آفت پوست میوه بعضی از انواع مرکبات مانند لیمو، نقره. گرددآب شدن آنها میو کم 
  .گرددهمچنین گاهی بعلت ایجاد ضعف در دم میوه موجب ریزش میوه نیز می. گرددو موجب بد رنگی آن می

 کنه قرمز مرکبات -70شکل 
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در هزار اوخر زمستان،  SC 50% 5/0-2/0در هزار اوخر زمستان، کلوفتزین  EC 7/52% 2 تترادیفون :کنترل
 EC 10% 75/0 -5/0در هزار، هگزي تیازوکس  EC20%  1در هزار، بنزوکسی میت  EC 25% 1بروموپروپیالت 

 .O 80%در هزار، روغن امولسیون شونده  SC5% 1-5/0درصد، فن پیروکسی میت 

  : نکات
 5/1سمپاي زمستانه با روغن به نسبت : اسفند ماه % 
 کشی انجام گیردادیفون و کلو فتزین به صورت مبارزه زمستانه، با نظر کارشناس و به منظور تخممصرف سموم تتر. 
  درصد بسته به شرایط محیط و زیر نظر کارشناس انجام شود 5/0- 1مصرف روغن . 
  ها کاربرد داردعلیه تخم کنه% 1فن پیروکسی میت به همراه روغن.  

  
  )کنه شرقی(کنه مرکبات جنوب 

 Tetranychidae: هخانواد

  Eutetranuchus orientalis (Sayed): نام علمی آفت
باشند و در صورت درختان مرکبات بسیار نسبت به این کنه حساس می

  . جمعیت باالي این کنه موجب ریزش برگ هاي آنها می شود
این کنه . شدیدترین مرحله خسارت این آفت در تابستان است :خسارت

هاي مرکبات درخنان جوان و نهال. مقدار زیادي تار می تنند همراه با فعالیت خود
آبیاري نامنظم . ریزندها نیز به شدت میها، میوهدر دختان بارور عالوه بر ریزش برگ. گیرندبیشتر مورد حمله قرار می
ند و در اثر تغذیه گیرهاي بیرونی مورد حمله قرار میبیشتر شاخه. گرددها نیز میها و میوهموجب تشدید ریزش برگ

  .شودهاي خشکیده روي آن ایجاد میباشد و لکهاین کنه، سطح زیري برگ به رنگ خاکستري مایل به سفید می
 EC10%در هزار، هگزي تیازوکس  EC 20% 1در هزار، بنزوکسی میت  EC25% 1بروموپروپیالت  :کنترل

  .در هزار SC 5%  1 -5/0درصد، فن پیروکسی میت  5/0- 75/0
 .در مناطق مرکبات خیز جنوب وجود دارد و مبارزه با نظر کارشناس منطقه انجام شود: هنکت

  
  کنه زنگار مرکبات 

 Eriophydae: خانواده

  Phyllocoptruta oleivora Ashmead: نام علمی آفت
گویند زیرا در اثر فعالیت این برخی باغداران به این آفت مخملک هم می

ها حالت شود و میوهها مخملی رنگ میشت برگآفت روي پرتقال و نارنج پ
گویند، همچنین به آن کنه نقره نیز می. گیرداي رنگ به خود میزنگار قهوه

ها خاکستري متمایل به دلیل آن که روي درخت لیمو در اثر تغذیه آفت برگ

 کنه شرقی - 71شکل 

 کنه زنگار مرکبات -72شکل 
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  .شوداي میبه نقره
اهی باعث ضعف شدید گیاهان میزبان ها با پاره کردن نسوج برگ و میوه و مکیدن شیره گیکنه :خسارت

تر نیز ها ریزتر و ترشهاي سالم بوده و این میوهتر از پوست میوههاي آفت زده ضخیممعموال پوست میوه. گرددمی
  .باشندمی

 EC 1.8%در هزار،  آبامکتین  WP 20% 4/0-5/0درهزار، پیریدابن  EC 25% 5/1بروموپروپیالت  :کنترل
 SCدر هزار، فن پیروکسی میت  WP 80% 2در هزار، مانکوزب  EC 10%  5/0ي تیازوکس در هزار ، هگز 2/0

  .در هزار SC224%  27/0در هزار، اسپیرودیکلوفن  5/0 5%
  :نکات

 پاشی براساس بیولوژي آفت انجام گیردزمان و فاصله سم. 
 کش رعایت شودتناوب مصرف سم کنه. 
  لیتر آب 100+ میلی لیتر روغن  205 +میلی لیتر آبامکتین  20کاربرد آبامکتین. 

  
  نرمتنان زیان آور مرکبات

 Helicidae: خانواده

  Caucasotachea lencoranea Mous اي مرکبات حلزون قهوه
  Helicella candeharica (L.Pfl) حلزون کوچک مرکبات 

ها عالوه بر مرکبات روي چاي، انگور و بعضی از درختان این حلزون 
- هاي آنها تغذیه میکند و از برگجات صدمه وارد میصیفیزینتی و حتی 

ها ها بر روي درختان جوان و پاجوشهاي مرکبات این آفتدر باغ. کند
کند و با در عین حال به میوه درختان نیز صدمه وارد می. کنندفعالیت می

  .نمایدخوار باز میوههاي میایجاد سوراخ در آنها راه را براي هجوم عوامل گندیدگی و همچنین سوسک
  

  .Parmacella iberica Eichwراب بزرگ خانگی یا راب خاکستري 
زند و گاهی ممکن است در هاي زیر درختان مرکبات خسارت میاین آفت در جه اول به سبزیجات و صیفی

 Bمتالدهید : کنترل راب بزرگ خانگی و دو گونه حلزون ذکر شده .هاي مرکبات نیز ایجاد خسارت کندنهالستان

نوار فعال (درصد، نوارمسی  4کیلوگرم طعمه  WP 50% 25-20گرم طعمه مسموم، متیوکارب کیلو 20- 25 6%
  )شده

  :نکات
 در بهار و پاییز مورد استفاده قرار گیرد. 
 پخش طعمه به صورت کپه اي در هنگام غروب آفتاب انجام گیرد. 

 حلزون قهوه اي مرکبات - 73شکل 
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  هاموش
شود که مقدار باعث خشک شدن درخت شده و گاهی مشاهده میزمینی هاي زیراین جانوران با قطع اندام

زا به درخت را هاي ایجاد شده راه ورود عوامل بیماريگیرد و زخمکمی از پوست تنه نیز مورد تغذیه قرار می
هایی مشاهده شده که توسط موش مورد هاي اخیر روي درختان مرکبات میوهآورد و همچنین در سالفراهم می
  .کنون شناسایی نگردیده استاند ولی متاسفانه گونۀ آن تار گرفتهتغذیه قرا
  پرندگان

این . کندبیشتر از همه به درختان مرکبات خسارت وارد می Luscinia megarhynchaدر میان پرندگان بلبل 
  .کندهایی که دیر برداشت شوند حمله نموده و از آنها تغذیه میپرنده بیشتر به میوه

  
  مختلف  رل آنها در ایران به تفکیک مناطقهاي کنتهاي مهم محصول و شیوهريفهرست بیما

پرتقال، آنتراکنوز، میوه سبز، تریستیزا، ) گموز(هاي پرتقال در ایران شامل پوسیدگی طوقه ترین بیماريمهم
  . باشنداگزوکورتیس، نماتد مرکبات، خشکیدگی ناتراسیایی می

 )گموز(پوسیدگی طوقه  )1

 Phtophthora citrophthora, Ph. Nicotianae: عامل
از عالئم مهم بیماري گیاهی گموز در پزتقال، ترشح صمغ در اطراف طوقه تا ارتفاع نیم متري از سطح خاك 

صمغ خارج شده ابتدا آبکی و . پوست قسمت آلوده ممکن است بوي ماهی و یا ترشی بدهد). 74شکل (باشد می
  .آیددر هواي آزاد سخت شده و به رنگ خرمایی در می رنگ است که پس از خشک شدنبی
  

  
  عالیم گموز مرکبات -74 شکل

  مدیریت 
زهکشی در باغ، تمیز نگه  داشتن محل پیوندك از زمین، ایجاداستفاده از پایه متحمل، فاصله : مبارزه زراعی

، تراشیدن بافت آلوده و هاي هرز، کنار زدن خاك پاي طوقهداشتن باغ به ویژه محل طوقه درخت و حذف علف
درصد و  20کلروتالونیل + درصد  40ماده مؤثره مانکوزب  با کش آلیادوبستن محل زخم با چسب حاوي قارچ
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کش در یک لیتر آب به روش  گرم قارچ WP 20-25درصد  65صورت فرموالسیون  درصد به 5سیموکسانیل 
  .شودتقویت گیاه با کودهاي مناسب توصیه می همچنین. باشند ضدعفونی در کنترل پیشرفت بیماري موثر می

  درصد 5- 10درصد و مخلوط بردو  1) کوپراویت(WP 35%اکسی کلرورمس :مبارزه شیمیایی
 
 آنترا کنوز )2

  Gloumerella cingulate, Colletotrichum gloeosporiodes: عامل
عالئم . کندمرکبات حمله می هاي جوان، سرشاخه و میوه هايبیماري گیاهی آنتراکنوز مرکبات به گل، برگ

بروز ). 75شکل (کند هاي انتهایی و ریزش اکثر یا تمامی آن ها بروز پیدا میبیماري به صورت زرد و خشک شدن برگ
شیارهاي کوچک با عمق کم و گاه پیوستن آنها به هم، مانع حرکت مواد غذایی درون گیاه شده و در صورت شدت 

نیز   (winter tip) به همین علت به این بیماري خشکیدگی سرشاخه. شودا میآلودگی موجب خشکیدگی سرشاخه ه
آید که به تدریج هاي بافت مرده با حاشیه واضح به رنگ خاکستري یا قهوه اي به وجود میروي برگ لکه.شودگفته می

ها نسبت به خهتر روي سرشاهاي جوانبرگ. شودها میتوسعه یافته و در نهایت موجب خشک شدن و ریزش برگ
هایی که روي میوه. ریزنداند، میمیوه هاي جوانی که مورد حمله بیماري قرار گرفته .هاي مسن حساس تر هستندبرگ

ها این لکه. شوداي پدیدار میبه رنگ خاکستري متمایل به نقره  شوند، زخم هاي چوب پنبه ایشکلدیرتر مبتال می
هاي پوست میوه به اگر لکه. ي گیاهی شانکرباکتریایی مرکبات اشتباه شودممکن است با جوش هاي ناشی از بیمار

اي متمایل به خاکستري در عمق پیشروي کنند، میوه به پوسیدگی نرم مبتال شده و پوست بخش آلوده به رنگ قهوه
  .آیدمی

  

             
 عالیم برگ و میوه آنتراکنوز مرکبات -75 شکل

  

پاشی در زمستان موقع خواب درخت با ترکیبات مسی و کیده در پاییز، سمهاي خشحذف شاخه: مدیریت
  .شودتقویت درخت با استفاده از کود مناسب توصیه می

  
 میوه سبز یا گرینینگ )3

 Candidatus Liberibacter asiaticus  :عامل
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امل ایجاد ع ترش در مناطق تحت کشت مرکبات استبیماري میوه سبز یک بیماري بسیار مخرب و رو به گس
توانند  عالئم ظاهري بیماري به تنهایی نمی. گرددبیماري میوه سبز مرکبات در آوند آبکش گیاهان مستقر می

بیماري تریستزاي (هاي دیگري مانند بالیت، استابورن، تریستزا  وسیله تشخیص بیماري باشند، زیرا بیماري
). 76شکل (اي را ایجاد کنند  توانند عالئم مشابه ینیز م) روي، آهن و منگنز(و کمبود عناصر غذایی ) مرکبات

تواند آن  هاي زرد و داراي حالت ابلقی در درختی که به تازگی آلوده شده می وجود یک یا چند شاخه با برگ
بارزترین عالئم  .گیري براي آزمایشات مولکولی معرفی کرد درخت را به عنوان یک گزینه مناسب جهت نمونه

هاي آلوده  رکبات کوچک ماندن میوه، عدم تقارن میوه، سبز ماندن و عدم تغییر رنگ سطح میوهبیماري در میوه م
 ). 76شکل (است  و چروکیدگی، پوکی، تیرگی و عقیم شدن بذرهاي داخل میوه) میوه سبز( در مجاورت گلگاه

  . شودعامل از طریق پسیل آسیایی مرکبات منتقل می
  

  
 

 سبز مرکبات روي برگ و میوه پرتقال عالیم بیماري میوه -76 شکل

  
  در هزار 5/0) کونفیدور(  SC35%ایمیدا کلو پرید) 1 کنترل پسیل آسیایی با : مدیریت

  در هزار 5/0) آدمیرال( EC10% پیري پروکسی فن) 2        
  درصد روغن 5/0) روغن ولک( 80%روغن امولسیون شونده ) 3        
 

ی جهت جلوگیري از انتقال نهال و هر گونه اندام تکثیري از مناطق رعایت مقررات قرنطینه و موازین بهداشت
هاي مدیریت هاي مقاوماز دیگر روشآلوده به مناطق سالم، امحاء درختان در مناطق جدیدا آلوده، استفاده از پایه

  . این بیماري می باشد
 
 بیماري ویروسی تریستزا )4

  Citrus tristeza virus (CTV)  :عامل
 CTVقابلیت انتقال . باشد ترین بیماري مرکبات در دنیا میترین و از نظر اقتصادي مهماز مخربتریستزا یکی 

دهنده و گیرنده و شرایط هاي میزبانی هاي ناقل خصوصا شته سبز پنبه تحت تاثیر سویه ویروس، گونه بوسیله شته
، کاي جنوبی، آفریقاي جنوبیهمچنین در اکثر نواحی مرکبات خیز از قبیل آمری. باشد محیطی مثل دما می

  .است  گزارش شده CTVاي، عامل اصلی انتقال طبیعی  استرالیا و آسیا شته قهوه
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ها بطرف باال، گلدهی زیاد و گاهی خارج اولین نشانه هاي بیماري ، برنزه شدن برگها ، پیچیدگی حاشیه برگ
هاي داخل و مرکز درخت قراردارند از نشانهها بیشتر در دهی زیاد درخت که میوههمچنین محصول. از فصل است

ها و رگبرگ تر میوه، زردي برگانداري سریع، رنگاردهی زودرس نسبت به درختان سالم. ابتدایی این بیماریست
عالئم بیماري با توجه به پایه و پیوندك متفاوت است ولی . هاي بعدي بیماري تریستیزا هستنداصلی از نشانه

و زردي   (Stem pitting) اي شدن ساقه، آبلهدرختان (Quick Decline) یا سریع وال تدریجیعالئم کلی شامل ز
ها درخت بدون مرگ قطعی زندگی کرده و سال (Quick Decline) در زوال تدریجی. باشدهاي بذري مینهال

هاي هعالئمی مثل زردي رگبرگ، زردي کل برگ، ریزش پهنک برگ بدون ریزش دمبرگ و خشک شدن شاخ
درختان آلوده ممکن است چندین سال میوه بیشتري تولید کند و . شودفرعی از نوك به سمت پایین ایجاد می

دهند و نارنجی و زرد ها زودتر تغییر رنگ میکنند و میوههاي کوچکی تولید میزودتر شکوفه بدهند ولی میوه
در  )Quick Decline(زوال سریع . شوده میهاي بذري دیدعالئم زردي برگ هم در بعضی از نهال .شوندمی

روز  2-3هاي درختان سریعا پژمرده شده و طی ها و میوههاي خشک و مواقع گرم سال اتفاق میافتد و برگخاك
  ). 77شکل (زوال سریع ممکن است بعد از زوال تدریجی روي دهد  .شودتمام گیاه خشک می

  

  
  عالیم بیماري تریستیزاي مرکبات -77شکل 

 
رعایت مقررات قرنطینه و موازین بهداشی جهت جلوگیري از انتقال نهال و هر گونه اندام تکثیري از : مدیریت 

هاي مقاوم و کنترل ناقلین با مناطق آلوده به مناطق سالم، امحاء درختان در مناطق جدیدا آلوده، استفاده از پایه
  .شوددر هزار توصیه می 5/0 – 7/0) پرریمور( در هزار یا پیریمیکارب 2 – 5/2استفاده از ماالتیون 

  
 بیماري ویروئیدي اگزوکورتیس  )5

  Citrus exocortis viroid: عامل
هاي پونسیروس به صورت ترکیدگی و جداشدن پوست تنه  ها قبل در روي پایهعالیم این بیماري از سال

. گردد اي نمی موجب بروز عالیم مشخصهاین ویروئید در غالب ارقام مرکبات . شد می  درخت در محل پیوند دیده
شود هاي بیمار توقف رشد و شیارهاي طولی و یا پوسته شدن نواري پوست تنه در قسمت پایه دیده میدر درخت

  ).78شکل (
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هاي  پونسیروس یکی از پایه. شود هاي حساس یک بیماري مخرب محسوب می بیماري اگزوکورتیس روي پایه
است که ویروئید مذکور توسط ناقل  داده  هاي بعمل آمده تاکنون نشان  بررسی. شدبا حساس به این بیماري می

. باشد زنی می ترین راه انتقال این ویروئید از طریق پیوند و قلمهمهم. باشد طبیعی یا بذر مرکبات قابل انتقال نمی
موفقیت انتقال اطلسی و برعکس با  این ویروئید توسط سس از مرکبات به مرکبات، از مرکبات به گل

اطلسی به بالنگ  زنی مکانیکی از بالنگ به بالنگ و نیز از گل همچنین این ویروئید بروش مایه. است شده داده
  .گردد می  منتقل
  

  
  عالیم اگزوکورتیس روي تنه - 78 شکل

  
زمایش هاي حساس، استفاده از پیوند آ استفاده از نهال و پیوندك سالم، عدم استفاده از میزبان :مدیریت

پیوندك مورد نیاز از درختان مسن با پایه نارنج سه برگ ) ایندکسینگ(شده، در صورت عدم آزمایش پیوند 
  .ضدعفونی ادوات باغبانی با هیپوکلریت سدیم .گرفته شود

 
 نماتد مرکبات )6

  Tylenchulus semipenetrans :عامل
زا در ته و به عنوان یک عامل خسارتنماتد ریشه مرکبات در اکثر مناطق مرکبات کاري کشور گسترش داش

هاي مویین درختان مرکبات است که با فرو بردن نماتد مرکبات انگل نیمه داخلی ریشه. شودنظر گرفته می
هاي کورتکس ریشه تغذیه کرده و به مرور باعث زوال ها از سلولحدود نیمی از بدن خود در داخل ریشه

نمایند آغاز هاي سطحی ریشه تغذیه میالروهاي سن دوم که از سلولآلودگی توسط . گردددرختان میزبان می
. رسندهاي جوان به داخل کورتکس ریشه نفوذ نموده و گاهی تا الیه ریشه زا نیز میشده و بعد از بلوغ ماده

ها و کاهش محصول ها، کوچک و کمرنگ شدن برگعالیم زوال به صورت کاهش کلی رشد، خشکیدن سرشاخه
درصد و تقلیل محصول درختان  60تا 10هاي آلوده به این نماتد تقلیل رشد نهال). 79شکل (نماید بروز می 
  .درصد گزارش شده است 20تا  10مرکبات 
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 عالیم خسارت نماتد مرکبات -79 شکل

  
کشت هاي آلوده در باغاتی که سابقه رعایت نکات بهداشتی در تولید نهال و جلوگیري از انتقال نهال: مدیریت

  .شودمرکبات دارد، توصیه می
 –با نام تجاري ورلکس  SL100%متیل ایزوتوسیانات+ دي کلرو پروپن (ضد عفونی خاك با سموم تدخینی 

انجام بررسی در  .شودحت نظر کارشناس توصیه میت درجهت 20- 25قبل از کشت در دماي )  داي تراپکس
  . شودتوصیه می بمورد سموم مناس

 
 سیایی سرشاخه خشکیدگی ناترا )7

  Nattrassia mangiferae :عامل
از خوزستان  1379اولین بار در سال . شودهاي نوظهور در ایران محسوب میاین بیماري تقریباً جز بیماري

ها آیند و غالباً از شاخهاي در میهاي سبز خشک شده، سپس در اثر تابش آفتاب به رنگ قهوهگزارش ابتدا برگ
کند و در نهایت به تنه سرایت ها توسعه پیدا میهاي انتهایی به سمت سایر شاخهاري از شاخهبیم. شوندجدا نمی

در ). 80شکل (گردد ایجاد شده و شاخه کامال خشک می کند، با گسترش زخم حالت سرخشکیدگی شاخهمی
که غالباً همراه با شود هاي آلوده دیده میمتر در پوست شاخهسانتی 10تا  5هایی به طول بعضی موارد شکاف

ها اي از آرتروکنیدیومبیماري در مرحله پیشرفته منجر به تشکیل الیه دوده. باشدها میخروج صمغ از این شکاف
ها هم در حالت حاد گاهی آثار بیماري در ریشه. ترین آثار بیماري استشود که از شاخصبین پریدرم و پوست می

ها طبیعی به نظر اي تیره و سایر بخشهاي آلوده قهوهشاخه و تنه، بخشدر مقطع عرضی و طولی  .شودپیدا می
 .باشدمی ها قطعه قطعه شدن یاشود یکی از این روشتولید مثل غیرجنسی به چندین روش انجام می. (رسندمی

ا اویدیا ی آیند، هر کدام از این قطعات را آرتروسپورهاي رویشی به صورت قطعه قطعه در میدر این روش اندام
  .شودهاي دنیا به دلیل اهمیت کم، بیشتر در حد گزارش مطرح میدر مرکبات کاري. نامندمی
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 عالیم سرخشکیدگی ناتراسیایی  -80 شکل

  

   مدیریت
            آفتاب سوختگی هاي آبی وتقویت درختان بخصوص در مقابل تنش) 1
  )ههاي آلودخروج چوب(هاي آلوده و بهداشت باغ حذف شاخه) 2

  در هزار 5به میزان  % 53PW) کوپراویت(با اکسی کلرور مس  کنترل شیمیائی
 
 کپک سبزي و آبی میوه  )8
  Penicillium digitatum, P. italicum  :عامل 

هاي اقتصادي پس از ترین بیماري، یکی از مهم)شودایجاد می Penicillium digitatumکه توسط (کپک سبز 
هاي نارنگی نظیر نارنگی موقعی که میوه. باشدبات خیز دنیا با باران تابستانی کم میبرداشت در تمامی نواحی مرک
گراد کپک آبی پس از درجه سانتی 5شوند، معموالً در دماهاي پایین تر از داري میکلمانتین به مدت طوالنی نگه

بویژه در شمال، مخصوصاً  در ایران کپک نارنگی. شودبسیار مهمتر می P. italicumبرداشت ایجاد شده توسط 
  . شودهاي اخیر منجر به خسارت اقتصادي زیادي میبخاطر گران شدن محصول در سال

  

        
 عالیم کپک سبز و آبی -81شکل 

  
-بندي بازدید و بررسی میوههاي نگهداري و بستهجلوگیري از تجمع جمعیت زیاد اسپور در محل :مدیریت

هاي نگهداري و تهویه هاي آلوده در هواي آزاد با استفاده از پنکه در محلدن میوهبندي و جدا کرهاي داخل بسته
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شود در ایران اغلب کنترل شیمیایی بویژه با سموم بهتر، رعایت استاندارد دما و رطوبت در انبارها توصیه می
  .گرددنهاد میآزمایش سموم جدید پیش. شود که داراي نتیجه چندان مطلوبی نیستبنزمیدازولی انجام می

  
 شانکر باکتریایی  )9

  Xanthomonas axonopodis pv. Citri  :عامل
باشد ولی اهمیت آن در پرتقال کم هاي باکتریایی در این محصول میترین بیماريبیماري شانکر مرکبات از مهم

-یه تلقیح اولیه از زخمما. شود هاي رویشی جوان ایجاد میمعموالً اولین آلودگی در فصل بهار و بر روي اندام. است
ها توسط باران به روي هنگامی که این باکتري. شود اند ایجاد می هاي قدیمی که در برابر رطوبت آزاد قرار گرفته

تواند در انتشار این پاتوژن  مینوز برگی مرکبات نیز می. افتد هاي جوان منتقل شوند آلودگی ثانویه اتفاق میبافت
تواند با جمعیت اندك بصورت  مانده و نیز این پاتوژن میهاي طبیعی باقیرجیحاً در زخمپاتوژن ت. نقش داشته باشد

  .هاي غیر مرکبات و علف هرز زنده بماندفیتی بر روي مرکبات بدون عالیم بیماري و یا تعدادي از میزبان اپی
  

        
  عالیم برگ و میوه شانکر باکتریایی مرکبات - 82 شکل

  
 مزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارسهر :مناطق انتشار

دهی با پاشی قبل از گلدرصد فقط یک بار سم 5هاي آلوده و در صورت آلودگی باالي هرس سرشاخ: مدیریت
رعایت مقررات قرنطینه با . انجام شود در هزار 1) کوپراویت( WP 35%درصد یا کسی کلرورمس 5/0مخلوط بردو 

   .شودهاي آلوده به مناطق سالم توصیه میعمل ممنوعیت جابجایی هر گونه اندامتوجه به دستورال
  

 بیماري فیتو پالسمایی جاروك  )10
  Candidatus phytoplasma aurantifolia  :عامل

عالیم مشخص بیماري فیتوپالسمایی جاروك روي لیمو ترش حائز اهمیت است و روي نارنگی خسارت 
عالیم بیماري عبارتند از ظهور شاخه جارویی در یک قسمت از درخت و سپس . اقتصادي آن گزارش نشده است

به طوري که هر شاخه جارویی . هاهاي جارویی در سایر قسمتگسترش بیماري و افزایش تدریجی تعداد شاخه
 خشک. تشکیل شده از تعداد زیادي برگ کوچک با فاصله کوتاه که رنگ آنها از سبز کم رنگ تا زرد متغیر است



 153                                                                                                    دستورالعمل تولید پرتقال گواهی شده

 

هاي در شاخ. ها و نهایتا مرگ درختان مبتال می شودهاي جارویی منجر به خشکیدگی شاخهشدن برگها در شاخه
  .شودجارویی گل و میوه تشکیل نمی

  

  
  عالیم جاروك روي لیموترش  -83 شکل

  
ع انوا. به عنوان ناقل بالقوه جاروك لیموترش معرفی شده است Hishimonus phycitisزنجرکی به نام 

لیموترش، لیموبی تیغ، لیموي خیاري، بکرائی، ماکروفیال، رانگپور، الیم، بالنگ، لیموالمپی و راف لمون به جاروك 
  .اند فیتوپالسمایی حساس بوده، ولی لیمو لیسبون، لیمو ایرانی و نارنج در برابر این بیماري متحمل

نوعیت کشت جدید لیموترش در مناطق آلوده استفاده از ارقام مقاوم، ردیابی و کنترل بیماري، مم: مدیریت
هاي آلوده به مناطق سالم، امحاء درختان آلوده در ممنوعیت تولید نهال در مناطق آلوده، ممنوعیت جابجایی اندام

  .شودمناطق جدید آلوده و مبارزه با زنجرك توصیه می
  

 )مکانیکی مبارزه زراعی و سموم بیولوژیک، مالچ،( هاي هرزهاي کنترل علف شیوه

اندازي، رطوبت نسبی و رطوبت بیش از ها نسبت به سایر جاها از بعضی جهات مثل سایه میکروکلیماي باغ
شوند،  هاي گیاهی این زیستگاه را مطلوب یافته و مسأله ساز میاندازه خاك متفاوت است که تعداد کمی از گونه

هاي هرز در باغات مخصوصاً وقتی  علف. باشنده میهاي هرز غالب در این شرایط توق، ترشک و حلفبرخی از علف
ها  آن. کنند باشد با درختان رقابت می درختان جوان هستند، براي مواد غذایی که براي رشد درختان ضروري می

هاي هرزي که در زمان برداشت  علف. کنند کنند، بلکه در آبیاري نیز اختالل ایجاد می نه تنها آب را استفاده می
ها  همچنین آن. کنند هاي دانه ریز از کف باغ مشکالتی ایجاد میآوري میوهند، مخصوصاً براي جمعوجود دار

ترین قسمت مدیریت یک  مدیریت کف باغات امري ضروري است و اغلب گران. باشند پناهگاهی براي جوندگان می
هاي هرز  علف. ي اهمیت استهاي هرز به ویژه در مناطق خشک همواره دارااتالف آب به وسیله علف. باغ است

چند ساله مزاحم مانند علف گندم، قیاق، مرغ، اویارسالم، پیچک صحرایی و یا کنگر صحرایی بایستی پیش از 
هاي هرز چند ساله را در مرحله پیش کاشت در علف. هاي ریز مهار شوندایجاد درختان میوه و یا کاشت میوه

هاي هرز چند ساله در صورتیکه علف. توان مهار کرداي کمتر میا هزینهمقایسه با مراحل بعدي، بسیار آسانتر و ب
هاي هرز یکساله هاي هرز، علف موجود نباشند و یا پیش از کاشت گیاه مهار شده باشند مسئله عمده از نظر علف

ورتی درست این امر به ویژه در ص. هاي هرز چند ساله بعداً به منطقه هجوم آورندالبته ممکن است علف. هستند
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هنگامی که رقابت از سوي . هاي مصرفی تحمل داشته باشندکشهاي هرز چند ساله در برابر علفاست که علف
هاي هرز چند ساله به زندگی خود ادامه ، علفهاي هرز حساس به وسیله یک علف کش از میان برداشته شودعلف
اي از چند روش وجین، شخم عمیق، کنترل میزههاي هرز در باغات ممکن است آهاي مهار علفروش. دهندمی

هاي ذکر شده شخم عمیق و وجین از میان گزینه. باشد شیمیایی، سوزاندن و استفاده از گیاهان پوششی می
ها غیر قابل دسترس و یا گران هستند و باعث آلودگی محیط علفکش. دستی بدلیل هزینه باال متداول نیستند

برد و رشد مجدد از طریق  هاي هرز چندساله را از بین میهاي هوایی علفقسمت سوزاندن فقط .شوندزیست می
اندازي و گیاهان پوششی قادرند از طریق سایه. کند و بنابراین گزینه پایداري نیست ها را تحریک میریزوم

  .هاي هرز را کنترل نمایندهاي دگرآسیب علفمکانیسم
  

    
  )Convolvulas arvensis(پیچک صحرایی 

    
  )Cyperus rotundus(اویارسالم 

    
  )Cynodon dactylon(مرغ 
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  )Imperata cylindrica(حلفه 

    
  )Alhagi pseudalhagi(خارشتر 

    
  )Plantago media(بارهنگ 

    
  )Sorghum halepense(قیاق 

  
  مهمترین علف هاي هرز دایمی مرکبات - 84شکل

  



 دستورالعمل تولید پرتقال گواهی شده                                                                                                    156

 

    
  )Amaranthus blitoides(ابیده تاج خروس خو

    
  )Amaranthus retroflexus(تاج خروس وحشی 

    
  )Chenopodium album(سلمک 

    
  )Cuscuta monogyna(سس درختی 

    
  )Setaria viridis(ارزن وحشی 

  مهمترین علف هاي هرز یکساله مرکبات -85شکل
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  هاي هرز پرتقال دستورالعمل کنترل علف
  و مورشخم  

هاي مرتب با یک بار شخم در اواخر زمستان و یک شخم در اواسط بهار و یک بار شخم در باغات داراي ردیف
هاي وجین کار مضاف بر آن دستگاه. گرددهاي هرز نیز از بستر خاك جدا میدر اوائل پائیز عمال عمده علف

ورت امکان تردد تراکتور باغی امکان مناسبی مخصوص نیز که بصورت دنباله بند براي تراکتور وجود دارند در ص
  .باشد هاي هرز میاي علفبراي حذف دوره

  

 گیاهان پوششی   
هاي هرزي مهاجمی مثل سس، گل جالیز، خارشتر، خارخسک، مرغ و پیچک در باغ هرچند کنترل علف

تبخیر، افزایش  هاي هرز یکساله مثل علف باغی باعث کاهشضروري است، اما وجود یک پوشش مالیم از علف
رطوبت نسبی و طراوت باغ و بخصوص باعث کاهش خسارت آفتاب سوختگی و خشک شدن پوست میوه انار 

  .شود از لخت کردن کامل سطح باغ پرهیز گرددلذا توصیه می. گرددمی
  :باشدهایی از کاربرد گیاهان پوششی در باغات به شرح زیر مینمونه

 هرز موثر  هاي نند یونجه، جو، چنتري و سایر محصوالت در کنترل علفها ماکاري در نخلستانمیانه  *
  .باشدمی

اي در پاییز در بین هاي انار و کاشت ماشک گل خوشهکاشت منداب در پاییز در یزد در بین ردیف  *
سال هاي درختان میوه سردسیري و اجازه دادن به این گیاهان براي تولید بذر باعث رشد مجدد آنها در ردیف

این امر ضمن کاهش هزینه کاشت مجدد آنها در کنترل علفهاي هرز و افزودن ازت خاك موثر . گرددبعد می
  .است

هاي هرز کاشت چاودار زمستانه و استفاده از بقایاي آن در بهار به صورت مالچ در باغ باعث کنترل علف  *
  .گرددمی

  
 هاي هرز و رعایت بهداشت در باغپیگیري علف   

هاي نظر داشتن باغ بوسیله سرکشی مرتب به آن و در نظر داشتن و یادداشت کردن میزان و نوع علف زیر *
  .هاي هرز می کاهدهرز و تالش به موقع براي کنترل علف هاي هرز از هزینه هاي کنترل علف

کودهاي هاي هرز موجود در زیرا علف. گردداستفاده از کود کامال پوسیده و چال کردن آن توصیه می *
  .کنندحیوانی توزیع شده در باغ به سرعت رشد و مشکل را هر ساله تکرار می

  .کندهاي هرز جلوگیري میتمیز کردن وسایل و تراکتور از بذر علف هرز از پراکندگی بذور علف* 
  
 کنترل شیمیایی 
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 هاي پس رویشی دو منظورهعلفکش 
 

  )SL 20%) (گراماکسون(علفکش پاراکوات 

  موارد مصرف
پاراکوات به خاطر تماسی بودن فقط بافت هاي . کند علف هاي هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ را کنترل می

 .برد و از رشد مجدد آنها جلوگیري نمی کند سبز علف هاي هرز چند ساله را از بین می

  )به خصوص انار(در اوایل رشد سس و علف هاي هرز در باغ ها 

  میزان مصرف
 ارلیتر در هکت 3

  پاراکوت براي کنترل لکه اي سس درختی% 1محلول
  لیتر در هکتار 500  میزان مصرف آب

  .سانتی متر باشد 5- 10وقتی ارتفاع علف هرز   زمان مصرف

  مالحظات

پاراکوآت توسط بافت هاي سبز جذب می شود، در باغات جوان که تنه نهال سبز است به این مسئله کامال توجه 
. دن علف هاي هرز، می بایست حداقل دو سوم از اندام هاي گیاه آغشته به مخلوط سم شودبراي از بین بر. شود

ممکن است عملیات . روز می باشد 30تا  20ضعف این علفکش، احتمال جوانه زنی مجدد علف هاي هرز پس از 
  .سمپاشی یک یا دو بار دیگر در طول فصل رویش نیاز باشد که باید انجام شود

  
  )SL 41%)(گلیفوسیت( علفکش رانداپ

رانداپ به خاطر سیستمیک بودن بر چند ساله ها نیز تاثیر دارد . هم بر پهن برگ ها و هم بر نازك برگ ها اثر دارد  موارد مصرف
  . و بایستی در باغات داراي درختان کمتر از سه سال مصرف نگردد

. لیتر در هکتار استفاده شود 4-6اي علف هاي هرز یک ساله لیتر در هکتار و بر 6 -  12براي علف هاي هرز دائمی   میزان مصرف
  .آن براي کنترل لکه اي علفهاي هرز چند ساله استفاده شود% 2محلول 

  لیتر در هکتار 200  میزان مصرف آب

هرز براي کنترل علفهاي . سانتی متر باشد 5-10براي کنترل علفهاي هرز یکساله هرز وقتی که ارتفاع علف هرز   زمان مصرف
  .چند ساله در زمان حداکثر رشد یعنی هنگام اوایل گل دهی

کیلوگرم در  8% (   2و یا سولفات آمونیوم به میزان ) لیتر در هکتار 2( در هزار  5مصرف فري گیت به میزان   افزودنی ها
  .کاهش می دهد کاهش می دهد% 25- 30همراه با گلیفوزیت مصرف آن را ) هکتار

توسط بافت هاي سبز جذب می شود، لذا از ریختن روي شاخ و برگ و تنه درختان جوان خودداري  گلیفوزیت  مالحظات  
  .شود

  
  )SL 20%) (باستا(علفکش گلیفوزینیت آمونیوم 

به خاطر تماسی بودن فقط بافت هاي سبز علف . علف هاي هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ را کنترل می کند  موارد مصرف
  .برد و از رشد مجدد آنها جلوگیري نمی کند ه را از بین میهاي هرز چند سال

  لیتر در هکتار 5  میزان مصرف
  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب

  .سانتی متر باشد 5- 10وقتی ارتفاع علف هرز   زمان مصرف

  مالحظات  

ود، در باغات جوان توسط بافت هاي سبز جذب می ش. این علفکش تاثیر سویی روي درختان و محیط زیست ندارد
براي از بین بردن علف هاي هرز، می بایست حداقل دو . که تنه نهال سبز است به این مسئله کامال توجه شود

ضعف این علفکش، احتمال جوانه زنی مجدد علف هاي هرز . سوم از اندام هاي گیاه آغشته به مخلوط سم شود
  .روز می باشد 30تا  20پس از 
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 منظوره علفکش پیش رویشی دو  
  )SC 500) (آلیون(فلیم  علفکش ایندازي

  .از جوانه زنی بذر پهن برگ ها و نازك برگ ها جلوگیري می کند  موارد مصرف
  میلی لیتر در هکتار 150  میزان مصرف

  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب

  زمان مصرف
زمانی که خاك مرطوب . باید بکار برده شودقبل از جوانه زنی بذر علف هاي هرز در اواخر زمسنان یا اوایل بهار 

است سمپاشی باید صورت گیرد و بقایاي گیاهان باید از روي خاك جمع شده باشد، لذا پس از یک روتیوار 
  .باشد بهترین زمان مصرف این علفکش است سطحی در زمانی که خا ك گاورو می

  .این علفکش تاثیر سویی روي درختان ندارد  مالحظات  
  

 ش پس رویشی مخصوص نازگ برگ هاعلفک  
  )EC 12.5%) (نابواس(علفکش ستوکسیدیم 

  . بر نازك برگ ها اثر دارد  موارد مصرف
  لیتر در هکتار 3  میزان مصرف

  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب
  برگی علف هرز 2- 4  زمان مصرف

  .یر درختان مصرف شوندبراي درختان بی خطر هستند و می توانند بدون نگرانی در ز  مالحظات  
  

  )EC 12.5%) (گاالنت(علفکش هالوکسی فوپ اتواتیل 
  . بر نازك برگ ها اثر دارد  موارد مصرف
  لیتر در هکتار 2  میزان مصرف

  لیتر  350  میزان مصرف آب
  برگی علف هرز 2- 4  زمان مصرف

  .رختان مصرف شوندبراي درختان بی خطر هستند و می توانند بدون نگرانی در زیر د  مالحظات  
  

  )EC 10%) (فوکوس(علفکش سیکلوکسیدیم 
  . بر نازك برگ ها اثر دارد  موارد مصرف
  لیتر در هکتار 2  میزان مصرف

  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب
  برگی تا قبل از به ساقه رفتن علف هاي هرز باریک برگ 2  زمان مصرف

  .توانند بدون نگرانی در زیر درختان مصرف شوند براي درختان بی خطر هستند و می  مالحظات  
 

  )WP 75%) (داکتال(علفکش کلرتال دیمتیل 
  بر سس درختی اثر دارد   موارد مصرف
  لیتر در هکتار  8-12  میزان مصرف

  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب
  قبل از جوانه زنی بذور علف هرز سس در بهار   زمان مصرف

ر خاك مرطوب استفاده شود و چنانچه زمین  خشک باشد باید بعد از پاشیدن سم به سطح خاك آبیاري باید د  مالحظات  
  .انجام گیرد
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  مدیریت برداشت و پس از برداشت -12
  تعیین آستانه بلوغ میوه مرکبات -12-1

غییرات داخلی ت. تعیین آستانه بلوغ میوه مرکبات پیچیده است زیرا شامل دو بافت و سیستم کامال متفاوت است
هاي عادي  بنابراین، میوه. آید وجود می افتد و تغییرات رنگ بیرونی که در پوست میوه به که در گوشت میوه اتفاق می

شوند که عالوه بر رنگ بیرونی ها وقتی بالغ محسوب می فروتها، لیموها و گریپ ها، نارنگیمرکبات مثل پرتقال
دیگر ترکیبات داخلی در گوشت آنها به یک حداقل میزان پذیرش چشمی و پوست، میزان عصاره، شاخص برداشت و 

ها غیر کلیماکتریک هستند و بعد از برداشت، تغییرات  با توجه به اینکه این میوه. رسیده باشد) طعم و مزه(حسی 
شود که بلوغ بیوشیمیایی چندانی در ترکیب گوشت میوه رخ نخواهد داد از این رو، شروع برداشت باید وقتی انجام 

هاي اصلی بلوغ شامل استانداردهاي حداقلی براي کیفیت  در اتحادیه اروپا، شاخص. فیزیولوژیک داخلی رخ داده باشد
و بخشی از سطح ) TSS/TA(، شاخص برداشت )درجه بریکس(میوه شامل درصد عصاره، کل مواد جامد محلول 

ي دیگر، شرایط محیطی مانند نور و درجه حرارت، پایه مورد از سو. باشند میوه که رنگ تیپیک رقم را نشان بدهد می
اي گیاه بر تغییرات بیوشیمیایی میوه در زمان برداشت موثرند  استفاده، شرایط مدیریتی به ویژه وضعیت تغذیه

  .  اي نیز براي تعیین زمان برداشت ارقام مختلف در مناطق مختلف الزم استهاي منطقه بنابراین پژوهش
  

  ي تعیین زمان برداشت ها شاخص
  مواد جامد محلول و اسید قابل تیتراسیون  .1

 از یکی قند .است همراه تیتراسیون قابل اسید کاهش و محلول جامد مواد تدریجی کل افزایش بلوغ با مرحله

 قابل خاك رطوبت و نور محیطی، شرایط تحت میوه قندي محتواي .است میوه کیفیت کنندهمهم تعیین ترکیبات

 که یابد می کاهش میوه ي عصاره تیتراسیون قابل اسیدهاي کل مقدار ها، میوه رسیدن ي دوره طول در. است تغییر

نسبت میزان مواد جامد محلول عصاره به اسیدیته قابل . باشد می سیتریک اسید ي تجزیه از ناشی عمده طور به
 .شود می تلقی مرکبات در استاندارد نرسید حد و خوراکی قابلیت شاخص عنوان ، به)شاخص برداشت(تیتراسیون 

وقتی ترکیب بیوشیمیایی گوشت و عصاره میوه به حد استاندارد برداشت برسد میوه به مرحله بلوغ فیزیولوژیک 
  .ولی ممکن است در این مرحله، رنگ پوست، به رنگ نهایی خود نرسیده باشد. رسیده است

  

  رنگ پوست میوه .2
شود ولی اختالف زیادي بین نواحی در  ي یک شاخص بلوغ محسوب میا طور گسترده اگرچه رنگ پوست به

حال رشد و کشورها وجود دارد؛ زیرا توسعه رنگ، به میزان زیادي تحت تاثیر شرایط آب و هوایی مثل نور و درجه 
تر از  ماند رنگ پوست مرکبات معموال کمرنگ تر، جایی که دماي شب باال باقی می در مناطق گرم. حرارت است

. تغییرات رنگ همچنین وابسته به نوسانات دماي خاك است. تري دارند مناطقی است که دامنه حرارتی گسترده
به این دالیل، هنگامی که درجه حرارت محیط باالست میزان کلروفیل باقی مانده در پوست میوه زیاد است و 

تر بیاید کلروفیل  گراد پایین جه سانتیدر 15ولی وقتی دماي هوا و خاك از . کند میوه رنگ سبز خود را حفظ می
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 سبز از میوهپوست  رنگ تغییر نابراینب. یابندها به کروموپالست تغییر شکل می و کلروپالست کند کاهش پیدا می

هاي تجاري رنگ براي برداشت، بسته به رقم مرکبات و نیز  است و شاخص محیط دماي از تابعی نارنجی یا زردبه 
مرکبات زودتر بالغ شده، اندازه  ،هاي باال در درجه حرارت. مختلف رشدي متفاوت استشرایط محیطی نواحی 

نوسانات دمایی شب و روز در مقابل، . ماند سطح پایین باقی می میوه در و میزان اسیدیته آب شود میمیوه بزرگتر 
ي تنوع زیاد در رنگ سنجی هاي خوبی برا هاي نارنگی مثال میوه .شود گیري بهتر میوه و تجمع قند می باعث رنگ
هاي کیفی داخلی براي  رس یا کلمانتین، شاخص هاي انشو پیش که در ارقام زودرس مانند نارنگی طوري هستند به

عالوه بر دما، وضعیت رشد درخت نیز در . شوند بلوغ تجاري قبل از کامل شدن تغییرات رنگ پوست، کامل می
به نظر   گیرند؛ ها کمتر رنگ می رخت زیاد و قوي باشد پوست میوههرقدر رشد د. تعیین رنگ پوست دخالت دارد

درختانی که مقدار . اندازد گیري به موقع پوست را به تاخیر می رسد هر عاملی که رشد را تشدید کند، رنگ می
از آنجایی که نور براي سنتز . دریافتی آنها زیاد باشد پوست میوه آنها رنگ ضعیفی خواهد داشت نیتروژن

میوه ست لذا رشد درخت در نقاط کم نور موجب کاهش رنگ پوست ا ها ضروري رتنوئیدها و آنتوسیانینکا
که رنگ بیرونی تا حدودي وابسته به تغییرات داخلی است همیشه شاخص خوبی از  رو با وجودي این از .شود می

نسبت سطح میوه که به جاي بلوغ میوه مرکبات نیست و به همین دلیل شاخص رنگ سنجی در اتحادیه اروپا با 
وقتی رنگ پوست به . شود گیري می دهد اندازه ، رنگ تیپیک ارقام را نشان می)شاخص رنگ مرکبات( CCIمقادیر 

  .رسیده است بلوغ باغبانی یا تجاريمیوه به مرحله رسد  رنگ نهایی خود می
  

  شرایط آب و هوایی منطقه .3
که در  یابد در حالی یین مناطق گرمسیري به سرعت افزایش میمحلول در ارتفاعات پا  نسبت مواد جامدمنطقه 

هاي مرکبات مناطق خشک،  میزان کل اسید میوه. گیرد خیلی کند صورت می TSSمناطق سرد و ساحلی، افزایش 
خیز، خیلی کند کاهش  در بیشترین سطح بوده و نسبت به مناطق دیگر مرکبات ،خشک و نواحی خنک نیمه
هاي طوالنی، آبیاري زیاد و یا  به علت بارندگی همچنین،. یته به دما و تبخیر بستگی داردکاهش اسید. یابد می

به عنوان شاخص  TSS/TAنسبت . شود ها افزوده می بر اسیدیته میوههم هاي خاص، به میزان ناچیزي  انتخاب پایه
اگر میوه به مدت زیاد روي . دشو خیز تلقی می و قابلیت خوراکی و حد رسیدن استاندارد در بیشتر مناطق مرکبات

یابد و سپس عطر و طعم تیپیک میوه از  درخت باقی بماند غلظت اسیدها همزمان با زیاد شدن قندها کاهش می
توانند بر طبق  هاي بلوغ براي ارقام نارنگی می شاخص. شود رود و غیر بازارپسند و مستعد پوسیدگی می بین می

رس نارنگی مثل برخی از ارقام  ارقام پیش. اي داشته باشند وت قابل مالحظهمنطقه رشد، بازار مقصد و رقم، تفا
توانند با  شوند سپس درصورت تقاضاي بازار، می انشو و کلمانتین با درصد باالیی از پوست سبز برداشت می

رنگ  شاخص معتبرتري نسبت به TSS/TAها، نسبت  در پرتقال. تیمارهاي پس از برداشت اتیلن، سبززدایی شوند
پوست است زیرا تغییرات مهمی بسته به شرایط درجه حرارت و رطوبت محیط در توسعه رنگ پوست اتفاق 

هاي زیادي  هرحال تفاوت به. یا باالتر براي بازار تجاري قابل قبول است 5/6طورکلی، شاخص برداشت  به. افتد می
هاي  طورکلی، نسبت جود داشته باشد ولی بهممکن است بسته به گونه و رقم مرکبات و نیز منطقه رشد مرکبات و

  . است 7- 9ها معموال  ها و نارنگی بازارپسند بازار تجاري براي پرتقال
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 کننده سلیقه مصرف .4

اي و حسی ارائه شده است که در آن میزان ترکیبات مختلف فعال زیستی  ي شاخص برداشت تغذیه امروزه ایده
ها مورد بررسی قرار  هاي مهمی براي بازاریابی و کیفیت در میوه وابسته به طعم و سالمتی به عنوان ویژگی

کننده یک آلترناتیو با ارزش براي هاي پنل یا پذیرش مصرف بنابراین، آزمایشات حسی بر پایه تست. گیرند می
هاي مختلف درحال بررسی هستند و برخی از  هاي بلوغ و تشخیص کیفیت میوه هستند که در میوه تعیین شاخص

  .  هاي تجاري وارد خواهند شد معیارها به تدریج در پروتوکل این
  

 هاي رنگ سنجی کیت .5

گیري بوده و تکرارپذیري باالیی در نواحی رشدي  هاي تجاري بلوغ باید به آسانی قابل اندازه چون شاخص
هاي طیف هاي مبتنی بر پرتو آوري هاي جدید کالریمتر با کاربرد آسان، فن مختلف داشته باشند توسعه کیت
هاي غیر  هاي تعیین سریع کارتنوئیدها در عصاره پرتقال و دیگر روش سنجیسنجی بازتاب مادون قرمز، طیف

    .اي میوه مرکبات در یک مقیاس تجاري بررسی شوند توانند در آینده نزدیک براي ارزیابی بلوغ تغذیه مخرب می
  

 پارامترهاي نامناسب براي تعیین بلوغ میوه  .6

هاي خوبی براي بلوغ میوه  گیري آسان دیگر، شامل اندازه و وزن میوه معموال شاخص قابل اندازه پارامترهاي
براي یک رقم خاص، خصوصیات . باشند البته پارامترهاي کیفی مهمی در فروش و بازارپسندي میوه می. نیستند

طور  تواند به است و بنابراین نمیاي گیاه و عملیات کشاورزي  اندازه و وزن میوه، بیشتر تحت تاثیر وضعیت تغذیه
طور مشابهی پیشنهاد شده که تعداد روزهاي بعد از تشکیل میوه ممکن  به. مستقیم وابسته به بلوغ میوه باشد

هرحال این پارامتر هم قابل تکرار نیست زیرا  به. است یک روش تشخیص براي تعیین رسیدن میوه مرکبات باشد
به میزان زیادي تحت تاثیر شرایط اقلیمی، عملیات کشاورزي و نیز پایه انتخابی رشد و نمو همانند فرایند بلوغ 

   .کند است بنابراین یک سیستم یکنواخت که بتواند در کشورهاي مختلف مقایسه شود فراهم نمی
  

  
    تغییر رنگ بیش از نیمی از سطح پوست پرتقال تامسون ناول از سبز تیره به سبز روشن و زرد. 86شکل 

  )وع بلوغ باغبانی یا تجاريشر(
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  تغییر رنگ کامل سطح پوست پرتقال تامسون به رنگ نارنجی . 87شکل 
 )پایان بلوغ باغبانی یا تجاري(

  

هاي گوناگون در مرکبات تابع عوامل ها و بیماريبنابراین به طور کلی کیفیت، انبارمانی، ابتال به ناهنجاري
در نواحی . ماندماه روي درخت می 12تا  6میوه مرکبات . اسب رسیدگی استگوناگونی از جمله برداشت در زمان من

زمان مناسب برداشت انواع  69جدول . شودتر نیز میگرمسیر حتی این مدت نگهداري بر روي درخت طوالنی
  :ازاند هاي مورد استفاده براي برداشت به موقع میوه مرکبات عبارتشاخص. دهدمرکبات در ایران را نشان می

  

  درصد کل مواد جامد محلول یا قند)TSS( 

  درصد اسید قابل تیتراسیون)TA( 

  نسبت قند به اسیدTSS/TA 

  ب میوهآمقدار 

هاي دي ماه ها را تا نیمهدر شمال کشور که خطر سرما و بارش برف زود هنگام هست باید تا حد امکان میوه
  .برداشت کرد
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  ر ایران زمان برداشت انواع پرتقال د -69جدول 

داد  پرتقال ها
مر

یور  
شهر

  

بان  مهر
آ

من  دي  آذر  
به

فند  
اس

ین  
ورد

فر
شت  

یبه
ارد

  

داد
خر

  

  تیر

                                                  )شمال(تامسون ناول 
                                                  )جنوب(تامسون ناول 

                                                  )شمال(نیوهال 
                                                  )شمال(ناولینا 

                                                  )شمال(کوموتو فو
                                                  )شمال(واشنگتن ناول 
                                                  )جنوب(شنگتن ناول 

                                                  اسپرینگ ناول
                                                  ناولیت

                                ج  ج                پارسون براون
                                                  مارس

                                                  )جنوب(والنسیا 
                                                  )جنوب( 7والنسیا جی 

                                                  )جنوب(اولیندا والنسیا 
                                                  )جنوب(فراست والنسیا 

                                                  )شمال(هاملین 
                                                  سالوستیانا

                                                  )فارس(محلی جهرمی 
                                                  )جیرفتی(خونی تاراکو 

                                                  خونی مورو
                                                  خونی سانگین
                                                  )خوزستان(محلی دزفول 

  جنوب: ج 
 

   مدیریت پس از برداشت پرتقال -13

 اي آنهاي میوه پرتقال و ارزش تغذیهویژگی -13-1

بدهـد و   کـاهش  1تواند سطح قند خون را در افراد مبتال بـه بیمـاري دیابـت نـوع      پرتقال سرشار از فیبر است که می
دار انواع مرکبات حـاوي مقـ  . شود 2ها و انسولین در افراد مبتال به بیماري دیابت نوع  باعث ارتقاي سطح قند خون، چربی

، 2010در سـال    Pharmacognosy Reviews طبـق گـزارش  .  اسـت  و فیبـر، پتاسـیم و کـولین     Cزیـادي از ویتـامین  
. کنـد  هاي بدن محافظت می نتیجه از سلول سازد و در هاي آزاد را خنثی و نابود می موجود در پرتقال، رادیکال  Cویتامین
هاي مزمن کمک کند، بلکه ایـن توانـایی را    تواند به کاهش خطر مبتال شدن به بیماري تنها می مصرف پرتقال نه  بنابراین،

محققـان   .هاي رایـج ماننـد سـرماخوردگی تقویـت کنـد      ها و بیماري هم دارد که سیستم ایمنی بدن را در مقابل ویروس
 DNA هـاي   به سرطان کولون موثر است، چون از جهـش موجود در پرتقال با کاهش خطر ابتال C گویند که ویتامین می

  .کند جلوگیري می
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درصد از موارد ابتال به سرطان کولـون، در اثـر جهـش در ژن     15تا  10اند که حدود  مطالعات علمی نشان داده
 نیـز در  American Journal of Epidemiology عـالوه، یکـی از مطالعـات    به. شوند ایجاد می  BRAFخاصی به نام 

سـال ابتـدایی زنـدگی هـر انسـان،       2نشان داده است که مصرف پرتقال، آب پرتقال طبیعی و موز در   2010سال 
پتاسیم، یکی از ترکیبات الکترولیتی واقعا حیاتی است که الکتریسیته  .آورد خطر ابتال به سرطان خون را پایین می

توانـد بـه مشـکالتی ماننـد      کمبود پتاسـیم مـی  . کند یاندازد و تپیدن قلب را ممکن م الزم را در بدن به جریان می
کنـد و هـم خطـر     عالوه بر این  پتاسیم موجود در پرتقال هم به کاهش فشار خون کمـک مـی  . آریتمی منجر شود

عنـوان   همچنین، پرتقال سرشار از فوالت است که سطح هموسیسـتئین را بـه  . دهد بروز سکته مغزي را کاهش می
فیبر موجود در پرتقال  اجابت مزاج را تنظـیم  . آورد عروقی پایین می-هاي قلبی  به بیماريیکی از عوامل خطر ابتال

شوند که پرتقال بـراي کـاهش وزن    ها باعث می این ویژگی. رساند سازد و درنتیجه کمک موثري هم به هضم می می
وضـعیتش از نظـر شـاخص     چربـی و کـامال مغـذي قـرار دارد و     پرتقال در گروه مواد غـذایی کـم  . نیز مناسب باشد

بنابراین، پرتقال را باید یکی از بهترین مواد غذایی براي جلوگیري از ابتال به . العاده مثبت است گالیسمیک هم فوق
  .چاقی در نظر گرفت

  

  
  برش انواع پرتقال موجود در ایران - 88شکل 

  

  ارقام مختلف پرتقال -13-2
هاي عمومی مانند درشـتی شـکل رنـگ وضـعی دو انتهـاي      ویژگیبندي ارقام مختلف ترتقال عالوه بر در دسته

درجه ) (هیسپریدیوم(هاي ترتقالی میوه طعم و خصوصیات کلی بذرها به برخی صفات دیگر مرتبط با آناتومی میوه
توان بـه وضـعیت بـرون    از صفات مربوط به آناتومی میوه می. گرددچند جنینی نیز اشاره می) تارتنوکارتی و وضعی

ها محور مرکزي میوه و ساختارهایی مانند ناف و هاله حلقوي راس میـوه اشـاره   ها آبدانکیان بار و وضعیت پرهبر م
در زیـر  . اي در ایـن میـان برخوردارنـد   عاالوه بر این صفات بی بذري و تک جنینی بودن بذرها از اهمیت ویژه. کرد
  . اند، آورده شده استکه مورد بررسی قرار گرفتهتري صفات باغبانی ارقام مختلف ترتقال موجود در کشور مهم

  

  ناول تامسون پرتقال - 13-2-1

 هـا میـوه  انـدازه . اسـت  پاکوتـاه  نیمه و سرما به متحمل کمابیش رقم این . است زودرس خیلی و بذر بی رقمی

 به و است ترد میوه گوشت. شودمی دیده آن در بزرگی و باز ناف و است بیضوي یا کروي شکل به درشت تا متوسط
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 ).89 شـکل ( شـوند می کیفی افت دچار کوتاهی مدت از پس و ندارند خوبی ماندگاري هامیوه. گیردمی رنگ خوبی
 لیـت،  لین فوکوموتو، کارا، کارا ناولینا، نیوهال، واشنگتن، مانند ناول پرتقال از مختلفی ارقام ناول، تامسون بر وهالع

  .شودمی رشپرو و کشت کشور در ناولیت و فراست
 

 
  پرتقال تامسون ناول - 89شکل 

 
 1والنسیا پرتقال -13-2-2

 تـا  متوسـط  هـا میوه اندازه. است بزرگ تاجی با و پرمحصول و بذر بی رقمی و پرتقال تجاري رقم ترین دیررس

 رسـیدن  تا دهیگل از. است صاف و نازك پوستی با مرغی تخم گاهی و کروي کمی تا کشیده هاآن شکل و درشت

 بـراي  و اسـت  اسیدي حدودي تا معموال پرآب و معطر، میوه گوشت. انجامد می طول به ماه 16  تا 13 حدود میوه

 خوبی قابل به درخت روي هامیوه. است آور سال تا حدودي رقم این. شود می محسوب آلایده رقمی صنایع فراوري

 و میدنایت سیدلس، اولیندا،دلتا فراست، رودرد، مانند والنسیا پرتقال متفاوتی از انواع)  90شکل (هستند  دارينگه
  .یابندمی ایران پرورش در لیت والنسیا
  
 

 
  والنسیا پرتقال -90 شکل

                                                             
1 Valencia  
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  1 مورو پرتقال -13-2-3

زود هنگام  و فراوانی به میوه گوشت در آنتوسیانین. است پربار بسیار و متوسط رشد با زودرس بذر، بی رقمی
 .گیردنمی رنگ ساحلی نواحی در میوه پوست بنابراین و است ناچیز پوست در دانه رنگ این ولی شود، می تشکیل

 .دارد متوسطی ضخامت میوه پوست .است گرد تا کروي نیمه درشت، تا متوسط آن میوه
  

  
  مورو پرتقال - 91 شکل

  

 2هاملین پرتقال -13-2-4

 به نسبت که است آوري سال فاقد و پرمحصول رقمی. است پرتقال هايرقم ترینزودرس از و آبگیري ارقام از یکی

 آنها شکل و ریز تا متوسط حد در هامیوه اندازه. دهدمی نشان خود از سرما به تريبیش تحمل دیگر ارقام اغلب

 خوراکی بخش و است روشن نارنجی تا تیره زرد رنگ به نازك، میوه پوست. است مرغی تخم و پخت اندکی تا کروي

  ).92شکل(است  بذر کم و ترد شیرین، ر،آبدا هم میوه
  

  
  

 هاملین پرتقال -92 شکل

                                                             
1 Moro 
2 Hamlin  
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  1مارس پرتقال -13-2-5
 شوند می تشکیل هاشاخه روي ايخوشه صورت به اغلب ها میوه. دارد نیز خوبی عملکرد و است زودرس رقمی

 آوري سال عادت داراي مرق این. است پخت کمی تا گرد نیز ها آن شکل و بزرگ تا متوسط حد در هامیوه درشتی و

  ). 93 شکل( دارد درخت روي خوبی دارينگه قابلیت میوه و است
 

  
  مارس پرتقال  -93 شکل

 
   Washington Navel		Citrus Sinensis	 پرتقال واشنگتن ناول - 13-2-6

شـکیل  دهـی و ت درختانی پر رشد با تاجی متوسط به شکل گرد و تا حدودي آویزان هستند، کـه در دوران گـل  
شود که چنین شرایط اقلیمی وجـود  میوه به گرما و خشکی حساس بوده و از اینرو در مناطقی کشت آن توصیه می

ها درشت، کروي تـا کشـیده یـا بیضـی     میوه. ها به دلیل عدم وجود گرده کرم رنگ استرنگ بساك. نداشته باشد
بذر است که از طریق بکربـاري   رقمی بی. شده استها به صورتی ضعیف یقه دار بوده و در برخی موارد قاعده میوه

توان براي مدت طـوالنی و بـا حفـظ کیفیـت روي درخـت نگـه       رقمی زودرس بوده و میوه ها را می. شودتولید می
وانشگتن ناول یکی از ارقـامی اسـت کـه    . میوه ها داراي قابلیت خوبی براي انبار کردن و حمل نقل هستند. داشت

سطحی بالغ بـر  	در حال حاضر . شود و می تواند نیاز بازار کشور را تامین کندرفت تولید میبصورت زودرس در جی
  .از باغات مرکبات در جیرفت به این رقم اختصاص یافته است	هکتار  40

 

 
                                            

  پرتقال واشنگتن ناول – 94شکل 
  

                                                             
2 Mars  
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 پرتقال محلی -13-2-7

. بسیار آبدار و شیرین و خـوش بـو اسـت    	باشد، اما میوه آندار میاز لحاظ اندازه متوسط و هسته پرتقال محلی
زمان برداشت این محصول از آذر شروع شده و تـا اواسـط اسـفند ادامـه     . در بازارهاي محلی طرفدارن بسیاري دارد

عت جیرفـت بـا متوسـط    هکتار از باغات مرکبـات شـرکت کشـت و صـن     450این محصول در سطحی حدود . دارد
		.گرددتن در هکتار به صورت ارگانیک تولید می 27عملکرد 

 

 
 )محلی( پرتقال معمولی – 95شکل 

  
  .باشندمی موثر پرتقال انواع گذارينرخ و بنديدرجه در که فاکتورهائی بررسی - 13-3

 پرتقال میوه هايدیدگی آسیب انواع
 از بصـور مختلـف   که است غذایی مواد کمبود یا و مکانیکی طبیعی، لعوام از ناشی آثار دیدگی آسیب از منظور

شـود کـه در ذیـل توضـیح      می ظاهر میوه در آن نظایر و لهیدگی شدگی، سوراخ خوردگی، ترك خراشیدگی، قبیل
   .داده شده است

 
  نارسی  -13-3-1

 نارنجی تا زرد به سبز از میوه پوست رنگ دگرگونی که است حالتی
 میوه پوست سطح پنجم یک از بیش که درصورتی . دباش نشده آغاز

         نارسی میوه -96شکل شود             می نارس محسوب باشد، نارنگی نشده زرد و بوده رنگ سبز هنوز نارنگی
                     

                                    
   

  دیدگی آسیب -13-3-2

 مانند                     ترابري و بندي بسته جابجائی، برداشت، از برخاسته هايزیان
 .را دید آن بتوان چشم با که است میوه در شدگی سوراخ خوردگی، ترك

         
   پرتقالآسیب دیدگی میوه  – 97شکل                                                                                                              
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   آلودگی - 13-3-3
 پوست روي خاشاك و گل خاك و گرد مانند خارجی مواد هرگونه بودن

 دید چشمبا  بین ذره از گیريبهره بدون را آن توانمی که است میوه
  ).      98 شکل(

  الودگی روي میوه پرتقال - 98شکل                                                                                                               
  
 

 غیر یکنواختی  -13-3-4

  شکل  و رقم اندازه، دیدگاه بسته از در هامیوه نبودن یکدست
  ).99شکل(باشد می

                                                                                                  
 میوه هاي غیر یکنواخت   - 99 شکل                                                                                                                      

  
  خارجی مواد -13-3-5

 و شاخ هايتکه مانند شودمی گفته میوه هايبسته در پرتقال جز چیز هر
 یک از آن طول که بشرطی باشد چسبیده میوه به که میوه دم بجز( برگ

 آن عرضه و بوده ممنوع شکل این به پرتقال عرضه ).نباشد بیشتر سانتیمتر

                                          ).100شکل( باشدمی مجاز چین قیچی بصورت فقط
  وجود برگ همراه با ساقه بر روي میوه - 100شکل                                                                                            

  
  

  زدگی یخ-13-3-6
 نتیجه در و شده انجماد دچار هوا برودت درنتیجه میوه که است حالتی

 مزه که طوري به باشد، کرده تغییر آن حسی هايویژگی و ي ظاهر وضعیت

                                                        .کند پیدا آبکی حالت آن بافت و شود تلخ میوه

                                                                                                           
  عالئم سرما زدگی مانند وجود  -101شکل                                                                                                          

  لکه هاي قهوهاي روي میوه                                                                                                      
 میوه وردگیخ ترك -13-3-7

 بودن نامنظم: از عبارتند پرتقال میوه خوردگی ترك اصلی دالیل
- می موجب پرتقال خوردگی دمائی، ترك نوسانات و آبیاري هايدوره
 و داده قرار حمله مورد را پرتقال بافت براحتی زابیماري عوامل شود

       .دهند افزایش را آن بر وارده خسارت
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 شکل                                                                                                                     
  عالئم ترك خوردگی میوه -102

  

 ناموزونی  -13-3-8
 ژنتیکی اختالالت و محیطی زیست عوامل اثر در که میوه از است حالتی

 ).103ل شک( شود می دگرگون میوه طبیعی شکل و آمده پدید )شیمر(
 

  ناموزنی پرتقال  -103شکل                                                                                                                                     
      )                                                            آبی کم(خشکیدگی -13-3-9

 بموقـع  برداشـت  عـدم  آن اصـلی  علت و آید می بوجود پرتقال بافت آب رفتن دست از دلیل به که است التیح

 آب انتقال مسیر. نشود انجام برداشت عمل پرتقال، میوه کامل رسیدن زمان از بعد که صورتی در باشد،محصول می

 وهمیـ  از غـذائی  مواد و آب شده و عکس بر میوه  به درخت از غذائی مواد و

 . گرددمی خارج
 در جنوب تامسون پرتقال مخصوصاً باشد مرکبات جنوبمی ذکر به الزم

 حالـت  و حسـاس بـوده   بسـیار  بـه  موقـع محصـول    برداشـت  عـدم  مقابل

 گـردد مـی  مشـاهده  وفـور  به جنوب مرکبات در میوه )آبی کم( خشکیدگی
 کم آبی پرتقال -104شکل                                                                                   .)104 شکل(

                                                                                                          
  زدگی باد -13-3-10

 نسـبتاً  بادهـاي  وزش بـدلیل  درخـت  بـرگ  و شاخ به میوه شدن سائیده اثر در

 پسـندي  بازار کاهش موجب که آمده بوجود میوه پوست روي در شدید،عالئمی

           .گرددمی محصول
                                                                                                               

  باد زدگی پرتقال - 105شکل                                                                                                                
  

  
  شدگی                                                              سوراخ  -13-3-11

پرتقال   میوه بافت درون تیز نوك اجسام فرورفتن از ناشی مکانیکی صدمه اثر
  ).106 شکل(است 

  سوراخ شدگی پرتقال      -106شکل                                                                                                             
                                                                    

  ها کشمانده آفت  -13-3-12
هاي ارزه با آفات و بیماريها هستند که به دنبال مبکشبخشی از آفت

   ).107 شکل( باغی و انباري پیش و پس از برداشت در میوه، مانده است
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  باقیمانده آفت کش روي میوه پرتقال -107شکل                                                                                                       

  

  السیدگی  -13-3-13
 تدریجی دادن دست از اثر در پرتقال، میوه پوست سطح حالت غییرت

 ).108 شکل( شود میوه دیده ظاهر در که است رطوبت
  

  میوه هاي پرتقال  -108شکل                                                                                                                 
  ریخته شده زیر درخت پالسیده                                                                                                                

 زدگی  یخ -13-3-14
 نتیجه در و شده انجماد دچار هوا برودت نتیجه در میوه که است حالتی

 مزه که طوري به باشد، کرده تغییر آن حسی هايویژگی و ظاهري وضعیت

 ).109 شکل( کند پیدا آبکی حالت آن بافت و شود تلخ میوه
  
 

  یخ زدن پرتقال روي درخت -109شکل                                                                                                              
 

  سبززدایی   -13-3-15
 از استفاده با رسیده، پرتقال میوه سبز رنگ بردن بین از براي که عملیاتی

 ).110 شکل( شودمی انجام) اتیلن گاز مانند(مجاز،  مواد
  

 سبززدایی میوه پرتقال - 110شکل                                                                                                              

 یوه پرتقالم هاویژگی -13-4

   :هاي زیر باشدمیوه پرتقال، باید داراي ویژگی 
طبیعی رقم خود را داشته باشـد، و بـدون بـو، طعـم و مـزه       مبو، مزه و طعم میوه پرتقال باید بو، مزه و طع - 1

 .و غیر طبیعی باشد) ترشیدگی(خارجی ناشی از تخمیر 
میوه پرتقال بـا رنـگ   . ا نارنجی تیره باشدرنگ میوه پرتقال باید داراي رنگ طبیعی رقم خود، زرد روشن ت - 2

رنگ میوه پرتقـال در یـک  . سبز روشن در صورتی مجاز است که از یک پنجم سطح کل میوه بیشتر نباشد
 . بندي آن باشدبسته باید تا حد امکان یکنواخت و متناسب با درجه

رایط آب و هـوایی گـرم و رطوبـت    اي که در دوران رشد داراي شـ میوه پرتقال تولید شده در منطقه -ادآوريی
، در صورتی که رنگ سـبز آن از یـک پـنجم سـطح کـل      تواند داراي رنگ سبز روشن باشدنسبی باال است، می

در صد رطوبـت بسـته    30-45حدود پوسـت میـوه بیشتر نبوده و کمینه آب میوه موجود در میوه پرتقال، باید 
 .باشد) درصد 45 پوست سطح در سبز رنگ پنجم یک از بیش با ارقام در صد و سایر 30خونی( به ارقام مختلف
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-3 شماره ایران ملی استاندارد طبق باید پرتقال، میوه در 1 هاکشآفت مانده مقدار: هاکشآفت مانده مقدار - 3
 .باشد ها،میوه: سوم قسمت  -مجاز مانده بیشینه مرز - هاکش، آفت1386سال : 6349

 .باشد زیر جدول طبق باید پرتقال، میوه براي سنگین فلزات مقدار: سنگین فلزات - 4
 

  )مرطوب وزن اساس بر( پرتقال میوه براي  1سنگین فلزات میزان بیشینه -70 دولج
  
  
  
  
  
  

  ی باید داشته باشند؟مرکبات هنگام برداشت چه ویژگ - 13-4-1
مرکبات براي برخورداري از عمر مفید نگهداري بایستی تمیز، سفت، عاري از هرگونه بیماري قارچی و یـا        

تواند ناشی از فرآیند چیدن و یا آلـودگی حشـرات و    لکه روي مرکبات می. فیزیولوژي بوده و کامال بدون لکه باشند
  .یا سقوط از درخت باشد

 

 
  هاگ قارچ پنی سیلیوم روي میوه لیمو شیرین رشد - 111 شکل

  
  شود براي مرکباتی که بایستی طوالنی مـدت ذخیـره شـوند مناسـب      اتیلن که براي رنگ اندازي استفاده می

 .کند نیست زیرا این کار فرآیند تخریب میوه را تشدید می
ا در افشان آب و یا شـناور کـردن در   ه ها از مرکبات جدا شده و میوه قبل از ورود به انبار بهتر است شاخ و برگ

و در مـورد  . این فرآینـدها بهتـر اسـت سـریع انجـام گیـرد      . کشی روي آنها انجام گیرد تانک شستشو شوند و قارچ
در مورد لیمو تـرش و  . ساعت پس از برداشت مرکبات صورت گیرد 24هایی که پرآب هستند باید این فرآیند  میوه

  .شگی نیستلیمو شیرین نیاز به شستشو همی

                                                             
 :باشدمی زیر مراجع مطابق تازه هايزيبس و ها میوه در سنگین فلزات میزان بیشینه ١

Codex Stan 193: 1995, Amd 2:2004, Rev 3: 2007, General standard for contaminants and toxins in Foods Official journal of the 
European Union commission regulation (EC) 1881: 2006 

  (mg/Kg)مجاز  حدود بیشینه  سنگین فلز  ردیف
  1/0  سرب  1
  5  مس  2
  1/0  ارسنیک  3
  15  آهن  4
  5  روي  5
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  هاي آبشستشوي پرتقال توسط نازل -112شکل 

  
پس از شستشو باید میوه مدتی در هوا قرار داشته باشد تا آب پوست مرکبات کم شده و مقاومت آن باالتر 

 .دهد این فرآیند به مقاومت پوست در مقابل لهیدگی یا قاچ خوردن را افزایش می. رود
دهی کرد تا در صورتیکه قسمتی از پوشش طبیعی آن از بین رفته یوه پوششتوان یک الیه مومی روي م سپس می

  .بندي میوه بر اساس اندازه انجام گیردتوان درجه پس از این مرحله می. است به کمک الیه مومی محافظت شود
  

 داري و چیدن مرکباتسایر نکات مربوط به نگه
 .ها به سرعت به سایه منتقل شوند شود و میوه فرآیند چیدن در هواي خنک و ساعات خنک روز انجام  -

 .شود از میوه چین استفاده شود توصیه می  -

 .شود برداشت در روزهاي بارانی انجام نشود زیرا باعث افزایش تولید کپک در محصوالت می  -

 .آید در صورتی که کارگران از دستکش استفاده کنند آسیب کمتري به محصوالت وارد می  -

هاي پر شده کمی مرطوب شوند تا عالوه بر خنک شدن مرکبات از چروکیده شدن  ان بهتر است جعبهدر تابست
 .پوست آنها نیز جلوگیري شود

برداشت پرتقال یا سایر مرکبات بهتر است در کیسه برزنتی یا سطل مخصوص الستیکی و عاري از سنگریزه و 
  .دسه له نشونها در کی و همچنین دقت شود که میوه. خاشاك انجام شود

 
  برداشت میوه پرتقال -13-5

  زمان مناسب برداشت میوه پرتقال -الف
کنندگان، تامین نسـبت  رقم و ذائقه مصرف	نوع	ي باغ و بهترین زمان برداشت پرتقال متناسب با وضعیت   

سـب بـا ذائقـه    باشد، رقم تامسون در نیمه دوم آبان ماه نسبت قند بـه اسـید متنا  مناسب قند به اسید در میوه می
کنندگان داخلی قابل انجام بوده و در صورت سفارش بازار ، رنـگ آوري بـا اتـیلن بـا حـداقل دوز و حـداقل       مصرف

، برداشـت در  هـاي انبـاري  لیکن بـراي میـوه  	. زمان ممکن انجام گیرد تا به ماندگاري میوه، لطمه جدي وارد نکند
 .باشدطول آذر ماه قابل انجام می	
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اسـت،  ( TA)  به اسیدیته کل (TSS)  ي جامد محلولهاي مرکبات، نسبت مادهجاري میوهشاخص بلوغ ت  
در تحقیقیـی توسـط پـورمیر و همکـاران در     . شودهاي مرکبات براساس آن انجام میزمان برداشت میوه که تعیین

ال سـیاورز بـا   و کمتـرین میـزان را پرتقـ    29/8با میـزان   TA به TSS پرتقال تامسون بیشترین نسبت 2015سال 
بایسـتی در   7-8که در کل این شاخص حدود  62/7را داشتند و میانگین این نسبت در پرتقال خونی  04/5میزان 

  .پرتقال باشد، و به عنوان بهترین معیار زمان برداشت میوه مرکبات ذکر شده است
  

 شیوه صحیح برداشت میوه -ب

داري میوه در سایه تا نک روز انجام شده و امکان نگهتا حد امکان سعی شود برداشت محصول در ساعات خ -1
  .زمان انتقال از باغ به انبار یا بازار فراهم شود

  .برداشت شود) نوك گرد(میوه مرکبات بوسیله قیچی باغبانی مخصوص  - 2
 ها در شرایطبارندگی در طول برداشت یا بعد از برداشت سبب تولید ضایعات کپک شده لذا سعی شود میوه - 3

  .خشک برداشت شود
هاي کوتاه ها جهت جلوگیري از ایجاد زخم در سطح پوست، کارگران باید داراي ناخنهنگام برداشت میوه - 4

  .بوده و از دستکش استفاده نمایند
  .از مخلوط کردن میوه هاي روي خاك با میوه تازه چیده شده خودداري شود و از ورود آنها به انبار جلوگیري شود - 5

ي برداشت میوه سعی گردد از کیسه هاي برزنتی مخصوص برداشت یا سطل هاي الستیکی استفاده شود برا -6
  ).از دلو استفاده نشود( 
  

 کارگران شغلی و فردي سالمت -13-6

 و فـردي  سـالمت  به توجه کشاورزي، و غذا صنعت در شاغل انسانی نیروهاي به مربوط مالحظات ترینمهم از یکی
 :شود توجه زیر موارد به خصوص این در. است آنها شتیبهدا مسائل رعایت

o باشد کارگران دسترس در کافی میزان به سالم آب. 
 بـراي  کـه  اسـت  تاکیـد  بـه  الزم. باشـد  آنها دسترس در پوست با سازگار دهندهشستشو و کننده ضدعفوفی مواد -

 بـه  تنها کنندهضدعفونی ترکیبات فمصر. شود استفاده صابون از کارگران بدن و دستها مداوم و معمول ستشويش

 .شودمی توصیه موردي صورت
 .کنندهضدعفونی مواد از درست استفاده براي انبار و مزرعه در شاغل انسانی نیروهاي کلیه کامل آموزش -  
 .شود بازرسی ادواري صورت به کارگران توسط سازيسالم و شستشو هايبرنامه اجراي صحت - 
 ضدعفونی و لباس تعویض دست، کامل شستشوي به نسبت کار محل ترك از قبل و کار به وعشر از قبل کارگران -

  .کنند اقدام شخصی ادوات و وسایل
  .شود گیرينمونه و بازرسی ادواري صورت به حمام و دستشویی کن،رخت استراحت، هايمحل فتنظا - 
  .شود گرفته نظر در انسانی نیروهاي براي غذا صرف براي کاري فضاي از جدا محلی -
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هاي خاصی وجود دارد که مجهز در این بخش دستگاه. شوندها بعد از سورت اولیه وارد مرحله شستشو میمیوه
هـا بـراي   انـواع مختلـف بـرس   . هایی جهت حذف جزیی گرد و خاك و واکس طبیعی از سطح میوه هستندبه برس
از . شـود سبب خراشیدگی و ساییدگی روي میوه نمـی هاي نرم معموال برس. شودهاي شستشو استفاده میدستگاه

بـرس زیـادي باعـث صـدمه و     . شـود ها که پوست حساسی دارند استفاده میها و نارنگی، لمونهانوع نرم براي الیم
روي ) هـا دهنده حرکت مـدور سـاکن میـوه روي بـرس    نشان(اي رنگ و خشک اي شکل قهوههاي دایرهایجاد زخم

هاي برس به میوه صدمه توقف غیر ضروري میوه روي غلطک. یابدد از چند روز گسترش میسطح میوه شده که بع
معموال جهت به حداقل رساندن خسارت ناشی از بـرس، موهـاي   . کاهدپسندي آن میشدیدي وارد نموده و از بازار

بـراي بـه حـداقل    . دشـون ها میهاي زبرتر سبب ساییدگی و خراشیدگی میوهبرس. برس در مجاورت آب قرار دارند
-20(هاي ناول از برس نرم و با حداقل سـرعت  رساندن کاهش کیفیت رنگ و فروپاشی پوست مخصوصا در پرتقال

کننده مثل کلر و بدنبال آن آبکشـی بـا آب   عفونیدر ادامه عملیات شستشو با مواد ضد. شوداستفاده می) ثانیه 10
کننده به صورت کف بکـار رفتـه و یـا    ماده ضدعفونی .شودانجام می تازه براي حذف هر گونه بقایاي شوینده با کلر

. کننـده یـا شـوینده خـالی شـده بایـد تمیـز شـوند        عفونیها در مدتی که ماده ضدنازل. شودروي میوه اسپري می
توان از برس با فشار باال استفاده نمـود در ایـن حالـت    ، کپک سیاه و خاك و شن میهمچنین براي حذف حشرات

هـاي اسـفنجی   ها بـا حرکـت روي غلتـک   بعد از این مرحله میوه. اد شوینده مورد استفاده قابلیت بازیافت ندارندمو
  .شوندآبگیري سطحی می

 
 نوار آبکشی -13-7

مخصوصا ( هاباشد که براي آبکشی انواع میوهشستشو میکننده هاي کاملنوار آبکشی یکی دیگر از دستگاه
  .باشندهاي آبکشی میباشد و داراي دوشکه بدنه آنها از جنس تمام استیل ضد زنگ می. ندشو، استفاده می)مرکبات

 

  
     وريوان شستشوي مرکبات به صورت غوطه - 113شکل 
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  شستشوي پرتقال از طریق نازل آب از باال -114شکل 

  زنیواکس -13-8
  هاپوشش سایر و واکس از استفاده -1- 13-8

 :شودبندي مرکبات است که با سه هدف انجام میه اتاق بستهپوشش واکس عملیات ویژ
  فراهم کردن درخشندگی مورد نیاز جهت ظاهر بازارپسند میوه  -1
  .شودحفاظت از اتالف آب بعنوان پوششی جایگزین واکس طبیعی میوه که در طی عملیات شستشو حذف می - 2
در حالتی کـه  . کندهاي رشد گیاهی عمل میکنندهکش یا هر ترکیب زیستی یا تنظیمبه عنوان حامل قارچ -3

شوند بایـد دقـت نمـود کـه بـا عامـل زیسـتی        زا استفاده میهاي بیماريهمراه با عامل زیستی براي کنترل پاتوژن
  . سازگار باشد

. درصـد نباشـد   30دهـی بـیش از   واکس کارآمد واکسی است که میزان کاهش وزن میـوه در اثـر آب از دسـت   
اکس از مواد شیمیایی مختلفی ساخته شده که ممکن است غیر خوراکی باشند امـا در طـی عملیـات    هاي وپوشش

از ایـن  ) ، واکس کارنویا ،کاندلیال و نیشـکر موم زنبور عسل(هاي خوراکی تنها واکس. شوندخشک کردن تبخیر می
مقامـات ذیصـالح کشـورهاي     هـا بایـد توسـط   معموال این پوشـش . مانندقاعده مستثنی بوده و روي میوه باقی می

هاي صـادراتی چنـین پوشـش هـایی     براي میوه. ها گواهی شده باشندمربوطه تایید شده و براي استفاده روي میوه
پوشش واکس با حرکـت نـازل هیـدرولیکی نصـب شـده در      . کننده را دارا باشندهاي کشورهاي واردباید استاندارد
  .شودبکار برده می متري باالي غلطک هاسانتی 30اطراف حدود 

واکس هاي از نوع مایع ممکن است روي اولین غلطک چکانده شده و سپس بطور یکنواخت با عمل بـرس روي  
هاي حاوي یک ماده حالل باید قبـل از پوشـش واکـس عمـل     هاي بعدي پوشانده شود در استفاده از واکسغلطک

که منجر به مرطـوب نمـودن سـطح میـوه      آب هاي محلول دردر مورد واکس. خشک کردن سطح میوه انجام شود
هـاي  واکـس . هاي اسـفنجی حـذف شـود   میشود بهتر است قبل از کاربرد واکس رطوبت سطح میوه بوسیله غلطک

-5/4(عموما یک گـالون  . داراي حالل ویژه نیاز به سطح خشک میوه براي استفاده بهتر و درخشندگی خوب دارند
مـواد پوشـش   . کنـد پاشی ریز کفایت مـی در صورت استفاده بصورت محلول تن میوه 4-5/4واکس براي ) لیتر 5/3

وري محصول در محلـول  این کار می تواند توسط غوطه. شونددهنده به طرق مختلفی بر روي محصول استفاده می
در . و استفاده از برس یا غلتـک صـورت گیـرد   ) 115شکل (، اسپري کردن یا پاشش )115شکل (واکس یا پوشش 

هاي مخصوص که از واکس یـا پوشـش مـایع پـر شـده اسـت اسـتفاده کـرد و         توان از حوضچهوري میطهروش غو
دور در دقیقـه   111سـرعت بـرس نیـز نبایـد از      .ور نمـود محصوالت را به مدت یک تا دو ثانیه در داخل آن غوطه
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بایستی دقـت داشـت کـه    . خود را حفظ نمایند ها بایستی با شست و شوي مرتب با آب داغ نرمیبرس. تجاوز کند
وري کامل خشک باشد در غیـر ایـن صـورت دماهـاي بـاالي واکـس مـذاب رطوبـت         سطح محصول پیش از غوطه

درچنـین  . شـود هاي تاول مانندي در زیر پوشش واکس مـی سطحی را به بخار تبدیل کرده و سبب ایجاد برآمدگی
دهی و خشک کـردن بطـور صـحیح و    ن چه پوششریزد چناحالتی واکس استحکام خود را از دست داده و فرو می

  ).115شکل (یکنواخت انجام نشود میوه ظاهر مطلوبی نخواهد داشت 
 نـارنگی  میـوه  کیفیـت  و انبـاري  عمـر  افزایش براي است، هاواکس ارزانترین از یکی که نیز اتیلن پلی واکس از

 به پکتین از هااین ترکیب از نوعی در. کرد تفادهاس توانمی نیز ترکیبی مواد از پوشش، تهیه براي. کنندمی استفاده

 روغـن  از محصول رطوبت افت میزان کاهش براي همچنین .شودمی استفاده فیلم دهندهلتشکی اصلی ماده عنوان

 بهبـود اتصـال   بـراي  نیز لستین .کنندمی استفاده گلیسرول از پوشش پذیريانعطاف براي افزایش و کانوال خوراکی

 در مرکبات و نارنگی کمتر وزنی افت تواند باعثمی پکتین پایه خوراکی بر پوشش. شودمی استفاده نروغ و آب بین

 را آن يانبـاره  عمـر  و انداخته تعویق به را میوه رسیدگی کلی طور به و تنفسی شود شدت کاهش و نگهداري حین

 مـدت  در را خـود  دار، رنـگ شـش پو هـاي نمونـه . دهد کاهش نگهداري مدت در را وکیفی یکم ضایعات افزایش و

  .کندمی حفظ بهتر نگهداري
  

    
  و پاشش روي مرکبات پوشش واکس به روش دستی - 115شکل 

  
  کشتیمار با قارچ -13-9

شود کـه عامـل اصـلی کـاهش تولیـد در طـول دوره       ها ایجاد میها یا باکتريها، توسط قارچهپوسیدگی در میو
هاي زخمی یا نفوذ مستقیم از راه پوسـت  ت قبل یا بعد از برداشت با نفوذ از محلآلودگی ممکن اس. بازاریابی است
رسـند  ها میمانده و وقتی که میوهها، به حالت رکود باقیهاي قبل از برداشت به ویژه در میوهآلودگی. صورت گیرد

که به مدت زیادي درانبـار  ) باتسیب، موز و مرک(هایی ها در میوهکشاز قارچ. نمایندتوسعه می شروع به فعالیت و
هـا شستشـو شـده و    ها معموالً بعـد از اینکـه میـوه   کشدر این حالت قارچ. شودقابلیت نگهداري دارند استفاده می

در حالـت  . شـکل مـورد اسـتفاده بیشـتر پـودر وتابـل یـا ترکیـب امولسـیون اسـت          . شودآبکش شدند استفاده می
در حـالتی  . نشین شود که باید به طور مداوم همـزده شـود  کش تهقارچسوسپانسیون در طول استفاده ممکن است 

-هدر کارگـا . زدن مداوم نیسـت به هم شوند نیازها از ارتفاع مشخصی به داخل محلول قارچکش پرتاب میکه میوه
 :تکش به دو صورت اسقارچ هاي کوچک، کاربرد
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  هاهوري میوروش غوطه -الف
هـا در سـبدهاي سـیمی    میـوه . شـوند زده مـی تی آماده شده و با دست هـم کش به صورت دسهاي قارچمحلول

شـرایط   ها سـپس آبکـش شـده و در   میوه. شوندکش فرو برده میدار قرار داده شده و سپس در محلول قارچسوراخ
  .شوندفضاي باز و سایه خشک می

  روش اسپري قارچکش -ب
کـش بـر   ه وسیله یک اسپري دسـتی محلـول قـارچ   ها روي یک سینی یا صفحه تخت قرار گرفته و بمیوه      

ها بر روي یک نقاله مشبک قرار دارنـد از میـان   هکامالً مکانیزه بوده و همزمان که میو. شودها پاشیده میهروي میو
هاي دیگر چون دود دادن، گردپاشی و بخاردهی شاز رو. کنندشود عبور میکش اسپري میفضایی که در آن قارچ

  .شودوح بزرگ استفاده مینیز در سط
  

  گرمادرمانی
مرکبات جهت افـزایش مقاومـت میـوه بـه صـدمات وارده در طـول انتقـال،         روشی است که پس از برداشت در

کنتـرل   ها بـه سـرمازدگی،  ها، کاهش حساسیت میوههدف از این کار التیام زخم. شودانبارداري و فروش انجام می
به ویـژه  ) پریدرم(درمانی، الیه سطحی بافت  در طول گرما. کیفیت میوه استهاي انباري و حفظ بعضی از بیماري

  .شودهاي زخم، چوبی میدر محل
 -3اسـتفاده از هـواي داغ و   -2اسـتفاده از بخـار آب گـرم     -1حرارتی به چنـد روش از جملـه سـه روش    تیمار

والنی تر و دماي مورد استفاده پایین هاي اول و دوم مدت زمان تیمار طدر روش. استفاده ازآب گرم انجام می شود
به عالوه، هواي داغ نیز باعث تبخیـر آب و کـاهش وزن   . شودتر است و سطح محصول به طور یکنواخت تیمار نمی

گردد، در حالی که تیمار آب گرم این معایب را نداشته و به دلیل نفـوذ آب در منافـذ پوسـت، میکـرو     محصول می
  .بردذ را به طور موثري از بین میهاي موجود در منافارگانیسم

  
  هاي فیزیکیپوشش -13-10

گذرد کاهش یافته و سبب بـه  با قرار دادن پوشش فیزیکی دراطراف محصول، سرعت هوایی که از سطح آن می
دهی آب محصول را به طـور مـوثري   توان از دستبدین وسیله می. گرددوجود آمدن اتمسفري اشباع از رطوبت می

در این حالت، فعالیت تنفسی بدون تحت تـاثیر قـرار گـرفتن دمـاي انبـار معمـولی ادامـه یافتـه و بـا           .کاهش داد
ماند و به دلیل کاهش تعرق، پیري میوه نیـز  تر و شفاف باقی میجلوگیري از کاهش از دست دادن آب، میوه سفت

بنـدي بـا   این نوع بسـته . شودظ میتري حفبه تاخیر افتاده و درنتیجه طعم، شکل و شفافیت میوه به مدت طوالنی
شود، ولی این تکنیـک ممکـن اسـت    هاي برداشت شده، مانع از آسیب فیزیولوژیکی میجلوگیري از تنش آب میوه

بنابراین تهویه کـافی بـراي کنتـرل    . سبب افزایش پوسیدگی در اثر اتمسفر اشباع از آب میوه در داخل بسته گردد
گاهی همزمان با پوشش پالستیکی، اقدام به اسـپري   .ش از حد ضرورت داردرطوبت جهت اجتناب از پوسیدگی بی

هـاي گریـپ فـروت کـه     میـوه . شودمحلول جیبرلین به فضاي درونی آن نموده که باعث تاخیر در پیري پوست می
آمیـزي بـه   داخل پوشش پلی اتیلن پیچیده شده بودند دریک انبار با تهویه هواي سرد در شـبها بـه طـور موفقیـت    
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هـاي فیبـري، کاغـذهاي    عالوه بر آن از موادي نظیر کیسه هـاي کاغـذي و بسـته   . مدت بیش از چهار ماه انبار شد
میـزان اتـالف کـاهش آب محصـول بسـتگی بـه میـزان        . شـود بندي اسـتفاده مـی  آغشته به واکس نیز جهت بسته

  ).116 شکل( نفوذپذیري مواد بسته بندي به بخار آب دارد
 

       
  درجه بندي پرتقال براساس سایز و وزن - 116شکل 

  
   پرتقال انواع بنديدرجه -13-11

 وزنی بندي درجه
 جدول طبق بر که گیردمی صورت آن وزن حسب بر پرتقال میوه هاي رقم انواع بندي درجه اصلی معیار و مالك

  ).71جدول ( باشدمی زیر
 

  بندي پرتقال بر اساس وزندرجه -71جدول 
  جعبه یا سبد هر در قبول قابل وزن زیر پرتقال درصد حداکثر  )گرم(رسمی   ) گرم ( تامسون  درجه نوع

  %5  150 باالي  250 باالي  ممتاز

  %5  150- 120  200- 250  1درجه 

  %5  120-80  200- 150  2درجه 

  آبگیري  120کمتر از   150کمتر از   3درجه 

  توضیحات
 میوه پوست بودن ضخیم( شود  می ممتاز محسوب نماید حفظ نظر هر از را خود کیفیت و نشده ضخیم آن پوست اینکه به مشروط نیز گرم 280 از باالتر پرتقال *

 ).شود می کاذب وزن اضافه باعث
  .گرددمی ارزیابی ترپائین درجه یک محموله آن باشد %5 از بیش سبد یا جعبه هر در وزن زیر پرتقال میزان چنانچه *
  

 فرعی بنديدرجه - 13-11-1

 قـرار  ارزیـابی  مورد مجددا نیز فرعی بنديدرجه روش از استفاده با بایستی الذکر فوق وزنی هاي گروه از کی هر

 تغییـر  نیـز  کلـی  ارزیـابی  باشـد  وزنـی  بنديدرجه با مطابق فرعی ارزیابی در شده دریافت رتبه صورتیکه گیرند در

 .کرد نخواهد
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فرعی  و اصلی ارزیابی دو در شده کسب رتبه ترینپائین باشد،  وزنی بندي درجه با مغایر فرعی ارزیابی چنانچه ولی
  ).72جدول (بود  خواهد کلی ارزیابی مالك
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  فاکتورهاي مورد ارزیابی براي درجه بندي فرعی مرکبات - 72جدول 

  
 عدد از آمده بدست نمرات مجموع و گرددمی ضرب مربوطه منفی نمره در فاکتور هر به مربوطه صدهايدر
  . گرددمی مشخص محصول به مربوط درجه ذیل موارد به توجه و با. گرددمی کسر 100

 90 باالي نمره : ممتاز
 90 تا 80 بین نمره : 1 درجه
 80 تا 70 بین نمره : 2 درجه
 70 تا 60 نبی نمره : 3 درجه
  عرضه قابل غیر 60 نمره از کمتر : 4 درجه

 
 پرتقال بنديدرجه دستورالعمل -13-12

از  کـه  صورت بدین ،دهیممی قرار ارزیابی مورد وزنی لحاظ از را نمونه در موجود هايپرتقال ابتدا اول مرحله در
قـرار   زمین روي در جداگانه بصورت را بدس هر و نموده انتخاب جعبه یا سبد 5 اتفاقی و رندم صورت به محموله هر
قـرار   ارزیابی و بازبینی مورد نیز جعبه یا سبد زیر هايمیوه ،سبد سطح در شده چیده هايمیوه بر عالوه تا دهیممی

میـوه   ورت ص آن در باشـد  مربوطـه  وزنـی  رنج زیر تواندمی تعداد کل از  %5 تا حداکثر پرتقال سبد هر در. گیرند
 وزن گـرفتن  نظر در با که زمین روي بر شده خالی سبد در اگر نمونه براي. گیرد قرار شده تعیین درجه رد تواندمی

 هـا پرتقـال  سـایر  با وزنی تفاوت میتواند % 5 تنها که باشد موجود عدد 100 حدود در باید جعبه براي کیلویی 18

  .دگیرمی قرار تر پایین هايبنديدرجه جزء سبد آن بود بیشتر اگر اینصورت غیر در. داشته باشد
  

 حداکثر نمره  درصد  مربوطه منفی نمره همراه به فاکتور هر درصد  ارزیابی مورد فاکتورهاي  ردیف
  منفی کل

      منفی نمره 2 داشتن بیماري % 1 هر ازاي به  هاآفت و ها بیماري واعان  1
      منفی نمره 1 خوردگی ترك و لهیدگی % 1 هر ازاي به  )ضربه و فشار اثر در(خوردگی ترك و لهیدگی  2
      منفی نمره 1 خراشیدگی % 2 هر ازاي به  خراشیدگی  3
      منفی نمره 1 زدگی باد %  2 هر ازاي به  زدگی باد  4
      منفی نمره 1 شدگی سوراخ  %1 هر ازاي به  شدگی سوراخ  5
      منفی نمره 2 آبی کم و خشکیدگی  %1 هر ازاي به  آبی کم و خشکیدگی  6
      منفی نمره 1 ناموزونی % 2 هر ازاي به  ناموزونی  7
      منفی نمره 2 شدید سرمازدگی % 1 هر ازاي به  زدگی یخ زدگی، سرما  8
      %) 5 تا حداکثر( منفی نمره 1 یکنواختی عدم % 2 هر ازاي به  یکنواختی عدم  9
      منفی نمره 1 خارجی مواد % 2 هر ازاي به  ) ... برگ و شاخ ( خارجی مواد  10
      منفی نمره 1 نارسی % 2 هر ازاي به  نارسی  11
      منفی نمره 1 خوردگی ترك % 1 هر ازاي به  )منظم نا آبیاري اثر در( خوردگی ترك  12
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 سورت نهایی خط - 13-13

 کـارگران  و انسـانی  نیـروي  توسط شد، جداسازي شده ذکر روش چند یا یک کمک به اولیه مواد که این از پس

 نقالـه  نـوار  از سـورت  خـط  .گیـرد مـی  قرار بررسی و بازبینی مورد دوباره نقاله نوار روي سورت خط باتجربه و ماهر

 هاییغلطک به کمک را محصول نوار این .است حرکت حال در آن روي محصول که شده تشکیل متحرك مخصوص

 بـا  محصول .شود دیده آن سطوح تمام تا شده نوار غلتانده روي مواد و داده حرکت جلو به گردان هايلوله جنس از

 و اگـر  هسـتند  نقالـه  نـوار  طـرف  دو در سورت خط مسئول افراد و کندمی عبور خط سورت روي از معینی سرعت

 غلطکی هاينقاله جنس .کنندمی را جدا آن باشد داشته همراه دیگري ناخالص یا و کپک زده صدمه دیده، محصول

 سـانتیمتر  5/2 ایـنچ  هـر ( ایـنچ  3 قطـر  به معموالً نوار هايغلطک و اندازه است ضدزنگ فوالد یا برنز آلومینیوم، از

 دریافتی بار میزان بستگی به هم نقاله طول. بود خواهد متفاوت نیز آنها ندازها محصول، نوع به بسته است، که) است

 ).117شکل ( دارد
-مـی  انجـام  را محصـول  شستشوي نهـایی  که دارد قرار هاییدوش باال قسمت در سورت، نقاله نوار انتهاي در  .1

 طول اگر مثال. گیرندمی نظر رد طرف هر در کارگر یک متر 2 تا 5/1 هر ازاي به سورت خط طول در معموالً. دهند

 شـوند مـی  کار مشغول به قسمت این در که افرادي .باشند خط طرف دو در نفر چهار باید حداقل باشد، متر 9 خط

 روشـنایی  میـزان . داشته باشـند  سورتینگ در باالیی تا راندمان شوند انتخاب فراست و باتجربه، بادقت افراد از باید

 . شودمی گرفته نظر در) روشنایی واحد( شمع 150 تا 50 آن بین مقدار و است مهم بسیار این قسمت در مناسب
  

     
  درجه بندي نهایی پرتقال بر اساس اندازه و قرار گرفتن کارگران اطراف میز با فاصله مشخص – 117شکل 

  
  بنديبسته -13-14
 گونـه  هـر  و بـدون  خشک ،پاك ،سالم ،نو باید شودمی برده کار به پرتقال میوه بنديبسته براي که موادي    

 بـراي . باشـد  داشـته  آن سطح خارجی یا و میوه کیفیت بر تأثیري نباید شده برده کار به مواد. باشد بو و آلودگی

 کـه  باشـد،  ايگونـه  بـه  بنـدي بسته باید و ترابري، دارينگه مراحل در آسیب و شدن خراب گونه هر از جلوگیري

 بـراي  هـایی سـوراخ  یا و شکاف داراي باید استفاده هاي موردبسته. نماید تأمین را الکا از کامل و درست حفاظت

 سالمتی براي که باشد ايگونه به باید بسته داخل در استفاده مورد دیگر لوازم و کاغذ بسته، کیفیت. باشند تهویه

 ایـران  ملـی  اسـتاندارد  طبـق  تـوان مـی  را پرتقال میوه بنديبسته .باشد بو بی و تمیز مواد نو، از و نبوده آور زیان

  .داد انجام سازي،آماده و برداشت کار آیین - مرکبات بنديبسته ،1370سال  :1468
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 استفاده صورت در .کرد استفاده پالستیکی، هاییجعبه یا مقوایی کارتن از توانمی پرتقال میوه بنديبسته براي

 تـازه  سـبزیجات  و میوه بنديبسته ،1374 سال : 2923 شماره انایر ملی استاندارد طبق باید آن ویژگی کارتن، از

  .باشد آزمون هايروش و هاویژگی – کارتن- صادراتی
بندي کیلوگرم بسته Kg 15 وزن تا کارتن در و Kg20  بیشینه وزن تا پالستیکی جعبه در توانمی را پرتقال میوه

  .کرد
  
  بندي مرکباتهاي بستهروش - 13-14-1

روش متداول در ایران اغلـب روش دسـتی   . پذیر استمرکبات به دو صورت دستی و ماشینی امکان بنديبسته
از طرفـی  . بنـدي مرکبـات اعمـال نمـی شـود     بندي و بستهاست و هیچگونه استاندارد یا ضابطه خاصی براي درجه

را اجبـاراً بـه صـورت     کننده مرکبات میـوه وسایل بسته بندي نیز منحصر به جعبه و به ندرت کارتن است و مصرف
بندي، ظروف قابـل عرضـه   هاي کوچک بستهدر کارگاه. آورداي بیشتر به دست میدرهم و عمدتاً با پرداخت هزینه
بنـدي  هاي بزرگ بستهبندي در کارگاههاي بستهاز وسایل مکانیکی و ماشین. کنندبه بازار را به وسیله دست پر می

بندي محصوالت مختلـف در مقـادیر کـم مناسـب     ران بوده و از طرفی براي بستهاما این وسایل گ. شوداستفاده می
  .نیستند

  
  .بندي وجود داردهاي متفاوتی جهت بستهروش -13-14-2

بندي سودي نداشته و فقط فاکتور وزن میوه مهم شود که درجهدر جاهایی استفاده می: بندي درهمبسته - 1
 .است

 .میشودشده بر اساس مقدار محصول فروخته  بنديدر این حالت میوه درجه :هايبندي چنداليالگوي بسته - 2
ها به وسیله یک بندي مکانیکی بوده و الیهدر این حالت بسته: هاي درجه بندي شدهبندي چند اليبسته  - 3

  .شوندصفحه از هم جدا می
ن است یک برش از بافت میوه و هاي با کیفیت باال استفاده شده و ممکدرمیوه: ايبندي تک الیهبسته  - 4

  .بندي شودیا اینکه به تنهایی و به صورت تکی بسته
  

  :بندي به طور خالصه شامل موارد زیر استشرایط بسته
 

 .ها باید از استحکام مکانیکی کافی برخوردار باشندبسته -1
 .رآورده منتقل شود و سمی باشدنها نباید داراي مواد شیمیایی بوده که به فمواد به کار رفته در ساختمان آ -2
 .از نظر وزن، اندازه و شکل متناسب با امکانات جابه جایی باشد - 3
 .اي باشد که بتوان به سرعت محتواي آنها را خنک کردها به گونهبسته -4
 .ضمن ایمنی داشتن به آسانی باز و بسته شود  - 5
 .باشد ممکن است الزم باشد نور به بسته وارد نشود یا شفاف  - 6
  .بسته ممکن است به صورت یک بار مصرف یا چندین بار مصرف طراحی شود - 7
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  گذاري میوه پرتقالنشانه -13-14-3
 ، 1373 سال 2135 شماره ایران ملی استاندارد در مندرج نکات رعایت بر عالوه محصول، این گذاري نشانه در
 یا مرکب و خوانا خط با هر بسته روي باید زیر ايهآگاهی برچسب، عمومی هايویژگی – غذایی مواد بنديبسته

 کشور زبان یا و انگلیسی زبان به صادرات و براي فارسی زبان به داخلی مصارف براي نشدنی، پاك و سمی غیر جوهر

 :شود برچسب یا و چاپ نوشته، خریدار
 ،محصول درجه و رقم نام  
 ریکمت سیستم حسب بر بسته در محصول خالص وزن و میوه تعداد  
 آن تجاري عالمت و کنندهبنديبسته یا / و تولیدکننده کامل نشانی و نام  
 سال و ماه روز، به( بنديبسته یا تولید تاریخ( 
 ایران محصول( عبارت( 
 دمه و دما( داري نگه شرایط(  

  
  کیفیت و مطلوبیت میوه -13-14-4

. شـود مـی  حاصـل  برداشت پس از بالفاصله باال کیفیت با شده برداشت هايمیوه در فقط انبارداري عمر باالترین
 مـدیریت  عملیـات  و بلـوغ  کشـت،  شـرایط  و خاك اقلیم، نوع رقم، از متاثر و آنها انباري عادت به بسته انباري عمر

گـاهی   مکـانیکی  آسیب .باشد زابیماري و فیزیولوژیکی مکانیکی، هايآسیب از عاري انباري باید میوه. است مختلف
 .دهدمی کاهش برابر چهار تا را میوه رطوبت

 که دهدمی نشان موضوع این .شوندمی مصرف تازه صورت به جهان در شده تولید مرکبات میوه سوم دو از بیش

 اهمیـت  صـادرات  چـه  و داخلـی  بازار در مصرف حالت چه در برداشت از پس مراحل در میوه طبیعی کیفیت حفظ

عمـر   در رطوبـت  و دمـا  مدیریت و انتقال بندي،بسته برداشت، از بعد و قبل برداشت، تیمارهاي چون عملیاتی. دارد
-میوه آبِ دادن دست از و کاهش پوسیدگی مانع باید مطلوب، انباري دوره یک داشتن براي. است موثر میوه انباري

 میوه کیدهچرو ظاهر و پوست چروکیدگی سبب دست دهی آب از .شود ارائه بازار به تازه ظاهر با هايمیوه تا شد ها

 .شودمی
 لهـاي  سـلو  فشـار آمـاس   کـاهش  چـون . دارد متابولیکی و گازي تبادل روي شدیدي تاثیر پوست شدن پژمرده

 آب درصـد  5-6 حـدود  رفـتن  دست از کلی بطور .دهدمی قرار تاثیر تحت را یونی جریان و آنزیمی فعالیت پوست،

 .است قبول قابل میوه
 میـوه در  لیکن باشد قبول قابل میوه ظاهر و شود گیرياندازه مکرر بطور آب دادن دست و از ضایعات اگر حتی

 طـوالنی  مـدت  به شده داريهاي نگهمیوه کلی بطور . دهدمی دست از را خود مزه و بو مدت، طوالنی انباري حالت

 بیوشیمیایی يهاواکنش تا است تحقیق به نیاز زمینه این در .باشد بازارپسند آنها ظاهر هرچند نیستند طعم خوش

 کندي ایجـاد  یا تاخیر هاواکنش این در بتوان تا شوند شناخته شودمی بلندمدت در نگهداري بدطعمی به منتج که

  .کرد
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 انبارداري آن قابلیت با میوه رسیدگی و بلوغ رابطه -13-14-5

 مناسـب  زمـان  چـون  به عواملی بستگی مرکبات، برداشت از پس هاينارسایی و انبارمانی قابلیت میوه، کیفیت

-مـی  طـی  درخت روي را رسیدن و بلوغ مراحل و مانددرخت می روي ماه 6-12 مرکبات میوه. دارد میوه رسیدگی
مـوثر   میوه کیفیت در تنهایی به بلوغ مرحله بنابراین. شودمی نیز تر طوالنی مدت حتی این گرمسیر نواحی در. کند

 بـه  دیـر  برداشـت  بـه  شده نسبت برداشت زود هايمیوه. دارد نقش نیز انبار در برداشت از پس شرایط بلکه نیست

 و پرتقـال  در دیر برداشت. شودمی انبار آنها در نرم شدن سبب هنگام دیر برداشت. هستند حساس سرمایی آسیب
  .شودمی بزرگتر هايمیوه در ویژه به 1 دانهاآب شدن گرانوله نارنگی سبب

 
 تقالمیوه پرعملیات انبارداري  -13-15

  انباري هايسیستم
 انبارها مدیریت و طراحی، ساختار روي بیشتر تمرکز به نیاز ایران در مرکبات میوه تولید ساالنه افزایش دلیل به

 نوع این. شدمی استفاده مدت کوتاه براي ساده و انبارهاي روباز از چین و ژاپن کشورهاي در باستان، زمان در. است

 معمـولی  انبارهـاي  .شـدند مـی  احـداث  برداشـت  طی موقتی بطور و باغ اطراف یا ودرون  رد ارزان مصالح از انبارها

 از متفـاوتی  انـواع  حاضـر  حال در .هستند تهویه با همراه واحد 2-4 حاوي که هستند آنها یافته توسعه امروزي نوع

مـی  اسـتفاده  انبـار  عنـوان  به آسیا از مناطقی در نیز سنگ معادن شده رها هايکانال ، 2تبخیري سرد ساختمانهاي
 طـوالنی  جهـت  آنهـا  از نیـز  حاضر زمان در. هستند مدرنی نسبتا امکانات پایین دماي با انبارهاي و سردخانه. شود

 در. اسـت  بـاال  صـرف انـرژي   بـا  همراه گران هاسیستم این که نیست شکی. شودمی استفاده انبارداري زمان کردن

-مـی  نگهداري کوتاه مدت به سرپوشیده در شرایط هامیوه) ایران شمال ندمان( است پایین محیط دماي که جاهایی
 دماي با انبارهاي ،3هیپوباریک انبار شده، کنترل اتمسفر با انبار به توانمیوه می دارينگه هايسیستم سایر از. شوند

  .کرد اشاره 8  تغییریافته اتمسفر با پاکت سیستم سرد، گرم و متناوب
 
  انبار پرتقال به میوه انتقال -1- 13-15

 شـرح  ایـن  بـه  کـرد  توجـه  به آنها باید انبار تا درخت از میوه سالم نقل و حمل جهت که ایمنی موارد ترینمهم

 :است
 .شود الستیکی استفاده مخصوص سطل یا برداشت مخصوص هايکیسه از میوه برداشت براي - 1
 .نباشد میوه تبرداش هايسطل داخل در چوب خرده یا سنگریزه که شود دقت -2
 .نشوند فشرده انتقال حین برداشت، کیسه داخل هايمیوه  -3
  .گیرد صورت هاداخل جعبه در غلتیدن روش به و میوه به رسیدن آسیب بدون و آرامی به میوه تخلیه -4
  .هاجعبه در جابجایی دقت و ناصاف هايجاده انتقال در هنگام هاجعبه خوردن تکان از جلوگیري -5

                                                             
1 Juice vesicles 
2 Evaporative cool structures 
3 Hypobaric 
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 این. کندمی استفاده در میوه شده ذخیره مفید شیمیایی ترکیبات از و است زنده بازار در حتی و انبار در میوه

 یا انرژي و کربن دي اکسید تولید( براي هوا اکسیژن قندها و ابتدا هاواکن این در ولی است پیچیده واکنشها

ادامه  با. شودمی شناخته میوه رسیدن يلهمرح به عنوان که است انفعاالت و همین فعل. شودمصرف می) حرارت
 دماي حالت این در. شودضایعات می به تبدیل و شده نرم شدت به میوه زیاد، رسیدگی از ناشی تغییرات و رسیدن

 و 1 میوه و پوست خشکیدگی چون دیگر مهم عامل دو. رسیدن است مراحل کنترل یا و تاخیر در اصلی عامل پایین
 فعالیت پایین دماي .هستند انبار در ضایعات اصلی عوامل از پنیسلیومی هايقارچ نفوذ از ناشی هايبیماري

 نسبی رطوبت با مرتبط دهی نیزدست از آب از ناشی پوست چروکیدگی عامل . دهدمی کاهش را هامیکروارگانیزم

 آن مقاومت به بسته رقم ره .است انبار نسبی رطوبت حفظ مطلوب به منوط آن از جلوگیري. است انبار هواي پایین

 از متفاوتی شرایط مکانیکی صدمات و اتیلن میزان باال، دي اکسید کربن پایین، اکسیژن باال، رطوبت پایین، دماي به

طی  پایین دماي به آن واکنش میزان در کندرشد می شرایط آن در میوه که شرایط اقلیمی. دارند انبارداري
 بخار صورت به یا برداشت از وري پسغوطه صورت به یافته توسعه هايچکش قار زا استفاده . است موثر انبارداري

 از قبل درصد 90-95 نسبی رطوبت به همراه درجه 36 دماي در انجام کیورینگ ل پرتقا در. است مقبول هابسته در

- 15 از بیش با تبلند مد انبارداري. شودمی لیگنین بافت ایجاد طریق از کوچک زخم هاي ترمیم سبززدایی سبب
  .نیست اقتصادي ضایعات، درصد 10

  
  پیش سرد کردن پرتقال -2- 13-15

ها طی  طی این فرآیند باید همه میوه. در صورت نیاز به نگهداري طوالنی مرکبات باید آنها را پیش سرد نمود
 .سه تا چهار روز به دماي مورد نظر برسند

 :شرایط پیش سرد کردن پرتقال به شرح زیر است

 .سرد همان دماي نگهداري مرکبات است  دماي پیش -

 .درصد نگه داشته شود 90رطوبت نسبی باید باالتر از  -

 مدت دراز و متوسط ،نگهداري مرکبات در سردخانه براي مدت کوتاه

 :دماي نگهداري تابع عوامل زیر است

 گونه مرکبات -

 رقم میوه -

  منطقه تولید مرکبات -
 شرایط فیزیولوژیکی -

 میزان رسیدن -

 مدتی که براي نگهداري مد نظر است -

                                                             
1 Desiccation 
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معموالً از . شوندها بعداز برداشت بالفاصله و مستقیم به بازار عرضه شده یا فرآوري میبیشتر پرتقال: پرتقال
پی پی ام اتیلن، 1 -5به منظور سبز زدایی پوست میوه از شرایط . شودانبار فقط جهت ارقام تجاري استفاده می

درجه  7-2ها در دماي به طورکلی پرتقال. شوددرصد رطوبت استفاده می 90 - 96گراد و درجه سانتی 20 -  29
ساز در طول عوامل مشکل از. هفته بسته به رقم و محل تولید قابل نگهداري هستند 12-8گراد به مدت سانتی

  .دهدهاي سبز و آبی است که در دماي باال رخ میانبارداري پرتقال، کپک
  
 نحوه نگهداري میوه پرتقال در سردخانه -3- 13-15

باشد پس از مسئله پوسیدگی، کننده در طول دوره انباري میپوسیدگی میوه مرکبات یکی از عوامل مهم و محدود
. باشدترین عامل زوال پس از برداشت میوه مرکبات، از دست دادن آب از پوست و پژمرده شدن پوست میوه میمهم
 .گردددهند، باعث افزایش عمر انباري این محصوالت میهایی که تعرق میوه را کاهش میشاین روبنابر

کاهش دما در یک حد بهینه همراه با رطوبت باالي انبار باعث کاهش تنفس، تأخیر در پیري و رسیدن، کند 
تواند با تیمارهایی انبارهاي با دماي پائین می. کردن تغییرات متابولیکی نامناسب و کاهش پوسیدگی خواهد شد

هاي مناسب فقدان روش. هاي پالسیتکی و کاغذهاي مومی تکمیل گرددنظیر مواد شیمیایی، پوشش واکس، کیسه
بندي، نبود صنایع تبدیلی کافی و حمل و نقل و توزیع نامناسب تولیدات، موجب افزایش تلفات برداشت و بسته

 .دشومحصول تولیدي و کاهش بازده تولید داخلی می
اي هایی است که با مرکبات همبستگی ویژهترین میکروارگانیسمهاي ناشی از کپک سبز و آبی شایعپوسیدگی

 .شوندایجاد می penicillium italicum و penicillium digitatum چ هاياند که به ترتیب توسط قاریافته
. اي بارندگی تابستانه شیوع بیشتري دارندها در همه مناطق مرکبات خیز دنیا به ویژه در مناظق داراین کپک

به این . شود اشاره کرداي که روي پوست نمایان میتوان به نرمی آب گونههاي هر دو پوسیدگی، میاز مشخصه
شود و البته ترتیب است که کپک به سرعت تکثیر شده و محل زخم به وسیله اسپورهاي سفید رنگ پوشیده می

از دیگر عوامل مخرب پس از برداشت مرکبات توسط گل . ر موارد توأم با هم استحضور این دو قارچ در بیشت
هاي مختلف ، سیمون و همکاران قارچ آلترناریا گزارش شده و عنوان شده است که گونهمحمدي و رحیمیان

ی سیاه ترین بیماري، پوسیدگکنند که در این میان مهمآلترناریا چهار بیماري مشخص را در مرکبات ایجاد می
 .شودایجاد می Alternaria citri میوه است که توسط
این . هاي مرکبات وجود داردمعموال در ناحیه کاسه گل و دیسک در اغلب میوه Alternaria اسپورهاي قارچ

ماند تا هنگامی که بافت این قسمت در اثر گذشت زمان و نگهداري در آلودگی معموال به صورت نهفته باقی می
 100-500ها با تیمار میوه. گیردآنگاه فعالیت این قارچ در این محل به سهولت صورت می. نی پیر گردددوره طوال

ها گشته، ها در محل انتهاي میوهدي باعث تأخیر در توسعه الیه سواگر و پیر شدن سلول-4، 2گرم در لیتر میلی
 .شودبدین ترتیب نفوذ قارچ از این محل کاسته می

- ها استفاده میاست که از مواد شیمیایی جهت کنترل ضایعات و تلفات پس از برداشت میوه هاي مدیديسال
. روندها به کار میهاي پیري در مرکبات براي کاهش پوسیدگی میوهکنندهها و کندکشها، باکتريکشقارچ. شود

است به صورت تدخینی یا ایی خود و سهولت استفاده از آنها ممکن یاین مواد بسته به خواص فیزیکی و شیم
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دي -هاي مصنوعی مانند تو، فورکاربرد اکسین. محلول در آب یا مخلوط با امولسیون واکس به کار برده شوند
هاي لمون و لیمو قبل از انبار کردن آنها در افزایش عمر در مورد میوه) دي -4،2(کلروفنوکسی استیک اسید 
هاي روي میوه) تی -5، 4،2(کاربرد اکسین مصنوعی دیگر یعنی همچنین . باشدانباري آنها بسیار موثر می

 .گرددها میمرکبات باعث تأخیر در زایل شدن رنگ سبز پوست میوه
هاي نارنگی رقم ناگپور و دارجلینگ دي بفران را در افزایش عمر انباري میوه - 4،2لیو و همکاران، تأثیر کاربرد 

دي تیابتدازول باعث تأخیر در رسیدن میوه در هر دو - 4،2اعالم کردند که تیابتدازول بیشتر دانسته و  - 5،4،2از 
کوهن و شوادي، براي کنترل پوسیدگی آلترناریایی میوه مرکبات از . ها گردیدرقم و نیز کاهش خسارت قارچ

هاي اسموت و ملوین، در کتاب خود گونه. کنترل خوبی به دست آوردند. دي استفاده کردند-4،2تیابندازول و 
ترین عوامل پوسیدگی میوه هاي مرکبات ذکر کرده و بهترین کنترل شیمیایی آن را استفاده از آلترناریا را از مهم

نمایند راجع داري میاز ان جایی که پرتقال را بیشتر در سردخانه نگه .کندتوفوردي، تیابندازول و بفران توصیه می
  .داده شده است به سیستم تشکیل دهنده سردخانه در ذیل توضیح

 

  
  گذاريبندي و نشانههاي قرار داده شده در سبد بعد از درجهپرتقال –118شکل 

  

  
  االتها براي حرکت ماشینهاي پرتقال در سردخانه و فضاي باز اطراف پالتنحوه چیدن پالت -119شکل 

  
 سردخانه - 13-16

، براي نگهداري مواد غذایی در طوالنی مدت با شود که هاي سیاري گفته می ها یا اتاقک ها به سالن سردخانه
  .مند استگیرد و از سیستمی مشابه با سیستم ساخت یخچال بهره استفاده از برودت هوا مورد استفاده قرار می
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 اجزاي تشکیل دهنده سردخانه - 13-16-1

تجهیزات . آشنایی کامل داشته باشید دهنده آناجزاي تشکیل	باید با مناسب ابتدا سردخانه	براي احداث یک
 :اند از به طور کلی عبارت نهسردخا

 .کننده انرژي و محرك کمپرسور سردخانه است باشد و تأمین معموالً به صورت برقی می: موتور سردخانه
  ).120شکل ( دارد  وظیفه متراکم کردن گاز را جهت افزایش فشار و دماي گاز بر عهده: کمپرسور

 

 
  کمپرسور سردخانه براي متراکم کردن گاز آمونیاك  -120شکل 

  
  ). 121شکل( کند گاز گرم شده ناشی از فعالیت کمپرسور را خنک می: کندانسور

  

  
  كکندانسور سردخانه براي خنک کردن گاز آمونیا -121شکل 

  
ذخیرة ازت که یک ماده هادي جریان است و گرماي مواد درون سردخانه را به کندانسور منتقل کرده و دماي 

این گاز نسبت به گازهاي دیگر مانند فرئون خطرات زیست محیطی کمتري در پی دارد و . آورد ها را پایین می آن
  .مورد استفاده قرار بگیرد گونه مشکلی درون سیستم سال بدون هیچ 20تواند تا  به راحتی می

  
  شیر انبساط -13-16-2
یکی از پرکاربردترین شیرهاي انبساط در   (TEV,TXV)هاي ترموستاتیکاکسپنشن ولو -13-16-3

شیرهاي انبساط یا اکسپنشن ولوها شیرهاي اتوماتیکی هستند که جریان . سردخانه ها و چیلرهاي تراکمی هستند
اگر بار در اواپراتور زیاد باشد، شیر اجازه عبور . کنندبار برودتی اواپراتور تنظیم میمبرد به اواپراتور را براساس 

را  شیر انبساط ترموستاتیک	دهد و در هنگام کاهش بار برودتی، شیر جریان مبرد ورودي بهمبرد بیشتري را می
  .کندمحدودتر می
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  اکسپنشن براس کاهش بار برودتی بر روي گاز آمونیاك –122شکل 

  
. گیردهاي سردخانه مورد استفاده قرار می ها درون اتاقک کننده که به عنوان خنکیا دمنده،  اوپراتور -4- 13-16

اي مانندشان،  در حقیقت اواپراتورها دماي گاز سرد به دست آمده از کندانسور و شیر انبساط را در محیط بسته شبکه
 .کننداتاقک پخش می ها درون وارد یک اتاقک کرده و پس این سرما را توسط دمنده

  

  
  هاي سردخانه هاي گاز آمونیاك درون اتاقک کننده اواپراتور به عنوان خنک -123شکل 

 
کاري هاي مختلف سیستم خنک ارتباطی نیز وظیفه انتقال گازهاي موجود در سردخانه را به قسمت شیرآالت

  .دار هستند عهده
  

  کپک سبز
و از طریق منافذ و زخم Penicilliumdigitatumهاي پس از برداشت است که توسط قارچ کپک سبز از بیماري

هایی به اندازه چند غده روغنی پوست براي ایجاد این آلودگی کفایت زخم. شودها در انواع مختلف مرکبات ایجاد می
این . کنندزنند و تولید اسپور میي مناسب پاییز یا زمستان جوانه میمانند و در دماها در خاك باقی میقارچ. کندمی

  .کنندبندي و سایر تجهیزات را آلوده میهاي انبار، بستهشوند و اتاقاسپورها براحتی توسط باد منتقل می
  

  روش کنترل
روزانه با کلرین ها با دقت برداشت و حمل شوند و کلیه تجهیزات به طور براي کنترل این عارضه باید میوه

بندي با محلول سدیم ارتوفنیل کش تیابندازول خیسانده شوند و در اتاق بستهها در قارچمیوه. ضدعفونی شوند
ها سرد شوند و در نهایت اینکه بالفاصله میوه. شو شوندوفنات یا تیابندازول یا ایمازالیل همراه با واکس شست

  .گراد نگهداري شونده سانتیدرج 10هاي میوه در دماي کمتر از بسته
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  کپک آبی
این عارضه به دلیل اینکه در . شودایجاد می P.italicumها بعد از برداشت و توسط قارچ کپک آبی روي میوه

اسپورها از . تر از کپک سبز استیابد، مهمگراد نیز بسرعت رشد و گسترش میدرجه سانتی 10ماهاي کمتر از د
. کنندزنی میشوند و با مهیا بودن رطوبت و مواد غذایی، شروع به جوانهرد میوه میهاي روي پوست واطریق زخم

متر رسید، سانتی 5تا  5/2ها به عالئم این بیماري شبیه کپک سبز است، با این تفاوت که وقتی قطر لکه
آن همانند کپک  هاي کنترلروش. کنندشوند و اسپورهاي آبی رنگ تولید میها در مرکز آن تشکیل میمیسلیوم

  .سبز است
  

  ايپوسیدگی قهوه
خسارت ناشی از پوسیدگی میوه مرکبات در مناطق مرکبات خیز شمال کشور با داشتن شرایط آب و هوایی 

. شودهاي باغداري مرکبات است و هر سال موجب خسارت اقتصادي فراوانی میمعتدل و بارندگی زیاد یکی از معضل
هاي طوالنی بارندگی اي با خاك سنگین و با زهکش نامناسب یا بدون زهکش طی دورهخسارت این بیماري در باغ ه

این قارچ . و شبنم در اواخر شهریور و اوایل پاییز و در مرحله قبل از برداشت یا طی دوره برداشت محصول زیاد است
هاي باالي روي میوههاي نزدیک سطح زمین یا حتی گاهی در زمان تغییر رنگ میوه در سطح میوه بویژه میوه

. شودکند و موجب پوسیدگی میوه در باغ و انبار میمتري هستند آلودگی ایجاد می 5/1تا  1درخت که در ارتفاع 
  .شودهاي طوالنی همراه با وزش بادهاي شدید شدت آلودگی بیشتر میها به دلیل بارندگیبعضی سال

  :اقدامات زیر انجام شوندشود براي جلوگیري از خسارت عامل بیماري توصیه می
  متر از سطح خاك در اسفند به منظور جلوگیري از تماس مستقیم سانتی 45هرس تاج درختان از ارتفاع

 شاخه و میوه با خاك،
 ،ایجاد زهکش مناسب در باغ 
 اي و اجتناب از آبیاري کرتی در باغ،استفاده از سیستم آبیاري قطره 
 سی قبل از شروع بارندگیکش با ترکیب هاي ماستفاده از قارچ 

  

  آلودگی قارچ
  :توان اشاره کردترین علل آلودگی قارچی به موارد زیر میاز مهم
 .اندهاي پوستی آلوده شدههاي کپک زده و ریخته روي زمین که از راه زخممیوه  - 1
 .شودها میها که باعث زخمی شدن میوههرس نکردن شاخه  - 2
 هاافتادن و جراحت میوه  - 3

  :توان اشاره کردهاي کنترل منابع آلودگی قارچی به این موارد میاهاز عمده ر
 هاي نركهرس شاخه  - 1
 هاي بیشتر به داخل تاج درختهرس شاخه ها با هدف نفوذ نور و جریان  - 2
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 .هایی که حساس به ترکیدگی هستندبرداشت زودتر از موعد میوه  - 3
 هابرداشت قبل از ریزش میوه  - 4
  هاي تازه برداشت شده از درختر درختی با میوههاي زیمخلوط نکردن میوه  - 5

  

  ها و مالحظات محیط زیستیتوصیه – 14
  دستورالعمل خرید، مصرف، ذخیره سم توسط کشاورزان

 .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 مصرف سموم که بر روي برچسب قوطی در زمان خرید سم به تاریخ -
 .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 ، قوطیهاي پالستیکی کوچک کیسه

 .هاي سم در زمان خریداري خودداري نمایید از تکان دادن بشکه -

سموم را به میزانی خریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر قابل  -
 .مالحظه آن خودداري شود

 .اي طوفانی و باد خودداري نماییدپاشی در هو از سم -

 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -

هاي الستیکی تا ساق پا براي محافظت پاها در زمان سم پاشی استفاده کنیـد و شـلوار بایـد بیـرون از      از چکمه -
  . ها و روي آنها باشد چکمه

ها از یک ظـرف بـه ظـرف دیگـر      کش ت و ذرات حاصل از انتقال آفتها در مقابل ترشحا 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 پس از استفاده از سم چشم -
  .دسترس باشد

هاي سبک یک بار مصرف پوشانده  ي پودري باید توسط ماسکها کش دهان و بینی در زمان کارکردن با آفت -
هاي مخصوص که نیمی از صورت را  همچنین ماسک. 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
الستیک نیتریل یا نئـوپرن   PVCپیشبندها از جنس . باشد هاي محافظتی مفید می پیشبند یکی دیگر از لباس -

پیشبند باید قسمت جلوي بدن از گردن تا زانـو را  . باشد شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی اتیلن می ساخته می
  . پیشبند نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطور مستمر پارگی یا سوراخ بودن آن بازرسی گردد. بپوشاند
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در هنگام تخلیه یا انتقال ماده از یک ظرف به ظـرف دیگـر بایـد از دسـتکش مقـاوم در برابـر مـواد شـیمیایی          -
ها باید کامالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی بـراي برداشـتن ظـروف     دستکش. استفاده کرد

  .مچ دست را بپوشاند ها باید به اندازه کافی بلند بوده تا حداقل 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 شسته و خشک می
از قسمت پارگی و آلوده نمودن پوسـت بـدن     کش موجب ورود آفتلباس محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا  -
  .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
 .نماییدهاي سم خودداري  از ریختن مواد غذایی، آب و سوخت در ظروف و قوطی -

 .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  از شستشوي لباس -
 .آب گرم براي شستشوي آنها استفاده نمایید

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید -

 .ز تماس مستقیم با سم خودداري کنیدا -

 .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

 .ه نماییددر صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجع  -

  .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 -

 .ر آفتاب خشک شوند هاي شسته شده باید در مقابل نو لباس -

هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگی وجود ندارد،  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 -

 .در محل امن و دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار دادها را باید  کشآفت -

 .ها بایستی به دور از مواد غذایی نگهداري شود کشآفت -
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 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند کشآفت -

 .هاي نشیمن و خواب قرار دادها را نباید در محوطه اتاق کشآفت -

توانند قابل استفاده باشند را نسبت به محصوالت جدید  تر که می میدر انبارهاي نگهداري سم محصوالت قدی -
 .بندي نمایید اولویت

  پاش احتمالیوحداقل جابجایی ظروف به منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت -
  .نگهداري در محوطه سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید -
  

  امحاء ظروف سم و کود  
 .هاي خالی سم وکود خودداري نمایید وطیاز دفن کردن ق -

 .هاي خالی سموم  وکود خودداري نمایید از آتش زدن قوطی -

 .بایستی کامالً شستشو گردد کش و کود ظرف آن می پس از تمام شدن آفت -

 .هاي و کود خشک را باید در حدامکان کامالً خالی نمود ظروف آفت کش -

آوري شده و در جاي امن نگهداري نمایید تا در  سموم و کود جمع تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی -
 .دسترس افراد غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند

 .ظروف خالی سم و کود را پس از شستشو به توزیع کنندگان و یا فروشندگان سم و کود تحویل دهید -

هاي دفن زباله  ها در محل کشبه آفت هاي سموم و کود ، ظروف خالی و اشیاي آلوده از خالی کردن باقیمانده -
 .آوري ضایعات خودداري شود هاي جمع و سایر مکان

ها و یا  آوري و به فروشگاه  مایع و کود باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمع  کش ظروف حاوي آفت -
 .عرضه کنندگان سم و کود تحویل داده شود

ش فنوکسی اسید خودداري نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق آن ک هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -
 .در دراز مدت بر روي محصوالت کشاورزي اثرات سویی خواهد داشت

 .اي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سوراخ شوند و سپس ارسال شوند ظروف شیشه -
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امکان استفاده از فلورسنس کلروفیل براي . 1392. م ،و فرحبخش .م ،سمر، .ر.، ثواقبی، غ.اسدي کنگرشاهی، ع

تهران، . 4، شماره 15مجله باغبانی دانشگاه تهران، دوره . هاي مرکبات به تنش غرقاب ارزیابی تحمل برخی از پایه
  .ایران

  .ص 578. آفات مهم درختان میوه. 1375. م ،اسماعیلی
 نامه کارشناسی پایان .مازندران استان مرکبات تمحصوال صادرات و بازاریابی مدیریت بررسی  .1385. ر سما، آمی

 .تبریز دانشگاه .کشاورزي اقتصاد ارشد

 خدمات درمانی و پزشکی علوم دانشگاه. انبارداري نوین هايشیوه. 1390. ، فپور حاتم و .م ،فدائی ،.ر ،باقري
 .پشتیبانی خدمات مدیریت. اصفهان

اي باغات پرتقال والنسیا در جنوب فارس با تعیین وضعیت تغذیه. 1396. م ،و موسوي .ح ،، حقیقت نیا.بصیرت، م
 .پانزدهمین کنگره ملی علوم خاك، اصفهان، ایران. استفاده از روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی

کاربرد روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی در تشخیص . 1396. م ،و موسوي .م ،، شهابیان.ا ،، قاسمی.بصیرت، م
  .پانزدهمین کنگره ملی علوم خاك، اصفهان، ایران. ي باغات پرتقال تامسون شرق مازندراناوضعیت تغذیه

  .ص 840. انتشارات نشر یادبود. حشره شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهی ایران. 1381. ا ،بهداد
وزارت ، دفترآمار و فناوري اطالعات 1387اي محصوالت باغی،  نتایج طرح آمارگیري نمونه کشاورزي، جهاد

  .جهادکشاورزي، وزارت جهادکشاورزي معاونت امور برنامه ریزي و اقتصادي، دفتر آمار و فناوري اطالعات، اول
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تعیین اعداد مرجع و محدودیت عناصر غذایی براي . 1395. م ،و بصیرت .ا ،، فتوت.ر ،، خراسانی.ر.چاکرالحسینی، م
. مجله پژوهشی مدیریت پایدار خاك و تولید پایدار. ییپرتقال با استفاده از روش تشخیص چندگانه عناصر غذا

 .شماره سوم، گرگان، ایران

 آموزش .نشر  .اجرا و طراحی: فشار تحت آبیاري هايسیستم). مترجمان. (1382. ا .ع ، قائمی و .م .ع حسنلی،
 .  118- 116ص . ایران کرج، .کشاورزي

سازي توصیه کود براي بهینه. 1382. ج.م ،و ملکوتی .س.م ،، درودي.ر.م ،، باللی.پ ،، مهاجر میالنی.خادمی، ز
گزارش نهایی طرح ملی ). سیب، هلو و مرکبات(تعدادي از محصوالت استراتژیک با استفاده از مدل کامپیوتري 

 .مؤسسه تحقیقات خاك و آب، تهران، ایران. هاي علمی کشور شوراي پژوهش) 1259(تحقیقات 

  http://www.iwbdln.ir. بیماري جاروك لیموترش. 1386. ف ،و کرمپور. ع، خورشیدي
 .ص281. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. اصول تغذیه مرکبات. 1371. خویی، س

 .ازاد اسالمی دانشگاه علمی انتشارات مرکز. محیط و گیاه با ارتباط در خاك علوم مبانی. 1376. م زرین کفش،

کتاب نیازهاي . 1398. سیدجاللی علیرضا سید و نیا فرج اصغر نویدي، میرناصر تومانیان، ورآیرالدینی علی،  نزین
وزارت . سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي. مؤسسه تحقیقات خاك و آب. رویشی گیاهان باغی

  .ص 310. انتشارات مؤسسه تحقیقات خاك و آب. جهاد کشاورزي
 .تهران .تهران دانشگاه انتشارات خاك، خیزيحاصل. 1382. ا. ع ساالردینی،

پاشی عناصر غذایی جهت افزایش تشکیل و کیفیت میوه درختان نارنگی  تعیین زمان محلول. 1390. سلیم پور، س
  . ، ایران کرج ،موسسه تحقیقات خاك و آب، 1587نشریه شماره . کینو

آبیاري بارانی با روش آبیاري معمول منطقه بر عملکرد مقایسه . 1384 .ا ،و گندمکار .م.ع ،دریاشناس، .س سلیم پور،
 .، ایراندانشگاه فردوسی مشهد ،چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران. کمی و کیفی مرکبات دزفول

مدیریت ترویج سازمان . مصرف بهینه کود، گامی موثر در جهت تولید بیشتر مرکبات. 1389. ر.شیخ اشکوري، ع
 .ساري، ایرانجهاد کشاورزي مازندران، 

: بخش دوم. جایگاه گوگرد در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصوالت کشاورزي. 1384. ج.م ،و ملکوتی .صالح، ج
موسسه . 447نشریه فنی شماره . نقش گوگرد در بهبود وضعیت رشدي و عملکردي مرکبات در استان هرمزگان

 .ت جهاد کشاورزيوزار. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي. تحقیقات خاك و آب

مطالعه تکمیلی در مورد بیماري میوه سبز . 1389. ك ،و ایزدپناه. م ،، ذاکري.ع ،، باقري.م ،، فقیهی.م ،صالحی
  .پزشکی ایران  مرکبات در جنوب ایران، نوزدهمین کنگره گیاه

خیز جنوب ایران از  کباتبررسی مناطق مر.  1391. ك ،و ایزدپناه. ع ،، باقري.ا ،، خوانچهزر.م ،، فقیهی.م، صالحی
 .195-208ص . 2شماره . 48جلد . هاي گیاهی بیماري. نظر وجود بیماري میوه سبز و ناقالن

واکنش ارقام مرکبات به فایتوپالسماي عامل جاروك . 1384. ك ،و ایزد پناه. م.ا ،، توکلی.ن ،، نجات.م ،صالحی
 .3اره ، شم41جلد . هاي گیاهیمجله بیماري. لیموترش در ایران
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ماده و سه پیوست ضمیمه به استناد  72این ضوابط در  .هاي اجرایی مدیریت پسماندهاي کشاورزي ضوابط و روش
مجلس شوراي اسالمی، توسط سازمان حفاظت محیط  15/2/83قانون مدیریت پسماندها مصوب  11ماده 

ی مدیریت پسماند کشور موضوع در کار گروه مل 27/8/1391زیست و وزارت جهاد کشاورزي تدوین و در تاریخ 
 .آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به تصویب رسیده است 2ماده 

 . ص 43. ایران بابلسر،. مازندران دانشگاه انتشارات. قطرهاي آبیاري. 1371. خ.م احمدي، ضیاتبار

 انسانی،سازمان نیروي جهیزت و آموزش معاونت. کشاورزي در کممصرف عناصر از استفاده. 1382. ح. ع ضیائیان،
 .کرج.کشاورزي کشاورزي،وزارت ترویج و آموزش تحقیقات،

 جهاد سازمان .ترویجی و آموزشی نشریه مرکبات، هايباغ در میکرو آبیاري معرفی.  1384. ش ،آزار بی و .ه عبادي،
 .ایران .ساري .مازندران کشاورزي

.  1393. ي ،و محمدعلیان .ب ،مرادي ،.م ،محمدي گل ،.ج ،فتاحی مقدم ،.ا ،غالمیان ،.ب ،عدولی ،.ه عبادي،
 .ایران کرج،. کشاورزي آموزش نشر). برداشت و داشت کاشت،( مرکبات راهنماي

راهنماي کاشت، داشت، برداشت  .1396. ب ،و مرادي .،گل محمدي، م.، گلعین، ب.، فتاحی، ج.، غالمیان، ا.عبادي، ه
 . وزش و ترویج کشاورزي، نشر آموزش کشاورزيسازمان تحقیقات آم. و عرضه مرکبات

چاپ اول، نشرآموزش  .CandidatusLiberobacter بیماري میوه سبز مرکبات ناشی از. 1388. ع، آبادي علی  علیزاده
 .10-12ص .کشاورزي

 .هاي ترویجی واحد رسانه. نشریه آموزشی ترویجی. آفات مهم مرکبات. 1384. ف.م ،و حالجی ثانی. ا ،غالمیان
 .ص15

 . مرکبات کشور تحقیقات موسسه انتشارات. فنی نشریه. مرکبات در برداشت از پس اهمیت.  1386. ج فتاحی مقدم،
. نشریه فنی. مرکبات ضایعات میزان و ظاهري کیفیت روي برداشت از قبل عوامل اثر. 1387. ج فتاحی مقدم،
 .کشور مرکبات تحقیقات موسسه انتشارات

 .هاي ترویجیرسانه واحد. ترویجی نشریه. مرکبات برداشت از پس ضایعات ارگانیکی کنترل. 1387. ج فتاحی مقدم،
 .مازندران استان کشاورزي جهاد سازمان

 نشریه .مرکبات بنديبسته و بندي درجه نگهداري، برداشت، راهکارهاي. 1384. ، منصیري فقیه و .ج فتاحی مقدم،
 .مازندران استان کشاورزي جهاد نسازما. ترویجی هايرسانه واحد. ترویجی

 .ترویجی هاي رسانه واحد. ترویجی نشریه. مرکبات مکانیکی هايآسیب.  1389. ، مکیااشکوریان و .ج فتاحی مقدم،
 .مازندران استان کشاورزي جهاد سازمان

 هايرسانه واحد. ترویجی نشریه. مرکبات فیزیولوژیکی هايآسیب. 1389. ، مکیااشکوریان و .ج فتاحی مقدم،
 .مازندران استان کشاورزي جهاد سازمان. ترویجی

 سازمان. ترویجی هايرسانه واحد. ترویجی نشریه. مرکبات سبززدایی. 1390. ، مکیااشکوریان و .ج فتاحی مقدم،
 .مازندران استان کشاورزي جهاد
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 .34 صفحه .305 گیالن انشگاهد انتشارات .ایران در مرکبات پرورش. 1389. ، جمقدم فتاحی و .ر فتوحی قزوینی،
 .سوم چاپ

-541ص  .چاپ اول. دانشگاه تهران نشر. چهارم جلد). سیستماتیک گیاهی(ایران  هاي  کوروموفیت. 1373. قهرمان ا
540.  

. ضایعات هدف کاهش با مرکبات بنديدرجه و بنديبسته صحیح اصول. 1387. ، جمقدم فتاحی و .م ،کیااشکوریان
 .مازندران استان کشاورزي جهاد سازمان. ترویجی رسانه هاي حدوا. ترویجی نشریه

نشر آموزش . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي. اصول احداث باغهاي مدرن مرکبات .1397. گلعین، ب
  . موسسه تحقیقات خاك و آب. کشاورزي

ان جهاد کشاورزي مازندران، مدیریت ترویج سازم. کوددهی درختان مرکبات در شمال ایران. 1387. مرادي، ب
 .ساري، ایران

 .کشاورزي محصوالت کیفیت بهبود و عملکرد افزایش در هامغذي ریز نقش. 1378. م.، مطهرانی و .ج.م ملکوتی،
 .تهران. مدرس تربیت دانشگاه انتشارات

 .کشاورزي صوالتمح کیفیت بهبود و عملکرد افزایش در هامغذي ریز نقش. 1384. م.، مطهرانی و .ج.م ملکوتی،
 .تهران. مدرس تربیت دانشگاه انتشارات

 پرتقال فنولوژیکی مراحل بررسی. 1392. ، مو شهابیان .، عاسدي کنگرشاهی ،.ن ، اخالقی امیري،.مهدوي ریکنده، ج
شهرستان  ساحلی نوار و دشت کوهپایه، مناطق در یاما سوجی و میاگاوا انشوي هاي نارنگی و ناول تامسون

  .تمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایرانهش. ساري
 .دانشگاه ارومیه. محیطیهاي زیست شناسی و آسیبکلیات بیماري. 1376. ح ،مهرآوران

هاي  سموم وروش مهم محصوالت عمده کشاورزي، هاي هرز علف و ها بیماري فهرست آفات،. 1397. س ،نوربخش
 .ص 218. سازمان حفظ نباتات، معاونت کنترل آفات. ها آنتوصیه شده جهت کنترل 
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 هاپیوست

  برخی تعاریف مورد نیاز  -1پیوست 
ندهایی است که در اثر گذشت زمان معین بر حسب نوع محصول در باغ، ماحصل فرای :اورزيشمحصول ک

  آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت مزرعه، گلخانه و یا مکان خاص تولید بدست می
هاي اي، میوهجات گلخانهمحصوالت باغی شامل انواع سبزیجات و صیفی. باشداي و قارچ خوراکی میگلخانه

اي و قارچ ریزها، گیاهان دارویی، گلخانههاي معتدله، سردسیري و خشک، دانهرمسیري و نیمه گرمسیري، میوهگ
اي، هاي روغنی، گیاهان علوفههاي غالت، حبوبات، دانهمحصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه. باشدخوراکی می

  . باشدمی اي، گیاهان قندياي، گیاهان لیفی، گیاهان غدهگیاهان ریشه
شود که اجازه استفاده از آن، توسط به نشانی گفته می :ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده 

سازمان استاندارد ملی ایران بر اساس فرایندهاي تعریف شده در دستورالعمل و استانداردهاي ملی دستورالعمل 
ها در محصوالت کشاورزي به متقاضی داده از آاالیندهصدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مج

  .شودمی
) هاي(شود که عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعیین شده در استاندارداي از مواد گفته میبه دسته :هاآالینده

ها، نیترات، فلزات سنگین، کشباقیمانده آفت: این مواد شامل. ملی مربوط، براي مصرف کننده مضر است
شود و برخی هاي محیطی استفاده میو موادي که براي مقابله با تنش) هاي قارچیسموم و زهرآبه(ها کوتوکسینمای

  .باشندکننده میتنظیم
شود که براي کنترل جمعیت و کاهش زیان ناشی از به ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می :هاآفت کش

  ).کش و غیرهکش، حشرهکش، علفقارچ: انندم(شود، زاي زنده استفاده میعوامل خسارت
شود که براي تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش به ترکیبات شیمیایی گفته می :کود شیمیایی

  ).مانند کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه(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 ته میبه عناصري گف :فلزات سنگین 

مانند سرب، قلع، (ذکر شده است  12968باشند و حد مجاز آنها در استاندارد ملی ایران شماره باالیی می
  ).   کادمیوم، آرسنیک و جیوه

ها است و در شرایط یکی برخی از قارچشود که حاصل فعالیت بیولوژبه سمومی گفته می :هامایکوتوکسین
ها، اکراتوکسین، زیرالنون، مانند آفالتوکسین(باشد، ویژه ایجاد شده و براي سالمت انسان و دام زیان بار می

 ...).داکسی نی والنول و

هاي هاي گیاهی که بر اساس دستورالعملهاي تشخیص آفات و بیماريبه آزمایشگاه :گیاهپزشکیکلینیک 
از سوي سازمان حفظ نباتات، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان تأیید صالحیت شده و از سازمان نظام  صادره

  .شودمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، پروانه دریافت کرده باشند، گفته می
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شود که مطابق با قانون اجازه تأسیس به آزمایشگاهی گفته می :آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه
ایجاد شده و وظیفه تجزیه خاك، آب و گیاه و تعیین مقدار کود  1371هاي تجزیه خاك و گیاه در سال آزمایشگاه

  . هاي وزارت جهاد کشاورزي را بر عهده داردمورد نیاز بر اساس دستورالعمل
واحدي است مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزي که بر  :شرکت خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي

هاي الزم  در زمینه هاي میدانی و یا با استفاده از تجارب کارشناسی، توصیهها و یا بررسیاساس نتایج آزمایش
هاي گیاهپزشکی، فهرست کلینیک. برداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دهدمدیریت و نحوه بهره

اوره فنی و مهندسی کشاورزي مورد هاي خدمات مشهاي خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه و شرکتآزمایشگاه
 . شودتأیید وزارت جهاد کشاورزي، همه ساله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم می

شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و مسئولیت کنترل کیفیت فرآیند و  :مدیر کنترل کیفیت
أیید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت نامه تباشد و طبق آییندار میمحصول کشاورزي را عهده

  مدیر کنترل کیفیت . باشدمی داراي پروانه فعالیتمصوب سازمان ملی استاندارد ایران، تأیید صالحیت شده و 
فرد معرفی شده باید تأییدیه صالحیت فنی در حوزه .  تواند شخص متقاضی باشد و یا توسط او معرفی شودمی

. ها را از سازمان جهاد کشاورزي استان اخذ و به اداره کل ارائه نمایداي حد مجاز آالیندهمحصوالت کشاورزي دار
ضمناً نحوه احراز صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ 

  .خواهد شد
/ شناسی و تجزیه خاك و گیاهكمدیر آزمایشگاه خا/ پزشکی تواند، مدیر کلینیک گیاه مدیر کنترل کیفیت می

  . مدیر شرکت خدمات مشاوره فنی، باشد
شخصیت حقوقی است که داراي گواهی نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی تأیید  :کنندهشرکت بازرسی

  .صالحیت، باشد
أیید آزمایشگاهی است که داراي تأییدیه از سازمان و یا گواهی نامه ت :آزمایشگاه تأیید صالحیت شده

  .صالحیت از مرکز ملی تأیید صالحیت، باشد
به پروانه صادره از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و سایر مراجع  :پروانه فعالیت

  . شودذیصالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي براي فعالیت متقاضی، گفته می
هاي  ر در کشاورزي با هدف توازن و تعادل تولید با جنبهرویکردي جامع نگ :ICM(1(محصول مدیریت تلفیقی 

جمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب، استفاده  زیستی، توسط ترکیبی از اقدامات ازاقتصادي و محیط
  .  باشد می) ...سموم، کود و سوخت و (ها  درست از نهاده

ورزي است که توسط سازمان جهاد کد شناسایی واحد تولیدي و محصول کشا :کد شناسایی محصول
کننده، محصول، کلینیک، آزمایشگاه، شرکت، مبدأ شود و بر اساس آن مشخصات تولیدکشاورزي استان صادر می

و به منزله تأییدیه سازمان جهاد کشاورزي  تولید در سطح دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است
  .باشداستان می

                                                             
1 Integrated Crop Management (ICM) 
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  .باشدکشاورز می/واحد تولیدي/ ردارشامل بهره ب :متقاضی
ها در محصوالت کشاورزي طبق استانداردهاي ملی ایران حداکثر مجاز غلظت آالینده :هاحد مجاز آالینده

  ها در محصوالت کشاورزي، فقط باقیمانده خود آن آالینده بوده و منظور از حد مجاز آالینده. باشدذیربط می
  .    شودهاي آن را شامل نمیمتابولیت

شود و این حصار قادر است بندي، پوشش محصول تلقی میالمللی بستهطبق تعریف مؤسسه بین :بسته بندي
ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط برقرار : ها به شرح ذیل را ایجاد نمایدتا مطلوبیت

  .   ش و سودمندي آن را نشان دهدکند و اطالعات را به او منتقل نماید، کاال را نمای
  . باشدکلیه محصوالت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع وابسته می :محصول خام کشاورزي

  تولید عبارت از یک جریان یا فرآیند است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، دیده  :تولید محصول
هاي تولید به کاالها و خدماتی است که براي مصرف یا تبدیل نهادهتوان گفت تولید، عمل بطور کلی می. شودمی

ها شود که عوامل تولید یا نهادهبه عبارت دیگر تولید محصول به جریانی اطالق می. سرمایه گذاري، مورد نیاز است
که باعث ایجاد تر به هر فعالیتی به تعبیر کلی. شوندها، تبدیل میبه کاالهاي 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
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  ها گردش کار دریافت نشان  حد مجاز آالینده -2پیوست 
هاي شگرفی هاي اخیر شاهد پیشرفتنده اصلی غذاي مورد نیاز انسان در دههکشاورزي به عنوان تأمین کن

اطمینان از . بوده و توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید
توجه  هاي اخیر به جد موردهاي مختلف در سالکیفیت و سالمت محصوالت بویژه با توجه به مصرف نهاده

کیفیت و سالمت . کنندگان این محصوالت قرار گرفته استریزان بخش کشاورزي و مصرفمسئولین و برنامه
ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به عنوان  (crops certified)گواهی شده  تواند با تولید محصوالتباشد و این مهم میعلمی قابل دستیابی می
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز «. گامی مهم در این عرصه محقق شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ینده ها در محصوالت کشاورزيآال
ها هاي جهاد کشاورزي استانهاي تخصصی، سازمانبا اخذ نظرات معاونت 1397 محصوالت گواهی شده، در سال

سازي فرآیندها و هاي نوین، سادهمندي از سامانهو تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تسریع و بهره
مورد وري بخش کشاورزي قانون افزایش بهره 2هاي تخصصی موضوع ماده ها و شرکترساناستفاده از خدمات

  . ها ذکر شده استدر بخش زیر گردش کار اخذ نشان حد مجاز آالینده. بازنگري مجدد قرار گرفت
بایست براي ثبت نام از طریق لینک ها در محصوالت کشاورزي میمتقاضی اخذ نشان حدمجاز آالینده) 1

 شده و ارگانیک به آدرس رسانی محصوالت گواهیواقع 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

  .بایست انجام گیردپس از دریافت شناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر می) 2
تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا (ر پروانه کاربرد و مدارك مورد نیاز متقاضی، درخواست صدو) 3

را در سامانه تکمیل و بارگذاري ) هاي مربوطه، شناسنامه واحد تولیدي و فرم)در صورت دارا بودن(عالمت تجارتی 
  .نماید
  امی مندرج در سامانه اقدام پس از ثبت مدارك، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اس) 4

  .نمایدمی
رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریافت شده، نسبت به تأیید و یا ) 5

  .نمایدعدم تأیید مدارك، اقدام و نتیجه را به متقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال می
ي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل در صورت تأیید مدارك توسط مرکز خدمات جهاد کشاورز) 6

  .نمایدکیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می
  . بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اقدام نمایدمدیر کنترل کیفیت می) 7
  .نمایدنه اقدام میهاي بازرسی ذیصالح معرفی شده در سامامتقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت) 8
آوري و تکمیل مدارك بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمعکننده پس از عقد قرارداد میشرکت بازرسی) 9

بندي، انبارش، مشخصات بسته -برداري از محصول بفرم گزارش بازرسی و نمونه -الف. زیر در سامانه اقدام نماید
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کمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك هاي تفرم -ترابري و عرضه نهایی محصول ج
ارائه حداقل یک سري نتایج  -فرم تاییدیه روند تولید محصول هـ -و تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت د

   ).هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکششامل باقیمانده آفت(ها آزمون قبولی آالینده
شامل باقیمانده آفت (ها کننده پس از دریافت حداقل یک سري نتایج آزمون قبولی آالیندهیشرکت بازرس) 10

در صورت انطباق آنها با استانداردهاي ملی به همراه مستندات ) هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکش
  .نمایدمربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام می

بایست نسبت به بررسی مدارك و مستندات اقدام و در زیست و سالمت غذاي استان میمسئول محیط) 11
  .صورت تأیید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید

اد زیست و سالمت غذا با امضاي رئیس سازمان جهکد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط) 12
  .گرددکشاورزي استان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت ارائه به کمیته صدور عالیم استاندارد اعالم می

کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاورزي استان، مدارك و شرکت بازرسی) 13
  .نمایدل میمستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد استان ارسا

بررسی مقدماتی مدارك توسط اداره کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت ) 14
کننده موظف است پس از دریافت شرکت بازرسی. کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد شدبازرسی

، اقدام و پس از تکمیل آن، براي طرح )ها(ي رفع نقصنظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیر
  . در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید

ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد کشاورزي در صورت عدم تأیید مکتوب رفع نقص) 15
ها درمحصوالت کشاورزي، توسط اداره کل ربرد نشان حد مجاز آالیندهاستان در جلسه کمیته عالئم، پروانه کا

  .استاندارد، صادر نخواهد شد
درصورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته عالئم و طرح موضوع در ) 16

  .کمیته اقدام می نماید
بایست نسبت به عقد قرارداد اربرد، متقاضی میدرصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه ک) 17

  .ها درمحصوالت کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نمایدصدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده
درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیته امور عالئم، اداره کل استاندارد، ) 18

  .نمایداي از آن را براي سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال میرا به متقاضی تحویل و نسخه پروانه کاربرد
  .شودرسانی میدر هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطالع) 19
ها در آالیندهنشان حد مجاز «رقمی را در ذیل  10دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ) 20

و نیز کد شناسایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزي استان را بر روي بسته بندي » محصوالت کشاورزي
  .محصول درج نماید

ها و یا تغییر متقاضی داراي پروانه کاربرد موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطالعات فرم) 21
  .و اداره کل استاندارد استان اعالم نماید کشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزي
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حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك ) 22
  .به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نماید

ها در ضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آالیندهدر صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقا) 23
  .باشدزمینه مرتبط با دامنه کاربرد نمی

 48متقاضی پس از وصول ابالغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت ) 24
کشاورزي براي همان  ها در محصولساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده

اداره کل استاندارد استان مراتب را جهت . محصول و تحویل پروانه ابطال شده به اداره کل استاندارد اقدام نماید
  .نمایددرج در سامانه به سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم می

ن و یا گزارش در خصوص نتایج آزمو) کنندهدر صورت بروز اختالف بین متقاضی و شرکت بازرسی) 25
متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و یا معاون ) موضوع در کمیته مشترك حل اختالف(بازرسی 

ذیربط ایشان و مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن 
ضمناً این کمیته موظف است حداکثر . گیردصمیم، قرار میمطرح و مورد بررسی و اتخاذ ت(سازمان و آن اداره کل 

ظرف مدت پنج روز کاري نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم 
مسئولیت تشکیل کمیته مشترك حل اختالف، بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته . نماید

  . ف، قطعی و الزم االجراستمشترك حل اختال
فارغ : باشدبا توجه 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 میالتحصیالن رشته
این افراد پس از . شود شرکت نمایندغذا وزارت متبوع اعالم می زیست و سالمتتخصصی که توسط دفتر محیط

هاي آموزشی و احراز صالحیت فنی به عنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان طی دوره
د ها از طریق سازمان جهازمان، مکان و نحوه برگزاري دوره. شوندبراي اخذ پروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی می

  .کشاورزي هر استان اعالم خواهد شد
بایست نسبت به اند، میافراد داراي پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبال موفق به اخذ پروانه شده) 27

  .شود شرکت نمایندهاي فنی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میگذراندن دوره
هاي تجزیه خاك و آب و گیاه در صورت احراز شرایط و آزمایشگاه هاي گیاهپزشکی،مدیران کلینیک )28

توانند به عنوان مدیر هاي فنی اعالمی از طرف دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میگذراندن دوره
 .کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند
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تأکید بر تولید محصوالت گواهی با  (ICM)هاي مدیریت تلفیقی محصوالت روش -3پیوست 
 شده

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(برداشت نیز توجه داشت، طرح مدیریت تلفیقی محصول تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از 
مجموع نیازهاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کنترل آفات، . شودمرحله خالصه می

نحوه کاشت و برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در 
کشور و خارج از  بازارهاي داخلی و خارجی، نحوه حمل و نقل، نگهداري و انبارداري، توزیع محصول در سطح شهر،

  . شود محصول خوانده می) تلفیقی(کشور، نحوه عرضه و مصرف آن مدیریت جامع 
خیزي صلعنوان تنها روش قابل اطمینان براي افزایش حا هاي شیمیایی به مدت چند دهه به کش کودها و آفت

ي کاربرد این مواد نسبت به درآمد  هزینه  خاك و کنترل آفات و در نهایت افزایش عملکرد مورد توجه بودند، زیرا
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه اما .حاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم بود

با کیفیت، توسعه پایدار و کاهش آلودگی منابع خاك  روزافزون مصرف کنندگان براي مواد غذایی سالم و تقاضاي
مدیریت   اجراي .به عنوان یک روش مدیریتی تاثیرگذار مدنظر قرار گرفت) ICM(و آب، مدیریت تلفیقی محصول 

باشد، با کاهش کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم میکه تضمین عالوه بر آن) ICM(تلفیقی محصول 
ها و انرژي  جر به افزایش درآمد کشاورز و با توجه به سایر ابعاد کاهش مصرف نهادهمصرف کود و سم من

   .تواند درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد نیز می  مصرفی
  

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

هاي مدرن و مناسب ترکیب شده و تولید اقتصادي محصوالت زراعی را با با تکنولوژيهاي سنتی بهترین روش
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین محیط . رساندمحیطی مثبت به تعادل میمدیریت زیست

 .باشدزیست و کشاورزي است و یک رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت مواد : عبارتند از) ICM(اصلی مدیریت تلفیقی محصول  اجزاي
با ) ICM(هاي مدیریت تلفیقی محصول هر یک از این مولفه. باشدمغذي، مدیریت آفات و مدیریت مالی می

 . اردپوشانی وجود دکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(هاي مدیریت بهترین روش

تواند براي کاهش فرسایش خاك و تحرك مواد مغذي، جلوگیري از افزایش به عنوان مثال، تناوب در کشت می
 .تر شدن مواد غذایی از طریق استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن استفاده شودآفات و متعادل

تري را عه استفاده بهتر و مناسب، کشاورزان از منابع موجود در مزر)ICM(از طریق مدیریت تلفیقی محصول 
هاي کشاورزي خواهند داشت و در نهایت، سپس بهبود استفاده از منابع در مزرعه و کاهش وابستگی به نهاده

                                                             
1 Integrated Crop Management  
2 Best Management Practices 
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هاي مدیریتی به ها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و  اعمال بهترین شیوهکشها و علفکشمانند کود، آفت
حداقل رساندن آلودگی است که در نهایت منجر به دستیابی به یک استراتژي وري و به منظور افزایش بهره

 .بلندمدت و پایدار براي کل مزرعه خواهد شد

کاهش و یا . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM(یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
ان پذیر نخواهد بود، اما این امر منجر به جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امک

 .کاهش هزینه تولید و کاهش ضایعات زیست محیطی و تنوع زیستی خواهد شد

توان به عنوان روشی براي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفت که را می) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
)  ICM(ابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی محصول بن. گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش . تواند در نهایت به عنوان یک روش سازگار بین دو نوع نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیردمی
محیطی در مقابل نگرش تولید تولید حداکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیست

 .  و با امنیت کافی براي محصوالت کشاورزي خواهد بود مقرون به صرفه، اقتصادي

کند را دشوارتر می)  ICM( رسد ولی تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولاین تعریف گرچه آسان به نظر می
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(و این موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید یکپارچه 

) IWM5(هاي هرز ، مدیریت یکپارچه علف)IDM4(ها ، مدیریت یکپارچه بیماري)IPM3(پارچه آفات مدیریت یک
رابطه . دشوارتر نیز خواهد شد)  IWRM7(منابع آب  و مدیریت یکپارچه) INM6(مدیریت یکپارچه حاصلخیزي 

 .در شکل زیر نشان داده شده است) ICM(بین این اصطالحات و مدیریت تلفیقی محصول 

 
 و اصطالحات مرتبط)  ICM(ارتباط بین مدیریت تلفیقی محصول  - 124شکل 

 
IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصول توانند به عنوان مؤلفهمی)ICM ( در نظر گرفته

 هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري،هاي هرز و جنبهها، علفآفات، بیماري وند که به طور خاص بر روي مدیریتش

                                                             
1 Integrated Production 
2 Integrated Farming systems 
3 Integrated Pest Management 
4 Integrated Diseases Management 
5 Integrated Weeds Management 
6 Integrated Nutrient Management 
7 Integrated Water Resource Management 
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 IFS / IPرا پوشش داده و به نوبه خود توسط  IPMبسته ) ICM(بنابراین مدیریت تلفیقی محصول . تمرکز دارند
از لحاظ فنی، اگر دام وجود . شوداشتباه در نظر گرفته می ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . محصور شده است

فتن وجود دام در مزرعه، مدیریت تلفیقی محصول باید استفاده شود، ولی بدون در نظر گر IPیا  IFSداشته باشد، 
)ICM (تري خواهد بوداصطالح مناسب. 

 
 )ICM(راهکارهایی اجرایی مدیریت تلفیقی محصول

کشت و توسعه محصوالت کشاورزي معموال به معناي تمرکز یک محصول مشخص و واحد در یک منطقه 
آن که عملیات مدیریتی براي یک محصول  به جاي) ICM(در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. محدود است

  هاي کشاورزي و مدیریتی براي کل مزرعه به عنوان یک جمعیت واحد به کار برده انجام شود، کلیه عملیات
در نظر گرفتن موارد زیر یک شروع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید . شود مانند عملیات کاشت و برداشتمی

  :باشدمحصوالت کشاورزي می
  .باشدریزي مناسب شامل بازاریابی، انتخاب نوع محصول و مدیریت پس از برداشت محصول میبرنامه -
هاي تولید و مدیریت آفات، از جمله نوع خاك و زهکشی، هاي تولید با توجه به تمام جنبهانتخاب مناسب محل -

  .مشکالت آفات گذشته، مواد مغذي خاك و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
ناسایی مشکالت تولید محصول شامل فعالیت آفات، نیازهاي آبیاري و مشکالت زهکشی و همچنین سالمت ش -

  .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 -

 .طقهکش و کود، و آفات اصلی موجود در منآفت

 .پیگیري و بررسی تصمیمات مدیریتی پس از فصل تولید براي بهبود سودآوري :تجزیه و تحلیل سود و هزینه

تواند هاي کاهش مصرف مواد شیمیایی میاستراتژي :هاي تولیدهاي مدیریتی براي کاهش ورودي  به محلگزینه
وري در استفاده از نوع، میزان و افزایش بهره. وري گرددموجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهره

  ها ها و طراحی مجدد سیستم کاشت و برداشت براي کاهش وابستگی به وروديزمان مصرف صحیح ورودي
  .باشدمی

ها شامل کاهش شخم؛ کاهش وري از وروديهاي مناسب براي به حداکثر رساندن بهرهاستراتژي :هاکارایی ورودي
هاي تحمل آفات، شناخت آستانه اقتصادي براي هر ورودي، ها، استفاده مناسب از آستانهشمصرف کود و  آفت ک

بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خاك و حداکثر سازي تعامالت بین خاك ها براي پیشاستفاده از مدل
هاي ورودي ینهاي در هزکاهش کشت تک محصولی باعث صرفه جویی قابل مالحظه. باشدو مدیریت محصول می

در ابتدا به عنوان ابزاري براي مدیریت آفات کشاورزي توسعه یافته است و ) ET(هاي اقتصادي شود، آستانهمی
  .ها، کود و آبیاري نیز اعمال شده استهاي هرز و بیماريهاي تولید مانند علفپس از آن به سایر مؤلفه
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براي استفاده در محصوالت گواهی ) ر و سمکود، بذ( نهاده هاي مجاز 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 
ه ثبت ها  هر ماده کودي مورد استفاده حتما بایستی از داراي شمارمحتوي با برچسب و نیز از نظر غلظت آالینده

براي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد . باشدباشند و استفاده از مواد کودي بدون شماره ثبت ممنوع می
توان اقدام نمود اول با مراجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کودي کشو مؤسسه استفاده به دو طریق می

روش . و درج نام یا شماره ثبت اصالت ماده کودي را جستجو نمود www.swri.irتحقیقات خاك و آب به نشانی 
خریداران می توانند  شماره ثبت مندرج برچسب روي بسته کود مورد نظر  دوم استفاده از سامانه پیامکی است که

  .پیامک کنند 3000646424را به شماره 
  

  فهرست سموم مجاز -ب
 هاي هرز و سموم مجاز براي مصرف در باغات پرتقال به نشریهها، علفاريبیم جهت دریافت فهرست آفات،

هاي توصیه شده جهت هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشها و علففهرست آفات و بیماري"
مراجعه   https://ppo.irکشور به نشانی الکترونیکی  سازمان حفظ نباتاتمندرج در پایگاه الکترونیکی  "کنترل آنها

  . شود
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  هاي تجزیه خاك، آب و گیاه  روش -5پیوست 
  هاي تجزیه خاك، آب گیاه و کودروش -الف

هاي ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاك و آب در نشریات زیر براي تجزیه خاك، آب، گیاه و کود از روش
  . مراجعه گردد www.swri.irبه پایگاه الکترونیکی به نشانی 

  هاي تجزیه گیاهروش )1
  هاي تجزیه شیمیایی خاك و آبشرح روش )2
  هاي تجزیه کودروش )3

 

  ها براي ارزیابی محصوالت گواهی شدهکشهاي استخراج و آنالیز باقیمانده آفتروش -ب
به شماره  1392ل ها در محصوالت کشاورزي در ساکشگیري باقیمانده آفتهاي اندازهاستاندارد ملی براي روش

ها به روش کروماتوگرافی کشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه - مواد غذایی با منشا گیاهی«با عنوان  17026
جداسازي  / سنجی جرمی متوالی پس از استخراجطیف -یا کروماتوگرافی مایع/سنجی جرمی وطیف -گازي

تهیه و تدوین شده »  روش آزمون-روش کچرز- (dispersive SPE)استونیتریلی و پاکسازي با فاز جامد پخشی 
-BS- EN15662- 2008 "لذا این استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با عنوان . است

Foods of plant origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS 
following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-

method"  ها از کشسازي روش استخراج باقیمانده آفتترجمه و تدوین شده است به عنوان بهترین مرجع یکسان
هاي آبی و خاك نیز قابل نمونهاستاندارد با کمی تغییرات براي  شود بعالوه اینمحصوالت کشاورزي محسوب می

  .باشداربرد میک
 http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946 : لینک دسترسی به این استاندارد عبارت است از

 
  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده -73جدول 

 توضیحات تواتر اندام زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
 اندام خوراکی

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

با هدف کنترل حد مجاز  آالینده ها 
 ولدر محص

2 

  عناصر  غذایی ضروري
N 
P 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu 
B 

زمان توصیه شده براي 
 زدن گیاه

 برگ
بسته  نیاز بر اساس 
درخواست کارشناس 

 توصیه کودي
 با هدف مدیریت تغذیه گیاهی
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  فهرست اسامی هماهنگ کنندگان کارگروه اصلی
  انآقاي دکتر کامبیز بازرگ  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي

  آقاي دکتر سعید سعادت  دفتر محیط زیست وسالمت غذا
  آقاي مهندس محمد حسین کریمی  دفتر محیط زیست وسالمت غذا

  
  هماهنگ کنندگان و دبیران تخصصی موسسات مادري

  آقاي دکتر حامد رضایی  موسسه تحقیقات خاك و آب 
  آقاي مهندس یوسف رضا باقري

  تبسم قطبی خانم مهندس  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

  آقاي دکتر عبداالمیر راهنما   موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
  خانم دکتر سارا سنجانی

  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
  ، آقاي دکتر ابوالفضل گلشن تفتیآقاي مهندس رضا فامیل مومن   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

   
  

  نوانع نگارندگان
 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 

   گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده ها     سعید سعادت
 مدیرت تلفیقی محصول   شهرام امیدواري

 گلعین، بهروز ،مقدم فتاحی جواد غالمیان، اسماعیل عبادي، هرمز
 اختصاصی تولید آنمعرفی محصول و شرایط عمومی و   پور هاشم ابوذر مرادي، بیژن گلمحمدي، مرتضی

علیرضا سید ، علی زین الدینی، عبادي هرمزعلی اسدي کنگرشاهی، 
  میر ناصر نویدي ، و   سید جاللی

 قبل از کاشت  مدیریت
 ویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شده

  اقلیم مناسب
  انتخاب زمین

ي ، علی اسدي کنگرشاهی ، مجید بصیرت، نگین اخالقی امیر
سعید سلیم  ،نژاد بیژن مرادي، سید علی غفاريحسن حقیقت نیا ، 

، پور ، آرش صیاح ، مهرداد شهابیان ، جهانشاه صالح ، فرهاد رجالی 
 حامد رضایی

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت

  و آب روش نمونه برداري خاك

علی اسدي کنگرشاهی ، مجید بصیرت، نگین اخالقی امیري ، 
سعید سلیم ،نژاد بیژن مرادي، سیدعلی غفاريت نیا ، حسن حقیق

 پور ، آرش صیاح ، مهرداد شهابیان ، جهانشاه صالح ، فرهاد رجالی ،
 عبادي هرمز

  مدیریت آماده سازي و کاشت پرتقال
  تهیه بستر و احداث باغ

 خصوصیات مختلف ارقام پرتقال و انتخاب ارقام  مناسب
  کاشت  روش

  تراکم کاشت
  زمان کاشت

  آبیاري هنگام کاشت

علی اسدي کنگرشاهی ، مجید بصیرت، نگین اخالقی امیري ، 
سعید سلیم ،نژاد  بیژن مرادي، سیدعلی غفاريحسن حقیقت نیا ، 

 پور ، آرش صیاح ، مهرداد شهابیان ، جهانشاه صالح ، فرهاد رجالی 

  مدیریت داشت محصول
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

 نمونه برداري گیاه و تجزیه آن
  و راهکارهاي مدیریت آن پرتقالعالئم بیش بود و کمبود عناصر غذایی در 
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تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر 

  همحصوالت گواهی شد

 حامد رضایی، یوسف رضا باقري
محصوالت گواهی  در) نیترات و عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده

  شده

  علی اسدي کنگرشاهی ، مجید بصیرت
  آبیاري براي تولید محصول گواهی شده مدیریت آب و

  تامین آب
  ریزي آبیاري براي درختان مرکباتبرنامه

علی اسدي کنگرشاهی ، مجید بصیرت، نگین اخالقی امیري ، حامد 
 رضایی 

طی بر محصول و معرفی عوامل محیطی و تنشهاي موثر غیرزنده محی
  چگونگی مقابله با آنها

  شوري آب و خاك
  تنش خشکی در مرکبات
  تنش سرمایی در مرکبات

زا زنده محیطی و مدیریت آنها به منظور تولید معرفی عوامل زنده خسارت  بتول صمدانی نجمه ابراهیمی، مریم غایب زمهریر،
  محصول گواهی شده

و  یریو علی اسدي کنگرشاهینگین اخالقی امجواد فتاحی مقدم، 
  فرشته سالجقه

  مدیریت برداشت و پس از برداشت
  شاخص هاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیکی آن

  لپرتقا...) بسته بندي، انبارداري، برچسب گذاري و( مدیریت پس از برداشت  فرشته سالجقه
  توصیه ها و مالحظات زیست محیطی  محسن مروتی 

پزشکی، ، مؤسسه تحقیقات گیاهك و آبمؤسسه تحقیقات خا
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات 

  باغبانی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي
  منابع مورد استفاده

  پیوست ها  

  برخی تعاریف مورد نیاز-1پیوست  سعید سعادت، محمد حسین کریمی
  زگردش کار دریافت نشان حدمجا -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 -5وستپی  وحیده مهدوي، حامد رضایی
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