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

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

از  نیاز به غذاي بیشتر دیدگاه انسان در چند دهه گذشته با افزایش شدید جمعیت و دهدبررسی سوابق نشان می
با مصرف  هم، مانند یک کارخانه بایستیبدین معنی که کشاورزي  ؛صنعتی تغییر یافتکشاورزي سنتی به کشاورزي 

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

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

بوده تأکید مختلف مورد  يهازمانکه در جمله مفاهیمی است  ها بر اساس ترجیحات غذایی ازجامعه در همه زمان
  مواد غذایی کشاورزي بسیاري به دلیل مصرف نادرست شود در موارد بسیاري مشاهده می. است
هاي شیمیایی مدیریت نادرست دچار آلودگی و آب ، آلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك وها همانند کود و سمنهاده

نگرانی از گردد تا جایی که هم اکنون می آلودگی میکروبیو قیمانده سموم همانند نیترات، نیتریت، فلزات سنگین، با
کشورهاي  چنین شرایطی در در. شده استهاي اصلی مردم تبدیل یکی از دغدغهبه کشاورزي  محصوالتکیفیت 

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

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

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

تسریع در مراحل اداري وتشویق  و ها با هدف تسهیلمجاز آالینده استاندارد نشان حد 1397سال  در
در همین راستا و براي عملیاتی نمودن . تصویب گردید 7/3/97در مورخ  تولیدگنندگان مورد بازنگري قرار گرفت و

  .راه اندازي گردید) cerganic(موسوم به سرگانیک  گواهی شده پایگاه اطالع رسانی محصوالت ارگانیک وآن 
هاي فنی تولید اختیار داشتن دستورالعمل ها نیاز به درگواهی حد مجاز  آالیندهعملیاتی نمودن  براي اجرایی و

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

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

سسه تحقیقات ؤ، مآب خاك و ویج کشاورزي به ویژه مؤسسه تحقیقاتتحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و تر
 بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات فنی و تهیه نهال و تحقیقات اصالح وموسسه ی، کپزشگیاه

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

  . گرددارائه میگواهی شده  اسفناجتولید 
  

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

به عنوان گامی  1شدهتواند با تولید محصوالت گواهی این مهم می. باشدو مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی می
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز « .مهم در این عرصه محقق شود

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

، فرایند دریافت نشان حد مجاز را هاي تخصصیها و شرکترسان سازي فرآیندها و استفاده از خدمات نوین، ساده
رسانی محصوالت گواهی شده و اطالع و یا پایگاه 2براي اطالعات بیشتر به پیوست . تسهیل و تسریع نموده است

  . مراجعه نمودتوان می cerganic.maj.ir نیک به آدرسارگا
 

  ICM(2( محصول تلفیقی مدیریت - 3
تضمین  آن اجرايروشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است که ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

تواند درآمد واقعی  می  ها و انرژي مصرفی کاهش مصرف نهاده کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم بوده و با
هاي نوین و مناسب تلفیق شده و تولید هاي سنتی با فناوريدر این نوع مدیریت، بهترین روش. دهدکشاورز را بهبود 

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

عبارتند از مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت عناصر ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول اجزاي اصلی  .باشد
دیریت هاي مها با بهترین روشهر یک از این مؤلفه. باشدها و مدیریت مالی میغذایی، مدیریت آفات و بیماري

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

  
  آن تولید واختصاصی عمومی وشرایط محصول معرفی -4

میلیون تن و در  28هزار هکتار و با تولید  930در جهان  2017بر اساس آمار فائو سطح کشت اسفناج در سال 
باشد و گونه هاي ایران میمنطقه اصل این گیاه از . هزار تن بوده است 116هکتار و با تولید  6200ایران بالغ بر 

هاي ایران از جمله دامنه الوند در ري از کوهستانهاي بسیاکوهپایه خودروي آن که به عنوان سبزي صحرایی در

                                                   
1 Certified Crops 
2 Integrated Crop Management 
3 Best Management Practice 
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 را اسفناجهاي متعددي نیز در گزارش. هاي زاگرس فراوان استهاي شمالی و جنوبی البرز و کوههمدان و دامنه

  . انددانستهبومی آسیاي مرکزي و به احتمال بسیار زیاد ایران 
و از این نظر  Spinacia oleracea L با نام علمى Chenopodiacea.  از خانواده  سفناج گیاهى یکساله استا

اسفناج به عنوان یگ گیاه روزبلند به شدت تحت تأثیر طول روز بلند قرار . خویشاوندى نزدیکى با چغندرقند دارد
  .یابدتمایل گیاه به ساقه و گل رفتن افزایش مى بلند يروزها در  گیرد، یعنى مى

کند به این ترتیب در یک سطح در اطراف می )برگ بذري( ايهاي طوقهن تولید برگاسفناج پس از سبز شد
 در طی رشد بعدي این ساقه طویل شده و. گیرندمتر نزدیک به سطح خاك قرار میساقه کوتاهی به طول چند میلی

ا در ارقام مختلف هبرگ .شونداي به ساقه اصلی منشعب میهاي طوقههاي جانبی دیگري از محل برگاز آن شاخه
ها اي وجود دارند کناره برگو یا نیزه ، مثلثی، بیضويهاي تخم مرغیداراي فرم و رنگ متفاوتی هستند و به شکل

 .پهنک برگ نیز صاف و یا داراي چین و چروك است. دار باشدتواند کامالً صاف و یا دندانه  می

. هاي فصل خنک استاسفناج جز سبزي. شود باد گرده افشانی می بوده و توسطافشان گیاهی دگر گرده اسفناج 
این گیاه . انجامدخوري به طول  میهفته جهت تولید محصول براي مصرف تازه 6 -10دوره رشد آن کوتاه و حدود 

دارا بودن بدلیل , اسفناج زیادبا توجه به ارزش غذایی  .استاز نظر میزان تولید  ترین سبزیجات برگی دنیایکی از مهم
  .با اهمیت ساخته است اياز نظر تغذیه آن را  ث امالح معدنی خصوصاً آهن ، مس، ید و ویتامین

ضخامت آن در نزدیکی قسمت هوایی گیاه بیشتر و است که  محوري کم و بیش ضخیم اي باریشه داراي اسفناج
داراي الیاف منشعب و منتهی به  علفی،ه این گیادهنده گل ساقه .اندهاي فرعی بصورت جانبی به آن چسبیدهریشه

پهن تا باریک، در قاعده تیرکمانی یا سر نیزه اي، لطیف، سبز کم ها از برگ. کندگل که تا یک متر و بیشتر رشد می
ها و در تودهها از کوتاه تا بلند دار تا صاف، سطح برگ چروکیده تا صاف و دمبرگها موجو کنار برگ تیرهرنگ تا 

  :توان مشاهده کرددر یک مزرعه کشت اسفناج سه تیپ بوته را به شرح زیر می. دوش میارقام مختلف یافت 
  .روند، کوچکترین اندازه بوته در مزرعه را دارا بوده و زود به  گل می1هاي نر داراي رشد رویشی کمبوته -1
  .روندزرگتر بوده و دیرتر به گل میکه از نظر اندازه از تیپ قبلی ب 2هاي نر داراي رشد مناسببوته -2
تر از دو نوع که از نظر اندازه بوته از دو نوع قبلی بزرگتر بوده و از نظر طول دوره رشد، طوالنی 3هاي مادهبوته -3

 . گیاهان نر و یا ماده رویشی بسیار پرمحصول تر از گیاهان نر زایشی هستند. قبلی است

به عنوان متر سانتی 40روش کشت جوي و پشته با فاصله ردیف  است کهگزارش کرده  )1382( رخشنده رو     
و بهترین فاصله جهت منطقه مورد  آمریکا انجام در )1972(4تحقیقاتی نیز توسط بردلی .تعیین گردیدبهترین روش 

متري تیسان 160ف یان باالترین عملکرد در فاصله ردهستنیز در کشور ل 1976در سال  .مطالعه تعیین گردیده است
و  )فشار تحت آبیاري( نپهردیف روي پشته  6کشور آمریکا حداکثر عملکرد در در  1988سال در  .ت آمده استسبد

مورد ارزیابی قرار  را در هندوستان اثرات تراکم بوته )1994( 5شارما. متر گزارش شده استسانتی 25ها فاصله ردیف

                                                   
1 Extreme male 
2 Vegetative male 
3 Female 
4 Bradly 
5 Sharma 
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 5/7 * 40بهترین تراکم  و گردیدمشاهده  5/7*30و 5/7*20 5/7*40هاي داري در تراکمتفاوت معنی که داد

هاي کشت به نحوه تولید و برداشت، نوع رقم و نحوه آبیاري هاي مشاهده شده در مورد ردیفتفاوت .شد تعیین
   .ارتباط دارد

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

اما بهترین جوانه  گراد جوانه زدهدرجه سانتی 30تا  2بذر اسفناج در دماي   .باشداسفناج سبزي فصل سرد می
نماید اما حداکثر رشد خود را درجه رشد می 30تا  5بین  .افتدگراد اتفاق میدرجه سانتی 20- 15زنی در دماي بین 

هاي شدیدتحمل تواند  بدون آسیبدرجه زیر صفر را می 9تا  6 دماي این گیاه. درجه سانتی گراد دارد 15- 18بین 
. و از ارزش غذایی آن کاسته می گردد شود می دهندهتولید ساقه گل باعث تسریع در گلدهی و گرماي زیاد  .کند

روز است که با دهنده مربوط به دو عامل درجه حرارت و طول ، تولید ساقه گلشوندها تند و زننده میزیرا طعم برگ
اي در بازار موجود است که هاي اصالح شدهالبته واریته  .گردددهی تسریع میو افزایش دما گل زیاد شدن طول روز

  .رونددیرتر به گل می
  

  انتخاب زمین - 1-2- 5
ها رشد می کند اما نسبت به تامین آب و برخورداري از زهکشی مناسب حساس اسفناج در گروه متنوعی از خاك

خاکهاي با بافت متوسط و مواد آلی باال براي رشد و نمو آن مناسب هستند و در صورتی که خاك سنگین . می باشد
ایده آل   pH سفناج بیشتر از خاك هاي اسیدي آسیب می بیندا. باشد حتما بایستی از زهکشی خوبی برخوردار باشد

   .باشدمی 5/7تا  5/6براي کشت و پرورش گیاه اسفناج 
براي انتخاب زمین مناسب . ترین مراحل در تولید محصوالت گواهی شده انتخاب زمین مناسب استیکی از مهم

  :بایستی عالوه بر مسائل عمومی به موارد زیر نیز توجه نمود
 .در سه سال گذشته از فاضالب استفاده نشده باشدمزرعه مورد نظر با توجه به سوابق کشت و کار در  -1
 .متر از آن فاصله داشته باشد 50-100هاي اصلی قرار نگرفته باشد و یا حداقل در مجاورت جاده -2
 .هاي سم و کود و غیر معتبر و به مقادیر زیاد استفاده نشده باشدهاي قبلی از نهادهدر کشت -3
  .سموم نباشد و  فلزات سنگین نیترات،  هاي غیرمجازلظتخاك مورد استفاده حاوي غ -4
 

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت -2- 5
الزم است ضمن انجام نمونه برداري و تجزیه خاك و آب نسبت به توصیه کـودي   اسفناجقبل از کشت محصول 

بدین منظور نسبت به تهیه نمونه خاك و آب به صورت زیـر اقـدام نمـوده و    . براي مصرف کودهاي پایه اقدام نمود
ك و آب نسبت به هاي مورد تأیید ارسال گردد تا بر اساس نتایج تجزیه خاها براي تجزیه به آزمایشگاهسپس نمونه
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عالوه بر تجزیه خاك و آب براي عناصر غذایی گیاه و . توصیه کودهاي مورد نیاز به صورت پایه و سرك اقدام گردد

هـاي  فهرسـت و دوره  یـک شوند کـه در جـدول   گیري واقع میتوصیه کودي، فلزات سنگین آالینده نیز مورد اندازه
  . گیري آن آمده استاندازه
  

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

هاي خاك بایستی معرف و نماینده خاك منطقه موردنظر باشند و در فاصله زمانی بین نمونه. برداري انجام گیرد
- هاي نمونهبرداري از خاك بایستی بر اساس استانداردنمونه. نشوندگیري دست خوش تغییرات نمونه برداري تا اندازه

در صورت . رعایت شود که در زیر به برخی موارد مهم آن اشاره شده استموارد آن گرفته و انجام  1برداري از خاك
  .تر به استانداردهاي مربوط مراجعه شودنیاز به اطالعات کامل

تر از تر، شبیهاما مناطق نزدیک .کنداي به نقطه دیگر تغییر میز نقطههاي خاك اویژگی: الگوي نمونه برداري
باشد که در این نوع وابستگی به وابستگی مکانی موسوم می. دورتر استاز همدیگر مناطقی هستند که فاصله آنها 

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

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

 
  نمونه برداري منظم - 1 شکل

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

  .کاربرد وسیعی دارد) زراعت و باغبانی(

                                                   
راهنماي  :دوم سازمان ملی استاندارد ایران، قسمت10962-1هاي نمونه برداري استاندارد راهنماي طراحی، برنامه :کیفیت خاك، قسمت اول ١

 )10962- 3 استاندارد( راهنماي ایمنی: و قسمت سوم) 10962- 2استاندارد(روشهاي نمونه برداري
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 Xو  Wنمونه برداري نامنظم به صورت - 2 شکل

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

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

  
  نمونه برداري تصادفی - 3 شکل

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

  . شوندبطور تصادفی انتخاب میمشخصی از نقاط نمونه برداري 

  
  ايبرداري تصادفی طبقهنمونه - 4 شکل

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

  . شودسانتی متري در نظر گرفته می 60-90و  30-60، 0- 30ها و براي باغ 60-30، 30-0
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گرم  2000گرم بوده و در صورت نیاز به ذخیره و نگهداري آن حداقل  500حداقل مقدار نمونه  :نمونهمقدار 

  . وزن دارد
. در مواردي که الزم است تا متوسط غلظت یک ماده یا یک پارامتر در یک الیه را تعیین کنند :هاترکیب نمونه

   .نمایندرده و یک نمونه مرکب تهیه مینمونه انفرادي را با یکدیگر مخلوط ک 25در این حالت حداقل 
اي یا مارپیچی استفاده استوانه) اوگر(برداري برداري خاك از مته نمونهبراي نمونه :برداريوسایل و ابزار نمونه

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

  .زدگی باشدوسیله نمونه برداري فاقد هر گونه آلودگی و زنگ
هاي خاك بایستی ضمن استحکام کافی احتمال آلودگی ظروف نگهداري نمونه: هانقل و نگهداري نمونهوحمل

همچنین بایستی . باشداتیلنی دهانه گشاد مناسب میبدین منظور استفاده از ظروف پلی. حداقل برساندو تغییر را به 
هاي خاك بایستی بالفاصله پس از نمونه. توجه داشت که خود ظرف نمونه برداري نیز عاري از هر گونه آلودگی باشد

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

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

  .گیردقرار می
برداري بهترین شرایط نمونه. برداري از مزارع یک ماه قبل از کشت استبهترین زمان نمونه :برداريزمان نمونه

زمین . باشدروز پس از گذشت آبیاري می 3-5خاك زمانی است که خاك به اصطالح گاورو شده باشد که معموالً 
برداري و رفت و آمد در مزرعه و زمین خیلی خشک به علت مشکل در کل در نمونهخیلی مرطوب به دلیل بروز مش

خاك داخل مته قبل از باال  در زمین خیلی خشک، همچنین. هستند ، نامناسبوارد نمودن مته در زمین سخت
  .برداري نیستلذا زمان مناسبی براي نمونه. ریزدآمدن از داخل چاله بیرون می

  
  برداري آب روش نمونه -2- 2- 5

گر خصوصیات واقعی منبع اصلی  بدست آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایانآب گیري  هدف از نمونه
گیري  تناوب نمونه ،گیري مان نمونه، زگیري ترین عوامل براي رسیدن به این مقصود عبارتند از نقاط نمونهمهم .باشد

که براي ذکر شده  2347د در استاندارد ملی ایران به شماره این موار. و حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمایش
 . شوداما بطور خالصه برخی موارد در زیر اشاره می. دسترسی به اطالعات کامل بایستی به آن مراجعه نمود

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

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

انجام آزمون خاك و گیاه از جمله مواردي است که هم براي مدیریت گیاهان به ویژه عناصر . تلفیقی عمل نمود
  )2تا  1جدول ( باشدغذایی و شوري و هم براي جلوگیري از باالبودن احتمالی عناصر آالینده مورد نیاز و ضروري می

  
  آنالیزهاي مورد نیاز خاك براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده - 1 جدول

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

2 
EC 
pH 

SAR 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30 -0  
  و
60 -30 

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

3 

OC 
P 
K 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu* 

B 
Mo 

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

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

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

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

4 

Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

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

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

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

اندازه گیري در سال اول ضروري  - 
  .است

در صورت وجود منبع آلودگی هر  - 
 .ساله بایستی انجام گیرد

  ضروري براي اندازه گیري در سال اول قبل از کشت*   

  
  پارامترهاي مورد نیاز در تجزیه آب آبیاري براي تولید محصوالت گواهی شده -2جدول 

 توضیحات تواتر زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 
  هدایت الکتریکی

  اسیدیته
  نسبت جذب سدیم

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 pHدر صورت باال بودن 

2 

 غلظت فلزات سنگین

Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

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

 
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 یکبارسال  3

 
  اندازه گیري در سال اول ضروري است
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  اسفناج کاشت و سازيآماده مدیریت - 6
 تهیه بستر مناسب کاشت اسفناج - 6-1

  مقدمه  - 1-1- 6

تواند عملکرد کمی و کیفی باشد که میاي میسازي مناسب بستر بذر اولین قدم در عملیات مزرعهآماده 
ورزي اولیه یا شخم در شرایط رطوبتی مناسب ضمن تهیه انجام خاك. دهدمحصول تولیدي را تحت تاثیر خود قرار 

ورزي بستري یکنواخت و بدون کلوخه و جلوگیري از فشرده شدن خاك، موجب کاهش حجم و هزینه عملیات خاك
خت تواند در مدیریت بهتر آبیاري، عمق کاشت یکنواتهیه بستر مناسب در شرایط رطوبتی مطلوب می. شودثانویه می

ها از خاك بسیار موثر ها و خروج همزمان و یکنواخت جوانهو مناسب، فراهم آوردن شرایط جهت رشد هماهنگ بوته
 . باشد

فاقد ( بذر اسفناج به دلیل ریز بودن نیاز به بستر مناسب . اسفناج به خاك نرم و زهکشی مناسب نیاز دارد
- زنی بذر با مشکل مواجه میاراي کلوخه و سنگ باشد جوانهاگر بستر بذر د. دارد) کلوخه، سنگ و خاك پودر شده 

بایست از هاي هرز مبارزه نماید بنابراین در هنگام تهیه زمین میتواند بخوبی با علفهمچنین اسفناج نمی. شود
  .هاي هرز را کنترل نمایدادواتی استفاده شود که بخوبی علف

 
  ورزي هاي خاكروش -1-2- 6

 توان به دو دستهتهیه زمین، جهت کاشت اسفناج بر اساس ادوات مورد استفاده را می هايبه طور کلی روش
و بندي بر اساس زمان که تقسیماما در صورتی(بندي کرد ي حفاظتی، تقسیمورزخاك -2ورزي مرسوم و خاك - 1

ورزي خاك ).باشدمی ورزي ثانویهورزي اولیه و خاكبندي به صورت خاكورزي باشد این تقسیمحجم عملیات خاك
. شودانجام می... هاي هرز و سازي بقایا با خاك، کنترل علفاولیه یا شخم به منظور از هم گسیختن خاك، مخلوط

   .شودها و تسطیح زمین انجام میورزي ثانویه به منظور خردکردن کلوخهخاك
 

  رزي مرسوموخاك -الف
استفاده شده و به دنبال آن جهت ) 5شکل(گاوآهن برگرداندار از ) شخم(ورزي اولیه در این روش، جهت خاك 

... و ) سیکلوتیلر(خردکن دوار  غازي، روتیواتور، کلوخهها، پنجهتهیه بستر بذر از ادوات مختلف شامل دیسک
. شود خاك سطحی پودر شود و ساختمان آن ضعیف شوداستفاده از این ادوات باعث می). 6شکل(شود استفاده می

هاي سبک و در خاك(در برخی موارد . ها مستعد فرسایش آبی و بادي خواهند بوداین شرایط این نوع خاكدر 
-عملیات خاك. شودبراي تهیه زمین تنها از گاوآهن برگرداندار و ماله استفاده می) خیلی سبک در زمان گاورویی

نجام آن در شرایطی که خاك خیلی خشک انجام شود و از ا) گاورو بودن(بایست در رطوبت مناسب خاك ورزي می
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 25-30تواند در محدوده عمق مناسب شخم با توجه به عمق خاك زراعی می. یا مرطوب است اجتناب شود

 . متر باشدسانتی
 

  پ  ب  الف
  گاوآهن برگرداندار  -5 شکل

  )از شخموضعیت سطح خاك بعد  - شخم با گاوآهن برگرداندار پ -ب گاوآهن برگرداندار -الف(

  
  

  ت  پ  ب  الف

  )کلوخه خردکن دوار -روتیواتور و ت -غازي، پپنجه -دیسک، ب -الف(ورزهاي تهیه بستر بذر خاك -6 شکل
 

باعث کاهش ) مرسوم(ورزي شدید انجام مدوام خاك. تواند باعث تراکم خاك یا کاهش آن شودورزي میخاك
استفاده مداوم از گاوآهن . فشردگی خاك را به دنبال خواهد داشتپیوستگی خاك شده و در دراز مدت بهم

همچنین تردد  .شودمی 1برگرداندار براي شخم در یک عمق مشخص باعث تشکیل الیه متراکم به نام الیه شخم
تراکتور و ادوات کشاورزي به خصوص در شرایطی که خاك داراي رطوبت زیادي باشد باعث متراکم شدن آن و در 
                                                   
1 Plow Pan 
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فشردگی خاك، رشد گیاه و نفوذ ریشه در خاك را کاهش . شوددر خاك می 1ت موجب تشکیل سخت الیهدرازمد

هاي غذایی براي گیاه و خروج کُند دهد و همچنین حرکت آب و هوا را محدود ساخته و در نتیجه باعث تنشمی
بیش (ي متراکم عمقی هاجهت شکستن الیه. جوانه از خاك شده و در نهایت باعث کاهش عملکرد محصول شود

هاي غیر زیرشکن به طور عمده براي شکستن الیه. استفاده نمود) 7شکل (توان از زیرشکن می) مترسانتی 30از 
این وسیله به منظور بهتر شدن . روندورزي به کار میتر از عمق کار ادوات معمول خاكقابل نفوذ خاك، پایین

بکارگیري زیرشکن باید با آگاهی از وجود . رونداعماق خاك به کار مینفوذ آب در خاك، زهکشی و نفوذ ریشه به 
 .الیه متراکم در خاك مزرعه انجام شود

  
  زیرشکن - 7 شکل

 

   ورزي حفاظتیخاك -ب
ورزي حفاظتی عملیاتی است براي کم کردن گسیختگی خاك و اجازه به حفظ و نگهداري بقایا روي سطح  خاك

ورزي حفاظتی از این نظر مهم است که پوشش بقایاي گیاهی  خاك. آن با خاكخاك به جاي مخلوط شدن کامل 
ساختمان خاك به . شودارزشمند حفظ می 2موجب کاهش فرسایش آبی و بادي خاك شده و در نتیجه خاك رویی

اده از اثر مهم محیطی استف. یابدشوند، بهبود میهاي سنگین که سبب تراکم خاك می دلیل استفاده نکردن از ماشین
ورزي حفاظتی ممکن است شامل خاك. هاي فسیلی در مزرعه استورزي حفاظتی، استفاده کمتر از سوختخاك

توان ورزي حفاظتی را میبنابراین خاك. ورزي کامل باشدورزي یا متوقف کردن خاكکم کردن تعداد عملیات خاك
  .ورزي تقسیم نمودخاكورزي و بیبه کم خاك

شخم با (ورزي مرسوم ورزي است که نسبت به خاكخاكورزي مرسوم و بیمابین خاك ورزي روشیکم خاك
بکارگیري کم . ، گسیختگی کمتري در خاك ایجاد کرده و شدت عمل و عمق کاري کمتري دارد)گاوآهن برگرداندار

ها توان به دیسکورزي میازجمله ادوات کم خاك. ورزي بستگی به جغرافیاي محل، ادوات و نوع خاك داردخاك
ها را شکسته و یک گاوآهن قلمی خاك را شکافته و کلوخه .اشاره نمود) 8شکل (و گاوآهن قلمی ) الف -9 شکل(

همچنین با یک بار عبور گاوآهن قلمی . کندسطح ناهموار براي به تله انداختن رطوبت پس از برداشت ایجاد می
هاي سنگین از هاي بشقابی و نیز تردد تراکتور و ماشیندار، هرسهاي سخت به وجود آمده با گاواهن برگردانالیه

ورزهاي حفاظتی مرکب از جمله ادواتی هستند که با یکبار عبور عملیات تهیه زمین و بستر بذر را خاك. رودبین می
                                                   
1 Hard Pan 
2 Top soil 
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و  غلطک  غازي براي شکافتن خاكهاي قلمی یا پنجهورزها شامل بازوهاي مجهز به تیغهاین خاك. دهندانجام می

  ). 9 شکل(باشند ها و تسطیح خاك میبراي شکستن کلوخه
  

  
  گاوآهن قلمی - 8 شکل

  

  
  ب  الف

  )غازيتیغه پنج - تیغه قلمی ب -الف(ورز حفاظتی خاك - 9 شکل
  

  ورزيبی خاك -ج
نیاز توان به کاهش فرسایش خاك، از مزایاي این روش می. ورزي بدون گسیختن خاك استروش جدید خاك

داشته ) کشت مستقیم(ورز خاكبایست یک کارنده بیکشاورز می. ورزي اشاره نمودبه ادوات کمتر و عدم خاك
ورزي مرسوم از سموم شیمیایی براي کنترل خاكدر بی. مرسوم و ارگانیک: ورزي وجود داردخاكدو نوع بی. باشد
- براي خفه کردن علف 1ورزي ارگانیک از گیاهی پوششیخاكدر بی. شودهاي هرز قبل از کاشت استفاده میعلف

. شودشود و کاهو در بقایاي گیاهی کشت میسپس علف چیده و غلطک زده می. شودهاي هرز استفاده می
  .ورزي در محصول اسفناج نیاز به تحقیقات داردخاكاستفاده از روش بی

                                                   
گیاه .شوندسبز دیگر تشکیل میها و بقوالت هستند یا از گیاهان گیاهان پوششی اکثرا شامل علف. گیاه پوششی گیاهی ویژه است که بیشتر براي خاك مفید است تا عملکرد 1

 .چاودار، گندم سیاه، شبدر و سورگوم: اند از بعضی از گیاهان پوششی مهم عبارت .شودپوششی در تناوب با محصول اصلی در خارج از فصل زراعی کشت می
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  اجدستورالعمل کاربردي تهیه بستر بذر براي کاشت اسفن -1-3- 6

توان به ورزي رایج میهاي هرز نیاز دارد با استفاده از خاكبا توجه به اینکه اسفناج به خاك نرم و عاري از علف
شود خاك مستعد فرسایش آبی و بادي این هدف رسید ولیکن با توجه به اینکه استفاده مداوم از این روش باعث می

همچنین تردد بیش از حد تراکتور و ادوات باعث فشردگی . شده و در دراز مدت حاصلخیزي خاك کاهش پیدا کند
شود براي تهیه زمین کاهو بنابراین توصیه می. شوندمی) افزایش مصرف سوخت و استهالك(ها خاك و افزایش هزینه

ورزي ثانویه از استفاده شود و براي عملیات خاك) شخم(ورزي اولیه ورزهاي حفاظتی براي عملیات خاكاز خاك
هاي هرز را ها را خرد و علفبه دلیل اینکه سیکلوتیلر بخوبی کلوخه. استفاده شود) سیکلوتیلر(خردکن دوار کلوخه

توان از روتیواتور در شرایط رطوبتی مناسب استفاده همچنین اگر سیکلوتیلر در دسترس نبود می. نمایدکنترل می
  .هاي تیلري و باغی استفاده شونداگر قطعات کوچک بود بهتر است از روتیواتور). 10 شکل(کرد 
  

      
  ج  ب  الف

  پشت ترکتوري زراعی -باغی و ج - تیلري، ب - روتیواتور الف - 10شکل 
  

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

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

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

  .کندتر بوده و سطح خاك را ناهموارتر میورزي ثانویه عمیقشود که معموالً نسبت به خاكساز و نهرکن استفاده می
 در ورزي اولیهخاك با مقایسه در که است تکمیلی ورزيخاك عملیات گونه هر شامل ثانویه ورزيخاك عملیات

 افقی دوار ورزخاك شامل انواع ثانویه ورزيخاك براي استفاده مورد دواتا. پذیردمی انجام خاك از کمتري هايعمق

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

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

  .مزرعه بود سطح در آن یکنواختی و مزرعه سبز افزایش درصد شاهد تا نموده فراهم را خاك با بذر بهتر تماس
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ها با استفاده از دیسک نسبت به خرد کردن کلوخه. سازي زمین ابتدا بایستی عملیات شخم انجام گیردبراي آماده

بنابراین قبل از . زمین اسفناج باید کامالً نرم باشد و بذر کاشته شده به خوبى به ذرات خاك بچسبد .شوداقدام می
  .به وسیله دیسک و یا کولتیواتر خوب نرم کرد و بعد از کاشت غلطک زد کاشت باید زمین را

کنند و کش استفاده میهاي کوچک به جاي دندانه از شندر سبزي کاري. پس از شخم زمین را باید دندانه زد
با پشت بعد . زنند تا بذور زیر خاك بروندکش میپاشند و دوباره شنپس از تخت کردن زمین بذر را روي خاك می

  . زنندکنند سپس ماله میشن کش صاف می
  

  اسفناجو رقم مناسب  بذر انتخاب -6-2
دیر رسی و زود رسی  برگ و سطح بودن چروکیدهارقام اسفناج را براساس خاردار یا بدون خار بودن، صاف و 

تر از نوع خاردار ذور سادهانواع تجارتی اسفناج داراي بذر صاف است که البته کشت این گونه ب. کنندبندي میتقسیم
هاي گوشتی، ضخیم و آبدار داراي برگشده است و از دیرباز در کشور کشت میاسفناج برگ پهن ورامین . است
  .است

تولید برگ تولید بذر و  رشد رویشی وبه جاي  را روند و گیاهبرخی ارقام وجود دارند که بسیار سریع به گل می
در اصطالح علمی به فرآیند . از کمیت و کیفیت محصول تولیدي کاسته شودشود که  کند و عمالً باعث می گل می
برابر بولتینگ  که در ردپس بهتر است که از ارقامی براي کشت استفاده ک. شوددهی بولتینگ گفته میزود گل

  . یخ کشت مناسب و مطلوب رقم دقت گرددو یا در انتخاب تار دنمقاومت داشته باش
  

  گواهی شده د ارقام سازگار براي توسعه محصولپیشنها خصوصیات مختلف ارقام در محصول و
  :خصوصیاتی که در ارقام مختلف مشاهده شده است

 سطح صاف، ناصاف، نیمه صاف، حاشیه برگ با بریدگی و یا بدون بریدگی: تیپ برگ .1

 ایستاده، نیمه ایستاده، خوابیده:تیپ بر اساس شکل بوته  .2

  هامقاومت به بیماري .3
  بهاره، پاییزه : فصل کاشت .4
  اندازه برگ .5
 رنگ برگ .6

 گاري در مزرعه طول مدت ماند .7

  دهیمقاومت نسبت به گل .8
 طول مدت از زمان کاشت تا موقع برداشت .9

  نژادهاي اسفناج
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هـاي   کوهپایـه  به عنوان سـبزي صـحرائی در  هاي خودروي آن اصل این گیاه از ایران منشاء گرفته است و گونه

هاي زاگرس هاي شمالی و جنوبی البرز و کوههاي ایران از جمله دامنه الوند در همدان و دامنهبسیاري از کوهستان
  .روید فراوان می

همان اسفناج معمولی است با برگهاي درشت و ساقه متوسط گیاهیست زود رشد و مقاوم که در : اسفناج ایرانی
-برگ. شود و مصرف فراوانی دارداري از نقاط ایران از آذربایجان تا خراسان و از آذربایجان تا دزفول کاشته میبسی

  .ژنتیکی ناخالص است کم و بیش آبدار و سبز تیره رنگ است و از نظر ،هاي آن پهن
. هاي باریک استبرگشود و داراي یک رقم فرانسوي است که براي محصول پاییزه کشت می: اسفناج ویروفالي

  .بیشترین بذر وارداتی اسفناج از این نوع است
هاي پهن، ضخیم، تاولی،گوشتی و آبدار و خوشمزه و این توده داراي خصوصیات برگ: اسفناج برگ پهن ورامین

 88به نام اسفناج برگ پهن ورامـین   1388این توده در سال  بدست آمده از جمعیت پیشرفته. باشد بازار پسند می
  .معرفی شد

که برخی مناسب کشت بهار و برخی مناسـب کشـت   . ارقام بسیار زیادي در محصول اسفناج معرفی شده است
-دهی در آنها تسریع مـی هاي بومی اسفناج اکثرا پاییزه بوده و در صورت کشت در فصل گرم گلتوده. پاییزه است

البته با افزایش درجه حرارت میـزان رشـد   . نام برد توان از ماتادور و سیریساز ارقام مناسب کشت بهاره می. گردد
ارقـام از نظـر جـذب میـزان     . اي باید لحاظ گـردد  کند و این موضوع در تدوین برنامه تغذیهرویشی کاهش پیدا می

توان میزان نیتـرات را در  نیتروژن و کنترل جذب می نیتروژن متفاوت هستند اما در صورت استفاده بیش از حد از
استفاده از منابع آلی جهت تـامین تغذیـه توصـیه    . محیطی خواهد شدهاي زیست گیاه کاهش داد اما باعث آلودگی

زیست، جهت آزادسازي منابع موجود در خاك و همچنـین افـزایش   هاي سازگار با محیط استفاده از روش. گردد می
  .تواند در تولید محصول گواهی شده بسیار موثر باشدمیماده آلی خاك 

  

  هاي کشت اسفناجروش -6-3
در روش دست پاش زمین را . پاش و ردیفى با ماشین بذرپاش کشت کردسفناج را مى توان به دو صورت دستا

هاي چون مراقبت .شودالبته نحوه خطی ترجیح داده می .شودبه وسیله دست پاشیده مى بذرقبالً کرت بندى کرده و 
متر عمق دارند در کشت خطی بذر در شیارهایی که یک تا دو سانتی. پذیردانجام می ترآسانزراعی در این روش 

 10تا  5متر و فاصله دو بوته از یکدیگر روي خطوط کشت سانتی 30فاصله خطوط کشت حدود . گیرندقرار می
هایی که شود براي این کار اسفناج را روي پشتهی کاشته میدر خوزستان اغلب به روش سنت. باشدمتر میسانتی

ها به در واقع پشته. کارندباالي داغ آب می متر از یکدیگر فاصله دارند درسانتی 35تا  25فواصل خطوط کشت 
پاش خطی یا گیري در آن معمول نیست و فقط با روش کاشت مستقیم دستخزانه .کندعنوان یک زهکش عمل می

  .پذیردورت میکرتی ص
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  تراکم کاشت -6-4
از یکدیگر روي خطوط کشت را  متري و فاصله دو بوتهسانتی 30خطوط کشت  در کشت خطی اسفناج را در

گرم در هکتار و در کشت دست کیلو 15تا  10میزان بذر مصرفی در کشت خطی . گیرندر میظمتر در نسانتی 10-5
  . باشدگرم میکیلو 20-15پاش 
  

  زمان کشت  -6-5
باید زمانی کاشته شود که رشد آن در فصل خنک تمام شده باشد با توجه به اینکه اسفناج یک گیاه روزبلند مى

کاشت آن باید در بهار و یا پائیز یعنى در روزهاى کوتاه انجام . باشد و با برخورد به هواي گرم و روز بلند به گل نرود
باشند مانند نقاط جنوبى ایران به تدریج از هاى مالیم مىمناطقى که داراى زمستانبنابراین بذر اسفناج را در . گیرد

توان در اواخر زمستان مثالً در اسفندماه به مجرد مساعد اسفناج بهاره را مى. کارنداواسط پائیز تا اوایل اسفند مى
ت شود، نباید زودتر از اواسط مرداد و در مورد اسفناج پائیزه یعنى محصولى که باید در پائیز برداش. شدن هوا کاشت

دیرتر از اواسط شهریور کاشت، زیرا در صورت اول امکان به گل رفتن در طول روز بلند زیاد است و در صورت دوم 
در مناطق گرم مثل خوزستان آن را در اواسط پاییز و در نقاط سرد در . ممکن است به موقع قابل برداشت نشود

  .کارند اواسط بهار می
  

  آبیاري هنگام کاشت -6-6
باشد و باید طوري اقدام نمود که هاي اولیه میترین مسئله در کشت اسفناج انجام صحیح وبه موقع آبیاريمهم

هاي اکثر ریشه. از رطوبت مناسب برخوردار باشد )برگ بذري( هاي کوتیلدونیزمین تا سبز شدن بذرها و ظهور برگ
بنابراین باید تعداد دفعات . کندمتري توسعه پیدا میسانتی 25حداکثر تا عمق  کننده اسفناج سطحی بوده وتغذیه

شود و اگر آب اضافی در اختیار گیاه قرار دهیم برگ گیاهان زرد می. آبیاري را افزایش و عمق آبیاري را کاهش داد
صورتیکه هدف از کشت،  در. گردددهی تسریع میاگر آب به میزان کم در اختیار گیاه قرار دهیم رشد کم و گل

عالوه بر افزایش نیاز به آبیاري  در صورتیکه هوا گرم گردد،. تولید بذر باشد، آبیاري در زمان گلدهی بسیار مهم است
   .گردندها زرد میتا حدودي برگ

  
  اسفناج داشت مدیریت - 7
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه -7-1
  و تجزیه آن نمونه برداري گیاه - 7-1-1

 بیش  و یا کمک در شناخت کمبود ،آزمون خاك ابزار مفیدي در تشخیص وضعیت عناصر غذایی در گیاه
در مقایسه بین آزمون خاك وگیاه بایستی گفت که آزمون خاك غالباً قبل . باشدبود و یا عدم تعادل عناصر غذایی می

. اي گیاه رصد گرددشده تا وضعیت تغذیه از کشت انجام گرفته و در حالی که آزمون گیاه در حین رشد گیاه انجام
-در بسیاري از موارد هنگام بروز مسائل و مشکالت در رشد و نمو گیاه نیاز به انجام هر دو آزمون خاك و گیاه می



                                                                                          17                                                                                                     گواهی شدهدستورالعمل تولید اسفناج 

 
شود که در آن در یکی براي ارزیابی معمول  انجام می. شودنمونه برداري از گیاه معموالً در دو حالت انجام می. باشد

آنالیز آنها انجام  ،هاي خاصی از گیاه نمونه برداري شده و پس از خشک کردن و آماده سازياصی از اندامزمان خ
هایی اي و یا ناهنجاريحالت دیگر وقتی است که عالئم و شواهد حاکی از وجود مسائل و مشکالت تغذیه. گیردمی

ها بدون وجود شواهد و بدین معنی که یکی از نمونه .باشدها در حالت مقایسه میاست که نیاز به اندازه گیري نمونه
باشد که پس از تهیه و آماده سازي به آزمایشگاه اي میهاي مشکل تغذیهعالئم و دیگري نمونه داراي عالئم و نمونه

 : برداري از اسفناج رعایت موارد زیر ضروري استنمونه. گرددمنتقل می
 باشدیا اواسط بعدازظهر در روزهاي غیربارانی می برداري اواسط صبح وبهترین زمان نمونه. 
 هاي آسیب دیده توسط آفت و آوري نمونه برگآوري شده و از جمعها جمعمواد خارجی متصل به برگ

 .ها خودداري کنیدبیماري
 هاي تمیز کاغذي یا پارچه اي داراي تهویه استفاده شودبراي نمونه برداري از پاکت. 
  باشدمی اواسط دوره رشد اسفناجبهترین زمان  برداريبراي نمونه  . 

به صورت تصادفی از مناطق مختلف مزرعه یا بخش ترین برگ کامل جواننمونه  15-20معموالً تعداد حدود 
 موردنظر مورد نیاز است

  راهکارهاي مدیریت کمبود عناصر غذایی در محصول و عالئم بیش بود و -7-1-2
ترین عناصر غذایی گیاهان به منظور تأمین اسیدهاي آمینه و نیز پروتئین پرمصرفعنصر نیتروژن جزو : نیتروژن

 در صورت کمبود نیتروژن .گیرد ها است و نیز کلروفیل مورد نیاز گیاهان مختلف از این عنصر شکل می سازي آن
بود  شیب. از می شودهاي پیر آغاین زرد شدگی از برگ. دهدمیها به تدریج از سبز به سبز روشن تغییر رنگ  برگ

و  میضخ یدر آمده و گاه رهیها به رنگ سبز تبرگ. شودیو نرمتر شدن آن  م اهیاز حد گ شیباعث رشد ب تروژنین
  .شکننده خواهد بود

آدنوزین دي و  نقش اساسی در سوخت و ساز فرایندهاي بیولوژیک گیاهی نظیر ایجاد و کنترل ساختمان :فسفر
کند و به مرور  می فسفرگیاه از منابع ذخیره کربوهیدرات شروع به جذب  فسفر، اثر کمبود در .دها دار تري فسفات

  . نماید و گیاه شروع به الغر شدن میداده تغییر رنگ  سبز متمایل به آبیها از سبز به  برگ
گیرد هاي پیر است که به دلیل حرکت پتاسیم در گیاه صورت می، زردي برگبارزترین عالئم کمبود :پتاسیم

. هاي پیر ظاهر خواهد شدبر روي برگیابد لذا عالئم هاي جوان انتقال میهاي پیر به سمت برگاین عنصر از برگ
-هاي پیر به رنگ سبز روشن و به تدریج زرد رنگ شده و در نهایت به رنگ قهوه، حاشیه برگپتاسیم در بروز کمبود

 . آینداي در می

شبیه  اسفناجاز آنجایی که گوگرد در تشکیل کلروفیل گیاهان دخالت دارد، لذا عالیم کمبود آن در  :گوگرد
با این حال کمبود گوگرد برخالف کمبود ). 11شکل (است ) زردي عمومی برگ(کلروز ناشی از کمبود نیتروژن 

 .شود هاي جوان دیده می نیتروژن بیشتر در برگ

باشد که بیشتر امل تغییر رنگ از سبز طبیعی و سالم به سبز برنزي کدر میعالیم کمبود روي ش :کمبود روي
هایی به صورت سوختگی و عالیم تنش خشکی ظاهر شده در این قسمت برگ، لکه. شوندها ظاهر می در وسط برگ
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د روي کمبود شدی. شود یابد و تدریجاً به حاشیه برگ کشیده میکه از یک نقطه کوچک نکروزه سریعاً گسترش می

 . شوند خورده می ها به خاطر سوختگی در مرکزشان چیندر مزرعه موجب کوتاه ماندن گیاه و زردي شده و برگ

زردي ناشی از کمبود آهن به صورت کلروز نواري و مشاهده نوارهاي سبز و  حالت در کمبود آهن :کمبود آهن
رنگ و سفید  هاي جوان زرد کم د شدید آهن، برگدر حالت کمبو. شودزرد متناوب در امتداد رگبرگ اصلی ایجاد می

در شرایط کمبود آهن، گیاهان کامالً ایستاده هستند در حالی که در کمبود منگنز گیاهان حالت افتاده و . شوند می
  . تاخورده دارند

هاي برگشوند که در مقایسه با  هاي جوان آشکار میابتدا در برگ اسفناجعالیم کمبود منگنز در  :کمبود منگنز
ترین برگی که به طـور   رنگی در قاعده جوان سپس لکه و نوارهاي برنزي کم. کنندپیر ظاهري زرد و پژمرده پیدا می

  . گیردگردد و در ادامه تمام طول برگ را میکامل باز شده است ظاهر می
  

  اه براي اسفناجه کودي بر اساس آزمون خاك و گیتفسیر نتایج و توصی - 7-1-3
بطور . اسفناج بهاره نیاز بیشتري نسبت به اسفناج پاییزه دارد. نیاز به سطح باالي حاصلخیزي خاك دارداسفناج 

هایی که از نظر هاي دامی براي زمیناستفاده از کود. کلی میزان تولید محصول وابسته به مواد مغذي خاك است
باید در مزرعه اسفناج به کار برد چرا که این کود دامی تازه را مطلقا ن. شودمواد غذایی ضعیف هستند، توصیه می

اسفناج به اکثرکودها از جمله .  شوند، حساس استها که پوسیدگی ریشه را باعث میاي از قارچگیاه نسبت به پاره
هاي بیشتر از اسفناج نیتروژن بهاره نیازشان به کودها به خصوص هاينیتروژن به مقدار زیاد نیاز دارد که اسفناج

بنابراین بر اساس تجزیه خاك . بسته به نوع خاك میزان مورد نیاز کود هاي شیمیایی متفاوت است. زه می باشدپایی
بهترین شیوه مصرف کود . گرددمیو بافت آن اقدام به مصرف کودهاي شیمیایی با بهترین روش ممکن اقدام 

نیتروژن کودهاي  ثلث. باشدنار پشته میمتر در کسانتی 15متر زیر محل کشت بذر و سانتی 5-5/7بصورت نواري 
در صورتیکه جهت تولید بذر اقدام گردد، کود . کنندرا بصورت سرك مصرف می آنرا قبل از کاشت و مابقی  دار

  . کنندسرك اول قبل از گلدهی و سرك دوم را پس از گلدهی در زمین پخش می
  

 
  )کیلوگرم در هکتار(آزمون خاك توصیه کودهاي اصلی مورد نیاز اسفناج بر حسب  - 3 جدول

درصد کربن آلی 
  (OC)خاك

مقدارنیتروژن مورد 
برحسب کود  نیاز

 (Kg/ha)اوره

فسفر قابل استفاده 
 (mg/kg)خاك

مقدارفسفر مورد 
بر حسب کود  نیاز

سوپرفسفات 
 (kg/ha)تریبل

پتاسیم قابل 
استفاده 

 (mg/kg)خاك

مقدارپتاسیم مورد 
بر حسب سولفات  نیاز

 (kg/ha)پتاسیم

50/0<  250  5 -0  230  100<  230  
0/1-.5/0  200  10 -5  190  150-100  160  

0/1>  170  15 -10  100  200-150  90  
    15<   -  200>   -  
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  نیتروژنیتوصیه مصرف کودهاي 

به دلیل . باشددرصد نیتروژن خالص می 46، کود اوره حاوي اسفناجترین کود نیتروژنی موجود براي کشت  رایج 
شـود لکـن مصـرف چنـدباره آن بـه      باره آن قبل از کشت در هیچ شرایطی توصیه نمی اوره، مصرف یک پویایی کود

 .صورت پایه و سرك مورد تأکید است

نیز یکی دیگر از کودهاي حاوي نیتروژن ) درصد سولفات 24درصد نیتروژن و  21حاوي (کود سولفات آمونیوم 
واحـد   درکود مناسبی است اما ) کشور اسفناجتحت کشت  هاي بخش عمده خاك(هاي آهکی  باشد که در خاكمی

افزون بر این در شرایط اعمال مدیریت تقسیط اوره، . باشد میگران تر  نیتروژن موجود در آن در مقایسه با کود اوره 
شی تواند بخاین کود به دلیل داشتن سولفات میالبته . کود سولفات آمونیم از مزیت نسبی باالتري برخوردار نیست

  .از نیاز گیاه به گوگرد را نیز برطرف نماید
 به عنوان یکی دیگر از منابع کودي نیتروژنی در مناطق سرد ) درصد نیتروژن 34حاوي (از کود نیترات آمونیوم 

رابطه تبدیل مقدار کود اوره به دیگر کودهاي نیتروژنی به . توان استفاده کرد عنوان کود سرك بجاي کود اوره میبه 
  :باشد زیر میصورت 

  مقدار کود اوره×  2/2 =مقدار کود سولفات آمونیوم
  مقدار کود اوره×  5/1 =مقدار کود نیترات آمونیوم

کودهاي محلول حاوي عناصر غذایی پرمصرف از جمله . نیتروژن در انواع مختلف کودهاي مرکب نیز وجود دارد
در . باشد نیتروژن براي مصرف در آب آبیاري طراحی شده که در شرایط آبیاري تحت فشار و بارانی قابل توصیه می

  . باشد د فراهم میاین شرایط آبیاري امکان تقسیط بیشتر نیتروژن در مراحل مختلف رش
الزم به . ذکر شده است 3توصیه شده بر اساس مقدار مواد آلی خاك در جدول  مقدار مصرف کودهاي نیتروژنی

گرم بر کیلـوگرم  میلی 2000از  بیش ذکر است با توجه به مصرف کودهاي نیتروژنه مقدار نیترات در اسفناج  نباید
 )سازمان ملـی اسـتاندارد ایـران    16596استاندارد (حصوالت کشاورزي بیشینه نیترات در م مطابق با استاندارد مرز

  .باشد
  

  توصیه مصرف کودهاي فسفاتی 
و سوپر فسفات ) P2O5درصد  46با (از انواع مهم کودهاي فسفري مصرفی متداول در کشور، دي آمونیوم فسفات 

نیز از جمله کودهـاي فسـفري   ) P2O5درصد  16-20(کود سوپر فسفات ساده . باشد می) P2O5درصد  46با (تریپل 
کودهاي فسفري با حاللیت باال وجود دارد کـه بـراي   . است که ظرفیت مناسبی براي تولید آن در کشور وجود دارد

مزیت استفاده از این کودها، کاربرد آسان آنها در مرحله تشکیل پنجه . باشند کاربرد به صورت کودآبیاري مناسب می
باشد و  کاربرد کودهاي میکروگرانول فسفري نیز در حال گسترش می. باشدیاه به فسفر میهمزمان با حداکثر نیاز گ

-مـی  اسفناجچنین بجاي سوپرفسفات تریپل براي تأمین فسفر مورد نیاز هم .قابل توصیه است اسفناجبراي زراعت 
    .توان از کود میکروبی فسفاته گرانوله به مقدار معادل استفاده کرد
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آزمون خاك براي توصیه مصرف . کودهاي فسفري بسته به نوع، زمان و روش مصرف متفاوت است مقدار کاربرد

بـه  . شـود گرم در کیلوگرم در نظر گرفته مـی میلی 15حد بحرانی فسفر در خاك . شودکودهاي فسفري توصیه می
قابل استفاده کمتر  به مصرف کودهاي فسفري هنگامی که در خاك مقدار فسفر اسفناج عبارت دیگر احتمال پاسخ 

بندي مقدار فسفر قابل استفاده خاك بر اساس آزمون خاك ارائه شده  دسته 4 در جدول. یابد باشد افزایش می 15از 
  . است
  

  اسفناجبندي فسفر قابل استفاده خاك براي کشت  گروه -4جدول 
  )گرم در کیلوگرم میلی(فسفر قابل استفاده خاك   

5< 10-5 15 -10 15> 

  گروه عنوان
  )درصد(احتمال پاسخ به مصرف کود 

  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم
  بدون پاسخ  درصد 50کمتر از   50- 75  100-75

  
مقدار کود . مقدار کود سوپرفسفات تریپل براي دستیابی به عملکردهاي مورد انتظار آورده شده است 4 در جدول

بذرکار و به صورت  -که کود با دستگاه کودکار در صورتی. باشدتوصیه شده براي کاربرد به روش پخش سطحی می
مقـدار مصـرف   . یابدکاهش می 4 دوم تا دوسوم مقادیر ارائه شده در جدول نواري مصرف گردد مقدار توصیه به یک

در هکتار  60تا  40مقدار شوند کودهاي میکروگرانول فسفري که همراه با کاشت بذر درست در کنار بذر مصرف می
  . گرددتوصیه می

  
  توصیه مصرف کودهاي پتاسیمی

درصد  60و  50توان به سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم به ترتیب با مقادیر از انواع متداول کودهاي پتاسیمی می
در بسیاري از موارد بین سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم تفاوتی از لحاظ اثربخشی . اشاره نمود) K2O(اکسید پتاسیم 

ي پتاسیمی با بنیان سولفات نیز وجود دارند که به راحتی در آب قابل حل بوده و براي کاربرد در کودها. وجود ندارد
بـه عـالوه کودهـاي    . باشد قابل توصیه است که به کمبود پتاسیم حساس می اسفناجآب آبیاري در مراحلی از رشد 

راي کـاربرد در آب آبیـاري توصـیه    باشند نیز ب پتاسیمی مرکب که حاوي عناصر دیگر از جمله نیتروژن و فسفر می
  . گردد می

حد بحرانی پتاسیم قابل استفاده در . بایست بر اساس آزمون خاك صورت گیرد توصیه مصرف کود پتاسیمی می
به عبارت دیگر در صورتی که مقدار پتاسیم قابل استفاده خاك . گرم در کیلوگرم گزارش شده استمیلی 200خاك 

 200یابد و در مقادیر باالتر از کیلوگرم خاك باشد احتمال پاسخ به کاربرد کود افزایش می گرم در میلی 200کمتر از 
با این حال کاربرد . شودگرم در کیلوگرم به احتمال زیاد پاسخی از مصرف کود پتاسیمی در خاك مشاهده نمیمیلی

ر شرایطی که پتاسیم در خاك کافی پتاسیم به صورت کودآبیاري به ویژه براي دستیابی به عملکردهاي باال حتی د
  .بندي آزمون خاك براي پتاسیم قابل استفاده آورده شده استگروه 5در جدول . گرددرسد توصیه می به نظر می
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  اسفناجبندي پتاسیم قابل استفاده خاك براي کشت  گروه - 5جدول 
  )گرم در کیلوگرم میلی(پتاسیم قابل استفاده خاك   

100< 150-100 200 -150 200> 

  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  عنوان گروه
  بدون پاسخ  درصد 50کمتر از   50- 75  75-100  )درصد(احتمال پاسخ به مصرف کود 

  
مقدار مصرف کود سولفات پتاسیم در . میزان کاربرد کودهاي پتاسیمی بسته به نوع و زمان مصرف متفاوت است

خاك به روش پخش سطحی براي دستیابی به عملکردهاي مورد انتظار در سطوح مختلف پتاسـیم قابـل اسـتفاده    
  . یابد توصیه شده به نصف کاهش میدر صورت کاربرد کود به صورت نواري در کنار بذر مقادیر . است متفاوتخاك 
  

   مصرف کم عناصر مصرف توصیه
کودهاي سولفات روي، سولفات آهن، سولفات مس، سولفات منگنز، اسیدبوریک و کود میکروي کامل و کودهاي 

از جمله کودهاي حاوي عناصر ) شود استفاده می EDDHAو  EDTAهاي آلی از جمله  در این کودها از بنیان(کالته 
  .دارند تولیدات زراعیباشند که هر یک از آنها نقش خاص و بسزایی در مصرف می کم
  

  مصرف مقدار، زمان و نحوه کاربرد کودهاي حاوي عناصر کم
آورده  اسفناج یابی به تولید مطلوب  مصرف در خاك براي دست بندي غلظت عناصر غذایی کم گروه 6در جدول 

تر باشد احتمال اینکه با مصـرف   دهد که هر چه غلظت عنصر غذایی در خاك پایین این جدول نشان می .شده است
  .  افزایش یابد بیشتر خواهد بود اسفناج کود عملکرد 

  
  

  اسفناجبندي غلظت عناصر غذایی بر اساس آزمون خاك براي کشت  گروه - 6جدول 

  گروه
عملکرد نسبی با 

مصرف عنصر غذایی 
  *)درصد(

  )گرم در کیلوگرم میلی(ر غذایی قابل استفاده عنص

  مس  منگنز  آهن  روي

  -  >3 >5/2 >25/0  50کمتر از   خیلی کم
 >25/0  3- 6  5/2- 5  25/0-5/0  50- 75  کم

  25/0-5/0  6- 10  5-5/7  5/0-0/1  75-100  متوسط
 <5/0 <10 <5/7 <0/1  بدون پاسخ  زیاد

  .در اثر مصرف عنصر غذایی نسبت به پتانسیل عملکرد در نظر گرفته شده است اسفناجعملکرد  *                                        
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مصرف در صورت کاربرد در خاك بایستی قبل از کاشت مصرف شده و بـا شـخم زیـر     کودهاي حاوي عناصر کم

بور در مناطقی که مصرف . پاشی شوندمحلولدر مرحله شروع رشد سریع  در هزار  4تا  3با غلظت خاك شوند و یا 
یابـد کـه در ایـن     هاي آهکی، کارایی سولفات آهن کاهش می در خاك. گردد باشند توصیه نمیداراي خاك شور می

کیلوگرم در هکتار  2-3به میزان ) Fe-EDDHA(پاشی سولفات آهن و یا مصرف خاکی کالت آهن  صورت از محلول
همراه با کود اوره به صورت کودآبیاري در رفع کمبود آهن  با این حال مصرف خاکی سولفات آهن. شوداستفاده می

 مصرف در خاك مصرف خاکی کودهـاي حـاوي عناصـر کـم     در شرایط کمبود شدید عناصر کم. تواند مؤثر باشد می
در رفـع کمبـود روي   . شـود  کیلوگرم در هکتار توصـیه مـی   40-25مصرف به ویژه سولفات روي و منگنز به میزان 

مصرف بایستی قبل  کودهاي حاوي عناصر کم. پاشی سولفات روي ارجحیت دارد به همراه محلولمصرف توأم خاکی 
پاشی یا برگ پاشی رعایت کلیـه نکـات    براي محلول. پاشی مصرف شوندبه صورت محلول یااز کاشت مصرف شوند 
  : فنی زیر ضروري است

  . ست انجام گیردپاشی باید صبح زود یا عصر هنگامی که اشعه آفتاب مایل امحلول -
 1000لیتر در  میلی 200(در هزار  2/0شوئی به غلظت  ، ماده سیتووت یا مایع ظرفبه محلول کودي تهیه شده -

این کار باعث کاهش نیروي کشش سطحی آب شده و در نتیجه قطرات آب حالت پخشیده به . اضافه گردد) لیتر آب
  .یابدافته و در نتیجه میزان جذب برگی افزایش میخود گرفته و سطح تماس برگ با ذرات کودي افزایش ی

  .پاشی سرعت وزش باد باید حداقل باشدهنگام محلول -
  .پاشی با حداقل فاصله زمانی آبیاري مزرعه انجام گیردپس از انجام محلول -
ه و در گردد کود مورد نظر را با غلظـت مربوطـه تهیـ   براي اطمینان از صحت انجام عملیات فوق پیشنهاد می -

سوزي پس از سـه روز در گیـاه در    در صورت عدم ظهور عالیم برگ. پاشی انجام گیردقطعه کوچکی از مزرعه برگ
  . پاشی انجام شودتمام سطح مزرعه برگ

  . استفاده شود) مناسب pHشوري و (پاشی باید از آب با کیفیت مناسب در محلول -
  

  اسفناج زراعت در آلی کودهاي مصرف
به عنوان مثال میزان . ف کود آلی بستگی به درجه پوسیدگی، نسبت کربن به نیتروژن و نوع آن داردمیزان مصر

با درجه رسیدگی باال در خاکی با میزان کربن آلی ) پوسیده(کود آلی قابل توصیه از منابع کود گاوي کمپوست شده 
ست توصیه نشود با توجه به مشکالتی کـه  بهتر ا تن در هکتار، کود گاوي تازه 15-20کمتر از یک درصد به مقدار 

  . باشدتن در هکتار می 10-15 ایجاد می کند
اگر کود آلی نپوسیده باشد، بهتر است چند ماه قبل از مصرف با خـاك مخلـوط و بـا اعمـال رطوبـت مناسـب        

بهتر است . نمودتوان همزمان با کشت آن را مصرف  اگر کود آلی درجه رسیدگی کافی داشته باشد می. پوسانده شود
کودهاي آلی گرانوله به طور معمول به علت داشتن عناصر  .کود آلی در عمق مؤثر ریشه با خاك کامالً مخلوط شود

کیلوگرم در هکتار مصرف  300-600سازي و حالت گرانوله بودن به میزان  غذایی بیشتر به واسطه انجام عمل غنی
توان از میزان مصـرف کودهـاي شـیمیایی    ا مصرف کودهاي آلی میمطالعات متعدد نشان داده است که ب. شوندمی
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میزان جایگزینی کودهاي شیمیایی در اثر مصرف کودهاي آلی بسته به نوع عنصر غذایی و میزان مصرف آن . کاست

  .درصد گزارش شده است 35تا  25در خاك بین 
  

  شده گواهی محصوالت در )سنگین عناصر( هاآالینده کاهش مدیریت -8
اما باال بودن آنها بیش از حدود مجاز . هاي متفاوتی وجود دارندها بطور طبیعی در غلظتفلزات سنگین در خاك

باال . باشدها میشناسی و ژئوشیمی کانیها و ساختار زمینهاي انسانی است و یا ناشی از ویژگییا ناشی از فعالیت
تماس پوستی، بلع مستقیم و جذب توسط گیاهان و بودن غلظت فلزات سنگین از حد مجاز بدلیل استنشاق، 

آلودگی خاك براي کاربري کشاورزي ) استاندارد(لذا مقدار حد مجاز . باشداستفاده از آنها براي انسان خطرآفرین می
ذکر این نکته شایان توجه . آمده است 7زیست تهیه و ارائه گردیده است که در جدول توسط سازمان حفاظت محیط

) و نه بخش قابل استفاده(قدار فلزات سنگین ذکر شده بر حسب میلی گرم در کیلوگرم به صورت کل است که م
کود هایی که این عناصر را در . گرددهاي مختلفی باعث تغییر غلظت فلزات سنگین در خاك میفعالیت. باشدمی

  خاك اضافه می کنند از لیست توصیه خارج گردد
  

  سازمان حفاظت محیط زیست ها بر اساس  استاندارد حداکثر مجاز فلزات سنگین در خاك - 7جدول 
  ) میلی گرم بر کیلوگرم( 

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

 وانادیوم 200
 روي 500

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

M total = (MP+MA+MF+Mag+Mow+Mip)-(Mcr-Ml)  
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هاي نهاده agمنابع کودي،  fهاي اتمسفري، نشست aمواد مادري،  pهاي فلز سنگین و اندیس  Mدر این عبارت 

  . باشدآبشویی می lبرداشت توسط گیاه،  cr،  معدنی هايآالینده ip پسماندهاي آلی، owکشاورزي، شیمیایی 
 1چندان که به آنها عناصر کمیاب. دارند هاي بسیار کمیغلظت ،مادري فلزات سنگین حاصل از هوادیدگی مواد

البته در برخی مناطق . در مقادیر سمی نیستند معموالً شده و گفته) کیلوگرممیلی گرم در  1000غلظت کمتر از (
  .داراي غلظت باالیی هستندولوژي آنها یتبه دلیل ساختار زمین شناسی و ویژگی ل

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

هاي بشري افزایش غلظت و انباشتگی فلزات سنگین ناشی از فعالیت عالوه بر آن که معموالً .نمایدایجاد می هامحیط
تحرك و فراهمی زیستی انسان داراي هاي فعالیتمنابع فلزات سنگین ناشی از . باشدهاي طبیعی میبیشتراز جریان

ترین منابع افزایش فلزات سنگین به خاك در زیر تعدادي از مهم. بیشتري نسبت به منابع لتیوژنیک و پدوژنیک دارد
  .شودبیان می

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

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

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

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

آلوده نشوند بایستی از این عوامل آالینده ها از نظر براي آن که خاك. کادمیم و سرب را به خاك اضافه می نمایند
با شکل . نداردهاي انواع مواد کودي تهیه و تدوین شده استمنابع کودي مناسبی استفاده نمود براي این منظور استا

گیري دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي در مؤسسه تحقیقات خاك وآب انواع مواد کودي از دو جهت عمده مورد 
هاي کودها و دوم رعایت غلظت مجاز فلزات سنگین اول تطابق محتوي با برچسب روي بسته. گیرندبررسی قرار می

بایستی کودهاي مورد استفاده داراي شماره  لذا براي تولید محصوالت گواهی شده الزاماً. واع مواد کودي استدر ان
 یا ارسال شماره ثبت به شماره پیامک و www.kswir.irاین امر از طریق مراجعه به پایگاه . ثبت مواد کودي باشند

گردد که استفاده از مواد کودي فاقد شماره ثبت باعث عدم مجدداً یادآوري می .باشدمی قابل حصول 3000646424
مقدار مجاز فلزات سنگین در مواد کودي بر  4 در پیوست. ها خواهد شدتأیید و دریافت نشان حد مجاز آالینده

  . اساس شیوه نامه ثبت مواد کودي آمده است
  
هاي قابل توجه فلزات سنگین بودند استفاده ختلفی که حاوي غلظتهاي مدر گذشته آفت کش :هاکشآفت - 2

در حال . هاي حاوي مس، جیوه، منگنز، سرب و روي در گذشته را ذکر نمودتوان به قارچ کشاز جمله می. شدندمی
                                                   
1 Trace elements 
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-به عنوان قارچ کش استفاده می) آهک+سولفات مس( حاضر نیز سمومی همانند اکسی کلرور مس و محلول برودو

بهرحال در . شودشد که هم اکنون استفاده نمیالبته در گذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز استفاده می. ندشو
هاي گیاهی عمل نموده و از مصرف هاي مدیریت آفات و بیماريها بایستی مطابق با دستورالعملکشاستفاده از آفت

فهرست سموم مجاز  4 در پیوست شماره .خودداري نمودرویه و بی تجویز متخصصان سموم ممنوع و استفاده بی
  . آمده است  اسفناجبراي استفاده در محصول 

  

انواع لجن فاضالب، کودهاي دامی،  ي همانندمصرف مواد آلی غیراستاندارد :کودهاي آلی و لجن فاضالب - 3
اگرچه که . ها در خاك گردددهسنگین و سایر آالینفلزات تواند سبب افزایش تجمع می... کمپوست زباله شهري و 
اما در مواردي که به دلیل استفاده . طیور در افزایش حاصلخیزي خاك نقش مهمی را دارند استفاده از کودهاي دام و

هاي غذایی دام و طیور حاوي روي، مس و نیز به دلیل استفاده از ترکیبات حاوي ارسنیک در کنترل نامناسب مکمل
افتد که مقادیر زیادي از کودهاي البته این امر در صورتی اتفاق می. بب تجمع در خاك شودتواند سبهداشتی آنها می

  . ي مناسب باشندو استانداردها نامناسب در سطح کوچکی استفاده شده و کودهاي مورد استفاده فاقد معیارها
در برخی مناطق و به . نمودتوان آن را بازیافت باشد که میمحصوالت فرآیند تصفیه فاضالب می 1لجن فاضالب

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

تواند حاوي مقادیري فلزات سنگین بویژه سرب، نیکل، کروم، مس و الب میکیفیت فاضالب و فرآیندهاي تصفیه فاض
استفاده از لجن . هاي میکروبی و انگلی نیز باشدتواند حاوي آلودگیعالوه بر فلزات سنگین لجن فاضالب می. باشد... 

دفتر ثبت و کنترل  بندي و شماره ثبتباشد که داراي بستهدر شرایطی قابل استفاده و توصیه می فاضالب صرفاً
  .کیفی مواد کودي باشد

  

اي طوالنی در دنیا دارد و استفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت کشاورزي سابقه :و آب آبیاري فاضالب - 4
این موضوع به ویژه در مراکز و مناطق . شودایران استفاده میحتی هم اکنون نیز در بسیاري از کشورهاي دنیا و 

ها عالوه بر آلودگی میکروبی و انگلی این فاضالب. خورداشیه و داخل شهرها بیشتر به چشم میکشت و کار در ح
سنگین باشد که درصورت استفاده مستمر و بلند مدت فلزات آن حاوي مقادیري از  ءتوانند بسته به منشامی

اما بهرحال بر . نداشته باشدسنگین را فلزات انباشتگی فلزات سنگین آن بحدي برسد که کیفیت خاك از استاندارد 
لذا در . باشداساس مقررات موجود استفاده از فاضالب خام براي کشاورزي و تولید محصوالت کشاورزي ممنوع می

عالوه . توان به آن نشان حد مجاز آالینده  اختصاص داده شودنمی اسفناجصورت استفاده از فاضالب خام براي تولید 
  اي آبیاري، منابع آب سطحی و یا زیرزمینی نیز بدلیل شرایط هیدرو ژئوشیمیایی بر فاضالب مورد استفاده بر

شناسی آنها حاوي گاهی ساختار زمین چرا که . ها از جمله فلزات سنگین باشندتوانند حاوي مقادیري از آالیندهمی
در حال حاضر براي . در این راستا الزم است تا به کیفیت آب نیز توجه نمود. هاي باالي فلزات سنگین هستندغلظت

  .آب مورد استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود دارد
  

                                                   
1 Sewage Sludge 
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  استاندارد کیفیت آب براي کاربري کشاورزي -8جدول 

  توضیحات  مقدار  یکا  پارامتر  ردیف
  هاي اسیدي فقط براي خاك  5000  لیترمیکروگرم بر   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 مقادیر ارائه شده براي پارامترهاي آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط براي آبیاري گیاهان در خاك :1توضیح 
  .اغلب در محدوده حوضه آبریز دریاي خزر  قرار دارند

جه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاري و سایر پارامترهاي با تو) SAR(براي پارامترهاي غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم  :2توضیح 
 به) 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

  .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
  
معادن فلزي و صنایع وابسته آن سنگ استخراج معدن، آسیا کردن  :معدن کاري و پسماندهاي صنعتی - 5

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

  در بسیاري موارد باعث افزایش غلظت عناصري همانند روي و سرب . یابدافزایش میشده و غلظت آنها 
. گرددمحیطی میگردد که باعث ایجاد ریسک براي سالمتی انسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیستمی

یا بلع و فلزات سنگین هاي حاوي مقادیر باالي فلزات سنگین موجود در خاك از طریق خوردن گیاهان روئیده در خاك
  .گذاردبر سالمتی انسان تأثیر می مستقیم آن

توانند مینیز  ها و مواد داروییعالوه بر معادن، صنایع دیگر همانند نساجی، دباغی، پتروشیمی، تولید آفت کش
گیاه مناسب  برخی از این مواد براي خاك و. موادي را به محیط وارد نمایند.... به صورت معمولی، حوادث، نشت و 
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در انتخاب مزارع و باغات بایستی توجه . کنندو ایجاد مشکل در سالمتی محصوالت می) همانند فلزات سنگین(نبوده 

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

ر اتمسفر دغبار یا دودها، گازها و بخارات و  ها شامل انتشار گردمنابع هوایی آالینده :هامنابع هوایی آالینده - 6
برخی فلزات همانند ارسنیک،  .شوندهمراه با ذرات موجود در جریان خروجی گازها منتشر می فلزات معموالً. باشدمی

-پس از انتشار آالینده. آیدشوند و به صورت ذرات ریز متراکم درمیکادمیم و سرب در فرآیندهاي دماي باال تصعید می
هاي مرطوب و خشک بر روي زمین نشستفروشوند تا به صورت ها به مناطق وسیعی پراکنده میدودکش ا از طریقه

بهرحال دودها . شوندبه دلیل تشکیل در نزدیک زمین در منطقه محدودتري پراکنده می معموالًها فرونشست. نشیندمی
نشست مرطوب و خشک بر فروشوند از طریق فر میتی که وارد اتمسسنشفروها و چه از طریق چه از طریق دودکش

به همین . باشدو موضوعی مکان ویژه میداشته کیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت منشاء آن . شوندزمین وارد می
هاي ها و گیاهان مجاور آن با غلظتدلیل در مجاورت کارخانجات ذوب فلزات مقدار کادمیم، سرب و روي در خاك

هاي فسیلی یکی دیگر از منابع اصلی انتشار سرب در انتشارات گازي حاصل از احتراق سوخت. شودمیبیشتري مواجه 
همچنین . هاي اصلی می گرددهاي اطراف جادهباشد که باعث افزایش غلظت سرب در خاكبه دلیل تترا اتیل سرب می
البته این . کندها افزایش پیدا میمجاور جادههاي هاي روانسازي نیز غلظت کادمیم در خاكبه دلیل سائیدگی و روغن

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

زیرا نتایج مطالعات در ایران نشان  .تواند استفاده شودبه عنوان یک استاندارد بلکه به عنوان یک راهنما مینه ها در جاده
در هر صورت اندازه . رسدمتر کنار جاده به حداقل خود می 100دهد که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در فاصله می

  .اه نبایستی از حدود مجاز آن عبور کندگیري مقدار فلزات سنگین در خاك و گی
 

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

  . عرفی نگردیده استالبته ظاهراً تاکنون در ایران رقم مناسب براي چنین شرایطی هنوز م .گرفته است
گذارد به عنوان مثال فراهمی زیستی گیاهان بعدي تناوب تأثیر می راثرات ریزوسفر گیاهان ب :تناوب گیاهی

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

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

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

به احتمال زیاد پاسخ به مصرف روي . ستالبته برخی گزارشات هم در خصوص عدم تأثیر کودهاي روي بوده ا. یابدمی
در کاهش جذب کادمیم به وضعیت روي درخاك بستگی دارد و در صورتی که خاك پائین باشد مصرف آن جذب 
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در  اًغالبالبته این اثرات  .کندچنین مس با کادمیم براي جذب توسط گیاه رقابت میهم. کادمیم را کاهش خواهد داد

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

ه بخش در حضور مقادیر کافی فسفر در گیا. کاهش جذب و انتقال آرسنیک و تعدیل اثرات نامطلوب آن در گیاه دارد
  .شودها منتقل نمیاعظم آرسنیک در ریشه انباشته شده و به سایر بخش

مواد بهسازهاي آلی 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 

وارد نمودن مواد آلی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه و آبشویی . دهندکاهش می
کود دامی غلظت نیکل در هویج % 2به عنوان مثال در برخی تحقیقات نشان داده است که مصرف  .باشدمناسب می

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

-سایتایجاد کاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین بدلیل بر روي مواد بهساز شیمیایی  :بهسازهاي شیمیایی
بسیاري از این مواد محصوالت جانبی . سیار مؤثر هستندب pHهاي اتصالی اضافی براي فلزات سنگین و نیز اثرات 

برخی مواد بهساز شیمیایی و آثار  9در جدول . صنایع بوده بنابراین کم هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند
هاي اسیدي قابلیت استفاده فلزات سنگین راه استفاده از آهک در خاك. آن بر روي جذب فلزات سنگین آمده است

دهد اما به دلیل کاهش قابلیت استفاده عناصر ضروري، استفاده از آنها در اراضی کشاورزي کشور ما که ش میکاه
هاي هیدراته هستند که ظرفیت انتخابی سیلیکات ها که آلومنیوزئولیت. باشند چندان قابلیت اجرایی نداردآهکی می

ثرترین مواد بهساز شیمیایی هستند که انتقال ؤیکی از مها بنابراین زئولیت. باالیی براي جذب سطحی فلزات دارند
اي مصرف زئولیت تجمع کادمیم، سرب و روي به عنوان مثال در مطالعه. دهندفلزات سنگین به گیاهان را کاهش می

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

  
   برخی بهسازهاي شیمیایی معدنی که به صورت مؤثر براي کاهش فراهمی فلزات سنگین –9جدول 

 (Puschenreiter et al., 2002)  
  ثر براي ؤم  مواد بهساز 
 Cd, Ni, Zn  مونتموریلونیت
  Cd, Pb, Zn  کلینوپتلوالیت

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

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

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

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

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

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

 . در استفاده از اراضی دقت شود شتسموم آرسنات سرب وجود دامصرف در صورتی که در گذشته سوابقی از  -
 .خودداري شود ،از کشت گیاهان بر روي اراضی که درآنها لجن فاضالب خام اضافه شده -
هاي حاوي سرب در نشستفرواي نسبت به سبزیجات برگی نسبت به سبزیجات غیر برگی یا سبزیجات ریشه -

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

همانند کودهاي (یا آلوده به سرب ) همانند سموم ارسنات سرب( هاي حاوي سرباز مصرف ترکیبات و نهاده -
 .در مناطق کشاورزي خودداري شود) غیرمعتبر هاي حاوي مسفسفاتی و قارچ کش

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

 .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
 pHتنظیم  ،از مواد آلی در خاكاستفاده کشاورزي همانند اقدامات  ،هاي حاوي مقادیر متوسط سربدر خاك -

ها و به آلودگی سرب و استفاده از عایقنسبت براي کاهش قابلیت استفاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر خاك 
 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستنشستفروبراي تماس ممانعت 

  .هاي آبیاري بایستی از منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پایش شوندآب -

 
     اسفناج محصول تولید براي آبیاري و آب مدیریت - 9

محل استقرار خود از محیط اطراف  گیاه در هر آب مورد نیاز گیاه است، سريآبیاري به معناي تأمین ک
هاي خاص صورت کند چنانچه تأمین رطوبت بوسیله انسان و یا بکارگیري روشرطوبت مورد نیاز را جذب می
که از یک طرف گیاهان دچار  صحیح و دقیق براي آبیاري بطوري برنامه. گویندگیرد این فعالیت را آبیاري می

را پدید نیاورد، از اولویت خاصی  رویه آب موجبات هدررفت آنف بیتنش رطوبتی نشوند و از طرف دیگر مصر
  . برخوردار است
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 ریزي آبیاري برنامه - 1- 9

طور رطوبت خاك یکی از عوامل مهم و موثر بر عملکرد و کیفیت محصوالت کشاورزي است که در مناطق خشک به
ریزي خاك براي زندگی گیاه مناسب باشد، باید از برنامهبراي این که مقدار رطوبت . شودمعمول از راه آبیاري تامین می

ي اثر بتوان به بیشینه کند، چه موقع و به چه مقدار آبیاري انجام شود تااین برنامه مشخص می. آبیاري استفاده شود
مثال براي  کند،در صورت آبیاري کم یا زیاد سودآوري محصول کاهش پیدا می. بخشی، از نظر کمی و کیفی رسید

آبیاري زیاد گیاه در طی فصل رشد، ممکن است از تنش آبی جلوگیري کند، ولی سبب کاهش راندمان آبیاري شده و 
اسفناج . گذاردها اثر منفی میبر دیگر عملیات کشاورزي نظیر کوددهی، تاریخ کشت، تراکم کشت و توسعه بیماري

، نگهداري یکنواختی رطوبت خاك با دور و عمق آبیاري کم هاي نسبتا کم عمقی دارد و براي حداکثر تولید برگریشه
حساس  نیسنگ بافتهاي با در خاك ژهیاز حد، به و شیآب ب بهاسفناج با توجه به اینکه  حال، نیبا ا. شودتوصیه می

و  زيخاك يهايماریبه ب منجر تواندیاشباع شده م طیشرا .کرد اطیاحت دیاشباع با طیاز شرا يریجلوگ يبرا ،است
آبیاري اضافی و یا کاهش بیش از حد آب  .اسفناج شود یتحتان يها، تاج و برگهاشهیر یعیطب ریغ یدگیپوس نیهمچن

داري معنی افت کیفیت آن تأثیر هـش محصول واتوانـد روي کموجود در خاکی که اسفناج در آن کشت شده است می
   .شوندمی اسفناجکم رطوبت سبب کاهش عملکرد  یامقادیر زیاد  اندمطالعات نشان داده. بگذارد

 

  نقاط پتانسیلی آب خاك
 رطوبت ظرفیت مزرعه

-تر بههاي درشتهاي خاك از آب پر شده و سپس به تدریج آب از حفرهپس از آبیاري یا بارندگی سنگین حفره
گویند رطوبت حالت میدر این . شودي ریشه خارج می دلیل نیروي جاذبه یا ثقل زمین از محدوده خاك منطقه

  .ظرفیت زراعی تابعی از بافت و ساختمان خاك است. خاك در حد ظرفیت مزرعه است
  رطوبت نقطه پژمردگی

پس از خارج شدن آب از منطقه ریشه و رسیدن رطوبت خاك به ظرفیت مزرعه، آب توسط ریشه گیاه جذب و از 
ي نفوذ نیز تبخیر شده، به تدریج آب در منطقه در همین هنگام آب از سطح خاك. شودطریق برگ ها تعرق می

با کاهش آب خاك، جذب آب توسط گیاه مشکل شده و گیاه شروع به . یابدریشه به وسیله تبخیر و تعرق کاهش می
در واقع در این مرحله گیاه در طول شب قادر به جبران آب زیادي که در روز تعرق نموده . کندپژمرده شدن می

-ر این حالت آب به صورت الیه نازکی دور ذرات خاك بوده و به شدت توسط این ذرات جذب مید. است را ندارد
رطوبت نقطه پژمردگی دائم به نوع خاك،  .رطوبت خاك در این مرحله را رطوبت نقطه پژمردگی دائم گویند. شود

  .ی داردتر به نوع گونه گیاهی بستگها در خاك و از همه مهمدما و رطوبت هوا و توزیع ریشه
  آب قابل استفاده

. شودآبی که بین رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم در خاك وجود دارد، آب قابل استفاده گفته می
آب قابل . هاي مختلف، متفاوت استهاي با بافتبسته به بافت و ساختمان خاك مقدار رطوبت قابل استفاده در خاك

  .شودمتر براي هر متر عمق خاك بیان میبر حسب میلیاستفاده در خاك معموالً با ارتفاع 
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  آب قابل استفاده براي بافت هاي مختلف خاك -10جدول 

  متوسط  حدود تغییرات  بافت خاك  متوسط  حدود تغییرات بافت خاك
  140  130-150  لوم شنی خیلی ریز  60  50- 70  شن درشت

  150  120-180  لوم رسی  85  75- 95  شن نرم
  160  140-180  رسی لومی  100  90-110  شن لومی
  185  160-210  رسی  115  105-125  لوم شنی

  210  160-250  ماك و پیت  130  120-140  لوم شنی ریز
  

  آب قابل دسترس
-صحرایی و مزرعه، گیاهان زراعی به مراتب قبل از نقطه پژمردگی قادر به جذب آب از خاك نمی در وضعیت

بنابر این مقدار . شودنامیده می عمالً قادر به جذب آب نباشد حد آب قابل جذباي را که گیاه در واقع نقطه. باشند
بین دو که گفته می شود، مقدار رطوبتی است  آب قابل دسترسآب موجود در خاك براي استفاده گیاه که به آن 

  .قرار داردحد ظرفیت مزرعه و حد آب قابل جذب 

  آب سهل الوصول
. شودشود، آب سهل الوصول گفته میقدار که به راحتی توسط گیاه جذب میاز مجموع آب قابل دسترس، آن م

براي جذب مقدار باقی مانده رطوبت، گیاه باید انرژي زیادي مصرف کند صرف این انرژي موجب کاهش محصول 
چون کشاورزان تمایلی به کاهش محصول ندارند، عمالً در حدي بین ظرفیت مزرعه و حد آب قابل جذب . شودمی

-گفته می شود حداکثر تخلیه مجازبه مقدار رطوبتی که تا این مرحله از خاك تخلیه می. کنندمزرعه را آبیاري می
حداکثر  .نیز گفته می شود تخلیه مجاز از نظر مدیریتیشود و به مدیریت آبیاري و نوع زراعت نیز بستگی دارد به آن 

  .شوددر نظر گرفته میدرصـد  20بـراي گیاه اسفناج رطوبتی تخلیه مجـاز 
 

 الگوي جذب آب توسط ریشه

قسمت مساوي  4به طور کلی جذب آب در تمام عمق ریشه گیاه یکسان نیست، یعنی اگر عمق ریشه گیاه به 
 10درصد یک چهارم سوم و 20درصد یک چهارم دوم،  30درصد جذب آب در یک چهارم اول،  40تقسیم شود، 

درصد اول عمق ریشه گیاه جذب  50درصد آب توسط  70یعنی . گیردصورت میدرصد در یک چهارم آخر عمق ریشه 
  .ندک متري خاك نفوذ می 3/0 -45/0تا عمق  که داردریشه به نسبت کم عمق  اسفناج. می شود

  

  زمان شروع آبیاري
تا  -20( سانتی بار  -30تا  -20براي زمان شروع آبیاري در کشت اسفناج، مکش رطوبتی خاك معموال کمتر از 

هــم اکسیژن مورد نیاز ریـشه اسـفناج اسـفناج در این مکش رطوبتی . شودهدف گذاري می) کیلو پاسکال -30
بهتـرین زمـان آبیاري اسفناج در منابع دیگر  .گیردمیمین شـده و هـم رطوبـت کافی در اختیار گیاه قرار اتـ

چند روز بعد از  .درصد از ظرفیت زراعی صورت گرفته باشد 50میزان  هنگامی اسـت کـه تخلیـه رطوبـت خـاك بـه
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آبیاري اول و قبل از خروج گیاهچه از زمین بایستی نسبت به آبیاري دوم اقدام نمود تا از ضمن جلوگیري از ایجاد 

یکبار بسته به روز  7-3باشد و معموال  دور آبیاري در مناطق مختلف، متفاوت می. سله، سبز مناسبی برخوردار شود
  . گیردشرایط آبیاري انجام می

  
  برآورد آب مورد نیاز

هاي آب و هوایی توان ترکیبی از پایش رطوبت خاك و دادهبراي تعیین نیاز آبی و برنامه آبیاري اسفناج می
با در  (ETο) مرجعهاي تبخیر و تعرق گیاه توان با استفاده از دادهاسفناج را می (ETc) تبخیر و تعرق. استفاده کرد

  . تخمین زد (Kc)نظر گرفتن ضریب گیاهی محصول 
ETc = Kc× ETο 

از آنجا در . است 95/0و  7/0،0/1ضریب گیاهی اسفناج در مراحل ابتدایی، میانی و انتهایی رشد به ترتیب 
درصد  30از  سطح سبزکه  یتا زمان یباران ياری، در آببخش عمده اي از تبخیر و تعرق است ریرشد تبخ هیمراحل اول

وقتی در حداکثر پوشش  .در نظر گرفته شود 5/0 ات 3/0 نیب یاهیگ بیضر ستیبایم باشدتر کشت کمسطح 
  .شودنزدیک می 0/1رسد ضریب گیاهی به درصد می 90تا  85گیاهی به 

 
 حجم آب آبی

کشور که در زمستان براساس سند ملی آب حجم آب خالص مورد نیاز براي کشت اسفناج در مناطق جنوبی 
 4000متر مکعب در هکتار و در سایر مناطق که دوره عمده رشد در بهار است حدود  2000کشت می شود حدود 

  .متر مکعب در هکتار است 5000تا 
  

  مراحل حساس به کم آبی 
د اسفناج بـه علـت کوچـک و ضعیف بـودن بـذر آن، نـسبت بـه میـزان رطوبـت خـاك در مراحل اولیه رش

مطالعات نشان . شود هداريتا مرحله پنج برگی شدن، در حد باالیی نگـ خاكرطوبت د و بایـاست  حساسبسیار 
و در صورت تنش خشکی، قبل از موعد به گل  ددار خشکی تنشدر مقابله با اثرات کمی اسفناج توانایی  دهند،می
  .رودمی

بهترین زمـان  عملکرد محصول کاهش دهیم، را بدون افتآبیـاري  عمق آب در صــورتی کــه بخـواهیم
خاك  در اسفناجنفوذ عمقی ریشه در این هنگام  .شده باشد بیشترمتر سانتی 5 ازاسـفناج  هنگامی است که بلندي

  .تـر از سطح خاك جذب نمایدآب کافی را از اعماق پایینتواند گیاه میکه  اي استبه اندازه
آب وابستگی شدیدي بـه  وانـایی مقابلـه بـا اثـرات سـوء ناشـی از کمبوددر گیاهـان برگی مانند اسفناج، ت

توانـد نقـش مؤثري در افزایش عملکرد آن هـاي اسـفناج مـیاز اینرو سالمتی بـرگ .هـا داردوضـعیت بـرگ آن
  .داشته باشد
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  سیستم آبیاري  - 9-2
بسته به نوع . دهددر اختیار گیاه قرار می سیستم آبیاري درحقیقت سیستمی است که آب را در محل مصرف آن

معموال از سیستم انتقال، سیستم توزیع، سیستم . گیرداین کار انجام می... ها وپاشها، آبآن با استفاده از نهرها، لوله
  .کاربرد در مزرعه و سیستم زهکشی تشکیل شده است

 )زیر سطحی، جآبیاري ) ب ،آبیاري سطحی) الف  :نمود ي کلی تقسیم دسته 4به  توان را می آبیاريهاي روش
 ).ايقطره( آبیاري موضعی )د ،پاششی یا بارانیآبیاري 

  آبیاري سطحی -الف
روي سطح زمین بدون هیچ گونه  برآبیاري سیالبی به این صورت است که آب  :1آبیاري غرقابی یا سیالبی -1

چ بنابراین براي تنظیم میزان تقاضا و یکنواختی به هی. کندجریان پیدا میتنظیمی بر یکنواختی توزیع آب در مزرعه 
 معموال براي . دارند استفاده نمود) همانند یونجه(این روش را باید براي محصوالتی که پوشش دائمی. شودنمی تالشی

اي تبدیل ویچهآبیاري نواري، کرتی یا ج هاياگر بخواهیم این نوع آبیاري را کنترل کنیم باید آن را به یکی از سیستم
  .باشدتوزیع آب در این سیستم بسیار غیر یکنواخت می. کنیم
 و سطحکرده پشته محصور  را شود که اطراف آن یی گفته میا بزرگ کوچک قطعات بهکرت  :2آبیاري کرتی - 2
در این روش مزرعه به قطعات مختلف تقسیم و به طور جداگانه . باشدمیآن کامال مسطح و بدون شیب  داخل

براي آبیاري هر قطعه . گرددایجاد می )مرز( ي کوتاهیسپس دور تا دور هر قطعه با خاك دیواره .تسطیح می شود
گاهی پس از نفوذ مقدار . ماندآب موجود در کرت تا نفوذ کامل باقی می. کنندآب را تا ارتفاع معینی وارد کرت می

  . کنندي آن را از کرت خارج میمشخصی آب بقیه
 

جز اینکه نوارها در جهت طولی داراي شیب . آبیاري نواري مشابه آبیاري کرتی می باشد :3آبیاري نواري - 4
انتهاي نوارها معموالً باز است و آب از باالدست وارد نوار شده و بصورت یک . هستند ولی در جهت عرضی مسطحند

در اکثر موارد در انتهاي نوارها، زهکش روباز . رسدقشر آبی روي زمین را پوشانده و ضمن نفوذ به انتهاي نوار می
میزان آب ورودي به نوارهاي آبیاري متناسب با نوع خاك و ابعاد نوار تنظیم . گرددآوري رواناب احداث میبراي جمع

هاي با نفوذپذیري متوسط بهترین روش آبیاري نواري براي همه خاکها قابل کاربرد است ولی در خاك. گرددمی
 .داشته استنتیجه را 

در . باشدرایج ترین روش آبیاري براي محصوالت زراعی ردیفی می: 4)یا شیاري فارو(آبیاري جویچه اي - 5
ها جریان دارد لذا در این روش گیاه به صورت یابد وفقط درون جویچهاین روش آب در تمام سطح خاك جریان نمی

هایی با فاصله منظم در سطح و سپس براي کاشت، جویچهبراي این کار ابتدا زمین تسطیح . بردنشتی از آب بهره می
براي آبیاري آنها نهري در باالدست عمود بر  .گرددتوسط دستگاه ایجاد میمعموال درجهت شیب زمین خاك و 

بطورکلی روش آبیاري . تواند باز یا بسته باشدنتهاي شیارها میا. شودها و در جهت شیب عرضی احداث میجویچه
                                                   
1 flood irrigation 
2 basin irrigation 
3 Border irrigation  
4 Furrow irrigation 
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هاي متوسط با بافت ریزدانه که روش آبیاري شیاري براي خاك. قابل استفاده هست اکثر محصوالت  شیاري براي
هاي ریزدانه با نفوذپذیري آهسته و در اراضی مسطح است و در خاكمناسب سازي آب بیشتري دارند قدرت ذخیره

  .که ایجاد ماندابی نکند مناسب است بشرطی
  آبیاري زیرسطحی -ب

 مرطوب عمقی تلفات یا خاك سطح بدون خیس شدن گیاه ریشه منطقه آن در که است روشی زیرسطحی آبیاري

این روش با به حداقل رسانیدن تبخیر آب، . بیاري زیر سطحی محل خروج آب زیر سطح خاك قرار دارددر آ. شودمی
اري اجزاء در این روش به نوع عمق مورد نظر براي جاگذ. از کارآیی بیشتري نسبت به آبیاري سطحی برخوردار است
این روش آبیاري پرهزینه بوده و طراحی و نگهداري آن . محصول، جنس خاك و نوع برداشت محصول بستگی دارد

  . نیز نیاز به تخصص دارد
  1بارانیآبیاري - ج

آبپاش به نام  بکه ش هايشده و سپس از خروجی وارد کشیب با فشار در داخل یک شبکه لولهآ در آبیاري بارانی
شود به صورت قطرات ریز ها طوري است که هنگامی که آب با فشار از آن خارج میساختمان آبپاش. شودمیخارج 

 .شوددر سطح مزرعه ریخته می طبیعی و درشت درآمده و مشابه باران

هاي سبک و ن، خاكبهترین خاکها براي آ. هاي قابل کشت استفاده نمودتوان در همه شیبآبیاري بارانی را می
در طراحی و استفاده از آبیاري بارانی بایستی دقت نمود که میزان پاشش در . باشدبدون سله در سطح خاك می

  . واحد سطح خاك از نفوذ پذیري کمتر باشد
  موضعیآبیاري  -د

اي به نام  باشد که در آن، آب را با فشار کم از روزنه یا وسیله نوعی آبیاري موضعی یا میکرو می اي آبیاري قطره در
شوند برخالف آبیاري بارانی و سطحی که بخش عمده سطح خاك خیس می .رساند به ریشه گیاهان می قطره چکان

با توجه به اینکه در این روش مساحت و عمق کمی از . شودمیدر پاي گیاه ریخته تنها آب به آهستگی در این روش 
بازدهی جویی و افزایش که موجب صرفه گردد شود، موجب کاهش میزان تبخیر آب نیز می سطح خاك خیس می

  .دگرد آبیاري می
در این . اي استفاده از نوار تیپ است که به آبیاري نواري نیز معروف است هاي مرسوم آبیاري قطره کی از روشی

این وسیله در واقع . شود استفاده می (tape) نوار تیپسیستم آبیاري براي آن که بتوان آب را به پاي گیاه رساند، از 
براي کارکرد و . باشد اي آب می که در فواصل مشخص داراي محلی براي خروج قطره یک لوله پلیمري یکسره است

با توجه به اینکه آبیاري تیپ به فشار . باشداتمسفر نیاز می 2تا  5/0هاي تیپ به فشار آبدهی مناسب و یکنواخت لوله
  .دتوان آن  را در مزارع داراي پستی و بلندي نیز استفاده کرزیادي نیاز ندارد می

. لذا آبیاري آن بایستی به دفعات زیاد و مقادیر کم انجام گیرد. باشداي کم عمق میاسفناج داراي سیستم ریشه
چند روز بعد از آبیاري اول و قبل از خروج گیاهچه از زمین بایستی نسبت  .شودانجام می بیاريآبعد از کاشت بذر، 

اسفناج  نسبت به کم آبی  . به آبیاري دوم اقدام نمود تا از ضمن جلوگیري از ایجاد سله، سبز مناسبی برخوردار شود
                                                   
1 Sprinkler Irrigation 
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-لف، متفاوت میدور آبیاري در مناطق مخت. رودحساس بوده و در صورت تنش خشکی آن، قبل از موعد به گل می

  . گیردروز یکبار بسته به شرایط آبیاري انجام می 7-3باشد و معموال  
  

 با مقابله چگونگی و محصول بر غیرزنده موثر هايتنش و محیطی عوامل معرفی - 10
  آنها

   تنش شوري -10-1
 (EC) را با هدایت الکتریکی شوري خاك. هاي محلول در عصاره اشباع خاك را شوري خاك گویندمجموع نمک

متر موس بر سانتیاست که معادل واحد قدیمی آن یعنی میلی (dS.m-1)زیمنس بر متر  دسیبیان کرده و واحد آن 
(mmhos.cm-1) باشد می .  

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

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

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

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

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

اما مقدار . باشدهاي تبادلی میهاي سدیمی داراي سدیم تبادلی باالیی بر روي سایتخاك. خاك وجود دارددر 
-ها با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی باالیی میسدیمی خاك هاي شورخاك. باشدهاي محلول آن کم مینمک
  . آمده استهاي متأثر از شوري بندي خاك اي از تقسیمخالصه 10در جدول . باشند

اي باشد کـه  آن به اندازه (ECe)گردد که میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی اطالق می: خاك شور
عصاره اشباع خاك بیشتر از چهـار   ECeبه عنوان قرارداد، هنگامی که . رشد و عملکرد گیاه را تحت تأثیر قرار دهد

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

  . باشدگیري شوري خاك میاز آبیاري مالك اندازه
زیمـنس بـر متـر     کمتر از چهار دسـی  (ECe)اشباع خاك  خاکی است که در آن شوري عصاره :خاك سدیمی

(dS.m-1)  اسیدیته یا واکنش . باشد 15و درصد سدیم تبادلی آن بیشتر از(pH) بیشـتر    5/8هـا از   این قبیل خاك
  . است
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بیشتر از  (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی گفته می :خاك شور و سدیمی

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

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

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  10در بین معیاري که در جدول 

 (ESP)درصد سدیم تبادلی . باشدباشد که با مقدار تخریب ساختمان خاك حاصل از سدیم تبادلی مرتبط میمی
یا  (Cmol/kg)مول بر کیلوگرم باشد که بر حسب سانتیمی (CEC)درصد سدیم بر روي ظرفیت تبادلی کاتیونی 

  .شودبیان می (mel 100g)گرم خاك  100یلی اکی واالن بر م

퐸푆푃 =
(푁푎. 푒푥)
퐶퐸퐶

× 100 
  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك

تحت شرایط شوري، آبیاري بایستی هم نیاز آبی گیاه را تأمین : مدیریت آبیاري براي مزرعه در شرایط شور
با تبخیر و تعرق . ها تأمین کندها در ناحیه ریشهتعادل نمکنماید و هم  آب مورد نیاز براي آبشویی را براي حفظ 

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

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

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

شود این حدود آستانه در منابع علمی 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
 :محاسبه نیاز آبشویی با استفاده از فرمول زیر -3

LR= (ECW×100)÷ (ECe × 5) – ECW)) 
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. شوري خاك در ناحیه ریشه ها می باشد تحمل بهحد آستانه   ECeشوري آب آبیاري و   ECWن معادلهکه در ای
  .این اعداد محاسبه شده است 12در جدول 

  
ها با آب آبیاري با در ناحیه ریشه) ECe(براي رسیدن به شوري مطلوب خاك ) بر حسب درصد(نیاز آبشویی  -12 جدول

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  

 
 ریاز کل آب مصرفی است که بایستی از داخل منطقه ریشه در خاك عبور کرده و به ز يکسر آبشویی درصد

خاك توسط  يشور. نفوذ کند تا از کاهش محصول به دلیل تجمع بیش از حد نمک جلوگیري شود شهیر يمنطقه
 يخاك در منطقه يشور نیانگیدو عامل م نیا بیترک. ردگییقرار م ریتحت تأث ییو کسر آبشو ياریآب آب يشور

 يهیناح یقسمت فوقان یکیخاك در نزد يشور. کندیم نیرا مع شهیر يهها در سرتاسر ناحینمک عیو توز شهیر
در . ردگییقرار م ییکسر آبشو ریتحت تأث ترنییاما در اعماق پا باشدیم ياریآب آب يشور يمنعکس کننده شهیر

 یفوقان هاياز قسمت شتریب یلیممکن است خ شهیر يهیناح یتحتان تخاك در قسم يکم، شور ییکسر آبشو
در زمان استفاده از  ن،یبنابرا. شودیکمتر م یخاك در قسمت تحتان يشور ،ییکسر آبشو شمحض افزایباشد؛ اما به

-به ینسبتاً باال خواهد بود ول ییبودن کسر آبشو نییپا طیدر شرا شهیر يهیناح نیانگیباال، م يبا شور ياریآب آب
  . ابدییکاهش م شهیر يهیناح يشور ییکسر آبشو شمحض افزای

صورت آب عبور کرده و به شهیر ياز منطقه طور واقعیاست که به ياریدر واقع همان درصد آب آب ییآبشو کسر
شوند، نه  یموجود در آب نه جذب سطح هايونی نکهیو ا طیبا فرض ماندگار بودن شرا. شودیشده خارج م زهکشی

  :بدست آورد زیربا معادله  توانیرا م) LF( ییجذب شوند کسر آبشو اهیگ لهیو انحالل شوند و نه به وس بیترس

퐿퐹 =
퐸퐶
퐸퐶

 

  .آب زهکش است يشور ECDو  ياریآب آب يشور ECIدر آن  که
و گیاهان زراعی  ها در درختان میوهههاي انباشته شده در ناحیه ریشبراي خارج کردن نمکبه هر بهرحال 

براي این کار . ها منتقل شوندخارج از ناحیه ریشهتر و یا ها به اعماق پایینبایستی  آبشویی انجام گرفته تا نمک
سیبی به گیاه آها به دلیل آبیاري سنگین و فعال نبودن ریشه. گیردانجام می اسفناجآبیاري سنگین قبل از کشت 

البته درصورت نیاز به استفاده مواد بهساز نیز بایستی . باشدالبته مزیت دیگر این امر کمتر بودن تبخیر آب می. نرسد
هاي سنگین باعث کاهش تولید و زیرا آبیاري سنگین در زمان گلدهی در خاك. قبل کشت انجام گیردبیاري در آبا 
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 استفاده از آب معمولی براي آبیاري قبل از کشت به منظورذکر این نکته ضروري است که . شودآسیب به گیاه می
  .دهدهاي با شوري باالتر در مراحل بعدي رشد را میاستفاده از آب ها به ما اجازهها از ناحیه ریشهخارج نمودن نمک

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

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

  .شوري دریافت کند
  استفاده از ارقام متحمل به شوري

براي بیان . باشندهاي مختلف و نیز بین ارقام مختلف میگیاهان داراي تحمل به شوري متفاوتی در بین گونه
-شود که به صورت زیر بیان میهافمن استفاده می -ها و ارقام مختلف معموال از منحنی ماستحمل به شوري گونه

  . شود
Y=100-B(ECe-A) 

  

است  ریشه که در حقیقت شوري ناحیه (dS/m)حد آستانه شوري Aتولید نسبی بر حسب درصد،  Yکه در آن  
 ECeدرصد کاهش نسبی تولید به ازاي افزایش شوري خاك و ( شیب خطB . 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 نیمه حساس می  .باشدمیدرصد  6/7دسی زیمنس بر متر، و شیب کاهش آن  2اسفناج معادل

  . باشد
آن را  ESPو  pHها، حضور سدیم باال در مقایسه با کلسیم در خاك :مدیریت حاصلخیزي خاك و بهسازها

اثرات مضر . گردداي در گیاه میافزایش داده و سبب کاهش نفوذپذیري آب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه
همانند (توان با استفاده از مواد بهساز که حاوي کلسیم ها را میفرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی خاكسدیم باال در 

در  +Ca2خاك  CaCO3اسیدها و یا مواد تولیدکننده اسید همانند اسید سولفوریک که با واکنش با . کاهش داد) گچ
  . نمایندمحلول خاك اضافه می

  
  تنش دمایی -10-2

. گیاهان فصل سرد و به عبارتی جزء گیاهان بسیار پر طاقت در برابر سرما و بسیار نور پسند استاین گیاه جزء 
بوده گراد دارا درجه سانتی 18-20بهترین رشد را در دماي . ارقام بهاره و تابستانه آن نیز به بازار ایران عرضه شده است

در . کندگراد زیر صفر را تحمل میدرجه سانتی 12تا دماهاي . اي داردگراد رشد آهستهدرجه سانتی 10در دماي  و
صورتیکه در شرایط سرد رشد کند و دماي هوا پایین باشد ضخامت برگ افزایش یافته و پهناي برگ و صافی سطح 

 زنندگراد جوانه میالزم به ذکر است که بذر هاي اسفناج حتی در دماي صفر درجه سانتی .کندبرگ کاهش پیدا می
  ).13 جدول(



                                                                                          39                                                                                                     گواهی شدهدستورالعمل تولید اسفناج 

 
  درصد جوانه زنی بذر اسفناج در دماهاي مختلف - 13جدول 

  )سانتی گراد( درجه حرارت  درصد جوانه زنی  تعداد روز تا سبز شدن
63  83  0  
23  96  10  
7  82  20  
5  30  30  
 -  0  35  

  
طول روز در صورتیکه . توان به طول روز، دما، میزان تابش و رطوبت خاك اشاره کرداز موارد موثر در گلدهی می

ها در صورتیکه اسفناج به گل رود، طعم برگ. گردد بلند، دماي هوا باال، رطوبت خاك کم باشد، گلدهی تسریع می
  . ندتند، رشد و نمو آنها کند و بوته هاي نر پس از مدتی خشک شده و از بین می رو

ی تا سنگین قابل کشت است بک و شنهائی با بافت سبه طوریکه درخاك. ها رشد می کنداسفناج در اکثر خاك
  .زنی بذر تاثیر داشته و در صورتی که دما باال باشد میزان جوانه زنی کاهش پیدا می کنددماي خاك بر میزان جوانه

جهت مدیریت عوامل محیطی و استفاده حداکثر از آن در جهت تولید محصول با کمیت و کیفیت حداکثري، 
لذا براي تولید در هر فصل و منطقه باید تاریخ کشت . بسیار مهم استتعیین تاریخ کشت مناسب و سازگاري رقم 

  . مناسب با شرایط رشدي و تحمل تنش ها رقم مورد نظر توصیه گردد
  

  شده گواهی محصول تولید منظور به آنها مدیریت و زاخسارت زنده عوامل  معرفی - 11
 هاي کنترل آنهافون آفات محصول در ایران و شیوه

   اسفناج سیاه شته
این شته  .کندمی تولید مثل و زنده زایی بکر زايبه صورت است که این شته  میزبان دوم گیاهیاسفناج به عنوان  

آلودگی به . گذراندمیها میزبان اول شمشاد یا ترشک برگ ها و جوانه گل وزمستان را به صورت تخم در حاشیه شاخه
 .)11شکل ( استاواخر تابستان که هوا خنک و بهاره کند اوایل میدوره از سال افزایش پیدا شته سیاه در دو 

 

  
  شته سیاه اسفناج  -11 شکل
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   اسفناج در شته مدیریت
 شوید و رازیانه نعناع، بومادران: ها مثلخودداري از کاشتن گیاهان جاذب شته ، 
 هاي به شدت آلوده حذف برگ 
 ها دهندگان شتهها بعنوان پرورشمبارزه با مورچه 
 ها کفشدوزك: استفاده از دشمنان طبیعی آفت نظیر(Ladybug) هاو بالتوري 
 کشسمپاشی با آزادیراکتین و صابون حشره  

 

  ها در ایران به تفکیک مناطق مختلف  هاي کنترل آن هاي مهم محصول و شیوهفهرست بیماري
است که باعث پیچیدگی  Peronospora farinosa f.SP.Spinaceae اسفناج سفیدك داخلییکی از امراض مهم 

قسمت باالي برگ زرد شده و در سطح زیرین برگ کپک . گردد و لوله شدن برگ و در نتیجه از بین رفتن بوته می
در اسکاتلند گزارش شده و در ایران در  1824قارچ عامل این بیماري اولین بار در سال . شودخاکستري مشاهده می

اگـر شـرایط آب و هـوایی بـراي     . ارشاد از مناطق گرگان و مازندران گزارش شده اسـت توسط شریف و  1345سال 
این بیماري در سال . بردفعالیت این قارچ مساعد باشد، ظرف مدت کوتاهی تمام محصول ارقام حساس را از بین می

هاي ح فوقانی برگدر این بیماري و در سط. در منطقه ورامین و گرمسار توسط اعتباریان مشاهده شده است 1368
در سطح تحتانی برگ درست مقابل این  ،شود که بتدریج زرد رنگ شده ظه میاي مالح هاي رنگ پریدهاسفناج لکه

-این بافت مخملی اجتماعی از کنیدیوفرما و کنیدي. شود ها پوشش مخملی به رنگ خاکستري تیره مشاهده میلکه
  .رود کامال از بین می در حالت شدید بیماري گیاه. باشدهاي قارچ می

 
 اسفناج داخلی سفیدك

در ادامه آلودگی، لکه ها . هاي نامنظم، رنگ پریده و زرد روشن است ها به شکل لکه ئم اولیه آلودگی روي برگعال
هاي آلوده، توده قارچی بنفش یا خاکستري  روي سطح زیرین برگ. شود یابد و برنزي رنگ و خشک می گسترش می

 شودها میها و ضایع شدن بوتهن برگموجب لوله شددر مواقعی که شدت بیماري باالست، . رنگ مشاهده کرد
  .)12 شکل(

  
  سفیدك داخلی اسفناج - 12 شکل
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 مدیریت سفیدك داخلی اسفناج

 استفاده از ارقام مقاوم  
 رعایت تناوب زراعی  
 ایجاد زهکشی مناسب در مزرعه  
 ها تنک کردن بوته  
 

 اسفناج  آنتراکنوز

هاي  سوخته قابل مشاهده است آلودگی هاي اسفناج به شکل لکه هاي گرد، کوچک و آب روي دو طرف برگ
این بیماري دیده شدن نقاط بسیار ریز سیاه  از مشخصات. شود ها می رفتن برگ  شدید باعث سوختگی کامل و از بین

 .)13 شکل( هاي برگی است  رنگ در وسط لکه
  

           
 اسفناج آنتراکنوز -13 شکل

  

 اسفناج مدیریت آنتراکنوز

 جتناب از آبیاري بارانیا 
 کاهش رطوبت اطراف گیاه از طریق افزایش زهکش خاك  
 کاشت بذور عاري از بیماري  
  در هزار در صورت وجود آلودگی و تکرار آن با فاصله دو هفته یک  5سمپاشی با نسبت  
  را فراهم سازید تا مقاومت گیاه در برابر ابتال ) حاصلخیزي ، آبیاري،آفتابگیر، زهکشی(بهترین شرایط رشد

  .به بیماریهاي گیاهی افزایش یابد
  
  اسفناج میري بوته

 بوته هاي آلوده به بیماري گیاهی اسفناج. شود، بیشتر است هایی از زمین که آب انباشته می بیماري در قسمت
هاي تازه نسبت به بیماري  حساسیت گیاهچه .اند آبیاري شدههایی شباهت دارند که بسیار میري اسفناج به بوته
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هاي آبسوخته و به رنگ  بیماري روي ریشه گیاهان آلوده به شکل زخم. بوته میري اسفناج بسیار باالست گیاهی

  .)14 شکل( شود اي یا مشکی دیده می قهوه
  

  
  اسفناج میري بوته - 14شکل      

  اسفناج میري مدیریت بوته
 تهویه افزایش و ها بوته بین فاصله افزایش  
 افزایش pH خاك  
 غیرمیزبان گیاهان با ساله شش تا چهار تناوب  
 خاك زهکش افزایش طریق از گیاه اطراف رطوبت کاهش  

  

 )مکانیکی مبارزه زراعی و سموم بیولوژیک، ،مالچ( هاي هرزهاي کنترل علفشیوه

هاي خسارت جادیهاي هرز باعث ادارد و رقابت با علف ینییپا اریهاي هرز تحمل بساسفناج نسبت به علف اهگی
 تیریمد. دهندیاسفناج را کاهش م کنواختیو رشد  یزنهاي هرز جوانهعلف. شودیم اهیگ نیدر ا یو کم یفیک

هاي تاکنون هیچ تحقیق علمی مصوبی در خصوص نوع علف. در ابتداي فصل انجام شود دیهاي هرز اسفناج باعلف
رل آنها در اسفناج در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بدلیل عدم تقاضاي بخش اجراي وزارت هرز و کنت

هاي هرز مزارع اسفناج جهاد کشاورزي انجام نشده است، ولی تحقیقات میدانی نشان داده است که مهمترین علف
  :عبارتند از

  
  

  هرز مزارع اسفناج ایران هاي علف ترینمهم -14جدول 
  محل انتشار  نام علمی  نام فارسی

  یکساله برگ  هرز پهن هاي علف
  همدان، مرکزي، البرز، آذربایجان شرقی، تهران   .Amaranthus spp  تاج خروس

  تهران، مرکزي، البرز، گیالن   ..Chenopodium album L  سلمه تره
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  هاکشعلف
باالي  نهیهز لیاست که اگرچه به دل یدست نیوجدر حال حاضر هاي هرز اسفناج روش کنترل علف نیترمهم

تحقیقات در این خصوص در دنیا نیز تاکنون عالوه،  به. باشدیاما هنوز متداول م ستیصرفه نبه بزرگ  یآن در اراض
است ممکن ها کشکاربرد برخی علفو اند را معرفی نکردهدر اسفناج  یهاي مورداسـتفاده صددرصد انتخابکشعلف

-علفضروري است تا  نیاسفناج شوند، بنابرا اهچهیرفتن گ نیاز ب یحت ایباعث کوتاه قدي، کلروزه و نکروزه شدن و 
به  یزراع اهیدر گ یهاي هرز شده و خسارت جانبعلف ییایدر کشت اسفناج باعث کاهش پومورد استفاده کش 

کشی که در مزارع ایران مرسوم و البته مورد لفکش ترفالن به عنوان عدر حال حاضر فقط علف. همراه نداشته باشد
  .شودها توصیه نمیکشرود و کاربرد سایر علفارزیابی علمی قرار نگرفته است بکار می

  
  مزارع اسفناج توصیه شده براي  کش علف -15 ولجد

 مقدار مصرف  فرموالسیون  محل عمل  نام تجاري  نام عمومی
  زمان مصرف  )هکتار(

  )برگ و باریک برك کش یکسالهپهن (دو منظوره 
  قبل از کشت و مخلوط با خاك  لیتر EC  2%48 بازدارنده تقسیم سلولی  ترفالن  تري فلورالین

  
   برداشت از پس و برداشت مدیریت - 12
  اسفناجهاي مرتبط با زمان رسیدگی شاخص -12-1

ندارد و با توجه به میزان رشد در محصوالت برگی برداشت محصول با موضوع رسیدگی فیزیولوژیک ارتباطی 
هاي تک چین معموال اسفناج را با در برداشت. شودمیها و تقاضا بازار زمان برداشت و نحوه برداشت مدیریت برگ

هاي چند چین پس از برداشت در برداشت. کنندتراکم بیشتر کشت و به مرور و با توجه به بازار اقدام به برداشت می
هاي اسفناج در زمان مناسب برداشت باید به طور  برگ. کننده جهت رشد مجدد و برداشت میمحصول اقدام به تغذی

 و دار و متورم و فاقد هر گونه آسیب خوردگی باشند ها به طور کلی آماس برگ. باشند) نه سبز زرد(یکنواخت سبز 
  .ها باشند ي برگ تر از لبه ها نیز کوتاه دمبرگ

 

  زمان برداشت
االمکان کامل شده باشد و از  هاى اسفناج باید حتى مان برداشت اسفناج کوتاه است، زیرا از یک طرف رشد برگز

گل رفته معموالً تلخ مزه  اسفناج به. گل رفتن آن تمام شده باشد طرف دیگر باید برداشت اسفناج قبل از شروع به
. برگه شده باشد 7تا  5سفناج وقتی است که گیاه مان برداشت از. استارزش  عنوان سبزى کامالً بى بوده و به

چین دیگري  نداگر بخواه. گیرد برداشت اسفناج با چاقوي تیغه بلند یا داس مخصوص از زیر آخرین برگ صورت می
دیگر، آن است که بوته را از روش . سطح خاك قطع شودباالي  متري ، ساقه باید از یکی دو سانتیندبرداشت کن

براي این کار زمین را آبیاري کرده، بعد از اینکه . کنند در ایران، معموالً به این گونه عمل می. نندک زمین خارج می
شوند، سپس  دیده حذف می هاي خشک و آسیب برگ. نمایند زمین گاورو شد، تمام گیاه را از زمین خارج می
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یا شبنم سنگین صورت گیرد، چون در این برداشت اسفناج نباید بعد از بارندگی . شوندمیبندي  هاي سالم بسته برگ

از برداشت شستشو  پساي که باید متذکر شد اینکه بعضی اسفناج را  نکته .ها کامالً شکننده هستند حالت برگ
این کار اگر . دهد؛ لذا از این کار بپرهیزید دهند که این کار به پوسیده شدن برگ اسفناج سرعت بیشتري می می

  .ش نزدیک باشد، اشکال چندانی نداردمحل تولید تا مکان فرو
 
    نکات و عوامل حین برداشت  - 12-2

هاي مکانیکی است که در طول عملیات برداشت و پس از آن عامل اصلی ضایعات پس از برداشت اسفناج، آسیب
ی و برداشت اسفناج به دو روش دست. بنابراین مرحله برداشت نیاز به مالحظه و دقت فراوانی دارد. دهدرخ می

   .شودماشینی انجام می
  

  برداشت دستی اسفناج -الف
  . شودبه طور معمول اسفناج به صورت دستی برداشت می

  مالحظات مرحله برداشت دستی   
انجام اقدامات مناسب اگر در برداشت اسفناج از چاقو یا داس براي برش ساقه از سطح خاك استفاده شود،  -1

از طریق تماس محل برش با خاك زا براي انسان  عوامل بیماريکه باعث کاهش، کنترل یا از بین بردن احتمال ورود 
براي مثال بهداشت مداوم چاقو، عدم تماس سطوح برش ( ، ضروري استشود در مرحله برداشت و پس از آن می

هاي اختصاصی براي  ، استفاده از پوشش بندي ت بهداشت ظروف بستهپس از برداشت با خاك، رعای اسفناجهاي  بوته
  ).ها و غیره بندي درون بسته اسفناج
 . بندي روي یکدیگر جلوگیري از قرار دادن سبدهاي بسته -2
هایی که عالیم  زا به ویژه بیماري رعایت بهداشت فردي کارگران به منظور پیشگیري از انتقال عوامل بیماري -3

  .خاصی ندارد
ها، استفاده از دستکش در حین کار، استفاده  شستشوي مناسب و موثر دستوزش کارکنان در خصوص آم -4

 .هاي بالقوه هاي بهداشتی براي کاهش، کنترل و یا از بین بردن آلودگی اجباري از سرویس
ممنوعیت خوردن، نوشیدن و یا سیگار کشیدن در مجاورت محصول برداشت نشده به منظور کاهش احتمال  -5

  .ها به محصول تقال آلودگیان
محل استقرار . ها هاي بهداشتی کارگران مزرعه و امکانات شستشوي دست سازي طراحی سرویسبهینه -6

احتمال  رسی کارگران به امکانات بهداشتی،اي باشد که ضمن به حداکثر رساندن دست هاي بهداشتی به گونه سرویس
  .منبعی براي آلودگی محصول به حداقل رسانده شود

  .هاي بهداشتی تعمیر و نگهداري مداوم تجهیزات سرویس -7
  .شوند وجود امکاناتی براي نگهداري تجهیزات بهداشتی در زمانی که استفاده نمی -8
هاي بهداشتی به طوري که تمیز کردن و پاکسازي کامل و مداوم سطوح در تماس با  ها و گزینه ایجاد سیاست -9

  .)توانند به راحتی تمیز و پاکسازي شوند استفاده از چاقوهایی که میبه عنوان مثال، (کنند  محصول را تسهیل می
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هاي برگی که داراي هر گونه عالئم آشکار خرابی به علت  یا سبزي اسفناجبه حداقل رساندن برداشت  -10

 .هاي فاسد یا غیر قابل استفاده حذف شوند قسمت بهتر است. احتمال فساد و آسیب دارند
  

  اسفناج برداشت ماشینی -ب
شامل ماشینی  برداشت. شوندها از قسمت پایین برش داده میي برش برگدر برداشت ماشینی اسفناج با کمک تیغه

براي آن  عملیات برداشت ماشینی بیشتر. شود را شامل می اسفناجکلیه تجهیزات برداشت و کمکی در برداشت براي 
روي آنها ...) مانند خشک کردن، منجمد کردن و (شود که مراحل بعدي فرآوري قسمت از محصول استفاده می

 .شوداعمال می

  مالحظات برداشت ماشینی  
، کند اي امکان افزایش سطح تماس با محصول را فراهم می برداشت مکانیکی یا ماشینی به طور فزایندهاز آنجا که 

   .مالحظات زیر ضروري است
زاهاي بالقوه براي انسان در سطح برش  انجام اقدامات مناسب که باعث کاهش، کنترل یا حذف بیماري -1

  .شود در طول و پس از عملیات برداشت مکانیکی می اسفناج
شود، اطمینان حاصل شود که  هاي ضداکسنده روي سطوح برش استفاده  اگر شستشوي مجدد یا محلول -2

  .آنها خود منبع آلودگی نباشند
و برنامه بهداشتی  هاي عملیاتی استاندارد بهداشت میز و بهداشتی کردن مکرر تجهیزات با توسعه روشت -3

  .هاي برداشت براي ماشین
  . هاي تایید کننده تمیزي براي برداشت تجهیزات ارزیابی استفاده از روش -4
ود تا پتانسیل عملیات تمیز کردن و ضدعفونی کردن تجهیزات جدا از محصول و سایر تجهیزات انجام ش -5

  .آلودگی متقابل کاهش یابد
  .کند شوند، کم می هایی که آلوده شدن وسایل را در زمانی که مصرف نمی نگهداري تجهیزات و کنترل روش -6
جایی،  هاي مناسب تمیزکردن و پاکسازي تجهیزاتی که در زمان ذخیره سازي یا جابه توسعه و اجراي روش -٧

براي مثال سطوح در تماس محصول ممکن است شامل وسایل حمل و . استسطوح آنها با سطح محصول در تماس 
 . نقل، تسمه نقاله و غیره باشد

 

  جایی از مزرعهحمل و نقل و جابه

  :در هنگام حمل محصول از مزرعه باید به نکات زیر توجه کرد
داشت و از پر کردن بیش ها درون وسیله نقلیه توجه در هنگام حمل و نقل باید به نحوه چیدن و ارتفاع بسته -

 .از حد وسیله حمل و نقل اجتناب نمود
 .کنداستفاده از سایبان یا روکش در وسیله نقلیه به کاهش تبخیر آب از سطح محصول کمک می -
تر جایی آسانسانتی متر بین روکش قسمت بار ماشین و محصول سبب تهویه و جابه 10وجود فضایی حدود  -

 .شودهوا می
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  ها در محصولالیندهوضعیت آ -12-3
ها تهیه و مورد تجزیه قرار براي اندازه گیري آالینده اسفناج هايهمزمان با برداشت محصول الزم است تا نمونه

  . در جدول زیر آنالیزهاي مورد نیاز آمده است. گیرد
   

  آنالیزهاي مورد نیاز کاهو براي محصوالت گواهی شده -16جدول 

 توضیحات تواتر اندام برداري زمان نمونه نوع آنالیز ردیف

1 
  نیترات
  نیترات

  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  بخش خوراکی
 بخش خوراکی

  هرساله
 هر ساله

با هدف کنترل حد مجاز آالینده ها در 
 محصول

2 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
 اندام خوراکی

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

با هدف کنترل حد مجاز آالینده ها در 
 محصول

  
  اسفناج تبرداش از پس مدیریت - 13

  سرد کردن پس از برداشت اسفناج -13-1 
) از مقدار مناسب براي نگهداري آنباالتر (اسفناج محصولی بسیار فسادپذیر است و در مجاورت با دماهاي باال 

هاي برگی نسبت سطح به وزن محصول باال است، نرخ تنفس از آنجا که در اسفناج و دیگر سبزي. شودزرد رنگ می
. ها جلوگیري شودباالیی نیز دارد و بهتر است بالفاصله پس از برداشت سرد شود تا از افت وزنی و چروکیدگی برگ

-هاي سرد کردن تحت خأل یا با هواي سرد به خوبی کاهش داده میز برداشت، با روشدماي محصول اسفناج پس ا
  . شود

مزایاي . ها بکار بردسبزيتوان آن را براي سرد کردن تبخیري سریع است که می روشسرد کردن تحت خال یک 
 و حصولمبهبود عمر مفید  ،جویی انرژيصرفه ،تر کردن زمان فرآیندکننده تحت خال شامل کوتاهاستفاده از خنک

 30تا  20گراد در مدت درجه سانتی 2تا  1توان محصول را در دماي با این روش می. استکیفیت و ایمنی آن 
  . دقیقه به صورت یکنواخت خنک کرد

  اسفناجمالحظات مرحله سرد کردن 
 .زاي انسانی باشد بیماريتحت خال باید فاقد عوامل یا کننده با آب هاي سرد آب مورد استفاده در سیستم )1
اگر آب . کننده باید فقط یک مرتبه مورد استفاده قرار گیرندهاي خنک آب مورد استفاده در این سیستم )2
کننده به اندازه کافی و ها دوبار مورد استفاده قرار گیرد باید با کمک مواد ضدعفونی کننده در این سیستمخنک

 .یابدکنترل شده احتمال آلودگی متقابل کاهش 



                                                                                          47                                                                                                     گواهی شدهدستورالعمل تولید اسفناج 

 
تا اطمینان حاصل شود که احتمال آلودگی  کننده باید به طور مرتب تمیز و بهداشتی شوندتجهیزات خنک )3

 .رسیده است به حداقل 
 .هاي برگی هستند سبزيدیگر و  اسفناجتمیز کردن مکرر و کامل تجهیزات و سطوحی که در تماس با  )4
 .ودگی به مزرعهکننده براي جلوگیري از برگشت آل ارزیابی تاسیسات خنک )5
 .انسان اجرا شود زا درعوامل بیماريهاي کنترل آفات باید به منظور کاهش پتانسیل شیوع  روش )6
هاي قرار داده شده  براي مثال پالت(سازي محصول نباید آلودگی متقابل را تسهیل کند  قرار دادن و ذخیره )7

 .)ي هاي حاوي محصول یخ نزده و غیرهبنددر باالي مخازن، ظروف یخ زده قرار داده شده در باالي بسته
 .هاي مجاور منتقل نشود از مزرعه  آلودگی عوامل انجام اقدامات ضروري تا )8
  .هاي الزم را دیده باشنداطمینان از این که کارکنان به طور منظم در مورد ایمنی و بهداشت آموزش  ) 9

  
  بندي اسفناجبسته -13-2

، آفت زدههاي بندي برگهنگام بسته. هاي مختلف ارائه نمودتوان در بسته بندياسفناج را بر اساس نیاز بازار می 
ها ها را داخل جعبه قرار داده و جعبهتوان بستهبندي میپس از بسته. ها را باید حذف کردزرد و پالسیده پایین بوته

  . از فشار دادن محصول دسته شده درون جعبه باید خوداري شود. را پوشش نمود
بندي بدین بستهاستفاده کرد و روش  )کارتن(هاي مقوایی جعبهتوان از بندي اولیه محصول میبراي بسته

 10بندي اسفناج بهتر است کمتر از وزن بسته. گیرند قرار ها مقابل یکدیگرها روي هم وبرگترتیب است که ریشه
  .هاي مکانیکی شودکمتر متحمل آسیبجایی باشد و کیلوگرم باشد تا به آسانی قابل حمل و نقل و جابه

  
  براي ارسال به بازار یا نگهداري در انباراسفناج بندي  هاي بسته ویژگی

بسته باید . بندي شوند تا محصول را به خوبی محافظت کنندهاي برگی باید به شکلی بسته و سبزي اسفناج
نقل و وبودن را داشته باشد تا براي حملهایی نظیر کیفیت، بهداشتی بودن، تهویه و مشخصات مقاوم  ویژگی

. بسته باید فاقد هر نوع مواد خارجی و بو باشد. جایی مناسب باشد و محصول را ازهر گونه صدمات حفظ کند جابه
و تمیز باشد و کیفیت آن به شکلی باشد تا مانع هر نوع آسیب ) دست اول(مواد مورد استفاده براي بسته باید نو 

محتویات هر بسته باید یکنواخت باشد و حاوي محصول از یک منشا، کیفیت و . ی به محصول شوددرونی یا بیرون
  :بندي محصول رعایت نکات زیر ضروري استدر زمان بستهبنابراین  .اندازه باشد

 .بندي و مرطوب نگه داشتن کف آن جهت افزایش رطوبتخنک بودن محل مورد استفاده جهت بسته -
 .ل بسته بنديتمیز و مرتب بودن مح -
 .هاي کارکنان و تمیز بودن لباس آنهاشستشوي دست -
 .کم کردن مسافت جابجایی و حمل و نقل محصول -

  .استفاده از ظروف با تهویه مناسب جهت جلوگیري از آسیب دیدن محصول
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  اي و نهایی اسفناجمزرعه بندي مالحظات بسته

گیرند باید تمیز باشند و به روش  که در مزرعه مورد استفاده قرار می) جعبه یا سبد(بندي  کلیه وسایل بسته -1
بندي، به روش بهداشتی نگهداري و حمل و نقل  اگر پس از استفاده وسایل بسته. جا و حمل شوند تمیزي نیز جابه

 . نشده و مجدد استفاده شوند احتمال آلودگی وجود دارد
 .اي بندي مزرعه نقل براي استفاده مجدد وسایل بستهوهاي مناسب تمیز کردن، نگهداري و حمل روشتوسعه  - 2
 .ها اي و عدم استفاده مجدد از این پوشش بندي مزرعه هایی درون وسایل بسته استفاده از پوشش  -3
هاي برگی براي کاهش، کنترل  سبزياسفناج و بندي  تالش براي استفاده از ظروف یکبار مصرف در بسته -4

 . ها از محصول یا حذف آلودگی
 .جلوگیري از استفاده از ظروفی که آثار ناشی از آفات روي آنها باشد -5

 

  نیزبرچسب - 13-3
کننده نهایی است براي مثال در مورد به طور واضح برچسب محصوالت براي جلوگیري از سردرگمی مصرف

 . ه شستن قبل از مصرف دارد یا خیرکه آیا این محصول نیاز ب این

زنی استفاده از مواد بویژه کاغذ یا بر چسب مطابق با مشخصات تجاري مجاز است به شرطی که چاپ یا بر چسب
  . با جوهر یا چسب غیر سمی انجام شود

  .شود زنی میهاي زیر بر چسب هر بسته بر اساس ویژگی
 .  نام محصول مطابق با نام واریته یا نوع تجاري آن -1
 .منشا محصول -2
 . نام کشور یا منطقه و بخشی که محصول در آن تولید شده است -3

هاي قابل فهم و منطقی بیان شوند به طوري که اندازه حروف در حدي باشد تا به  اطالعات تجاري باید با نام
. اند و تا پایان زمان استفاده یا مصرف در یک شرایط نرمال باقی بماندکننده اجازه دهد در یک نگاه آن را بخومصرف

 :اند از اطالعات تجاري عبارت
کننده، نام واریته یا نوع تجاري آن، ، نام و آدرس تولید)در صورت وجود(وزن به کیلوگرم، کالس کیفیت محصول 

  .در آنجا تولید شده است محصولمنطقه یا مکانی که 
  

  اسفناج در انبار نگهداري -13-4
اسفناج پس از برداشت، محصولی زنده است و مقدار زیادي آب دارد که همین امر باعث حساس شدن محصول 

شود، این عوامل ضایع ها میها و قارچنسبت به پژمردگی، چروکیدگی، آسیب دیدگی و فساد ناشی از هجوم باکتري
موجود در محصول در مرحله پس از برداشت از جمله نگهداري بنابراین حفظ آب . بخشندشدن محصول را سرعت می

دماي مناسب براي نگهداري اسفناج در انبار، دماي صفر درجه سلسیوس با رطوبت . در انبار داراي اهمیت زیادي است
ر د. روز نگهداري کرد 18تا  14توان براي مدت در این شرایط اسفناج را می. است) و حتی باالتر(درصد  95نسبی 

  .تري هم قابلیت نگهداري داردهاي طوالنیهاي مکانیکی کمی داشته باشد تا مدت زمانصورتی که اسفناج آسیب
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 جاییحمل و نقل و جابه -13-5

مسیرهاي  ،ها و انبارها کنندههاي برگی تازه حمل و نقل مستقیم یا غیرمستقیم از طریق توزیع براي سبزي
هر مرحله از هر مسیر باید به منظور کاهش، . کنند کننده نهایی، طی میبسیاري را براي رسیدن به دست مصرف

  .ها مدیریت شود کنترل و یا از بین بردن خطر آلودگی
  جاییهبمالحظات مرحله حمل و نقل و جا 

 .هستندهاي برگی تازه در تریلرهایی که تمیز و بهداشتی  بزيسحمل و نقل  -1
هاي برگی تازه باید  و سبزياسفناج . بندي و تریلرها هاي بازرسی و ارزیابی ظروف بسته پیاده سازي برنامه -2

جایی و حمل  بندي و حمل و نقل شوند که تمیز و بهداشتی باشند و ایمنی محصول در طول جابه در ظروفی بسته
شرایط ظروف و تریلر، پاکیزگی : اند از رند عبارتمواردي که ممکن است مورد ارزیابی قرار گی. و نقل حفظ شود

 ). نبود هر گونه سوراخ یا آسیب دیدگی در دیوارها و کف یا سقف تریلر(کلی دیوارها و کف، شرایط ساختاري خوب 
 .نبود بوي هاي غیر معمول یا نامطبوع در وسایل حمل و نقل -3
 .هاي برگی قل و جابه جایی سبزيو نکننده در حملاستفاده کانتینرهاي مجهز به سیستم خنک  -4
 .و نقل و جابه جایی تا خود منبعی براي آلودگی محصول نباشدکننده در زمان حملتوجه به سیستم خنک -5
هاي برگی محصوالتی بسیار  و سبزي اسفناجاز آنجا که . جایی کنترل دما در طول مسیر حمل و نقل و جابه -6

. ر طول مسیر توزیع، براي حفظ کیفیت محصول بسیار مهم استفسادپذیر هستند، کنترل درجه حرارت مناسب د
توان با پانچ کردن بسته با نفوذ پروب دماسنج یا قرار دادن پروب دماسنج بین دو  نظارت بر دماي محصول را می

ین اي که پروب دماسنج در آن نفوذ کرده است، باید از ب باید توجه داشت هر گونه محصول یا بسته. بسته انجام داد
  .برود

  
  فرایندهاي موثر در مدیریت پس از برداشت اسفناج  -13-6

تنفس براي . بر اثر تنفس، قند و نشاسته موجود در گیاهان به حرارت، آب و دي اکسید کربن تبدیل می شود
تنفس موجب کاهش ارزش غذایی، . زنده ماندن بافت ضروري است، ولی پس از برداشت می بایست کاهش یابد

با افزایش دما تنفس افزایش و . کندمیزان تنفس در هر محصول فرق می. شودطعم و بافت محصول میوزن، 
همین امر ضرورت داشتن زنجیره سرد در عملیات پس از . یابدبرعکس با کاهش دما میزان تنفس کاهش می

  .دهدبرداشت اسفناج را نشان می
  تولید گاز اتیلن -الف

- ها میکه باعث تحریک و تنظیم رشد گیاه شده و موجب رسیدگی بهتر میوهاتیلن یک هورمون گیاهی است 
تولید زیاد گاز اتیلن براي نگهداري محصوالت مضر است و محصوالتی مانند سیب، گالبی، گرمک، گوجه و . شود

موجود  تواند سبب خسارت به خود محصول یا دیگر محصوالتکنند که این امر میمقدار زیادي اتیلن تولید می... 
اسفناج یکی از گیاهان حساس به اتیلن است که باال بودن مقدار گاز اتیلن در محیط باعث زردي . در انبار شود
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شود می توان به احتراق خودرو، از جمله شرایطی که باعث تولید بیشتر اتیلن می. شودمحصول و خرابی آن می

  . کی در معرض اشعه ماورا بنفش را اشاره نمودزخمی شدن محصول، افزایش دما و قرار گرفتن مواد پالستی
  تعرق -ب

تبخیر آب از گیاه منجر به پژمردگی، چروکیدگی و نرم . دهدها را آب تشکیل میها و سبزيدرصد میو 80-95
بندي به تعرق را به وسیله افزایش رطوبت، کاهش دما، جریان هوا و استفاده از بسته. شدن محصوالت می شود

  .محصول می توان کاهش داد عنوان محافظ
  دیگر فرآیندها -ج

 .که اسفناج به این آسیب نیمه حساس است) یخ زدگی و انجماد(خسارت دمایی  -
جایی مانند لهیدگی، پارگی و زخمی شدن که علت اصلی خسارت فیزیکی ناشی از حمل و نقل و جابه -

 .ضایعات پس از برداشت اسفناج است
که سبب ضایع شدن و افت قابلیت مصرف و بازار پسندي ) هاها و قارچيناشی از رشد باکتر(بیماري ها  -

 .شوداسفناج می
  . مالحظاتی که در مرحله پس از برداشت اسفناج رعایت آنها ضروري است

  .ترین زمان روز براي کم کردن تنفس محصول انجام شودبرداشت اسفناج تا حد امکان در خنک -1
غیر ضروري به وسیله انسان یا ...) کردن، خرد کردن، لهیدگی و  زخمی(از هر گونه آسیب مکانیکی  -2

  .تجهیزات خودداري شود
محصول پس از برداشت از مزرعه در سایه یا مکانی خنک نگهداري شود تا از افت وزنی ناشی از هدر رفت  - 3

پوشانده شود تا کننده نور خورشید آوري محصول از مزرعه با پد منعکسآب جلوگیري شود یا ظروف جمع
هاي برگی حتی یک براي سبزي. گرماي ناشی از آن را کاهش داده و سبب کاهش هدر رفت آب محصول شود

  .ساعت باقی ماندن در مجاورت آفتاب نیز زمان طوالنی است
هاي سرد کردن در صورت امکان، محصول در اسرع وقت به محل نگهداري سرد منتقل شود یا با روش -4 

   .شت خنک شودپس از بردا
 .از درهم آمیختن محصول آسیب دیده و داراي عالیم پوسیدگی با محصول با کیفیت جلوگیري شود - 4
 .بندي و حمل و نقل تمیز براي محصول استفاده شوددر صورت امکان فقط از ظروف بسته - 5
ظ شده، هر چه از زنجیره سرد در مراحل پس از برداشت اسفناج استفاده شود، کیفیت محصول بهتر حف  - 6

 . ها در آنها کمتر استها و باکتريضایعات ناشی از تنفس و حمله قارچ
  
  زیستی محیط مالحظات و هاتوصیه – 14

  دستورالعمل خرید، مصرف، ذخیره سم توسط کشاورزان
 .پیش از خرید سم، نوع آفت محصول خود را شناسایی نمایید -

 .نماییدسموم را فقط به میزان مورد نیاز خریداري  -
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  . هاي سم درج شده است، توجه نمایید در زمان خرید سم به تاریخ مصرف سموم که بر روي برچسب قوطی -
 .هاي مبارزه تلفیقی آفات استفاده نمایید براي کاهش مصرف سم از روش -

هاي خالی نوشابه،  ها به بطري اند را خریداري نمایید و از انتقال آن هایی که در ظروف اصلی پلمپ شده آفت کش
  . ها اجتناب شود ها و بویژه ظروف خالی دیگر آفت کش هاي پالستیکی کوچک، قوطی کیسه

 .هاي سم در زمان خریداري خودداري نمایید از تکان دادن بشکه -

نی خریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر قابل سموم را به میزا -
 .مالحظه آن خودداري شود

 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -

 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -

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 ها در مقابل ترشحات و ذرات حاصل از انتقال آفت براي محافظت از چشم -
  . ستفاده نمودباید از عینک ایمنی و یا محافظ صورت ا

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 شود  هاي پودري باید توسط ماسک کش دهان و بینی در زمان کارکردن با آفت -
پوشانند و  هاي مخصوص که نیمی از صورت را می همچنین ماسک. وندها پس از استفاده دور انداخته ش و ماسک

  .باشند نیز باید در دسترس باشد داراي صافی بخارات مواد آلی 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 ی اتیلن میشوند و نوع قابل دفع آن از جنس پل ساخته می
  . پیشبند نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطور مستمر پارگی یا سوراخ بودن آن بازرسی گردد. بپوشاند

یمیایی در هنگام تخلیه یا انتقال ماده از یک ظرف به ظـرف دیگـر بایـد از دسـتکش مقـاوم در برابـر مـواد شـ         -
ها باید کامالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی بـراي برداشـتن ظـروف     دستکش. استفاده کرد

  .ها باید به اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشاند آن. برخودار باشد
و سپس داخـل و بیـرون دسـتکش     ها خارج 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 لباس محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفت -
  .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
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 .هاي سم خودداري نمایید از ریختن مواد غذایی، آب و سوخت در ظروف و قوطی -

 .سموم را پیش از پایان عمر مفید آن استفاده نمایید -

به همراه سایر البسه منزل خودداري نموده و از مواد شوینده، دستکش و هاي آلوده به سم  از شستشوي لباس -
 .آب گرم براي شستشوي آنها استفاده نمایید

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید -

 .از تماس مستقیم با سم خودداري کنید -

 .یزیدپاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات بپره در زمان سم -

از مصرف سموم موجود در انبار که احتمال دارد قبل از تاریخ انقضاء غیر قابل استفاده و کهنه شوند، جلوگیري  -
 .نمایید

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید  -

  .پس از مصرف سم بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو دهید -
 .انجام گیرد شستشو باید دقیق -

 .هاي دیگر شسته شود هاي آلوده به سم نباید به همراه لباس لباس -

 .و آبگرم استفاده شود  در هنگام شستشو حتما از دستکش -

 .هاي شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند  لباس -

آلودگی آن به سادگی وجود ندارد، هاي غلیظ است و امکان رفع  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 -

 .ها را باید در محل امن و دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار داد کشآفت -

 .غذایی نگهداري شودها بایستی به دور از مواد  کشآفت -

 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند کشآفت -

 .ها را نباید در محوطه اتاقهاي نشیمن و خواب قرار داد کشآفت -

توانند قابل استفاده باشند را نسبت به محصوالت جدید  تر که می در انبارهاي نگهداري سم محصوالت قدیمی -
 .بندي نمایید اولویت

  ل جابجایی ظروف به منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت و پاش احتمالیحداق -
  .نگهداري در محوطه سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید -

  

  امحاء ظروف سم و کود  
 .هاي خالی سم وکود خودداري نمایید از دفن کردن قوطی -
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 .نماییدهاي خالی سموم  وکود خودداري  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  تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی سموم و کود جمع -
 .وانات قرار نگیرنددسترس افراد غیرمجاز و حی

 .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 هاي سموم و کود ، ظروف خالی و اشیاي آلوده به آفت کش 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 روف حاوي آفتظ -
 .عرضه کنندگان سم و کود تحویل داده شود

کش فنوکسی اسید خودداري نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق آن  هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -
 .ت کشاورزي اثرات سویی خواهد داشتدر دراز مدت بر روي محصوال

 .اي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سوراخ شوند و سپس ارسال شوند ظروف شیشه -
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انتشارات دانشگاه ). چاپ چهارم(ها  هاي مبارزه با آن و روش هاي سبزي و صیفی بیماري. 1387. ر.عتباریان، حا
 .تهران

  دانشگاه شهید چمران. اصالح نباتات .1376.ب ، اهدائی
مرکـز تحقیقـات   . گـزارش نهـایی  . تهیه توده پیشرفته اسفناج ورامین به روش انتخاب توده اي. 1383. ر.ایمانی، م

  )استان تهران(کشاورزي ورامین 
حوزه ترویج و  کمیته انتشارات فنی. مدیریت کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي. 1386. و  مرادي، ب. بهبهانی، ل

  نظام بهره داري خوزستان،  
  .اصفهان،انتشارات اشرفی  ).چاپ اول(هاي گیاهان زراعی ایران  بیماري. 1369. بهداد، ا
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  .همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا). چاپ پنجم(آفات سبزي و صیفی ایران . 1391.خانجانی، م
–اعت هاي بزرگ گیاهان زر–گیاه شناسی کاربردي براي کشاورزي و منابع طبیعی کتاب اول . 1365 .م، طباطبائی

  انتشارات جهاد دانشگاهی گیاهپزشکی کاربردي براي کشاورزي و منابع طبیعی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
ارقام سبزي اصالح شده در استان خوزستان و نحوه بذر گیري سبزیجات موسسه تحقیقات اصالح  .1350 .م، کاشانی

  و تهیه نهال و بذر
  ر اصالح شده سبزي، اداره کل بررسیهاي باغبانی راهنماي بذو .1354. ه، گلسرخی

معاونت ترویج سازمان تحقیقات، . کاهش ضایعات پس از برداشت در میوه ها و سبزي ها. 1396. گلشن تفتی، ا
  . نشر آموزش کشاورزي. آموزش و ترویج کشاورزي

مطالعات حفاظت  .)Spinaciaoleracea( جهاي هرز اسفنا کنترل شیمیایی علف. 1394 .ح، ثابت زنگنهو . ، عمدحج
  .4شماره  29ن، جلد گیاها

  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد) ترجمه(تولید بذر سبزیجات  .1374. ، تتهرانی فر علی ،.م ،ناصري
انتشارات دانشگاه ). چاپ اول(ها  هاي مبارزه با آن هاي سبزي و صیفی و روش کتاب بیماري. 1384. ع.نیا، س الهی
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  هاپیوست
  برخی تعاریف مورد نیاز  - 1پیوست 

ماحصل فرایندهایی است که در اثر گذشت زمان معین بر حسب نوع محصول در باغ، مزرعه،  :اورزيشمحصول ک
  آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت گلخانه و یا مکان خاص تولید بدست می

هاي گرمسیري اي، میوهجات گلخانهمحصوالت باغی شامل انواع سبزیجات و صیفی .باشدخوراکی میاي و قارچ گلخانه
. باشداي و قارچ خوراکی میریزها، گیاهان دارویی، گلخانههاي معتدله، سردسیري و خشک، دانهو نیمه گرمسیري، میوه

اي، اي، گیاهان ریشهروغنی، گیاهان علوفه هايهاي غالت، حبوبات، دانهمحصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه
  . باشداي، گیاهان قندي میگیاهان لیفی، گیاهان غده

شود که اجازه استفاده از آن، توسط به نشانی گفته می: ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده 
استانداردهاي ملی دستورالعمل  بر اساس فرایندهاي تعریف شده در دستورالعمل واستاندارد ملی ایران سازمان 

-ها در محصوالت کشاورزي به متقاضی داده مییندهصدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آاال
  .شود

) هاي(شود که عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعیین شده در استاندارداي از مواد گفته میبه دسته :هاآالینده
-ها، نیترات، فلزات سنگین، مایکوتوکسینکشباقیمانده آفت: این مواد شامل. کننده مضر استمصرفملی مربوط، براي 

شود و برخی تنظیم کننده هاي محیطی استفاده میو موادي که براي مقابله با تنش) هاي قارچیسموم و زهرآبه(ها 
  .باشندمی

که براي کنترل جمعیت و کاهش زیان ناشی از  شودبه ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می: هاآفت کش
  ).کش و غیرهکش، حشرهکش، علفقارچ: مانند(شود، زاي زنده استفاده میعوامل خسارت

غذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش  شود که براي تأمین عناصربه ترکیبات شیمیایی گفته می: کود شیمیایی
  ).مانند کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه(رود، ح به کار میراندمان تولید محصوالت کشاورزي در واحد سط

شود که براي سالمتی انسان و دام زیان بار بوده و اکثراً داراي جرم اتمی به عناصري گفته می: فلزات سنگین 
م، مانند سرب، قلع، کادمیو(ذکر شده است  12968باشند و حد مجاز آنها در استاندارد ملی ایران شماره باالیی می

  ).   آرسنیک و جیوه
ها است و در شرایط ویژه شود که حاصل فعالیت بیولوژیکی برخی از قارچبه سمومی گفته می: هامایکوتوکسین

ها، اکراتوکسین، زیرالنون، داکسی نی مانند آفالتوکسین(باشد، ایجاد شده و براي سالمت انسان و دام زیان بار می
 ...).والنول و

هاي هاي گیاهی که بر اساس دستورالعملهاي تشخیص آفات و بیماريبه آزمایشگاه: گیاهپزشکیکلینیک 
صادره از سوي سازمان حفظ نباتات، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان تأیید صالحیت شده و از سازمان نظام 

  .شودمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، پروانه دریافت کرده باشند، گفته می
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سیس أشود که مطابق با قانون اجازه تبه آزمایشگاهی گفته می :اسی و تجزیه خاك و گیاهآزمایشگاه خاکشن

ایجاد شده و وظیفه تجزیه خاك، آب و گیاه و تعیین مقدار کود  1371هاي تجزیه خاك و گیاه در سال آزمایشگاه
  . عهده دارد هاي وزارت جهاد کشاورزي را برمورد نیاز بر اساس دستورالعمل

واحدي است مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزي که بر  :دمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزيشرکت خ
هاي الزم  در زمینه هاي میدانی و یا با استفاده از تجارب کارشناسی، توصیهها و یا بررسیاساس نتایج آزمایش

-هاي گیاهپزشکی، آزمایشگاهنیکفهرست کلی. مدیریت و نحوه بهره برداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دهد
ید وزارت أیهاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي مورد تاي خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه و شرکته

 . شودجهاد کشاورزي، همه ساله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم می

مسئولیت کنترل کیفیت فرآیند و شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و : مدیر کنترل کیفیت
باشد و طبق آیین نامه تأیید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت مصوب دار میمحصول کشاورزي را عهده

تواند مدیر کنترل کیفیت می. باشدمی داراي پروانه فعالیتید صالحیت شده و أیسازمان ملی استاندارد ایران، ت
یدیه صالحیت فنی در حوزه محصوالت أیفرد معرفی شده باید ت. او معرفی شودشخص متقاضی باشد و یا توسط 
ضمناً نحوه . ها را از سازمان جهاد کشاورزي استان اخذ و به اداره کل ارائه نمایدکشاورزي داراي حد مجاز آالینده

  .خواهد شد احراز صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ
مدیر / مدیر آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه/ پزشکی تواند، مدیر کلینیک گیاه مدیر کنترل کیفیت می

  . شرکت خدمات مشاوره فنی، باشد
نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی تأیید شخصیت حقوقی است که داراي گواهی: شرکت بازرسی کننده

  .صالحیت، باشد
آزمایشگاهی است که داراي تأییدیه از سازمان و یا گواهی نامه تأیید : تأیید صالحیت شده آزمایشگاه

  .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

  . شودگفته می براي فعالیت متقاضی، ذیصالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي
هاي  رویکردي جامع نگر در کشاورزي با هدف توازن و تعادل تولید با جنبه: ICM(1(محصول مدیریت تلفیقی 

اقتصادي و محیط زیستی، توسط ترکیبی از اقدامات ازجمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب، استفاده 
  .  باشد می... ) سموم، کود و سوخت و (ها  درست از نهاده

تولیدي و محصول کشاورزي است که توسط سازمان جهاد کشاورزي کد شناسایی واحد : کد شناسایی محصول
تولید در سطح  أکننده، محصول، کلینیک، آزمایشگاه، شرکت، مبد شود و بر اساس آن مشخصات تولیداستان صادر می

  .باشدو به منزله تأییدیه سازمان جهاد کشاورزي استان می دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است
  .باشدکشاورز می/واحد تولیدي/ شامل بهره بردار: تقاضیم

                                                   
1 Integrated Crop Management (ICM) 
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ها در محصوالت کشاورزي طبق استانداردهاي ملی ایران ذیربط حداکثر مجاز غلظت آالینده: هاحد مجاز آالینده

هاي آن ها در محصوالت کشاورزي، فقط باقیمانده خود آن آالینده بوده و متابولیتمنظور از حد مجاز آالینده. باشدمی
  .    شودرا شامل نمی

شود و این حصار قادر است تا بندي، پوشش محصول تلقی میالمللی بستهطبق تعریف مؤسسه بین: بسته بندي
ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط برقرار کند و : ها به شرح ذیل را ایجاد نمایدمطلوبیت

  .   کاال را نمایش و سودمندي آن را نشان دهد نماید،اطالعات را به او منتقل 
  . باشدکلیه محصوالت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع وابسته می: محصول خام کشاورزي

  است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، دیده فرآیند تولید عبارت از یک جریان یا : تولید محصول
هاي تولید به کاالها و خدماتی است که براي مصرف یا توان گفت تولید، عمل تبدیل نهادهبطور کلی می. شودمی

ها به شود که عوامل تولید یا نهادهبه عبارت دیگر تولید محصول به جریانی اطالق می. سرمایه گذاري، مورد نیاز است
تر به هر فعالیتی که باعث ایجاد لیبه تعبیر ک. شوندها، تبدیل میکاالهاي دیگري به نام محصوالت یا ستاده

هایی مثل زمین، کود، آب و بنابراین عمل تبدیل نهاده. شودمطلوبیت در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته می
  .  سرمایه به محصوالتی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویند
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  ها حد مجاز آالینده گردش کار دریافت نشان -2پیوست 
هاي شگرفی بوده هاي اخیر شاهد پیشرفتي به عنوان تأمین کننده اصلی غذاي مورد نیاز انسان در دههکشاورز

اطمینان از کیفیت و . و توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید
هاي اخیر به جد مورد توجه مسئولین و برنامه هاي مختلف در سالسالمت محصوالت بویژه با توجه به مصرف نهاده

کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به . گرفته است ریزان بخش کشاورزي و مصرف کنندگان این محصوالت قرار
-ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی میعنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به عنوان گامی مهم در این عرصه محقق  (crops certified) ند با تولید محصوالت گواهی شدهتواباشد و این مهم می
ینده ها در محصوالت دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آال«. شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید محصوالت گواهی شده، در سال  »کشاورزي
 ها و تشکیل جلسات متعددهاي جهاد کشاورزي استانهاي تخصصی، سازمانبا اخذ نظرات معاونت 1397

ها و رسان و استفاده از خدماتسازي فرآیندها هاي نوین، سادهکارشناسی و با هدف تسریع و بهره مندي از سامانه
در . وري بخش کشاورزي مورد بازنگري مجدد قرار گرفتقانون افزایش بهره 2هاي تخصصی موضوع ماده شرکت

  . ها ذکر شده استبخش زیر گردش کار اخذ نشان حد مجاز آالینده
نام از طریق لینک بایست براي ثبت محصوالت کشاورزي می ها درمتقاضی اخذ نشان حدمجاز آالینده) 1

 رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرسواقع در پایگاه اطالع »محصوالت گواهی شده درخواست تولید«

cerganic.maj.ir  مراجعه نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت
  .جهادکشاورزي دریافت نماید

  .بایست انجام گیردشناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر میپس از دریافت ) 2
تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا (متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارك مورد نیاز ) 3

تکمیل و بارگذاري را در سامانه ) هاي مربوطه، شناسنامه واحد تولیدي و فرم)در صورت دارا بودن(عالمت تجارتی 
  .نماید
  پس از ثبت مدارك، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام ) 4

  .نمایدمی
کشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریافت شده، نسبت به تأیید و یا عدم  رئیس مرکز خدمات جهاد) 5

  .نمایدمتقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال میتأیید مدارك، اقدام و نتیجه را به 
در صورت تأیید مدارك توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل ) 6

  .نمایدکیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می
  . دام نمایدمدیر کنترل کیفیت می بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اق) 7
  .نمایدهاي بازرسی ذیصالح معرفی شده در سامانه اقدام میمتقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت) 8
بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمع آوري و تکمیل مدارك شرکت بازرسی کننده پس از عقد قرارداد می) 9

مشخصات بسته بندي، انبارش،  -و نمونه برداري از محصول ب فرم گزارش بازرسی -الف. زیر در سامانه اقدام نماید
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هاي تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و فرم -ترابري و عرضه نهایی محصول ج

ارائه حداقل یک سري نتایج آزمون  -ـفرم تاییدیه روند تولید محصول ه -تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت د
   ).هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینشامل باقیمانده آفت کش(ها آالیندهقبولی 
شامل باقیمانده آفت ( هاشرکت بازرسی کننده پس از دریافت حداقل یک سري نتایج آزمون قبولی آالینده) 10

ملی به همراه مستندات در صورت انطباق آنها با استانداردهاي  )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 سالمت غذاي استان می مسئول محیط زیست و) 11
  .ارسال نمایدیید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان أصورت ت
کد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط زیست و سالمت غذا با امضاي رئیس سازمان جهاد کشاورزي ) 12

  .گردداستان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت ارائه به کمیته صدور عالیم استاندارد اعالم می
کشاورزي استان، مدارك و شرکت بازرسی کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد ) 13

  .نمایدمستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد استان ارسال می
بررسی مقدماتی مدارك توسط اداره کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت ) 14

شرکت بازرسی کننده موظف است پس از دریافت . دبازرسی کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد ش
، اقدام و پس از تکمیل آن، براي طرح در )ها(نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیري رفع نقص

  . کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید
ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد کشاورزي استان نقصدر صورت عدم تأیید مکتوب رفع ) 15

ها درمحصوالت کشاورزي، توسط اداره کل استاندارد، در جلسه کمیته عالئم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده
  .صادر نخواهد شد

ه عالئم و طرح موضوع در درصورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیت) 16
  .کمیته اقدام می نماید

بایست نسبت به عقد قرارداد صدور درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد، متقاضی می) 17
  .ها درمحصوالت کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نمایدپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده

د مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیته امور عالئم، اداره کل استاندارد، پروانه درصورت تأیی) 18
  .نمایداي از آن را براي سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال میکاربرد را به متقاضی تحویل و نسخه

  .شودع رسانی میدر هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطال) 19
محصوالت  ها درنشان حد مجاز آالینده«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 محصول درج نماید »کشاورزي
ها و یا تغییر ت در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطالعات فرممتقاضی داراي پروانه کاربرد موظف اس) 21

  .کشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل استاندارد استان اعالم نماید
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ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك به  دوحداقل ) 22

  .اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نماید
ه ها در زمیندر صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آالینده) 23

  .باشدمرتبط با دامنه کاربرد نمی
 48متقاضی پس از وصول ابالغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت ) 24

ها در محصول کشاورزي براي همان محصول ساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده
اداره کل استاندارد استان مراتب را جهت درج در . اداره کل استاندارد اقدام نمایدو تحویل پروانه ابطال شده به 

  .نمایدسامانه به سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم می
 در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش بازرسی )کنندهف بین متقاضی و شرکت بازرسیالدر صورت بروز اخت) 25

متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و یا معاون ذیربط ایشان و  )موضوع در کمیته مشترك حل اختالف(
 مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اداره کل

روز  پنجرف مدت ضمناً این کمیته موظف است حداکثر ظ. گیردمطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می(
مسئولیت تشکیل . کاري نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم نماید

کمیته مشترك حل اختالف، بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته مشترك حل اختالف، قطعی و 
  . الزم االجراست

ارغ ف: باشدذکور نحوه احراز صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت بشرح زیر میتوجه به دستورالعمل م با) 26
هاي آموزش فنی و توانند در دورههاي کشاورزي واجد شرایط با مدرك کارشناسی و باالتر میالتحصیالن رشته

پس از طی این افراد . شود شرکت نمایندتخصصی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم می
عنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان براي اخذ ه هاي آموزشی و احراز صالحیت فنی بدوره

ها از طریق سازمان جهاد کشاورزي هر زمان، مکان و نحوه برگزاري دوره. شوندپروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی می
  .استان اعالم خواهد شد

بایست نسبت به گذراندن اند، میوانه مدیریت کنترل کیفیت که قبال موفق به اخذ پروانه شدهافراد داراي پر) 27
  .شود شرکت نمایندهاي فنی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میدوره

شرایط و گذراندن و گیاه در صورت احراز  هاي تجزیه خاك و آبآزمایشگاه پزشکی،هاي گیاهمدیران کلینیک )28
توانند به عنوان مدیر کنترل کیفیت هاي فنی اعالمی از طرف دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میدوره

 .به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند
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 با تأکید بر تولید محصوالت گواهی شده (ICM) هاي مدیریت تلفیقی محصوالتروش - 3پیوست 

ید محصوالت کشاورزي و با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع، امنیت و در شرایط کنونی تول
دو مرحله مهم و  باید به  سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در عملیات مرسوم کشاورزي عالوه بر  سالمت غذا 

در این پنج ) ICM1(طرح مدیریت تلفیقی محصول توجه داشت، تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز 
مجموع نیازهاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کنترل آفات، نحوه . شودمیمرحله خالصه 

کاشت و برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در بازارهاي 
کشور و خارج از کشور،  نبارداري، توزیع محصول در سطح شهر،داخلی و خارجی، نحوه حمل و نقل، نگهداري و ا

  . شود محصول خوانده می) تلفیقی(نحوه عرضه و مصرف آن مدیریت جامع 
خیزي عنوان تنها روش قابل اطمینان براي افزایش حاصل هاي شیمیایی به مدت چند دهه به کش کودها و آفت

ي کاربرد این مواد نسبت به درآمد  هزینه مورد توجه بودند، زیراخاك و کنترل آفات و در نهایت افزایش عملکرد 
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه  اما .حاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم بود

کیفیت، توسعه پایدار و کاهش آلودگی منابع خاك و  روزافزون مصرف کنندگان براي مواد غذایی سالم و با  تقاضاي
مدیریت   اجراي .به عنوان یک روش مدیریتی تاثیرگذار مدنظر قرار گرفت ) ICM( آب، مدیریت تلفیقی محصول

باشد، با کاهش مصرف که تضمین کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم می عالوه بر آن) ICM( تلفیقی محصول
تواند  نیز می  ها و انرژي مصرفی کاهش مصرف نهاده کود و سم منجر به افزایش درآمد کشاورز و با توجه به سایر ابعاد

   .درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد
  

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است  ) ICM( مدیریت تلفیقی محصول

اقتصادي محصوالت زراعی را با هاي مدرن و مناسب ترکیب شده و تولید هاي سنتی با تکنولوژيبهترین روش
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین محیط زیست . رساندمدیریت زیست محیطی مثبت به تعادل می

 .باشدو کشاورزي است و یک رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

ریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت مواد مدی: عبارتند از) ICM( اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول
با بهترین ) ICM( هاي مدیریت تلفیقی محصولهر یک از این مولفه. باشدمغذي، مدیریت آفات و مدیریت مالی می

 . پوشانی وجود داردکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(هاي مدیریت روش

کاهش فرسایش خاك و تحرك مواد مغذي، جلوگیري از افزایش  تواند برايبه عنوان مثال، تناوب در کشت می
 .تر شدن مواد غذایی از طریق استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن استفاده شودآفات و متعادل

تري را ، کشاورزان از منابع موجود در مزرعه استفاده بهتر و مناسب)ICM( از طریق مدیریت تلفیقی محصول
هاي کشاورزي مانند نهایت، سپس بهبود استفاده از منابع در مزرعه و کاهش وابستگی به نهاده خواهند داشت و در

هاي مدیریتی به منظور ها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و  اعمال بهترین شیوهها و علف کشکود، آفت کش
                                                   
1 Integrated Crop Management  
2 Best Management Practices 
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یابی به یک استراتژي بلندمدت و وري و به حداقل رساندن آلودگی است که در نهایت منجر به دستافزایش بهره

 .پایدار براي کل مزرعه خواهد شد

کاهش و یا . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM( یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول
جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امکان پذیر نخواهد بود، اما این امر منجر به کاهش 

 .ینه تولید و کاهش ضایعات زیست محیطی و تنوع زیستی خواهد شدهز

توان به عنوان روشی براي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفت که را می) ICM( مدیریت تلفیقی محصول
)  ICM( بنابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی محصول. گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش . ند در نهایت به عنوان یک روش سازگار بین دو نوع نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیردتوامی
تولید حداکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیست محیطی در مقابل نگرش تولید 

 .  مقرون به صرفه، اقتصادي و با امنیت کافی براي محصوالت کشاورزي خواهد بود

کند و را دشوارتر می)  ICM( رسد ولی تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولاین تعریف گرچه آسان به نظر می
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(این موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید یکپارچه 

) IWM5(هاي هرز ، مدیریت یکپارچه علف)IDM4(ها ، مدیریت یکپارچه بیماري)IPM3(مدیریت یکپارچه آفات 
رابطه بین . دشوارتر نیز خواهد شد)  IWRM7(منابع آب  و مدیریت یکپارچه) INM6(مدیریت یکپارچه حاصلخیزي 

  .نشان داده شده است زیردر شکل ) ICM( این اصطالحات و مدیریت تلفیقی محصول
 

 
  و اصطالحات مرتبط)  ICM( ارتباط بین مدیریت تلفیقی محصول -15 شکل

 

IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصوللفهؤتوانند به عنوان ممی )ICM ( در نظر گرفته شوند
هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري، تمرکز هاي هرز و جنبهها، علفکه به طور خاص بر روي مدیریت  آفات، بیماري

                                                   
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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محصور  IFS / IPرا پوشش داده و به نوبه خود توسط  IPMبسته ) ICM( بنابراین مدیریت تلفیقی محصول. دارند

از لحاظ فنی، اگر دام وجود داشته باشد، . شوداشتباه در نظر گرفته می ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . شده است
IFS  یاIP باید استفاده شود، ولی بدون در نظر گرفتن وجود دام در مزرعه، مدیریت تلفیقی محصول )ICM (

 .تري خواهد بوداصطالح مناسب
  

 )ICM(راهکارهایی اجرایی مدیریت تلفیقی محصول

کشت و توسعه محصوالت کشاورزي معموال به معناي تمرکز یک محصول مشخص و واحد در یک منطقه محدود 
شود، به جاي آن که عملیات مدیریتی براي یک محصول انجام   ) ICM(در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. است

شود مانند عملیات هاي کشاورزي و مدیریتی براي کل مزرعه به عنوان یک جمعیت واحد به کار برده میکلیه عملیات
- در نظر گرفتن موارد زیر یک شروع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید محصوالت کشاورزي می .کاشت و برداشت

  :باشد
  .باشدنوع محصول و مدیریت پس از برداشت محصول میریزي مناسب شامل بازاریابی، انتخاب برنامه -
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
ت، نیازهاي آبیاري و مشکالت زهکشی و همچنین سالمت شناسایی مشکالت تولید محصول شامل فعالیت آفا -

  .عمومی محصول در هر مرحله از تولید
آوري آمار و اطالعات در خصوص تاریخچه زمین مورد نظر از جمله مشخصات زمین، نوع و میزان کاربرد جمع -
 .کش و کود، و آفات اصلی موجود در منطقهآفت

 .بررسی تصمیمات مدیریتی پس از فصل تولید براي بهبود سودآوريپیگیري و : تجزیه و تحلیل سود و هزینه

هاي کاهش مصرف مواد شیمیایی استراتژي: هاي تولیدهاي مدیریتی براي کاهش ورودي  به محلگزینه
وري در استفاده از نوع، میزان افزایش بهره. وري گرددتواند موجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهرهمی

  ها ها و طراحی مجدد سیستم کاشت و برداشت براي کاهش وابستگی به وروديو زمان مصرف صحیح ورودي
  .باشدمی

ها شامل کاهش شخم؛ وري از وروديهاي مناسب براي به حداکثر رساندن بهرهاستراتژي: هاکارایی ورودي
ت، شناخت آستانه اقتصادي براي هر هاي تحمل آفاها، استفاده مناسب از آستانهکشکاهش مصرف کود و آفت

بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خاك و حداکثر سازي تعامالت بین ها براي پیشورودي، استفاده از مدل
هاي اي در هزینهجویی قابل مالحظه کاهش کشت تک محصولی باعث صرفه. باشدخاك و مدیریت محصول می

در ابتدا به عنوان ابزاري براي مدیریت آفات کشاورزي توسعه یافته است ) ET(هاي اقتصادي شود، آستانهورودي می
  .ها، کود و آبیاري نیز اعمال شده استهاي هرز و بیماريهاي تولید مانند علفلفهؤو پس از آن به سایر م
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براي استفاده در محصوالت گواهی ) کود، بذر و سم(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 
ها  هر ماده کودي مورد استفاده حتما بایستی از داراي شماره ثبت محتوي با برچسب و نیز از نظر غلظت آالینده

براي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد استفاده . باشدماره ثبت ممنوع میباشند و استفاده از مواد کودي بدون ش
توان اقدام نمود اول با مراجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کودي کشو مؤسسه تحقیقات طریق می به دو

روش دوم استفاده . صالت ماده کودي را جستجو نمودو درج نام یا شماره ثبت ا www.swri.irخاك و آب به نشانی 
خریداران می توانند  شماره ثبت مندرج برچسب روي بسته کود مورد نظر را به شماره  از سامانه پیامکی است که

  .پیامک کنند 3000646424
  

  مجاز سمومفهرست  -ب
زارهاي اسفناج به بخش در کشت هاي هرز و سموم مجاز براي مصرفها، علفبیماري ،جهت دریافت فهرست آفات

هاي هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشها و علففهرست آفات و بیماري "سبزي و صیفی نشریه
کشور به نشانی الکترونیکی  سازمان حفظ نباتاتمندرج در پایگاه الکترونیکی  "توصیه شده جهت کنترل آنها

https://ppo.ir  مراجعه شود .  
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  ها کشهاي تجزیه خاك، آب، گیاه، کود و آفتروش -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  1392در سال  ها در محصوالت کشاورزيکشگیري باقیمانده آفتهاي اندازهاستاندارد ملی براي روش

 -ها به روش کروماتوگرافی گازيکشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه - مواد غذایی با منشا گیاهی«با عنوان  17026
جداسازي استونیتریلی و  /سنجی جرمی متوالی پس از استخراجطیف - یا کروماتوگرافی مایع /طیف سنجی جرمی و

لذا این . تهیه و تدوین شده است»  روش آزمون -روش کچرز - (dispersive SPE)پاکسازي با فاز جامد پخشی 
 BS- EN15662- 2008-Foods of plant "استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با عنوان 

origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile 
extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-method"   ترجمه و تدوین شده

ها از محصوالت کشاورزي محسوب کشاست به عنوان بهترین مرجع یکسان سازي روش استخراج باقیمانده آفت
لینک دسترسی ( باشدز قابل کاربرد میهاي آبی و خاك نیشود بعالوه این استاندارد با کمی تغییرات براي نمونهمی

 ) http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946: به این استاندارد عبارت است از
  

  گواهی شدهآنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت محصوالت  - 17جدول 
 توضیحات تواتر اندام زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 
  نیترات
  نیترات

  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  بخش خوراکی
 بخش خوراکی

  هرساله
 هر ساله

با هدف کنترل حد مجاز  آالینده ها 
 در محصول

2 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
 اندام خوراکی

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

با هدف کنترل حد مجاز  آالینده ها 
 در محصول

3 

  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

  آقاي دکتر کامبیز بازرگان  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي
  آقاي دکتر سعید سعادت  دفتر محیط زیست وسالمت غذا
  آقاي مهندس محمد حسین کریمی  دفتر محیط زیست وسالمت غذا

  
  کنندگان و دبیران تخصصی موسسات مادريهماهنگ 

  موسسه تحقیقات خاك و آب 
  آقاي دکتر حامد رضایی

  آقاي مهندس یوسف رضا باقري
  خانم مهندس تبسم قطبی  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
  آقاي دکتر عبداالمیر راهنما 

  خانم دکتر سارا سنجانی
  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

  آقاي دکتر ابوالفضل گلشن تفتی، آقاي مهندس رضا فامیل مومن   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

   
  

  عنوان نگارندگان
 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 

   گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده ها     سعید سعادت
 مدیرت تلفیقی محصول   امیدواريشهرام 

 معرفی محصول و شرایط عمومی و اختصاصی تولید آن  محبیعبدالحمید 

  حامد رضایی

 قبل از کاشت   مدیریت
 ویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شده

  مناسب میاقل

  نیزم انتخاب

 حامد رضایی، یوسف رضا باقري

  کشت مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از
  روش نمونه برداري خاك

  روش نمونه برداري آب
  آنالیزهاي خاك،آب و گیاه مورد نیاز در نظام محصوالت گواهی شده

 حامد رضاییاحمد حیدري ،  عبدالحمید محبی،

  اسفناج کاشت و يساز آماده تیریمد
  اسفناج کاشت مناسب بستر هیته

  انتخاب بذر و رقم مناسب اسفناج
  معمول کاشت اسفناجروشهاي 

  تراکم کاشت
  زمان کاشت

  آبیاري هنگام کاشت
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 ، سید علی غفاري نژادحامد رضایی، عبدالحمید محبی 

  مدیریت داشت محصول
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

 نمونه برداري گیاه و تجزیه آن
  و راهکارهاي مدیریت آن اسفناجعالئم بیش بود و کمبود عناصر غذایی در 

  اسفناج يبرا اهیگ و خاك آزمون اساس بر يکود هیتوص و جینتا ریتفس
  در محصوالت گواهی شده) نیترات و عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده حامد رضایی، یوسف رضا باقري

  آبیاري براي تولید محصول گواهی شده مدیریت آب و  الدین رضوانیسید معین
  ياریآب ستمیس

  عبدالحمید محبی،حامد رضایی
معرفی عوامل محیطی و تنشهاي موثر غیرزنده محیطی بر محصول و چگونگی 

  مقابله با آنها
  يشور تنش

و مدیریت آنها به منظور تولید زنده محیطی  زامعرفی عوامل زنده خسارت  عزیز شیخی گرجان، علیرضا عطري
  محصول گواهی شده

  ، فریبا بیاتابراهیمینجمه  

  مدیریت برداشت و پس از برداشت

  اسفناج یدگیرس زمان با مرتبط يها شاخص

  برداشت نیح عوامل و نکات

...) ي و گذار برچسب ،يانباردار ،يبند بسته( مدیریت پس از برداشت  فریبا بیات
  محصوالت

  توصیه ها و مالحظات زیست محیطی  محسن مروتی 
موسسه ی، کپزشسسه تحقیقات گیاهؤ، مآب خاك و مؤسسه تحقیقات
بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه  تهیه نهال و تحقیقات اصالح و

  مهندسی کشاورزي تحقیقات فنی و
  منابع مورد استفاده

  پیوست ها  

  برخی تعاریف مورد نیاز- 1پیوست  سعید سعادت، محمد حسین کریمی
  حدمجازگردش کار دریافت نشان  - 2پیوست

با تاکید بر تولیدات ) ICM(روشهاي مدیریت تلفیقی محصوالت- 3پیوست  شهرام امیدواري
  محصوالت گواهی شده

براي استفاده در ) کود،بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز  - 4پیوست  موسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
  محصوالت گواهی شده

  روشهاي تجزیه خاك،آب،گیاه،کود و آفت کش - 5پیوست  رضاییوحیده مهدوي، حامد 
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