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  مقدمه
درختی مهم از نظر اقتصادي است که   indica Tamarindusبا نام علمی هندي  تمر

به صورت خودرو و یا در بسیاري از کشورهاي آسیایی، آفریقایی و آمریکاي جنوبی 
مقاومت قابل توجه آن نسبت به تنش هاي مختلف زیستی و  .یافت می شودشده کشت 

غیرزیستی، ارزش غذایی باال و قابلیت فرآوري آن به انواع فرآورده هاي غذایی سبب 
شده در بسیاري از کشورهاي مستعد، توسعه چشمگیري پیدا کند و زمینه کسب درآمد 

توسعه چندانی پیدا یران این گیاه در امتاسفانه . براي بخش قابل توجهی از جمعیت باشد
به صورت پراکنده  در نواحی ساحلی و جنوبینکرده است و فقط تک درختانی از آن 

در استان  تمر هنديسطح زیر کشت فعلی بر اساس آمار موجود  .مشاهده می شود
است که بیشتر در مناطق ساحلی و جنوبی متمرکز هکتار  30سیستان و بلوچستان حدود 

 ،سازگاري باال و رشد و عملکرد رضایت بخشبه قرائن موجود، توجه با . شده است
فراهم باالخص در استان هاي جنوبی در بخش بزرگی از کشور  این گیاهتوسعه  زمینه
میوه و فرآورده هاي الزم به ذکر است در حال حاضر هر ساله مقادیر قابل توجهی  .است
شود که در صورت اندکی بذل می ایران تایلند وارد کشورهایی همچون محصول از  این

توجه از سوي مسئوالن و کارشناسان محترم بخش کشاورزي و صد البتّه همت کشاورزان 
زحمت کش، نه تنها نیازي به واردات این محصول نخواهد بود، بلکه زمینه اشتغال و 
کسب درآمد براي تعداد کثیري از افراد در زیربخش هاي کشاورزي، صنایع تبدیلی، 

   .   فراهم خواهد شد آن بازاررسانی تجارت و
   خصوصیات و قابلیت ها

متر و قطر تاج  25می تواند تا حداکثر  آنارتفاع تمر هندي درختی است همیشه سبز که 
محل هایی  ایده آل براي مناطق خشک، مخصوصاً گیاهی. متر گسترش پیدا کند 12آن تا 
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است که خشکی هاي طوالنی مدت را تجربه می کنند، به طوري کـه قـادر اسـت چنـین     
گی و با این وجود در برابر آتش سوزي، سـرمازد . ماه تحمل نماید 5-6شرایطی را براي 

بـه  کـه   داردارقام و واریته هـاي متعـددي    تمر هندي. حالت ماندابی خاك حساس است
از سـیتهونگ، پیـاري و جیهـوم    . طور کلی به دو دسته شیرین و ترش تقسیم مـی شـوند  

اغلـب کشـورهاي فاقـد    الزم به ذکـر اسـت   . دنجمله ارقام مهم این گیاه به شمار می رو
اقدام به کاشت و پرورش انواع محلی تـرش و سلکسـیون   واریته هاي شیرین استاندارد، 

هندي ترش، شاخه هایی با قابلیت  برخی درختان تمر روي گاهی.نشده موجود می نمایند
 رویشـی جهـت تکثیـر   ایـن شـاخه هـا    از  چنانچـه . تولید میوه شیرین یافـت مـی شـود   

کشت و  .نمودخواهند میوه هایی شیرین تولید حاصله  گیاهاناستفاده شود، ) غیرجنسی(
آفـت ، بـین   درختی است کـم  . هندي ساده است و نیاز به مراقبت چندانی ندارد کار تمر

     سـالگی  20در سـن  آن سال عمر می کند و عملکرد میوه یـک درخـت سـالم     200-80
متعـددي  مصـارف  این درخـت داراي کاربردهـا و   . کیلوگرم برسد 150-200می تواند به

  : است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود
  تغذیه انسان -1

این  که است B3و  B1 ،B2هندي میوه اي مغذّي، سرشار از ویتامین هایی همچون  تمر
 ،بدن کمک می کنند وندردر تبدیل مواد غذایی به انرژي به  ،هم ا مشارکتویتامین ها ب

ایمنی و افزایش کارایی آن در مقابله با انواع بیماري ها  ضمن آنکه باعث تقویت سیستم
که همانند ویتامین هاي است  توجه باال و در خورآن نیز  Cویتامین  مقدار. می شوند

استخوان ها، دندان ها و  و تقویت کننده مین سالمت سیستم ایمنی شدهأباعث ت Bگروه 
پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم  مثل از مواد معدنی سرشارتمر هندي . دباشپوست می 

کلسیم، منیزیم و پتاسیم به حفاظت استخوان ها . است که در حفظ توازن بدن نقش دارند
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     و دندان ها کمک می نمایند و باعث تقویت عضالت و تامین سالمت عمومی بدن 
 .دمین نمایأرا نیز ت Aتمر هندي می تواند بخشی از نیاز بدن به آهن و ویتامین . می شوند

 به اندام هايرسانی اکسیژن و مشارکت در  اهمیت آهن بیشتر در سیستم جریان خون
ه به طوري ک ،عامل تعیین کننده قدرت بینایی افراد است Aویتامین  و است مختلف بدن

در کشورهاي در حال توسعه ناشی از نبود این ویتامین  برخی از موارد نابینایی مخصوصاً
این میوه برخوردار از مقادیر قابل . تال به این عارضه می باشددر جیره غذایی افراد مب

توجهی پروتئین و اسیدهاي آمینه ضروري است که به داشتن عضالتی قوي و کارآمد 
مین انرژي مورد أکربوهیدرات می تواند در تباالي  میزان همچنین به دلیل . کمک می کند

  .   نیاز بدن ایفاي نقش کند
  تغذیه دام -2

هندي می تواند جهت تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد، اگرچه  ها و برگ هاي تمردانه 
برگ هاي این گیاه . استفاده از برگ ها به دلیل قابلیت مصرف مستقیم، متداول تر است
تمایل زیادي  غیراهلیداراي مقادیر زیادي پروتئین خام هستند که به همین دلیل حیوانات 

با این وجود چیدن برگ هاي گیاه با هدف تعلیف دام چندان . به مصرف آنها دارند
       .معمول و قابل توصیه نیست، زیرا کاهش تولید محصول را در پی خواهد داشت

قابلیت مصرف به صورت خوراك دام را داراي پروتئین باالیی بوده و دانه هاي گیاه نیز 
می تواند از طریق  عملپوسته سخت آنها حذف شود که این  دارند، ولی بایستی ابتدا

  . جوشاندن و سپس آسیاب آنها انجام شود
  تهیه الوار  -3
به رنگ قرمز تیره، چوب داخلی  .استداراي چوب خارجی و چوب داخلی  هندي تمر 

از آنجا که به خوبی صیقل می خورد، اغلب براي  و خیلی محکم، با دوام و مقاوم است
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چوب  .اثاثیه مورد استفاده قرار می گیرد، اگرچه کار کردن با آن دشوار استساخت 
به . خارجی به رنگ زرد، کم دوام تر از چوب داخلی و مستعد حمله حشرات می باشد

هندي به صورت گسترده اي مورد استفاده قرار می گیرد،  طور کلی اگرچه چوب تمر
  . ولی ارزش تجاري قابل توجهی ندارد

  کاربردهاي دارویی - 4
ضمن آنکه  ،تمرهندي در طب سنتی سراسر آفریقا و آسیا مورد استفاده قرار می گیرد

 - همه بخش. یید کرده استأتطب مدرن نیز مسهلی و ادرارآوري این درخت را خواص 
. هاي گیاه از گوشت میوه و دانه تا برگ ها، پوست و گل هاي آن قابلیت مصرف دارند

بیماري هایی همچون اسهال، یرقان، زخم معده، عفونت هاي چشمی و مشکالت 
گوارشی را می توان با استفاده از جوشانده، مرهم و پودرهاي تهیه شده از این گیاه درمان 

   .  نمود
  مصارف صنعتی - 5

همچون پالپ، آب میوه، رب و  ي مختلفیهندي به فرآورده ها میوه تمردر صنعت، 
را ) عامل ژل کننده( ژلوز روغن کشی و تهیهقابلیت نیز  آندانه . تبدیل می شود شکالت

  .استفاده می کنندپودر حاصله از را آسیاب کرده و دانه ، ضمن آنکه گاهی دارد
  محیطیاثرات زیست  - 6

ثیر مثبتی بر محیط أهندي از طریق ایجاد پوشش دایمی و حفاظت خاك، ت درخت تمر
این گیاه با رشد در اقلیم هاي خشک به تامین، ذخیره سازي و بازیافت . زیست دارد

به خاك پایداري می بخشد و قابلیت استفاده به  ، ضمن آنکهعناصر غذایی کمک می کند
    .  ن بادشکن را نیز داردعنوا
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   شرایط رشد
درختی کم . را داردباغ و یا عرصه هاي منابع طبیعی  قابلیت کشت و کار درون هندي تمر

در . استآبی و خاکی نامناسب شرایط  با کم بازده زمین هاي  و قابل توصیه براي توقع 
به صورت دیم کاشته  میلی متر می تواند 500-1500با میانگین بارندگی ساالنه مناطق 

نه بلند خشکی  با دوره هاي نسبتاً ، ضمن آنکه تحت چنین شرایطی، مواجهه گیاه شود
   هندي  تمر .تنها مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه باعث تقویت میوه دهی آن نیز می شود

درجه  33- 37 محدوده ازحداکثر  يدمابهتر است می تواند در مناطق گرم رشد کند، اما 
تمر هندي . رسددرجه سانتی گراد ن 5/9 زیربه  داقلحدماي و  فراتر نرودسانتی گراد 

که امکان وقوع آن وجود  قادر به تحمل یخبندان نیست و به همین دلیل نباید در جاهایی
از جمله خاك هاي سنگالخی، شنی و یا  ها این گیاه در انواع خاك. دارد، کاشته شود

. باشد ه رشد میقادر باز امکان زهکشی آزاد  مشروط بر برخورداري ،حاصلخیز
تمرهندي در فضاهاي باز به خوبی رشد می کند ولی در شرایط سایه از رشد و نمو 

باد مقاومند و سیستم ریشه عمیق نسبت به شاخه هایش . برخوردار نیست رضایت بخشی
به پایداري آن کمک می کند به طوري که می تواند در برابر طوفان ها و گیاه و گسترده 

 2000قابلیت رشد تا ارتفاع تمر هندي  الزم به ذکر است. اب بیاوردگردبادهاي شدید ت
  .متري از سطح دریا را دارد

قدام به ا  تا رسیدن درختان به سن چهارسالگیجهت بهره برداري بهتر از زمین می توان 
ایجاد . نموداستفاده گیاهان زراعی مثل لوبیا  زابدین منظور می توان . نمود میانه کاري

از سایر کاربردهاي تمر هندي  در مناطق بادخیز فضاهاي مسکونی و نیز بادشکن سایه در
   .محسوب می شود
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 روش هاي تکثیر

روش . انجام می شود) رویشی( و غیرجنسی) بذر( تمرهندي به دو روش جنسی ازدیاد 
اول مشتمل بر جمع آوري، آماده سازي و کاشت مستقیم بذر درون خاك و یا کمپوست 

از نظرهمسانی با گیاه ( گیاهان حاصلهکیفیت  ولین روش خیلی ساده است، ای. می باشد
رسیدن درخت به سن باردهی  ت زمان الزم تاضمن آنکه مد. جاي تردید دارد )مادري
  .طوالنی تر از درختان تکثیر شده به روش رویشی است معموالً

تکثیر رویشی عبارت است از ایجاد درختی جدید با استفاده از شاخه، جوانه یا قلمه  
اند به روش هاي گوناگونی که گرفته شده از درختی بالغ و با کیفیت مناسب که می تو

در این شیوه تکثیر، کیفیت درخت جدید . بدانها پرداخته می شود، انجام گیرد بعداً
کثیر بستگی به شرایط اقلیمی محل، دسترسی به آب و بهترین زمان ت. تضمین می شود
تکثیر از طریق بذر محدود به زمان میوه دهی درختان سالمی است که . روش تکثیر دارد

. در حالی که تکثیر رویشی چنین محدودیتی ندارد ،قرار است از آنها بذر گرفته شود
مرحله رشد درخت را می توان سرتاسر سال گرفت، اگرچه ) جوانه یا شاخه( پیوندك

مواد تکثیر الزم است به هر حال در هر دو روش . مادري بایستی مد نظر قرار گیرد
 کیفیعملکرد کمی وبا مرغوب  درختان از) هاي رویشی بذر و یا انداماعم از ( ازدیادي
  .مین شودأت مناسب

 انتخاب مواد ازدیادي
:ایستی داراي شرایط زیر باشددرختی که قرار است مواد ازدیادي از آن گرفته شود، ب  

.داراي تاج خوب و تنه اي قوي باشد -1  
.عاري از بیماري و آسیب دیدگی و فاقد عالیم آفت زدگی باشد -2  
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سال و  15غالف هاي بذر و پیوندك ها از درختانی انتخاب شود که سن آنها بیش از  -3
. قابلیت میوه دهی خوبی باشد  

. باشدمطلوبی برخوردار عملکرد از  هاي متوالی سال در و نداشته تناوب باردهی -4  
تکثیر اقدام جایگاه هاي پس از انتخاب درختان مادري، الزم است نسبت به آماده سازي 

خزانه ها ضمن حفاظت گیاهان کوچک، زمینه استقرار بهتر گیاه الزم به ذکر است . کنیم
  . فراهم می کنندنیز در زمین اصلی را 

  حداث خزانه ا
از آنجا که قوه نامیه اکثر بذور . خزانه بستگی به تعداد درخت مورد نیاز دارد مساحت

درصد بیشتر از  20-30درصد است، الزم است تعداد بذر کشت شده  72-82تمرهندي 
به عالوه ممکن است تعدادي از نهال ها در زمین اصلی . تعداد درخت مورد نیاز باشد

ي باشد، به همین دلیل بهتر است تعداد نهال بیشتري نیاز به واکارالجرم خشک شوند و 
زمینی براي احداث خزانه مناسب است که محصور بوده و در . در خزانه داشته باشیم

نهال هاي جوان در این بدان دلیل است که . صورت امکان نزدیک به منابع آبی باشد
 احشامض آسیب مقایسه با درختان بالغ به آب بیشتري نیاز دارند و بیشتر در معر

زمین خزانه و یا  درون مستقیماًکاشت بذر را می توان . می باشند )همچون بز و گاو(
براي جلوگیري از سوختگی برگ ها، الزم است . گلدان هاي پالستیکی انجام دادداخل 
گیاهان بدین منظور می توان از برگ هاي نخل و یا . ف و سایه دار باشدسقّمخزانه 

نخل استفاده نشود، چون این کهنه بهتر است از برگ هاي . نمود باریک برگ استفاده
سفیدك هستند که می تواند به نهال هاي انواع گونه برگ ها مامن قارچ هایی همچون 

بنابراین براي پوشش سقف بایستی فقط از برگ ها و ساقه هاي  .جوان منتقل گردد
ر وحصجلوگیري از ورود احشام منیز به منظور خزانه  اطرافگیاهی تازه استفاده شود و 
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الزم به ذکر است، سایبان خزانه باید به گونه اي باشدکه امکان نفوذ مقداري نور از . دگرد
مورد نور % 30گیاهان جوان  آن است کهمطلوب . سقف و اضالع آن وجود داشته باشد

حالت  محل احداث خزانه نباید .دریافت کننداز اطراف آن را % 60از باال و نیاز را 
فاصله کافی از مسیرهاي تردد افراد و احشام داشته . ماندابی داشته و یا مستعد آن باشد

با  مناسبیف بودن، فاصله همچنین در صورت مسقّ. باشد تا از خسارت آنها درامان بماند
زمین خزانه قبل از احداث، از علف هاي هرز و آفات . سایه درختان موجود داشته باشد

ي جلوگیري از رشد مجدد علف هاي هرز می توان سطح زمین را با برا. پاك شود
     .مفروش نمودسبک با شن شسته و دانه بندي یا اینکه پس ازپابیلی پالستیک پوشاند 

  
گلدان ها را می توان از مواد قابل دسترسی همچون  :گلدان ها و مخلوط هاي کاشت

کیسه هاي پالستیکی، رس، قوطی هاي حلبی یا مواد طبیعی مثل برگ هاي موز یا 
  .  سبدهاي بافته شده، تهیه نمود
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گلدان هاي طبیعی ماندگاري کمتري دارند و نسبت به صدمه ناشی از جابه جایی و  :توجه

     . طوفان حساس ترند
ممکن است از کیسه هاي پالستیکی که بلند می کند اي ریشه تولید هندي  تمرکه از آنجا 

جابه جایی نهال را  ،و گلدان هاي طبیعی بیرون زده و داخل خاك فرو رود و در نتیجه
پایه چهارزمین، بر روي  به جاي تماس مستقیم بابهتر است گلدان ها  ،دچار مشکل نماید

ثیر قرارگیري در معرض هوا أبا این عمل ریشه هاي بیرون زده تحت ت. مستقر شوند
  . خشک می شوند، ضمن آنکه آسیبی به نقاط رشدشان وارد نمی آید

  
. بهترین محیط براي جوانه زنی بذر، خاك مخلوط شده با شن و کود گاوي یا مرغی است

قسمت خاك رویی، یک قسمت شن و یک  3داراي  معموالً رایجمخلوط هاي گلدانی 
  .  قسمت کمپوست می باشد

  
  



دستورالعمل تمر هندي  

 

١٠ 
 

  جداسازي بذر از گوشت میوه
و رسیده عاري از هرگونه عالیم بیماري  رشد یافته غالف هاي کامالً ستیبدین منظور بای

روز در برابرآفتاب پهن و به طور  5-7غالف ها را به مدت . یا آسیب دیدگی انتخاب شود
میوه، غالف ها را می شکنند تا پوسته خشک شدن پس از . مرتّب زیر و رو می کنند

بعد . سپس بذر با فشار دست یا آبشویی استخراج می شود. جدا شودآن غالف از گوشت 
 2حذف شود، آنگاه به مدت  هاند تا گوشت چسبیده به آنیمی شورا از جداسازي، بذرها 

ري را می توان در محلّی وچنین بذ. شوندخشک پهن می کنند تا سایه محلّی روز در 
خنک و سایه درون ظروف دربسته سفالی و دور از دسترس جوندگان و حشرات نگه 

، چگونگی تمیز و خشک کردن کیفی وضعیتبستگی به بذر قابلیت نگه داري . داري نمود
  .   آن دارد

 ،می توان به عنوان منبع بذري استفاده کرداز غالف هاي تازه موجود در بازار  :نکته مهم  
که  ، دور از انتظار نیستدنگرفته باش أاز درختان ضعیف یا بیمار منش کهاگرچه احتمال آن

قوه نامیه  انخیر در جوانه زنی و یا فقدأتبا مشکالتی همچون ممکن است  در آن صورت
   .خوردار نخواهند بودمطلوبی برت کیفی، ضمن آنکه درختان حاصله نیز از مواجه شویم

  تیمار بذر 
اگرچه . برآورد شده است %72هندي حدود  جوانه زنی بذور تمربه طور کلی میزان 

درصد جوانه ثیر انکارناپذیري در افزایش أاعمال تیمارهاي توصیه شده قبل از کاشت، ت
 ذر تمربتیمار هاي زیر را می توان براي . کاهش مدت زمان جوانه زنی دارند و نیز  زنی

  : نمود اعمالهندي 
تخیساندن در آب تمیز ب80این کار می تواند جوانه زنی را تا ( ساعت 24 ه مد %

  ).افزایش دهد
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 افزایش دهد% 85می تواند جوانه زنی را تا ( خراش دهی پوسته بذر(  
  می تواند جوانه زنی ( ساعت 24بذر در آب به مدت توامان خراش دهی و خیساندن

  ).افزایش دهد% 92را تا 

  
  مراحل خیساندن و خراش دهی پوسته بذر در تمر هندي – 1شکل

  
  کاشت و جوانه زنی

سانتی  2-3هندي باید در بسترهاي بذر آماده، جعبه ها یا گلدان ها به فاصله  بذور تمر
سانتی متر ایجاد می کنند و  1-2براي کاشت حفره هایی به عمق . متر از هم کاشته شود

اگر . داخل هر حفره یک عدد بذر قرار می دهند و روي آن را با کمپوست می پوشانند
  .  بذر خیلی عمیق کاشته شود، ممکن است جوانه زنی اتفاق نیفتد و بذرها بپوسند

  
- 40دانهال پس از خروج از خاك در خزانه می ماند و تا زمانی که ارتفاع آن به حداقل 

پس امکان انتقال آن به زمین اصلی س. منظم آبیاري می شود سانتی متر برسد، به طور 30
  .  وجود خواهد داشت
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  ازدیاد رویشی
ازدیاد رویشی در سرتاسر سال امکان پذیر است، اگرچه احتمال موفقیت آن در فصول 

است و کافی  و منابع آب بانسایه دسترسی به  مستلزماین روش تکثیر، . گرم کمتر است
استفاده از هورمون هاي ریشه . با تلفات بیشتري همراه استتکثیر جنسی در مقایسه با 

هندي را می توان از  تمر .را بهبود می بخشد این شیوه تکثیرزایی شیمیایی، بازدهی 
، پیوند و )چوب نرم، چوب نیمه سخت و سخت( طریق رویشی توسط قلمه ساقه

تکثیر، مواد ازدیادي  روشنظر از به هرحال صرف . خوابانیدن زمینی یا هوایی تکثیر نمود
 -از ساقه ها و سرشاخه رفاًونه آفت و یا بیماري باشد و صانتخابی بایستی عاري از هرگ

  . هاي داراي برگ هاي سبزرنگ استفاده شود
  قلمه ساقه

به طورکلی . است شاخههندي، قلمه  ساده ترین و ارزان ترین روش تکثیر رویشی تمر
از آنجا . تقسیم می شوندوب نرم، نیمه سخت و سخت چهاي شاخه به سه دسته  قلمه

که قلمه هاي چوب سخت تمرهندي ریشه نمی دهند، بهتر است مورد استفاده قرار 
طول قلمه هاي چوب نرم حدود . همه قلمه ها باید اول صبح جمع آوري شوند. نگیرند

در  )گره 3واجد (سانتی متر  18-20سانتی متر و طول قلمه هاي چوب نیمه سخت  15
در کلیه قلمه ها، برگ هاي گره هاي پایینی حذف و ته قلمه به . نظر گرفته می شود

قلمه هاي چوب  الزم به ذکر است. می شود برش زده) درجه 45زاویه (صورت مورب 
ریشه دهی وقتی از سرشاخه هاي انتهایی حاصل رشد جدید گرفته شوند،  مخصوصاًنرم 

مزیت دیگر قلمه هاي . نسبت به قلمه هاي چوب نیمه سخت نشان می دهند بهتري
 گروه اولقلمه هاي در انتهایی نسبت به قلمه هاي گرفته شده از وسط شاخه آن است که 

  . فقط از یک سر برش می خورند، احتمال آلودگی کاهش می یابدبدان دلیل که 
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  چوب نرم                              چوب نیمه سخت                        

درون پارچه اي  ،قلمه هاي چوب نرم و نیمه سخت باید پس از جدایی از درخت
استفاده از  الزم به ذکر است .مرطوب پیچیده شود تا رطوبت خود را از دست ندهد

را در قلمه ها بدین منظور . خواهد شد آنهاهورمون ریشه زایی سبب تقویت ریشه دهی 
می کنند،  آغشته) قسمت در میلیون 1000به غلظت  IBA( هورمون ریشه زاییبه  ابتدا

       درصد 75-80رطوبت با ) Mist( مه پاشدرون بستر شنی و تحت سیستم  آنگاه
   .می کارند

  محل هاي تکثیر و تیمارهاي شاخه
این . قبل از جمع آوري قلمه ها، الزم است بستري مناسب براي ریشه دهی آنها مهیا شود

بدین . بستر بایستی ضمن سایه دهی، حفاظت کافی را براي قلمه هاي جوان فراهم آورد
در . منظور می توان با استفاده از مواد موجود و در دسترس اقدام به ایجاد سایبان نمود

یرهاي چوبی به عنوان ستون و پوشاندن سقف با گیاهان باریک برگ همین راستا کاربرد ت
کاشت می تواند در جوار محل سکونت بستر . و یا برگ هاي خرما پیشنهاد می شود

  .   ایجاد شود، مشروط بر آنکه از دسترس حیوانات مصون نگه داشته شوددار مزرعه 
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  بستر ریشه زایی و سایبان براي ازدیاد– 2شکل

  
سانتی متر و به صورت مستقیم داخل خاك فرو  5/2چوب نرم بایستی تا عمق  قلمه هاي

ي سطح خاك سانتی متر 20 در حدودنیز  هواییبخش  ارتفاع ، ضمن آنکهبرده شوند
الزم به ذکر است قطع شاخساره باالیی می تواند تحریک رشد ریشه را . حفظ می شود

 توصیهقابل ي چوب نیمه سخت در پی داشته باشد، اگرچه این روش براي قلمه ها
کاربرد هورمون هاي ریشه زایی می تواند موفقیت ریشه دهی را افزایش و مدت  .نیست

بدین . دهد) روز 40-50روز به جاي  10-15( زمان الزم براي توسعه ریشه را کاهش
منظورقبل از کاشت قلمه درون مخلوط خاکی خزانه، انتهاي برش خورده آن را خیس و 

ولی نه بیش از حد (قلمه ها بایستی به طور مرتّب . فرو می برنده داخل هورمون ثانی 10
       . آبیاري شوند و پس از آنکه به خوبی استقرار یافتند به مزرعه منتقل می شوند) الزم

  پیوند شاخه
. پیوند عبارت است از جدا کردن یک شاخه یا جوانه از یک درخت و اتصال آن به پایه 

اتحاد بین پایه و پیوندك شکل گرفت و رشد جدید در پیوندگاه مشاهده  پس از آنکه
با برداشتن یک شاخه یا جوانه از یک  پیوند معموالً .شد، موفّقیت پیوند حاصل شده است
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پیوند در تمر هندي . درخت برتر و متصل نمودن آن به پایه بذري سازگار انجام می شود
ت زمان الزم براي شروع باردهی و افزایش مدمی تواند افزایش تولید غالف، کاهش 
لوازم مورد نیاز براي پیوند عبارت است از یک  .مقاومت به بیماري را در پی داشته باشد

سانتی متر و به طول تقریبی  5/1-2چاقوي پیوند تیز و تمیز، نوار پلی اتیلن به عرض 
وار پیوند، می توان الزم به ذکر است در صورت عدم دسترسی به ن. سانتی متر 40-30

از نوع ( پیوند جوانه. کرد تهیه چنین نوارهایی را از کیسه هاي پالستیکی شفاف معمولی 
      .از جمله شیوه هاي رایج پیوند تمر هندي می باشد و پیوند شاخه) وصله اي

  پیوند جوانه
   ت مطلوب جدا را از درختی با کیفی) پیوندك( قطعه کوچکی از پوست حاوي جوانه

به اندازه قطعه برداشته شده از ( و در محلّی روي پایه که قطعه اي از پوست آن کنیم می
آماده از قبل پلی اتیلن نوار آنگاه این جوانه با . برداشته شده است، قرار می دهیم) پیوندك

پیوند جوانه بایستی زمانی . تثبیت می شودبر روي پایه پیوند مخصوص نوار  شده و یا
شاخه ها در حال رشد فعال بوده در این هنگام . ماهه باشد 6-9انجام شود که پایه بذري 

پیوند جوانه اتّحاد پیوندگاه قوي تري الزم به ذکر است . و پوست به راحتی جدا می شود
براي تکثیر تمر شتري به همین دلیل کارایی بینسبت به پیوند شاخه ایجاد می کند و 

  .دارددر سطوح بزرگ  مخصوصاًهندي 

  
  مراحل پیوند وصله اي در تمر هندي - 3شکل
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  شاخه پیوند 
پیوندهاي مجاورتی و اسکنه در تمر  روش هاي مختلف پیوند شاخه، عمدتاًاز میان 

تا  البتّه روش نخست در این گیاه نتایج بهتري را به همراه داشته و. هندي انجام می شود
   .بوده استموفّقیت آمیز % 95حدود 

  پیوند مجاورتی
قوي و  الزم استو  را ایفا می کندپایه نقش در این روش به دو گیاه مستقل که یکی 

 که یک گیاه دیگرمحکم باشد تا بتواند تکیه گاه خوبی را براي گیاه جدید فراهم کند و 
ابتدا با استفاده از  .نیازمندیم، باشد واجد خصوصیات مطلوب و مورد نظر تولیدکننده

 1-2سانتی متر و عرض  5-6به طول حدود ( چاقوي پیوند، بخش کوچکی از پوست
  برداشته از ارتفاع یکسان  منتخبهم پایه و هم درخت ) سانتی متر بسته به اندازه ساقه

ضخامت پوست برداشته شده از دو گیاه نیز باید یکسان باشد، به طوري که . می شود
با استفاده از نوار  پیوندگاهآنگاه . به خوبی برقرار شود منتخببین بافتی پایه و گیاه  اتصال

موم از ورود آب به محل زخم و در نتیجه ایجاد پوسیدگی  .پیوند و موم محکم می شود
جلوگیري می کند، ضمن آنکه با افزایش دما و طوبت پیرامون محل پیوند، به التیام زخم 

فرآیند التیام زخم در الزم به ذکر است . دنمایدن زخم کمک می و فرآیند جوش خور
پس . است و ممکن است تا یک ماه به طول انجامد پیوند شاخه طوالنی تر از پیوند جوانه

از زیر  منتخببخش پایینی گیاه از گرفتن پیوند، بایستی پایه از باالي محل پیوند و 
حال درخت پیوندي آب و مواد غذایی را با استفاده از سیستم ریشه . پیوندگاه حذف شود

           .  گیاه پایه از خاك کسب می کند
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  مراحل انجام پیوند مجاورتی در تمر هندي  – 4شکل

  پیوند اسکنه
این روش نیز نیازمند دو گیاه . است پیوند اسکنه، تمر هنديیکی دیگر از شیوه هاي تکثیر 

گیاه پایه با ایجاد برشی افقی در ) باالیی( بخش رویشی. مستقل پایه و پیوندك می باشد
. سانتی متري از سطح خاك با استفاده از چاقوي پیوند برداشته می شود 20-30ارتفاع 

 سانتی متري درون برش مقطع عرضی ساقه ایجاد می شود 4-5سپس برش عمودي 
شاخه اي جوان با و عبارت از  از گیاه برتر گرفته می شود که پیوندكآنگاه . ) 5شکل(

بدین منظور  .مورد استفاده قرار گیرداست، ) سانتی متر 1-2 تقریباً( قطري مشابه گیاه پایه
 ،سانتی متر 4-5 طولدرجه به  45قاعده پیوندك به شکل گاوه اي با زاویه حدود بایستی 

هدف آن است که . )6شکل( شده در گیاه پایه در آورده شود مشابه برش عمودي ایجاد
در این روش نیز همانند . نقطه تماس خوبی براي تسریع جوش خوردن پیوند فراهم آید

 پیوند مجاورتی، الزم است محل پیوند با استفاده از نوار پیوند و موم محکم شود
د شاخه هاي جدیدي هفته بع 3-4در صورت موفّقیت آمیز بودن پیوند، حدود . )7شکل(

   . بر روي پیوندك تشکیل خواهد شد
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  آماده سازي پیوندك–5شکل
  

  
  

  آماده سازي پایه– 6شکل

  
  

  اسکنه در تمرهندي پیوند–7شکل 
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  تکثیر به روش خوابانیدن
خوابانیدن عبارت است از رشد ریشه بر روي شاخه اي که هنوز به گیاه مادري متّصل 

  . دو روش خوابانیدن ساده و هوایی در گیاه تمر هندي معمول می باشد. است
  خوابانیدن هوایی
در این روش شاخه اي . متداول ترین روش ازدیاد تمر هندي است ،خوابانیدن هوایی

سانتی متر برداشته و یا خراش داده می شود که با  2-3 طول بهجوان انتخاب و پوست آن 
آنگاه این ناحیه با . دگردو ریشه زایی تحریک می ند جریان شیره گیاهی ک ،این عمل

با شده،  دهمخلوط خاکی یا مواد تحریک کننده ریشه زایی مثل پودر الیاف نارگیل پوشان
پلی اتیلن شفاف و یا کیسه از  را با استفادهدور آن  سپس. شودمی مرطوب آب  پاشش

به منظور حفظ رطوبت و تحریک ریشه زایی بایستی هر دو  .دنماینمحصور می پالستیکی 
محکم گره زده شود و محدوده ریشه زایی مرطوب نگه داشته  انتهاي کیسه پالستیکی

در این . خواهند بودمشاهده  قابلماه، ریشه هاي در حال رشد  2-3پس از حدود . شود
زیر ناحیه ریشه زایی قطع و تا زمان  يسانتی متر 5حله می توان شاخه را از حدود مر

 6-12بهترین حالت آن است که گیاه جدید به مدت . احداث باغ داخل گلدان کشت نمود
 .فراهم شود در زمین اصلیقبل از کشت  آنتا امکان استقرار خوب ماه داخل گلدان بماند 

قسمت در  1000ایندول بوتیک اسید به غلظت ( هورمون هاي ریشه زایی استفاده از
می تواند سبب تحریک ریشه دهی و تسریع آن شود،  ،ش ایجاد شدهارخدر محل ) میلیون

خواهد هفته کاهش  6-8هفته به  12از این فرآیند مدت زمان الزم براي به طوري که 
      .یافت
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  هندي وابانیدن هوایی در تمرخمراحل انجام –8شکل 
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  خوابانیدن ساده 
این روش شباهت زیادي به خوابانیدن هوایی دارد با این تفاوت که تحریک ریشه دهی 

شاخه اي قابل انعطاف ابتدا در این روش تکثیر، . به جاي هوا، در زیر خاك انجام می شود
و مماس با زمین آنگاه روي بخش زیرین . به طرف زمین خم می شودمنتخب  از درخت

      بخش انتهایی شاخه را . آن، برش کوچکی ایجاد و سپس با خاك پوشانده می شود
هفته، توسعه  10-12پس از . می توان به قیم بست تا به رشد عمودي آن کمک نماید

پس از ایجاد ریشه کافی می توان با قطع شاخه . ریشه از محل برش خورده آغاز می شود
که پیدا  از آنجا. از گیاه مادري، به گیاهی جدید دست یافت )باالي سطح خاك( مذکور

در این گیاه مشکل ) مگر در درختان خیلی جوان( کردن شاخه با قابلیت انعطاف کافی
     .رواج کمتري دارداست، این روش خوابانیدن در قیاس با خوابانیدن هوایی 

  

  
  

  
  

  مراحل اجراي خوابانیدن ساده در تمرهندي – 9شکل
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  زمین اصلی کاشت در
فضاي باز در شرایط در مناطق برخوردار از آفتاب کامل و بیشترین رشد را هندي  تمر
این درختان نباید زیر سایه هاي سنگین، زمین هاي باتالقی، سایه انداز سایر . دارد

نگهداري حیوانات یا جاهایی که  در نزدیکی اماکن  و مناطق متروکه حواشیدرختان، 
همچنین بایستی از کشت آن در . آنها وجود دارد، کشت گردد احتمال آسیب دیدگی

خاك هاي با شوري باال یا در مناطقی که احتمال آلودگی به فلزات سنگین وجود دارد، 
آزاد  یزهکشامکان برخوردار از  ستیبای مورد نظر براي احداث باغ زمین. اجتناب شود

هندي را می توان در کنار جاده ها، اطراف  تمر. نباشد نیز بوده و در معرض وقوع سیل
گاهی ممکن است . مناطق مسکونی، زمین هاي کشاورزي یا چمنزارهاي باز کشت نمود

بدین منظور می توان در کنار آن قیم نصب کرد و . نهال کشت شده نیازمند حفاظت باشد
 -یا شاخهیا جهت جلوگیري از آسیب ماکیان و حیوانات، پیرامون درخت را  با سیم و 

  . دار محصور نمودتیغ هاي 
  آماده سازي زمین

 -علفوقتی با . شعاع یک متر وجین شود حداقل بهالزم است پیرامون درختان تمرهندي 
 3-4( هاي هرز رونده و پیچنده مهاجم محلّی مواجه هستیم، باید فضاي بزرگتري

بر می توانند  یگیاهاناز اطراف درخت از وجود آنها پاك گردد، زیرا چنین ) مترمربع
درخت در مبادرت به کاشت چنانچه  .آنها شوندسبب خفگی هاي جوان مستولی و نهال

  .   تا شعاع یک متري چاله کاشت حذف گردد ، الزم است باریک برگ هانموده ایمعلفزار 
از تمرهندي درختچه هاي چوبی و پررشد از فضاي تخصیص یافته براي پرورش  حذف

بدیهی است قطع چنین  .بایستی مورد توجه جدي قرار گیرد ی است کهجمله عملیات
، زیرا در نتیجه آن رشد یستهر نهال کافی ن پیراموناز فضاهاي کوچک  گیاهان صرفاً
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گیاه تحریک شده و درختچه قطع شده به رشد خود از طریق ته مانده کُنده ادامه خواهد 
از دیگر موارد قابل توصیه  زمیندر زمان آماده سازي انجام شخم سبک و سطحی . داد

    .می نمایداین عمل به تهویه بهتر خاك کمک  است،
  

  
  آماده سازي زمین – 10شکل

  
چنانچه ناچارید تعدادي از درختان را در مناطقی که مورد چراي احشام قرار می گیرد 

 جداحصارکشی  ي کاشته شده بامحدوده نهال هاالزم است کشت کنید، در این صورت 
       سانتی متر پیرامون هر درخت 120ارتفاع  بهحفاظ هایی  ایجاد گزینه دیگر،. شود

تیغ با استفاده از شاخه هاي درختان و یا بوته هاي  یداین حفاظ ها را می توان. می باشد
   .داییایجاد نمدار 

  
  روش هاي محافظت از درخت تمرهندي - 11شکل 
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  کاشت مستقیم بذر
 ازمی توان  بدین منظور. را دارددر زمین اصلی قابلیت کاشت مستقیم هندي  بذر تمر
شخم خورده و زیر و رو شده  مسکونی و نیز زمین هایی که کامالًمناطق  مجاور قطعات
حفره هایی داخل خاك ایجاد و  روش کار بدین صورت است که ابتدا. استفاده کرداست، 

سبز  پس از. می دهندسانتی متر قرار  1-2عدد بذر در عمق حدود  2-3درون هر کدام 
در الزم به ذکر است  .دمی کننحذف  را انتخاب کرده، مابقی را، قوي ترین آنها گیاه شدن

تنک با انجام  و سپس در نظر می گیرندمتر  5×5را در ابتدا کاشت  فواصل ،این روش
به طور . تنظیم می شودمتر  13×13بر مبنايفواصل  دستی و حذف تعدادي از گیاهان، 

در خانه باغ ها، بذور تمرهندي  .کیلوگرم در هکتار می باشد 20کلی مقدار بذر الزم 
         .   متر کاشته شوند 4-5به فاصله  ی که به دقّت آماده شده اندبایستی درون کرت های

  انتقال نهال
ماهگی و  12-14هندي حاصل از بذر و یا ازدیاد رویشی، بایستی در سن  نهال هاي تمر

الزم . دنسانتی متر رسید، به زمین اصلی منتقل شو 30یا هنگامی که ارتفاع آنها به بیش از 
یک ( زمان کسب استحکام کافیاست کلیه نهال هاي کشت شده در زمین اصلی تا 

نچه نهال ها رشد ضعیفی داشته اند، می توانید یک سال چنا. به قیم بسته شوند )سالگی
براي جلوگیري در این صورت ممکن است که  دیگر آنها را درون خزانه نگهداري کنید

اگر . ، ناچار به انجام هرس ریشه باشیدخزانه از ریشه دوانی زیاد ریشه اصلی درون خاك
اقه و ریشه اصلی آنها به نهال هاي داراي رشد زیاد به گونه اي هرس شوند که طول س

سانتی متر برسد، درختان حاصله قوي تر و پررشدتر  20- 25و  5ترتیب به حدود 
  . شدخواهند
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  روش ها کاشت نهال   
  چاله زنی) الف

  مخصوصاً ،هندي چاله زنی یکی از متداول ترین روش ها براي کاشت درختان تمر
در خاك هاي  این روش مخصوصاً. می باشدسانتی متر 90با ارتفاع بیش از  نهالهاي

سنگالخی زمان بر است و ممکن است ایجاد چاله اي با اندازه مناسب مستلزم زحمت 
عمق چاله . خواهد بودزیادي باشد، اگرچه استقرار درخت با موفقیت بیشتري همراه 

خاك اضالع جانبی و کف چاله بایستی . سانتی متر باشد 20و قطر آن  30بایستی حدود 
به رشد و توسعه بعدي ریشه کمک  ویژگی، این و قابل نفوذ باشدشل اندازه کافی به 

نهال بایستی در مرکز چاله و به طور مستقیم قرار گیرد، ضمن آنکه یقه ریشه  .خواهد کرد
بهتر آن . با همان خاك گوده پر می کنند آنگاه چاله را مجدداً. آن هم سطح زمین باشد

تسطیح خاك  .ز پر کردن پیرامون درخت از خاك جدا شوداست که کلیه سنگ ها قبل ا
 پس از کاشت نهال. اطراف قاعده درخت تا سطح زمین از اهمیت زیادي برخوردار است

هر روز آبیاري الزم است  )البتّه در صورت عدم بارندگی( تا زمان استقرار کامل درخت
  انجام شود

 .    

  
  اله زنیبه روش چتمر هندي مراحل کاشت نهال - 12شکل 
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  خاك شکاف زنی) ب
در خاك هاي کاربرد آن . درختان تمر هندي ریشه لُخت اعمال می شود برايروش این 

 ،سنگالخی میسر نیست و در خاك هاي رسی سنگین نیز نباید مورد استفاده قرار گیرد
  اولیهشکاف در هواي خشک، ممکن است محل  در این نوع خاك ها مخصوصاًچون 
با استفاده از  در این روش .باز شودپس از پر شدن و کاشت نهال، ترك خورده و  مجدداً

بسته به ( سانتی متر 20به عمق حداقل  Tیا  Lبه شکل زمین را  بیل و یا ابزار مشابه،
آنگاه درخت را طوري . با بیل باال نگه می دارندشکاف داده و خاك آن را  )اندازه ریشه

سپس بیل را . ی دهند که یقه ریشه هم سطح خاك قرار گیرده ایجاد شده قرار مچالداخل 
خاك پیرامون ساقه  نهایتاً. خود برگرددقبلی و اجازه می دهند خاك به محل  آزاد می کنند

  .  محکم به ریشه ها بچسبد به طوري کهرا تسطیح می کنند 

  
  مراحل کاشت نهال تمر هندي به روش شکاف زنی - 13شکل 

  
  زمان کاشت

، آغاز فصل بارندگی در مناطق خشک مخصوصاً زمان کاشت نهال در زمین اصلیبهترین 
باشد، می توان کشت را در  دسترسچنانچه آب به طور ثابت و پیوسته در البتّه . است

بهترین زمان روز جهت اجراي عملیات کاشت، اواخر بعد از ظهر . سرتاسر سال انجام داد
  .  غروب می باشداوایل تا 
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     تان تمر هنديمدیریت درخ
  تربیت و هرس) الف
این درخت رشد اولیه . هندي به جز در اوایل رشد، نیاز به مراقبت زیادي ندارد تمر

هرس اقدام به ساقه اصلی و برخی شاخه ها توسعه پس از  لی الزم استندي دارد وکُ
به شاخه که داراي فاصله مناسبی نسبت  3- 5شیوه هرس  به گونه اي است  که به . شود

حذف شاخه هاي  .اجازه نمو می دهند تا ساختار اصلی درخت را بسازند ،هم باشند
پایینی درخت به منظور تسهیل عملیات مدیریتی مثل کوددهی و میانه کاري ضروري 

برداشت تسهیل عملیات و درخت  یپاکوتاه سبب هرسالزم به ذکر است اعمال . است
نیازمندند که به حذف شاخه هاي ضعیف،  درختان بارور به هرس بسیار سبکی. می شود

  .  خشک و بیمار با هدف  جلوگیري از گسترش بیماري و آلودگی محدود می شود
  کوددهی ) ب

عمیق و گسترده از رشد و محصول دهی خوبی اي تمر هندي به دلیل سیستم ریشه 
ساالنه می تواند و نیز به صورت مصرف کود دامی در زمان کاشت . برخوردار است

در باغ هاي تمر هندي شیرین اغلب از کودهاي  .رادر پی داشته باشدافزایش عملکرد 
سولفات آمونیم را می توان به میزان . غیرآلی جهت افزایش عملکرد استفاده می شود

گرم براي هر درخت، یک ماه پس از کاشت و دو بار در سال در پایان فصل  200-100
دو ) NPK( گرم کود کامل 500درخت، مصرفبا شروع باردهی . مودبارندگی استفاده ن

یک درخت بالغ الزم به ذکر است . توصیه می شودبار در سال و در پایان فصل بارندگی 
  . کیلوگرم کود کامل را دریافت نماید 2-3 در سال می تواندتمر هندي 
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  مین آبأت) ج
جوان در خزانه و در  نهال هاي. ددرختان بالغ تمر هندي نیاز چندانی به آبیاري ندارن

میزان آب مورد نیاز بسته به شرایط اقلیمی . خالل استقرار در زمین اصلی به آب نیازمندند
لیتر آب به هر  1-2متفاوت است، ولی به طور کلی بایستی هر دو هفته یک بار حدود 

  .    اواخر بعد از ظهر یا اوایل غروب داده شود درخت جوان ترجیحاً
  وجین) د 

) چهار سال نخست( آن حذف علف هاي هرز از اطراف گیاه در مراحل اولیه رشد
) به صورت میانه کاري( در باغ هاي تجاري، چنانچه از گیاهان پوششی. ضروري است

بین درختان جهت کنترل علف هاي هرز و حفظ رطوبت استفاده می شود، ممکن است 
  .  نیازي به وجین نباشد

  میانه کاري) ذ
این کار می تواند . در چهار سال اول پس از احداث باغ می توان اقدام به میانه کاري کرد

بهترین گیاهان . سبب درآمدزایی شود) قبل از باردهی(  در مراحل اولیه استقرار درختان
انواع لوبیا و غالت براي میانه کاري در باغ هاي تمر هندي، بادام زمینی، انواع سبزیجات، 

      . د کوتاه می باشدبا فصل رش
استفاده از گیاهان باالرونده جهت میانه کاري در باغ هاي تمر هندي قابل توصیه  :هشدار

    کاهش  دریافتی رانیست، زیرا این گونه گیاهان با باال رفتن روي درخت، میزان نور 
  .  می دهند

  آفات و بیماري ها
با این وجود برخی . نمی کند خوشبختانه آفت یا بیماري خطرناکی تمر هندي را تهدید

ي که به در موارد. آفات و یا عوامل بیماریزا ممکن است گاهی به این گیاه حمله کنند
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، الزم دهستیروش هاي شیمیایی آفت یا بیماري خاصی ناچار به استفاده از شیوع  دلیل
بهتر ( راز سمپاشی درختان داراي بااز جمله اینکه  . داست نکاتی را مورد توجه قرار دهی

سمپاشی ، درختان نزدیک به منابع آبی و نیز )است سمپاشی پس از برداشت انجام شود
بروز آفت یا بیماري جدي را به اداره کشاورزي بهتر است . دکنیدر شرایط بادي اجتناب 

و در خصوص شیوه کنترل و چگونگی آن از کارشناسان ذیربط مشاوره  دمحل اطالع دهی
       . دبگیری

برگ خوارها، شپشک ها و بال پولک داران از متداول ترین آفات تمرهندي  :آفات  
، شاخه هاي ترد و جوان گیاه حشرات مکنده مثل مگس سفید، تریپس و شته ها. هستند

ثیر قرار می دهند، ضمن آنکه برگ خوارها و سوسک ها نیز می توانند أرا تحت ت
این آفات می توان اقدام به سمپاشی و  براي کنترل .خسارت قابل توجهی را سبب شوند

 - الزم به ذکر است برخی از آفات جوانه. یا حذف فیزیکی بخش هاي آلوده گیاه نمود
هاي گل، میوه هاي در حال رشد و نیز میوه هاي برداشت شده را در خالل انبارداري 

   .    مورد حمله قرار می دهند
ترین بیماري آن سفیدك داخلی ایجاد  ایعش. تمرهندي بیماري مهمی ندارد :بیماري ها  

ثیر قرار أاست که دانهال هاي داخل خزانه را تحت ت .Oidium sppشده توسط قارچ 
از سایر بیماري هاي آن می توان سفیدك پودري، پوسیدگی یقه، پوسیدگی . می دهد

رچی توسط عوامل قاکلیه آنها ساقه، شانکر ساقه، پوسیدگی تنه و ریشه را نام برد که 
سمپاشی با قارچ کش ها به میزان توصیه شده می تواند به طور موثري . ایجاد می شود

    .عوامل مولّد این دسته از بیماري ها شودکنترل سبب 
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  برداشت 
  زمان برداشت -1

تکثیر شده با  اندرخت .آن داردبه روش تکثیر  گیبارآوري تمر هندي بستزمان شروع 
سال به بار می نشیند، در حالی که باردهی درختان تکثیر شده  3-4پیوند جوانه در عرض 
مدیریت عملی و شرایط محلّی نیز زمان . سال به طول بیانجامد 12با بذر ممکن است تا 

به خوبی  چنانجهحاصل از بذر  اندرخت. ثیر قرار می دهدأباردهی این درخت را تحت ت
به هرحال . د دادندر شرایط فضاي باز بار خواهسال  7پس از حدود  ،دنباش تربیت شده

. تثبیت شود )بدون توجه به روش تکثیر(سال  15عملکرد غالف گیاه بایستی پس از 
سال  200تداوم آن تا بیش از ن امکا، اگرچه است سال 50- 60 ظرفیت باردهی تمر هندي

  .  نیز وجود دارد
  عملکردرسیدگی میوه و  -2

و میوه ها به  به کندي انجام می شودپوست غالف در زمان بلوغ تغییر رنگ از آنجا که 
 گزینشیتک تک و به صورت بایستی در این گیاه طور هم زمان نمی رسد، برداشت میوه 

میوه هاي بالغ تمر هندي پوسته اي قهوه اي رنگ دارند، در حالی که به طور کلی . باشد
پر شدن میوه ها با پالپ چسبناك قهوه اي تا . سبز است ،نارس رنگ پوست غالف هاي

قهوه اي متمایل به قرمز و نیز سخت و برّاق شدن دانه ها از شاخصه هاي بلوغ میوه تمر 
با جمع شدن پالپ، پوست غالف شکننده می شود، به طوري که . هندي به شمار می رود

به غالف هاي رسیده با انگشت  وقتی. امکان خرد کردن آسان آن با دست وجود دارد
عملکرد یک درخت تمر هندي از کشوري  .می کنندتولید  يضربه وارد کنید، صداي زیر

        به کشور دیگر و تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی تفاوت چشمگیري را نشان
 3عملکرد  هر افزایش ( به عالوه عملکرد غالف می تواند روندي چرخه اي. می دهد
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کیلوگرم در سال  20-30عملکرد یک درخت جوان می تواند  .داشته باشد) سال یک بار
-200رشد یافته قادر است در هر سال حدود  ، در حالی که یک درخت بالغ کامالًباشد
 100به طور کلی میانگین عملکرد ساالنه یک درخت . کیلوگرم میوه تولید کند 150

سالگی، عملکرد غالف آن  50ن با رسیدن گیاه به س. کیلوگرم میوه برآورد می شود
دیگر سودآور اُفت کرده و پس از آنکه مشخص گردید عملکرد درخت . کاهش می یابد

    .مبادرت به قطع آن می نمایندو اقتصادي نیست، 
  روش هاي برداشت

قیچی هاي تکان دادن شاخه و یا با  ،دستد به وسیله برداشت میوه تمر هندي می توان
روش برداشت دستی خیلی زمان بر بوده و مستلزم باال رفتن از  .شودانجام دسته بلند 

از این رو این روش بیشتر براي انواع شیرین تمر هندي که به صورت . درخت است
کاربرد  ها با هدف جلوگیري از آسیب دیدگی غالفغالف کامل فروخته می شود و 

دسته با استفاده از قیچی هاي  برداشت به روش درخت تکانی و یا چیدن میوه در .دارد
از برخورد  ممانعتاین اقدام ضمن . پارچه اي زیر درخت پهن می کنند بلند، معموالً

کار جمع آوري را نیز  و مستقیم میوه با زمین، از آسیب دیدگی پوسته میوه جلوگیري
الزم به ذکر است میوه هاي باقی مانده روي درخت، سرانجام به طور  .نمایدتسهیل می 

        .  طبیعی ریزش خواهند کرد
  

  
  روش هاي برداشت غالف در تمر هندي –14شکل 
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  فرآوري و انبارداري
       قرار  آفتاببرابر در روز  5-7 را  در اکثر مناطق روستایی، غالف ها :فرآوري -1

 نیزشک کن هاي کوچک آنکه می توان از خ، ضمن می دهند تا خشک شوند
پس از خشک شدن غالف ها، پوسته هاي شان را با . بدین منظور استفاده کرد

آنگاه اقدام به جدا کردن دستی الیاف، . دست شکافته و پالپ را خارج می  کنند
بعد از این مرحله، . دانه ها و خرده هاي به جاي مانده از پوسته ها می نمایند

براي و ساخته روز دیگر خشک می کنند، سپس آن را فشرده  3-4نیز پالپ را 
می  پالپمقداري نمک یا شکر به  انبار قبل ازگاهی . آماده می نمایندانبارداري 

بذور تمر هندي نیز به برخی الزم به ذکر است امکان فرآوري و تبدیل .افزایند
  . وجود داردفرآورده هاي صنعتی 
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اطق روستایی، پالپ تمر هندي را داخل کیسه هاي پالستیکی، در من :انبارداري -2   
     انباردانه همراه با  پالپ را معموالً. گه داري می کنندکنفی یا ظروف سفالی دربسته ن

رنگ پالپ خشک شده تازه، . می کنند، اگرچه در مقیاس تجاري، دانه ها جدا می شوند
پالپ . قهوه اي روشن است که با گذشت زمان در طی انبارداري به رنگ تیره می گراید

مخلوط شده با نمک را می توان داخل ظروف سفالی یا پلی اتیلن تا حدود یک سال 
، پس از این مدت رنگ آن تیره و بافت آن تحت شرایط خنک و خشک نگه داري کرد

به طور کلی بهتر است موارد زیر در خصوص انبارداري تمر  .نرم و چسبناك خواهد شد
  : هندي مورد توجه قرار گیرد

  خشک کردن، بهترین و آسان ترین روش نگه داري براي مقادیر کم پالپ میوه تمر
 .هندي است

  در محلّی خنک و تاریک یا درون یخچال نگه روز  2-5میوه هاي تازه را می توان
 .داري کرد

 با و خشک  یپالپ تازه را می توان در بسته بندي پلی اتیلن با دانسیته باال در مکان
 .دنموماه انبار  4-6درجه سانتی گراد به مدت  10دماي زیر 
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