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  مقدمه

به دليل داشتن شرايط آب و هوايي گرم بلوچستان جنوب استان سيستان و  

گرمسيري را در هاي  و مرطوب و همجواري با كشور پاكستان، كلكسيوني از ميوه

هاي اخير به دليل فراهم شدن شرايط  خود جاي داده است كه در سال

هاي مصرف، كشت اين درختان  برداري از منابع آبي متنوع، دسترسي به بازار بهره

  . اند ميوه مورد توجه بيشتري قرار گرفته

پارو ها، گياهي است كه در استان سيستان و بلوچستان،  يكي از اين ميوه

به نمايد و  اي دائمي رشد و نمو مي درختچه به صورتاين گياه . شود ده مينامي

، ُكنارك، سرباز، هاي چابهار ميوه شهرستان هاي پراكنده در بعضي از باغ طور

سابقه دقيق كشت آن در استان نامشخص . شود كشت مي نيكشهر و قصرقند

و پاكستان به سال پيش از كشورهاي هند  50تا  40است و احتماالً در حدود 

رسد كه اين گياه به شرايط اقليمي وسيعي از  مي به نظر. استان آورده شده است

زيرا كشت آن در حال حاضر در استان سازگاري خوبي داشته باشد 

ئي كه منبع آن جااز . شود هاي ايرانشهر و دلگان هم مشاهده مي شهرستان

گياه در دسترس  مستدلي به زبان فارسي در خصوص شناسايي و معرفي اين

در ارتباط با تكثير و ، مروجين و كارشناسان اندار باغبسياري از نبوده و اطالعات 

كار آن بسيار كم است، كشت آن از توسعه چنداني برخوردار نبوده  و نحوه كشت

 مشاهده كرده اند، اقدامهاي ديگر  كه اين گياه را در كشور در ابتدا افرادي. است

اما گسترش . اند خود نمودههاي منازل  ها و يا باغچه باغ در حاشيهبه كشت آن 

اي افزايش يافته است كه نشان از  سال گذشته به طور قابل مالحظه 10آن طي 

سازگاري خوب اين گياه به شرايط آب و هوايي وسيعي در منطقه از آب و هواي 

  . گرمسيري مرطوب تا نيمه گرمسيري نسبتاً  خشك دارد
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به صورت تجربي و مشاهده نگارنده در با گردآوري مطالب ه در اين نشريلذا 

گيري  مناطق مختلف جنوب استان سيستان و بلوچستان و كشور پاكستان و بهره

داران و  از منابع علمي معتبر سعي نموده است كه كشت و كار اين گياه را به باغ

ن سخت كوش ادار باغاست با شناختي كه  اميد. مندان بيشتر معرفي نمايد عالقه

گامي مؤثر در بتوان مندان به اين گياه پيدا خواهند نمود،  استان و ساير عالقه

حفظ و گسترش اين گونه با ارزش در اراضي مناسب و استفاده بهينه از آن 

  .برداشت

  

  شناسي و موارد استفاده خصوصيات گياه

متعلق به ) 2اكواليسگرويا سابينا مترادف با  (1گرويا آسياتيكا پارو با نام علمي

ايـن خـانواده داراي   . شـود  گفته مـي  4فالسا است كه در انگليسي3تيلياسه خانواده

گونه است كه عمدتاً در مناطق گرمسيري و نيمـه گرمسـيري    400جنس و  18

گونه از اين جـنس در هنـد    40گونه است و  140داراي گرويا جنس . اند پراكنده

پارو بـومي  . داراي ارزش تجارتي است آسياتيكا گرويا اما فقط گونه. شود يافت مي

هـاي   اما در سطح تجاري عمـدتاً در ايالـت  جنوب شرق آسياست شبه قاره هند و 

 ظاهر آن شبيه درخت زغال اخته آبـي اسـت  . شود شمالي و غربي هند كشت مي

متـر يـا بيشـتر     4ارتفـاع آن بـه   كـه    هاي ريز است پارو از گروه ميوه). 1شكل (

تـر بـا    هـاي جـوان   هاي بلند، باريك و آويزان است كه شاخه اراي شاخهد. رسد مي

                                                             

1. Grewia asiatica 

2. Grewia subinaequalis 

3. Tiliaceae 

4. Phalsa 
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هاي متناوب، قلبي يا بيضوي  داراي برگ. اند پوشش متراكمي از پرز پوشيده شده

  . متر است سانتي 15و عرض  20شكل به طول 

و  ، كمـي تـرش مـزه   )2شـكل  ( ميوه رسيده آن به رنگ قرمز يا صورتي بـوده 

داراي  ميـوه . ث و مواد معدني همچون فسفر و آهن اسـت  آ و از ويتامين سرشار

ميـوه  . باشـد  درصد اسيديته مي 5/2درصد قند و  11تا  10درصد آب،  65تا  55

بـه  خـوري   تـازه  بـه صـورت  اما عمدتاً  استميوه مناسب  آب آن براي تهيه مربا و

خنك كنندگي دارد و باعث رفع عطـش  خاصيت  زيراشود  دسر مصرف مي عنوان

ميوه نارس سبز پارو در بعضـي منـاطق   . شود نگي در هواي گرم تابستان ميو تش

براي كاهش التهاب و افروختگي توصيه شده و همچنين براي تيمار بيماراني كـه  

جوشـانده پوسـت    .شـود  داراي تب، ناراحتي تنفسي و خوني هستند استفاده مـي 

. گيـرد  قـرار مـي   به عنوان مرهم، مسكن و جهت درمان اسهال مورد استفاده پارو

ي تـازه گيـاه بـه عنـوان     ها برگ .پوست ريشه آن در درمان رماتيسم كاربرد دارد

در كشور برمـه، پوسـت آن جـايگزيني    . گيرند علوفه مورد مصرف احشام قرار مي

نيز براي دادن رنـگ   پاروعصاره موسيالژي پوست . شود براي صابون محسوب مي

  .شود از الياف پوستي اين گياه، طناب تهيه مي. روشن به شكر كاربرد دارد

و يـا قـيم بـراي     ، كمـان پس از هرس بـراي سـاخت سـبد   ه هاي گيا از شاخه

هاي هرس شده يك گياه خـوب رشـد كـرده     از شاخه. شود سبزيجات استفاده مي

  .توان يك سبد بزرگ و يا دو سبد كوچك ساخت مي
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  مزرعه پارو در پاكستان - 1 شكل

  
  )چپ سمت( شده برداشت دهيرس وهيم و) راست سمت( درخت يرو پارو نارس وهيم رنگ -2 شكل

  

  مناطق كشت پارو در جهان

گرمسيري به ويژه مجاور شهرهاي بزرگ در  پارو در مناطق گرمسيري و نيمه 

همچنين در فليپين و . شود كشورهاي هند، پاكستان و بنگالدش كشت مي

رسد در كشورهاي ديگر  به نظر نمي. گردد شمال و مركز تايلند نيز پارو كشت مي

  . جنوب و جنوب شرق آسيا يافت شود
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  ارقام

بعضي از پرورش  اما در هند. ارقام مشخصي از اين گياه وجود ندارد 

مشخص  نوعدو . برند كار ميه ب شربتيو  محليهايي همچون رقم  دهندگان نام

پاكوتاه مرسوم  نوعپا بلند و  نوعبراي اين گياه تشخيص داده شده است كه به 

مشخصات رويشي و ميوه اين دو . نوع پاكوتاه توليد ميوه بيشتري دارد. هستند

  .آمده است 1گياه پارو در جدول  نوع
  پارو گياه نوع دو ميوه و رويشي مشخصات - 1 جدول

  تيپ پاكوتاه  تيپ پابلند  خصوصيات

  4/3  5/4  )متر(ارتفاع گياه 

  6/97  6/101  )متر سانتي(گره  طول ميان

  18×15  20×18  )متر سانتي(اندازه برگ 

  سبز مايل به سفيد  سبز روشن  برگ نرنگ سطح زيري

  5/3  2/5  )كيلوگرم(محصول ميزان 

  26/2  07/2  )متر سانتي(اندازه ميوه 

  544/0  48/0  )گرم(وزن ميوه 

  3/60  5/81  درصد گوشت

  6/34  4/5  درصد آب ميوه

  1/12  14  درصد مواد جامد محلول 

  63/3  64/4  درصد اسيديته

  

  شرايط آب و هوايي

تابستان و زمستان در مناطقي كه فصل ميوه مناطق گرم است اما پارو  

آيد و ميزان محصول و كيفيت ميوه در چنين  عمل مي همشخصي دارند بهتر ب

در مناطقي كه زمستان مشخصي ندارند گياه خزان نداشته و . مناطقي بهتر است
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كميت و و بنابراين ميوه توليدي از  شود نجام ميابار  توليد گل بيش از يك

توانند  كامالً رشد كرده ميبالغ و هان گيا. كيفيت كمتري برخوردار خواهد بود

چنين گياهاني قادر به تحمل . براي مدت كوتاهي دماي يخبندان را تحمل كنند

دماهاي باال در خالل توسعه و . هستند گراد نيز درجه سانتي 44دماهاي باال تا 

اين گياه در زمان گلدهي نياز به . تكامل ميوه به رسيدن محصول كمك مي كند

تأثير منفي شديدي روي بارندگي در زمان گلدهي  و آفتابي داردو  صافهواي 

متري از سطح دريا،  1000در هندوستان تا ارتفاع  پارو. گذارد ميتشكيل ميوه 

به طور كلي جهت رسيدن  .رشد كرده و محصول رضايت بخشي توليد مي نمايد

از به نيپارو ميوه، رنگ گيري صحيح و برخورداري از كيفيت خوب خوراكي، 

در شرايط اقليمي گرم و خشك از رشد و نمو . آفتاب كامل و هواي گرم دارد

هاي مقطعي را به  كه خشكي و كم آبي رضايت بخشي برخوردار است، ضمن آن

  .خوبي پشت سر مي گذارد

  

  خاك

ي  توان در دامنه گياه پارو خيلي حساس به نوع خاك نبوده و آن را  مي 

در بسياري . با قليائيت متوسط كشت كرد يهاي خاكها، حتي در  وسيعي از خاك

موفقيت آميز كشت نمود، اين  به طورتوان  هاي ديگر را نمي از اراضي كه ميوه

كاهش شرايط باتالقي باعث . توان به آساني با موفقيت پرورش داد گياه را مي

هاي  بروز كلروز ناشي از كمبود آهن در خاك. شود مي) زردي(رشد و كلروز 

  .  افتد ي نيز اتفاق ميآهك
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  ازدياد

  :م شودجاانهاي زير  تواند به روش ازدياد پارو مي 

  بذر

هاي بذري نسبتاً  نهال. شود با بذر تكثير ميعمدتاً تجاري  به صورتاين گياه 

توان براي  بذور تازه استخراج شده را مي. شوند مي) گياه مادري(شبيه به اصل 

تا  90شرايط معمولي بعد از  دروه ناميه خود را بذر ق. توليد نهال استفاده كرد

شرايط انبار سرد براي  درتوان  ها را مي قوه ناميه بذر. دهد روز از دست مي 100

 15تا  10بذور را در خزانه با فاصله بين رديف . تر نمود ماهه طوالني 6يك دوره 

ر كشت مت سانتي 2تا  5/1متر به عمق  سانتي 5تا  4متر، روي رديف  سانتي

بذرها پس . هاي پالستيكي كشت كرد توان در كيسه و يا مي) 3شكل (كنند  مي

هاي مذكور  نمايند و دانهال زني مي روز بعد از كشت شروع به جوانه 20تا  15از 

ها را در فصل خواب  نهال .شوند زمين اصلي مي انتقال بهماه آماده  4تا  3پس از 

تا  12هاي بذر  نهال. توان منتقل نمود ميقبل از شروع رشد جديد با ريشه لخت 

  . كنند ماه پس از كشت اولين محصول خود را توليد مي 15

  

  
  سرباز شهرستان در پارو نهال ديتول - 3 شكل
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  قلمه زدن

زدن بدون تيمار با مواد تنظيم كننده رشد گزارش  تكثير پارو از طريق قلمه

 100به ميزا ن  5تيمار شده پارو با اسيد ايندول بوتريكهاي  قلمه. نشده است

درصد موفقيت داشته است و در گزارشي  60ساعت  24براي  6قسمت در ميليون

قسمت در ميليون اسيد  100هاي چوب سخت پارو با  ديگر موفقيت  تيمار قلمه

 15ها را  كه شاخه در يك آزمايش وقتي. درصد بوده است 8/68ايندول بوتريك، 

برداري نمودند و با اسيد ايندول بوتريك به غلظت  روز قبل از تهيه قلمه، حلقه

زايي حاصل شده  درصد ريشه 5/72اند  قسمت در ميليون تيمار كرده 2500

قسمت در  250هاي چوب سخت با اترل به ميزان  نين تيمار قلمهچهم. است

در غلظت  7تيكدقيقه و پس از آن تيمار با اسيد ايندول اس 5ميليون  براي 

  . زايي داشته است درصد ريشه 2/76قسمت در ميليون براي دو دقيقه،  3000

  خوابانيدن هوايي

توان  در خوابانيدن هوايي با استفاده از مواد تنظم كننده رشد گياهي مي

ها را با مخلوط مواد تنظيم  كه شاخه وقتي. نسبت به تكثير گياه پارو اقدام نمود

به ، اسيد ايندول بوتريك و بر 9، اسيد نفتالين استيك8يتو فور د كننده رشد

 50اند  قسمت در ميليون تيمار كرده 100و  10000، 10000، 1000ترتيب با 

زايي  هاي تيمار نشده ريشه شاخهكه  در حاليدرصد موفقيت داشته است 

اسيد ايندول  ها در خوابانيدن هوايي با مخلوط همچنين تيمار شاخه. اند نداشته

 ،قسمت در ميليون از هر كدام 1500به نسبت اسيد نفتالين استيك و  بوتريك

                                                             

5. Indolebutyric Acid (IBA) 

6. Parts per million (ppm) 

7. Indoleacetic Acid (IAA) 

8. 2, 4- dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) 

9. Naphthaleneacetic acid (NAA) 
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درصد موفقيت در  90تا  80با  هايي گزارش. درصد موفقيت داشته است 85

اسيد نفتالين واسيد ايندول بوتريك ها با  خوابانيدن هوايي در تيمار شاخه

  .دارد قسمت در ميليون وجود 10000و  5000به ترتيب در غلظت استيك 

  پيوند 

هاي پرورش داده  به روش پيوند با قلمه چوب نرم، بر روي پايه ،با پيوند پارو

هايي كه حذف برگ در  شده در مزرعه براي مدت يكسال يا بيشتر با پيوندك

درصد  100توان تا  م پيوند صورت گرفته باشد ميجاانروز قبل از  10آنها 

  .موفقيت داشت

  

  كاشت

توان نسبت به كشت اين گياه  كنند مي گياه خزان ميي ها برگوقتي كه  

تر بوده و  ماهه براي كاشت در زمين اصلي مناسب 12تا  8هاي  دانهال. اقدام كرد

تا  1100رو  از اين. گيرند متر در نظر مي 3تا  5/2فاصله كشت را از هر طرف 

گار اما اين گياه براي كاشت متراكم ساز. شود گياه در هكتار كشت مي 1500

دهي خود را كامل  ماه گلدهي و ميوه 5تا  4تواند در مدت  و مي ي داردخوب

براي . توان محصول را افزايش داد با افزايش تعداد گياه در واحد سطح مي. نمايد

در كاشت دو . افزايش در تعداد گياه، كاشت دو رديفه موفقيت بااليي داشته است

شوند و  از يكديگر كشت مي متر نتيسا 60رديفه دو گياه در يك محل به فاصله 

بدين ترتيب فاصله بين . شود متر از رديف اول كشت مي 3رديف بعدي به فاصله 

با كشت به اين روش، با كاهش جزئي محصول هر . خواهد بودمتر  3ها  رديف

شود و در نتيجه افزايش تعداد  درخت، تعداد درختان در واحد سطح دو برابر مي

  .   يابد درصد افزايش مي 30تا  20ي درختان محصول نهاي
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هاي قبل از رسيدن درختان انبه به باردهي اقتصادي،  توان در سال پارو را مي

با توجه به اين كه پارو، هر . كشت، كشت كرد ها به عنوان يك گياه ميان بين آن

شود و با رسيدن درختان  شود از ازدحام آن در باغ جلوگيري مي سال هرس مي

  .  كن كرد اردهي اقتصادي، گياهان پارو را بايد از باغ ريشهاصلي به ب

  

  هرس

جايي كه ميوه  از آن. باشد هرس يكي از مهمترين عمليات در كشت پارو مي 

ه ساليانه براي اطمينان از بشديد هرس شود،  روي شاخه فصل جاري ظاهر مي

اع مناسب ارتف. ستا هاي با درجه بهتر ضروري دست آوردن محصول باال و ميوه

هرس شديدتر باعث كاهش . باشد ميمتر از سطح خاك   2/1تا  9/0براي هرس 

آذر و ( توان زماني كه به حالت خواب هستند گياهان را مي. شود محصول مي

  . هرس كرد) دي

  

  آبياري

م جااما ان شود وم به خشكي در نظر گرفته ميپارو به عنوان محصول مقا 

دهي و  لكرد و كيفيت باال مخصوصاً در فصل ميوهآبياري جهت توليد ميوه با عم

ماه نياز  پارو از اوائل پائيز تا نيمه اول بهمن. هاي بدون بارندگي ضروري است ماه

م جاانماه بعد از كوددهي  اولين آبياري در نيمه دوم بهمن. به آبياري ندارد

 20از هر  زمان با گلدهي آبياري بعد شود و در مدت اسفند و فروردين ماه هم مي

روز مناسب و مفيد  20تا  15روز و پس از آن تا پايان فصل برداشت هر  25يا 

  . باشد مي
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  كوددهي

ئي كه محصول روي آن جااما از . دهند ان به اين گياه كود نميدار باغمعموالً  

شود كاربرد كودهاي حيواني و  هاي جديد سال جاري ايجاد مي رشد شاخه

كه  حاكي از آن استا ه شود و گزارش رويشي مي شيميائي باعث تحريك رشد

تغذيه صحيح و مناسب به . دهد العمل مثبت نشان مي گياه به كوددهي عكس

ازت براي هر كود كيلوگرم  يككاربرد . كند حفظ سالمت و توليد گياه كمك مي

همچنين در تحقيقاتي . شود گياه و دادن كود حيواني باعث افزايش محصول مي

كيلوگرم كود حيواني پس از  15است كه كاربرد  شده نشان داده فتهگرم جاانكه 

گرم ازت به هر  125ها دادن  هرس و به دنبال آن درست قبل از بازشدن جوانه

اثرات سطوح . خوب موثر استسودآور و با كيفيت گياه براي توليد محصول 

 روي رشد رويشي، گلدهي، تشكيل ميوه، كيفيت ازت، فسفر و پتاس مختلف

ميوه و تركيبات برگ در پارو با كاشت آن در ماسه مورد مطالعه قرار گرفته 

عالوه بر به اين عناصر  دهد كه گياه تحت شرايط كمبود نتايج نشان مي. است

داشتن شاخه و برگ كمتر، توقف رشد دارد و اثر كمبود ازت مشهودتر از فسفر 

تاس داشته باشند گلدهي گياهاني كه كمبود ازت، فسفر يا پ. باشد يا پتاس مي

دست آوردن محصول باال با كاربرد ازت، فسفر و پتاس به ه ب. نخواهند داشت

  .كيلو گرم در هكتار گزارش شده است 25 و 40، 100ترتيب به ميزان 

دهد كه روي و  نتايج تحقيقاتي نشان مي عناصر غذايي كم مصرفدر بين 

 درصد4/0 دكاربر. دهند ر قرار ميآهن، اندازه ميوه و مقدار آب آن را تحت تاثي

در مرحله قبل از گلدهي و بعد از تشكيل ميوه، مقدار آب  (ZnSO4)سولفات روي 

به تنهايي يا   (FeSO4)سولفات آهن درصد4/0كاربرد . بخشد ميوه را بهبود مي

  . شوند تركيب با روي باعث افزايش اندازه ميوه مي
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  وجين

زمان  هاي هرز كه هم ها براي كنترل علف دو شخم بعد از هرس بوته يا يك 

. تواند مفيد واقع گردد با دادن كود حيواني يا كمپوست به گياه همراه است مي

  .همچنين ممكن است بعد از اولين آبياري يك شخم ديگر نياز شود

  

  گلدهي و تشكيل ميوه

. يابد يبهشت ماه ادامه ميگلدهي در پارو از بهمن و اسفند و تا اوائل ارد 

تا  3در هر محور . شوند مي به صورت گرزن متراكم ظاهر ها برگدر محور  ها گل

 گيرد گل زرد رنگ هستند قرار مي 6تا  3ها داراي  ن  دمگل كه هر يك از آ 7

پرچم و تخمدان  70-80گلبرگ،  4-5كاسبرگ،  4-5داراي  ها گل. )4شكل (

رسد كه  مي به نظرعمدتاً دگرگرده افشان بوده و  ها گل. خوب رشد كرده دارند

  .كند زنبور عسل نقش اصلي در گرده افشاني بازي مي

  
  پارو شاخه يرو ها گل گرفتن قرار طرز - 4 شكل
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افزايش تشكيل ميوه و محصول  بر مثبتيكاربرد مواد تنظيم كننده رشد اثر 

، 4، 2 اسيد قسمت در ميليون و 10تيمار با اسيد جيبرليك به ميزان . پارو دارد

قسمت در ميليون تشكيل ميوه و  5در غلظت  10تري كلروفنوكسي استيك -5

قسمت در  1000به ميزان  11اربرد اترلك. دهد محصول را افزايش ميمقدار 

. شود روز پس از آن مي 5در مدت ) درصد 1/71(ميليون باعث حداكثر رسيدگي 

پاشي  ي در خصوص افزايش اندازه ميوه و بهبود كيفيت آن با محلولياه گزارش

تري كلروفنوكسي  - 5، 4، 2، اسيد )قسمت در ميليون 60(اسيد جيبراليك 

 25( دي كلروفنوكسي استيك  -2،4و اسيد) ميليون درقسمت  5(استيك 

  .است موجود) قسمت در ميليون

  

  برداشت ميوه

 2هايي به طول  ميوه ميوه پارو شفت كوچك و تقريباً گرد است كه توسط دم 

به هاي پارو از اول ارديبهشت  ميوه. شوند متصل مي  متر به خوشه سانتي 3تا 

به هاي ديگر در بازار  كنند كه در اين فصل ميوه شروع به رسيدن ميتدريج 

ه اين سبب تضمين قيمت بهتر براي پرورش در نتيج محدود وجود دارند، صورت

در زمان رسيدن رنگ پوست ميوه از سبز به قرمز . شود  دهندگان پارو مي

رسيدگي بيش ). 5شكل (يابد  آلبالويي و سر انجام بنفش تيره يا سياه تغيير مي

ميوه . از حد ميوه، كاهش رطوبت و در نتيجه چروكيدگي آن را سبب خواهد شد

لپذيري دارد كه به دليل نسبت مناسب قند به اسيد، بسيار طعم ترش د پارو

  .خوشمزه است

                                                             

10. 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 

11. Ethereal 
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  سرباز شهرستان در پارو دهيرس وهيم - 5 شكل

ها به تدريج رسيده و  ميوه. يابد دوره برداشت تا نيمه دوم خرداد ماه ادامه مي

با توجه به . ستا ضرورييا يك روز در ميان روزانه  به صورتبرداشت از هر گياه 

و ظرف يكي دو روز ها به بازار بايد به موقع  ها ارسال آن فسادپذيري باالي ميوه

 6اي در هر رديف  متوسط محصول يك گياه بالغ در سيستم تك بوته. م شودجاان

اي در هر رديف  كه در سيستم دو بوته بوده در حاليدر يك فصل كيلوگرم  7تا 

است، اما جمع محصول در واحد سطح در سيستم كشت ) كيلوگرم 5تا  4(كمتر 

  .دومي به دليل افزايش تعداد گياهان در واحد سطح خيلي بيشتر است

  

  ها آفات و بيماري

 پروانهآن  آور زيانتنها آفت . است آور زيانهاي  پارو عاري از آفات و بيماري 

ايجاد تونل ها و تنه  در شاخهالرو آن است كه  ).Inderbela sp(پوستخوار 

آسيب ديده گياه بعد از مدتي  هاي قسمت در صورت عدم مراقبت،. كند مي

به سفيد توان با تزريق كمي نفت  اين آفت را به آساني مي. شوند خشك مي

اين عمل . ها در فصل زمستان بعد از هرس كنترل نمود نآو بستن   سوراخداخل 

  .هر سال بايد تكرار شود
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اي گياه  خسارت قابل توجي به قسمت سبزينهفت ديگري كه ممكن است آ

است كه خسارت آن در فصل  ).Anomala sp(اي  سوسك قهوه ،داشته باشد

توان با سمپاشي محلول  اين آفت را مي .د بودهبارندگي خيلي شديدتر خوا

  .درصد كنترل كرد 1/0ديلدرين با غلظت 

 Cercospora(اي كه عامل آن قارچ  ها، بيماري لكه قهوه از ميان بيماري

grewiae( هاي كوچك روي سطوح بااليي و  ظهور لكه .باشد، رايج است مي

در ابتدا اين . باشد پاييني برگ از نخستين عاليم آلودگي به اين بيماري مي

ريج توسعه پيدا شوند كه به تد ها با توده سفيد رنگي از قارچ پوشيده مي لكه

شديد بودن . آيند اي تيره در مي اي تا قهوه كرده، به رنگ قرمز متمايل به قهوه

تواند منجر به ريزش قبل از موعد و پيش از بلوغ  حمله عامل بيماري مي

 78-دزديتان سمپاشي گياهان با كنترل بيماري از طريق  .ي گياه گرددها برگ

  .گيرد م ميانجادرصد  3/0به مقدار 

  

  هاي كشت پارو محدوديت

رغم كيفيت مثبت ميوه، در نتيجه عواملي ماننده اندازه كوچك ميوه،  يعل

هاي  هسته درشت، محصول كم هر بوته، دوره طوالني برداشت، ريزش ميوه

پارو  ، هزينه كارگري برداشت،خيلي رسيده و عدم مقاومت به سرما يا زمستان

با توجه به عمر نگهداري كم ميوه همچنين  .شود فقط در سطح محدود كشت مي

   .آن، فقط براي مصرف در بازارهاي محلي مناسب است
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