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 مقدمه
ژنتيك گياهي محسوب مي شود. به عقيده گياه ذخاير  غني ترين مراكز دنيا از نظر ايران يكي از      

هزار گونه گياهي در ايران وجود دارد كه آن را به عنوان يكي از غني ترين  12الي 10شناسان ايراني حدود 
گياهي در جهان ساخته است. بطوري كه تنوع ژنتيكي ذخاير توارثي كشورمان  يتنوع  ذخاير توارث مراكز

. مطابق آمارهاي فائو، توليد تيپ هاي مختلف كاهو تنوع گياهي كل قاره اروپا تخمين زده مي شود بيش از
محصول از نظر درصدي برخوردار بوده است. به نحوي كه اين  118طي دو دهه اخير در دنيا از رشد 

افزايش سطح زيركشت پس از ذرت، برنج، سيب زميني و گوجه فرنگي در رتبه پنجم جهاني قرار گرفته 
است. در كشور ما نيز بر اساس آمار منتشره از سوي وزارت جهاد كشاورزي روند افزايش سطح زير كشت 

هزار هكتاري  6زير كشت  اي كه سطحاين محصول طي سالهاي اخير بسيار چشمگير بوده است، به گونه
توجه به خصوصيات كمي و كيفي  مسلماً افزايش يافته است. 1394هزار هكتار در سال  20به  1388سال 

ايفا مي كند. براي رسيدن به اين  به نژادي نقش بسزايي در پروژه هاي ،محصول و استفاده از ژرم پالسم
پيشرفت بهنژادي  استمرار ني و شناخته شده جهتنژادگران به ژرم پالسم غ اهداف، دسترسي محققان و به

به موازات اقتصادي شدن توليد اين محصول و توجه جوامع به سالمت افراد، توليد  بسيار حائزاهميت است.
ايي، رومن و آيسبرگ  نيز صورت گرفته است. دسترسي هاي مختلف اعم از برگي، ساقهارقام متنوع از تيپ 

شرايط اقليمي باعث افزايش راندمان توليد، افزايش سودآوري، ممانعت از خروج  به ارقام داخلي سازگار با
گردد. گرچه بخش اعظمي از سطح زيركشت كاهو در كشور ما را كاهوهاي تيپ ارز و استمرار توليد مي

دهند و در سالهاي اخير برخي ارقام مناسب و سازگار براي مناطق شمال و جنوب كشور رومن تشكيل مي
) اعم از Icebergشده و يا در دست معرفي هستند اما به موازات آن توليد كاهوي تيپ آيسبرگ ( معرفي

اي قرارگرفته است. شناخت ارقام مناسب و سازگار و بهاره و پاييزه در سالهاي اخير مورد استقبال گسترده
ر شرايط فضاي بررسي صفات كمي و كيفي اين تيپ از كاهو در كنار كاهوهاي بومي كشور جهت كشت د

ها هاي بسيار تردد و شكننده بوده، برگداراي برگ. اين تيپ باز و گلخانه از اهميت بااليي برخوردار است
كنند كه نسبت به فشار و ضربه مقاوم و براي حمل به نقاط دور مناسب يك هد فشرده و سخت را توليد مي

امكان توليد كاهوهاي رومن فراهم نيست توجه به  لذا در مواقعي از سال كه در برخي از مناطق،  مي باشند.
   توليد اين تيپ، استمرار توليد و تامين نياز بازار داخل بويژه در مناطق دور دست را ميسر مي سازد.  
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 تاريخچه و پراكنش كاهو -1 
 سال قبل از ميالد مسيح در مصر كشت شده و به صورت 4500شواهد باستاني نشان مي دهد كه كاهو 

موطن اصلي كاهو از آسيا و به ). 1384پيوست (علوفه و نيز براي روغن كشي از بذر آن استفاده مي شد 
به عنوان  سال است كه كاهو 2500بيش از ). Singh et al.,1997( احتمال زياد ايران و تركستان مي باشد

برخي از نوشته ها ). Nonnecke et al., 1989(غذا و دارو كشت و مورد استفاده بشر قرار مي گرفته است 
مبلي ( سال قبل از ميالد مسيح، شاهان ايراني دستور به كشت و كار كاهو داده اند 550نشان مي دهد كه در 

ميالدي همزمان با استقرار اروپائيان در سرزمين  1494 است كه در سال تاريخ بيانگر آن). 1373و پيراسته 
رقم كاهو نام برده است  16از  "مك ماهون"1806در سال . خويش، توليد و مصرف كاهو را آغاز كردند

)Nonnecke et al., 1989 .( به آمريكا برده شده و كاهو ازجمله  "كلمبوس"اين رقم ها نخستين بار توسط
بيش  1880در سال ). Spelittestoesser, 1990(گياهاني است كه پس از كشف آمريكا كشت گرديده است 

رقم  87ايستگاه تحقيقات كشاورزي نيويورك  1885يكا وجود داشت و در سال رقم كاهو در آمر 20از 
 ).Nonnecke et al., 1989(كاهو را ثبت كرده است 

 
 و ميزان توليداهميت  -1

براي مصارف تازه خوري و ساالدي استفاده مي  اًبرگي است كه عمدت هاييكي از مهمترين سبزي كاهو
 Rubatzky, 1997; Lebeda( ورت پخته هم قابل استفاده مي باشند هاي آن بص گرچه برخي از تيپ. شود

et al., 2007(. سال قبل بر مي گردد   4500اين محصول به  سابقه كشت و كار)Hancock,  2004 (.  اين
 ,Mou and Nuez(سبزي از لحاظ مصرف تازه خوري در اياالت متحده آمريكا در جايگاه دوم قرار دارد 

ما نيز، كاهو يكي از معروف ترين و متداول ترين سبزيهاي برگي به شمار مي رود كه در كشور ). 2008
كاهو به تنهايي به صورت تازه  .تقريباً در تمامي مناطق مستعد در شهرها و روستاهاي ايران توليد مي شود

در برخي از  .در تهيه ساالد يا همراه با ساير سبزيهاي ساالدي  بصورت خام مورد استفاده قرار مي گيرد
 ).1379دانشور (كشورها ساقه كاهو را بصورت پخته مصرف مي كنند 

وجود مقادير فراواني از آهن،  .كاهو سرشار از ويتامين ها و مواد ضروري براي سالمتي انسان است 
ي در برگها )فوالت( B9 و C، ويتامين هاي)  Aپيش ماده سنتز ويتامين(بتا كاروتن   منگنز، فسفر، پتاسيم،
ارزش غذايي كاهو  1-2در جدول  ).1384پيوست (اين سبزي را ارتقاء بخشيده است  كاهو، ارزش غذايي
 Rubatzki and(غني از آنتي اكسيدانها در بين سبزيها مي باشد يك منبع كاهو .آورده شده است

Yamaguchi, 1997( .ند و به دليل اين گياه به دليل داشتن سلولز زياد حركات دودي روده را آسان مي ك
كاهو تصفيه كننده خون، ضد تورم، خواب آور، . توليد كالري اندك در رژيم هاي الغري اهميت زيادي دارد

همچنين كاهو به دليل داشتن روي و منگنز از سفيد شدن مو . آرام بخش، ملين، اشتها آور و ضد تشنج است
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P0Fالكتوكاريوم ماده خواب آور. جلوگيري مي كند

1
P و براي درمان بيماريهاي آسم و برونشيت موجود در كاه

توليد درصد  64بزرگترين توليد كننده كاهو در دنيا چين با سهمي معادل ). 1379دانشور ( تجويز مي شود
پس از آن كشورهاي آمريكا، اسپانيا، ايتاليا، هند، ژاپن، فرانسه، تركيه، . جهاني كاهو، محسوب مي شود

  .قرار دارند مكزيك و آلمان در رتبه هاي بعدي
 2012دنيا در سال  مهمكشور  10ميزان توليد كاهو در  -1جدول

 
 )تنهزار (توليد  كشور رديف

 000/12 چين 1
 200/5 آمريكا 2
 000/1 اسپانيا 3
 870 ايتاليا 4
 800 هند 5
 555 ژاپن 6
 540 فرانسه 7
 510 تركيه 8
 455 مكزيك 9
 435 آلمان 10

 
عملكرد و حجم توليد جهاني كاهو به تفكيك قاره هاي مختلف و ايران در سال  سطح زير كشت، ميزان

  .نشان داده شده است 2جدول در  2012
  2012سطح زير كشت، عملكرد و ميزان توليد جهاني كاهو در سال  -2جدول 

 )تنهزار (توليد  )هكتار/ كيلوگرم(عملكرد  )هكتار(سطح  مكان

 622/23 232/22 957/062/1 جهان

 327/15 665/20 570/752 آسيا

 713/4 230/30 411/152 امريكا

 125/3 709/23 306/134 اروپا

 257 653/17 430/14 آفريقا

 198 183/21 9240 اقيانوسيه

 567 968/28 19600 ايران

                                                           
  ۱ Lactucarium 
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 118حدود  دهه اخير سطح زير كشت كاهو دردنيادو مطابق مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته، طي 

گوجه فرنگي، در رتبه پنجم  ذرت، سيب زميني، برنج وپس از  كاهو،افزايش داشته و از اين نظر  يدرصد
از مهمترين داليل افزايش چشمگير سطح زير كشت كاهو در دنيا مي توان به ). Mou, 2008( قرار دارد

 :موارد زير اشاره نمود
  توسعه منابع ژنتيكي آن .1

  ي شايعبيماري زال مقاوم به انواع عوام رقم هايتوليد  .2
آهن، كلسيم، منيزيم، يد، :مانندو امالح معدني  A, B, C, Eداشتن انواع ويتامينها نظير ، ارزش تغذيه اي .3

  .منگنز و سديم روي،
  موجود درآن، در مطالعات اپيدمولوژيي نقش موثر كارتنوئيدها، توكوفرولها وفالونوئيدها .4
  در سالمتي ي كاهواهميت فعاليت آنتي اكسيداني كارتنوئيدها .5
  هاي الغري بكارگيري در رژيم افزايش تحرك حركات دودي روده، مزيت خام خوري كاهو در .6
 ، موم، رزين، ماليك اسيد)خواب آور و مسكن مخدر، ماده اي(الكتوكاروم  :تهيه تركيبات شيميايي نظير .7

  تريداسو  سوكسينيك اسيد
رام بخش، اشتهاآور و مناسب آفتاب سوختگي وتقويت آ خواب آور، تصفيه كننده خون، ضد تورم، كاهو .8

 است. مو بدليل داشتن روي و منگنزشه ري

 
 خواص و ارزش غذايي كاهو  -3

 ي، تشنج، تپش قلب، انسداد مجارتي، برونشسميرماتخواص كاهو آرام بخشي و خون سازي، در درمان     
 را داراست.  ، دهريدر بانوان ش ريش شيافزا ،بوستيمعده، رفع  تيادرار و مثانه، تقو يطحال، زخم مجار

و اهميت كاهو در   Bو ويتامين هاي گروه Cوجود مواد معدني آهن، كلسيم، پتاسيم، فسفر، پروتئين و ويتامين 
بسته به نوع كاهو، اين گياه داراي  طب اسالمي، همواره توجه مراكز علمي را به اين گياه معطوف داشته است.

1TUويتامين آU1T  1وTUپتاسيمU1T چنين داراي فيبر، كربوهيدرات،  و همتر غلظت بيشتر دارد  است. ويتامين آ در كاهوهاي سبز تيره
مواد 1TUو  U1TمسU1T ،1TUآهنU1T ،1TUكلسيمU1T ،1TUويتامين ث1TUهاي خود داراي  برگ نيز در برگ پروتئين و چربي است. كاهوهاي آيس

 دو با كاهو ، امروزه كشتاست U1Tخون1TUكاهو تميز كننده  .كند را جذب مي U1Tليتيم1TUهستند. كاهو به طور طبيعي  U1Tمعدني
ت، ر و خواب آور اسدكاهو مخ بذر گيرد. مي صورت مصرف تازه خوري و آن بذر از روغن استخراج هدف

اهو براي دستگاه ك بذرخوردن ، رد سينه مفيد استكاهو براي د ، بذركند كاهو زكام را برطرف مي بذرخوردن 
 .ادراري نافع است

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D9%86
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 كاهو  گرم 100در ارزش غذايي  -3جدول 
      

 كاهو  در صد گرمتركيبات موجود 

 مقدار ماده مقدار ماده مقدار ماده

 واحد A 500ويتامين كالري 18 انرژي گرم 94 آب

 ميلي گرم BR1 5   امينويت ميلي گرم 65 كلسيم گرم 1 مواد نشاسته اي

 ميلي گرم BR2 8ويتامين  ميلي گرم 25 فسفر گرم 1/2 پروتئين

 ميلي گرم BR3 4  ويتامين ميلي گرم1/5 آهن گرم 2 چربي

 ميلي گرم C 10  ويتامين ميلي گرم 10 سديم ميلي گر 2 آرسنيك

 به مقدار اندك نيكل، كوبالت، سولفور، مس ميلي گرم 250 پتاسيم ميلي گر 3 اگزاليك اسيد

 

 تركيبات شيميايي كاهو  -4

كومارين ها  است. كتوسينالكاهو داراي اسيدهاي آلي مانند اسيدسيتريك واسيدمالئيك وماده آلكالوئيد تلخ بنام     
 بذر كاهو باعث ايجاد خواب مي شود  ازجمله موادي هستند كه در

 ز:باشد. مواد شيميايي كاهو عبارتند ا مي مس، سولفور و  كبالت،  نيكلكاهو داراي مواد معدني مانند      

1Fالكتوكاروم

آور و اي است مخدر ) موم ، رزين، ماليك اسيد و سوكسي نيك اسيد، الكتوكاروم خواب ماده(كه  1
و نيز در چشم پزشكي براي گشاد كردن مردمك  مسكن است. از الكتوكاروم به عنوان داروي خواب آور و مسكن

2Fاي به نام تريداس از كاهو همچنين ماده .شود چشم استفاده مي

 شود كه مسكن و ضد درد است. گرفته مي 2
 مشخصات گياه شناسي كاهو -5

 ،)2n=2x=18(ديپلوئيد خودگشن، سبزي برگي يكساله،يك  ،).Lactuca sativa L(با نام علمي  كاهو   
و از دولپه اي  Chicorideaeشيكوريده   تيره، از زير Asteraceae  يافصل خنك، از تيره كالپركها محصول 

مركز اصلي و  .ها بوده كه عمدتاً در مناطق معتدله بخاطر برگهاي خوراكي مورد كشت و كار قرار مي گيرد
 منشا .)Lindquist, 1960 , DeVeris, 1997مبدأ اوليه كاهو در نواحي مديترانه و جنوب غرب آسيا است (

 ).Lebeda, 2004 ؛ DeVries, 1997 (است  L. serriolaآن از كاهوي وحشي  

                                                           
1- Lactucarum                                                                                                                 
۲- Thridace  

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B3
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 مختلف كاهو هاي تيپ .تيپ است شش از نظر مورفولوژي داراي گونه و 100داراي بيش از  اين جنس 

Romaine (Cos) ، Iceberg)(Crisphead ،Butterhead  ،Asparagus)(Stem ، Leaf (cutting) وOilseed 

. آمريكاي شمالي و مركزي، اروپا، ),.Trehan, 2001 1990; Mikel, 2007;  Boukema et al( باشند مي 
  ).Lebeda, 2008روند ( چين، اسپانيا، ايتاليا، هند و ژاپن از مهمترين مراكز توليد كاهو در دنيا به شمار مي

 در Lactuca.sppگونه هاي مختلف كاهو تعداد   (Lebeda et al., 2004)بر اساس مطالعات لبدا و همكاران
گونه  51گونه از استراليا و  3گونه آمريكايي،  12 گونه آفريقايي، 43 گونه اروپايي، 17گونه بوده كه  98دنيا 

و گونه 18 هند ،گونه 15 بيشترين تنوع گونه اي آن در ايران آسيايي گونه  51اين  از .آن آسيايي هستند
كاهو پس از كاشت بذر، ريشه عمودي عميقي توليد مي كند و سپس ريشه . مي باشدگونه  23 پاكستان با

 .هاي فرعي برروي اين ريشه تشكيل و توسعه مي يابند كه وظيفه اصلي آنها جذب آب و مواد غذايي است
ه ساقه با گذر سريع از مرحله نونهالي، گياهان عادت رشد روزت پيدا كرده كه در آن تعدادي برگ گوشتي ب

ثير گذار اشرايط محيطي، تاريخ كاشت و فواصل كشت، بر روي تعداد و اندازه برگها ت. كوتاه متصل شده اند
 .هاي ريزي است در كناره ها داراي بريدگي بصورت صاف و بدون كرك و برگهاي كاهو معموالٌ .است

 ). Rubatzky, 1997( كركدار باشند ممكن است برگها چروكيده و رقم هاگرچه در برخي از 
مثلثي  بيضوي كشيده، بيضوي پهن، گرد، تخم مرغي، قاشقي و مختلف شكلهايپهنك برگ به   

به حالت كامالً  روي هم افتاده  عادت رشد برگها از خوابيده تا ايستاده متغير، روي هم افتادگي برگها، .است
ها به رنگ سبز زرد، سبز، سبز خاكستري، تا كامالً ايستاده، فشردگي هد از حالت، كم تا كامالً فشرده، برگ

 حضور يا عدم حضورآنتوسيانين در بروز رنگهاي مختلف برگ كاهو. اي مي باشند سبزآبي، قرمز و قهوه
گل آذين از  .مختلف متفاوت است رقم هايهمچنين اندازه هد، شكل هد، طول ساقه در  .موثر است بسيار

سفيد خاكستري، هاي بذر كاهو به رنگ .گ سفيد يا زرد مي باشندبه رن نوع كالپرك، گلها اكثراً خودگشن و
 Kristkova( گرم متغيراست 2/1 تا 9/0 متغير و وزن هزاردانه آن از ،خاكستري ، خرمايي، قهوه اي تا سياه

et al., 2008.( 

 گياهشناسيكاهو از نظر  واريته هاي -6
واريته ها در دسته هاي مشخص  ذيل تقسيم كاهو داراي واريته هاي گياهشناسي متعددي است كه اين  

 ).Boukema et al., 1990; Devrise, 1997; Mikel, 2007( بندي مي شوند
 )Head lettuce(گرد  يا كاهو كلمي   كاهو پيچ-6-1

هد در اين نوع كاهو نسبتاً فشرده، برگهاي داخلي سفيد و يا زرد رنگ و برگهاي بيروني سبز تيره  
3Fيك نوع كه به آن باترهد .تيپ است دوريته خود داراي اين وا .مي باشند

گفته مي شود داراي برگهاي نرم   1

                                                           
۱ Butter head 
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هاي گلخانه اي بوده و از قابليت انبار داري كمي  اين نوع كاهو مناسب كشت .و آسيب پذير مي باشد
4Fنوع ديگر آن كريسپ هد يا آيسبرگ. برخوردار است

ه بوده، است كه داراي برگهاي بسيار تردد و شكنند  1
برگها يك هد فشرده و سخت را توليد مي كنند كه نسبت به فشار و ضربه مقاوم و براي حمل به نقاط دور 

 .  مناسب مي باشند

 )Romaine or Cos lettuce(كاهو پيچ  معمولي -6-2
و كاه ،برگهاي داخلي سبز .سانتيمتر مي رسد 40تا  30اين نوع كاهو ايستاده و ارتفاع بوته در آن به 

 .اين نوع كاهو از قديمي ترين كاهوي پرورشي محسوب مي شود .هاي ايران از اين نوع مي باشند
 ) Leaf lettuce(كاهو پرك يا كاهو برگ -6-3

سفت و  برگها . برگها  جدا از هم و هرگز روي هم قرار نمي گيرند هد در اين نوع كاهو كامالً باز و
 يا قرمز مي باشد رنگ برگها سبز روشن و. ار استلبه هاي آنها دندانه د فاقد شكنندگي و

)Spelittestoesser,1990.( 

 )Stem lettuce( كاهوي ساقه اي-6-4
5Fبه اين نوع كاهو، كاهوي مارچوبه اي

داراي برگهاي  .تنها ساقه آن قابل استفاده است .نيز مي گويند  2
سفيد،  ه در آن به رنگهاي مختلفساق. ساقه آن بصورت پخته هم قابل استفاده است .ظريف كوچكي است

    ). Singh et al., 1997( سبز روشن، صورتي و قرمز ديده مي شود

 )Oil seed lettuce ( كاهوي بذري-6-5
از . است) L. seriiola(با كاهوي وحشي ) L. sativa(از كاهو حاصل تالقي كاهوي اهلي  نوعاين  

 مرحلهروزت به  مرحلهعبور سريع از  ه وكاهو سريع الرشد بودن بوت نوعمشخصات مهم اين 
درصد  33بذر اين نوع از كاهو در صنايع روغن كشي استفاده مي شود و حدود  .است زايشي

 .)Jinguo et al., 2005( روغن دارد
 

                                                           
۲ Crisp head or Iceburg 
۳ Asparagus lettuce  
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1. Romaine    2. Arugula    3. Radicchio    4. Watercress 

5.  Butter     6. Leaf lettuce    7, 8.  Mizuna   9.  Iceberg 

 تيپ ها و واريته هاي مختلف كاهو  -1شكل 

 
 مشخصات اندام هاي زير زميني و هوايي كاهو -7

 ريشه كاهو  
داراي ريشه عميقي  م در زمين اصلي كاشته شودتقسيم ريشه اي كاهو سطحي است ولي چنانچه به طور مستقي     

 . وظيفه جذب مواد غذايي را به عهده دارند ريشه هاي فرعي. مي شود
  برگ    

ها در طي رشد   برگ .هاي بسيار ريز دارد برگهاي كاهو معموالً صاف و بدون كرك است و كناره آن بريدگي     
 30تا  15طور كلي  اين گياه به. اي وجود دارد ز تيره و قرمز قهوههاي سبز، زرد، سب هم پيچيده مي شوند و به رنگ

گرد  كاهوي پيچبرگ كاهو با توجه به ارقام و نوع ان متفاوت مي باشد مثالً دارد.  اينچ) ارتفاع 12تا  6متر ( سانتي
 گيرند.  سبتا فشرده روي هم قرار ميداراي برگهاي ن

 گل   
روز  65–130طور كلي  كاهو به. طول دوره رشد اي آنها استاي و زبانهلوله شاخص ويژه اين خانواده گلهاي     

  است  هاي متعددي تشكيل شده گلچهو  U1Tآذين گل1TUاز  . گل استاز كاشت تا برداشت 

http://eatchiclifestyle.com/wp-content/uploads/2010/01/lettucetypes2.jpg
http://eatchiclifestyle.com/wp-content/uploads/2010/01/lettucetypes2.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D8%B0%DB%8C%D9%86
http://eatchiclifestyle.com/wp-content/uploads/2010/01/lettucetypes2.jpg�
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 نمونه اي از كاپيتول گل كاهو در رقم ساهارا  -2شكل 

                                 بذر   

شكل بذر زرد است.  ابذر كاهو به رنگ خاكستري نقره اي و در بعضي انواع آن به رنگهاي سياه، قهوه اي ي    
براي آن كه بذر كاهو متراكم كاشته . شود برجستگي مشاهده مي 7تا  5 كاهو كشيده و نوك باريك است و روي آن

بذر كاهودر  خاك نرم و يا ماسه مخلوط نموده و در زمين بپاشند با برابر حجم خود 5نشود بهتر است كه بذر را با 
گروهي از متخصصين و افراد با تجربه معتقدند كه بذر دوساله كاهو براي  خرداد و اوايل تيرماه كامال مي رسد.

 .كشت بهتر از بذر يك ساله آن مي باشد

                               

 رقم رايدركاهوي آيسبرگ مراحل مختلف گلدهي، گرده افشاني، تشكيل بذر و رشد آن در  -3شكل            

 
 سبرگآي كاهو كينياز اكولوژي -8
كاشت  اندازه مرطوب بهترين نتيجه از تا بنابراين درنواحي معتدل سرد واهو از گياهان فصل خنك است. ك      

فصولي كه رشد گياه به گرماي شديد برنخورد دركليه  در بذركاشت با اين وجود  اين محصول بدست مي آيد.
وهواي  ببودن آ طول سال به شرط دارا درتمامسبزيهاي است كه ء كاهو جز توان ازآن استفاده نمود. نواحي مي

رشد كافي، شاخه گل دهنده  ازشود قبل  ا هواي گرم مصادفب چنانچه برداشت كاهو. مناسب قابل كشت است

http://compgenomics.ucdavis.edu/images/cgp_img_source/Lactuca_sativa_plant3.jpg
http://compgenomics.ucdavis.edu/images/cgp_img_source/Lactuca_sativa_plant3.jpg
http://compgenomics.ucdavis.edu/images/cgp_img_source/Lactuca_sativa_plant3.jpg�
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پيدا كرده غيرقابل استفاده مي شوند  زننده اين موقع برگ ها طعم تلخ و درو بوته كاهو بذر مي دهد شده  ظاهر
بارندگي هاي  اثر باشد. دركشت هاي زمستاني در مرطوب مي و كاهو نواحي سرد سيربهترين مناطق براي كشت 

كاهوها از . است برخوردار لطافت ونازكي بي نظير شود كه برگ ها ي آن از پــي كاهوي پيچي توليد مي پـي در
د كه روز خنثي نظر حساسيت به نور متفاوتند امروز با استفاده از روشهاي به نژادي كاهوهايي توليد مي شون

هستند. آب و هواي معتدل و مرطوب براي انواع بهاره نيز مناسب نيست در حاليكه انواع تابستانه در اين نوع آب 
و هوا نتيجه مي دهد. كاهو را در مناطقي كه يخبندان زمستانه دارند در فصل بهار و در مناطقي كه داراي تابستان 

 د. واحي گرمسيري در پائيز و زمستان مي كارنخنك است به عنوان كشت تابستانه و در ن
 ي آيسبرگكشت كاهوبراي  محيطيشرايط 

 وخرداد  اواخر محصول آن تا از كاشته وفروردين  اواخر توان تا مقاوم به گرما را مي انواع ديررس و بذر     
ميانگين كه  كليه مناطقي در توان كاهوي تازه كاشت. تيرماه استفاده نمود. بدين ترتيب درتمام فصول سال مي اوايل

 حساس مي به حرارت زياد بسيار درجه سانتي گراد است بخوبي پرورش مي يابد كاهو 15تا  12حرارت ماهانه 
بذر درجه سانتيگراد  30كند. درحرارت  باشد برگهاي آن شروع به نوك سوختگي مي كه حرارت باال باشد وقتي

حتياج دارد. لذا هيچ موقع نبايد مزرعه كاهوكامال ً ابه آبياري زياد  كاهومزرعه . زند جوانه نمي ومي رود خواب به 
گراد در نظر  درجه سانتي 12تا  10ها بين  و شب 18تا  16 خشك شود. دماي محيط پرورش بايد روزها بين

 . گرفته شود
د رنگ و برگهاي نسبتاً فشرده، برگهاي داخلي سفيد و يا زر ي پيچيهد در كاهوهمانطور كه قبالً گفته شد 
گفته مي شود  يك نوع كه به آن باترهد .تيپ است دواين واريته خود داراي  .بيروني سبز تيره مي باشند

هاي گلخانه اي بوده و از قابليت  اين نوع كاهو مناسب كشت .داراي برگهاي نرم و آسيب پذير مي باشد
است كه داراي برگهاي بسيار تردد و  سبرگنوع ديگر آن كريسپ هد يا آي. انبار داري كمي برخوردار است

شكننده بوده، برگها يك هد فشرده و سخت را توليد مي كنند كه نسبت به فشار و ضربه مقاوم و براي حمل 
   در اين نشريه فناوري توليد اين تيپ از كاهو مورد بررسي قرار مي گيرد..به نقاط دور مناسب مي باشند

 
 آيسبرگتوليد نشاي كاهوي  فناوري -9

  مزاياي نشاكاري

 كاهش دفعات ابياري-الف

با توجه به طي دوره مهم رشد ابتدايي در گلخانه كه تقريبا دو ماه به طول مي انجامد اين مدت از دفعات 
 .كاهدبياري و نيز هزينه كارگري و همچنين طول مدت داشت و هزينه هاي ان ميآ

 زود رس كردن محصول - ب
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ن در فضاي آكشت  كاشت زود هنگام بذر در شرايط گلخانه اي در زماني كه عمالً با اين روش با توجه به
 . رسدروز زودتر به بازار مصرف مي 40باشد محصول حداقل د جوي ميسر نميعباز بدليل شرايط نامسا

 حداقل توقف رشد در مرحله انتقال - ج

روز شاهد  20مزرعه پس از انتقال حداقل در نشاهاي معمولي بدليل ايجاد تنش در انتقال نشا از خزانه به 
باشيم كه در روش كشت نشاي مكانيزه ها ميسيب ديده و تعادل اندامآتوقف رشد جهت ترميم ريشه هاي 

 .گرددها به مزرعه منتقل ميبا توجه به تفكيك نشا در حفرات مجزا نشا بدون پارگي ريشه و ساير تنش

 افزايش عملكرد محصول پاييزه - د

كاشت بهاره افزايش عملكرد در مناطق كم  بياري هاي ابتدايي دوره با آين روش به علت عدم تداخل با ا
 .باشيمب را شاهد ميآ
 تراكم مناسب بوته  - ه

به دليل خطاي بسيار جزئي و عدم احتياج به واكاري نشا در اين روش شاهد تراكم مناسب بوته و در نهايت 
  . باشيمه از زمين ميافزايش عملكرد و حداكثر استفاد

 رسيدن به حد اعالي يكنواختي كشت - و

فات و بيماري ها آدر اين روش شاهد مزرعه اي يكنواخت و يكدست هستيم كه ضمن بيمه شدن در برابر 
  . هاي محيطي هزينه هاي عمليات داشت را كاهش خواهد دادو تنش

 كاهش هزينه بذر  - ز

 .باشدمي برابر كمتر از كشت مستقيم 30خي موارد تا ميزان مصرف بذر در كشت نشا در بر

 كاهش نيروي انساني -ح

به دليل حذف عمليات تنك كردن و خاكدهي بوته و واكاري بسياري از هزينه هاي نيروي انساني حذف 
  . گرددمي

 بياري آبرساني و آكاهش هزينه هاي جاري و كاهش استهالك سيستمهاي  - ط

هاي ذكر شده به كاهش طول دوره داشت هزينه هاي جاري و استهالك سيستم بدليل حذف دوره كاشت و
 .رسدحداقل مي

 حذف هزينه پالستيك - ي

كشاورزان با هزينه هاي باالي پالستيك و نيروي انساني و مفتول كشي در سطوح وسيع اقدام به پيش  اخيراً
كمتر تمامي هزينه هاي ذكر شده را نمايند كه اين روش با كارايي بهتر و ريسك رس نمودن محصول مي

 .نمايدحذف مي

 عدم انتقال بيماريهاي خاكزاد  - ك
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مده در اين كار آ يشپيا بر اثر نقص هاي  بستر نشا ضد عفوني نشده و در روش نشاكاري سنتي معموالً
تريل اما در اين روش بخاطر استفاده از بسترهاي اس .شودخش ميپدر مزرعه  هاي خاكزيپاتوژنانواع 

 . باشدمنتفي مي كوكوپيت و پيت ماس و پرليت اين مساله كامالً
 كاهوي آيسبرگ ينشا مناسب توليدظروف  -10

يا گلدان هاي توربي توليد مي شدند. امروزه اغلب نشاها در سيني  ، نشاها در گلدان هاي سفالي،در گذشته
ها داراي حجره هايي به شكل مخروط يا  يا پالستيكي پرورش مي يابند. اغلب اين سيني polystyreneهاي 

هرم معكوس هستند كه به سمت كف باريك مي شود. حجره هاي كوچكتر، هزينه هاي توليد و اندازة نشا 
 ،را كاهش مي دهند؛ اما از آنجا كه نشاي حاصل از حجرة كوچك، ترتيب ريشه اي بسيار كوچكتري دارد

خاك در موقع كشيدن بهم مي ريزد. حجره هاي كوچك همچنين زود رسي  و بخش اعظمي از ارتباط ريشه
مي بايد ، و كيفيت نشا را كاهش مي دهند. از آنجا كه سيني هاي نشا، مجدداً مورد استفاده قرار مي گيرند

پس از هر بار مصرف، تميز شده تا از شيوع امراض جلوگيري شود. ظروف را مي توان با بخار يا محلول 
هاي  اشتي ضد عفوني كرد. تعبيه پالستيك هاي يكبار مصرف موجود براي بعضي سينيهاي بهد

polystyrene  درز هاي ناشي از تميز كردن با بخار را پوشش مي دهند، عمر سيني را افزايش داده و
 برداشتن گياهان را راحت تر مي كنند.

 
 

        
   

 )چپ كيفيت ريشه ي نشا      برگي  2نشا در مرحله : (راست :  ي توليدي در سينيكيفيت نشا - 4شكل 
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 سيني هاي توليد نشا -11

 توليد نشا مشخصات فني سيني -4جدول 

 

 
 

 سلولي 72و  60ي هاي توليد نشا سينيانواع  - 5شكل 

 مشخصات فني سيني
 

 70 تعداد حفره

 سي سي 50 حجم هر سلول

 متر سانتي 7*10 ابعاد سلول

 متر سانتي 340*530 ابعاد سيني

 ميلي متر 50 عمق سلول

 ميلي متر 40*40 قطر دهانه سلول

 متر ميلي 30*30 قطر كف سلول

قطر سوراخ 
 سلول

 ميلي متر 9
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 كشت بسترهاي -12
الزم است كه مخلوط كشت گلخانه عاري از هر گونه تخم حشرات، عوامل بيماري زا، نماتد ها و علف  

تجاري نشا از پيش ضد عفوني شده اند. اجزاي اصلي مخلوط هاي  هاي هرز شود. اغلب مخلوط هاي
پرورش، معموالً پيت موس اسفناگوم، پرليت، ورميكوليت و يك عامل مرطوب كننده هستند. ديگر اجزايي 
كه ممكن است وجود داشته باشند؛ شن شسته، پوست فرآوري شدة درخت، كود گياهي و ديگر ذرات 

د. اغلب مخلوط هاي تجاري نشا بصورت دانه هاي ريزي درآمده اند تا پر كردن جامد زنده را در بر مي گير
حجره هاي كوچك را تسهيل بخشيده و جوانه زني بذر مناسب باشد. مخلوط هاي مورد استفاده براي بستر 
سازي گياهان يا خاك گلداني، معموالً درشت بافت هستند. مخلوطي را انتخاب كنيد كه به خوبي زهكشي 

 و تهوية كافي براي رشد موفق ريشه ر فراهم آورد.شود 
 

 ويژگي هاي بستر كشت مطلوب:
 داشتن ظرفيت خوب نگهداري آب و عناصر -1
 برخورداري از تهويه مناسب -2
 دسترسي آسان (در دسترس بودن)  -3
 استريل بودن (عاري از هر گونه عوامل بيماري زا ، آفات   و بذور علف هاي  هرز )  -4
 ثي بودنخن -5
 داشتن ظرفيت تبادل كاتيوني باال -6

 نكته : محيط كشت مناسب معموال شامل مخلوطي از مواد پيت ماس، پرليت و ورمي كوليت مي باشد. 
 كشت بذر در سيني هاي كشت :

 در هر سلول(خانه/حجره)  سيني كشت بايد فقط يك عدد بذر كاهو  در وسط سلول كشت شود.  -1
سانتي متر)  و به طور يكنواخت  2با  اليه نازكي از محيط كشت (به ضخامت   روي بذر ها بايد -2

 پوشانده شود . 
 پس از پوشاندن روي بذرها بايد  سيني هاي كشت آبياري شوند.  -3
 الزم است تا زمان جوانه زني بذر، رطوبت بستر كشت به ميزان مناسب حفظ شود.  -4

هور جوانه ها روي سيني هاي كشت با پوشش پالستيكي پوشانده توصيه : به منظور حفظ رطوبت تا زمان ظ
 .شود
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 شرايط محيطي در  مراحل توليد نشا -13
توجه به فاكتورهاي محيطي در مراحل مختلف رشد نشاي كاهوي آيسبرگ از اهميت ويژه اي برخوردار     

آبياري، تغذيه، تهويه و  شناخت مراحل رشد و تنطيم شرايط محيطي نظير دماي روزانه، شدت نور،است.
نكته قابل توجه اينكه بذر كاهو كنترل بموقع آفات و بيماري ها در توليد نشاي با كيفيت بسيار مهم هستند.

برخالف بسياري از بذور سيزي هاي ديگر براي جوانه زني به نور نياز دارد. مراحل مختلف رشدي نشاي 
برگ لپه اي، ظهور برگ حقيقي و ظهور برگ هاي اصلي  مرحله جوانه زني، ظهور 4كاهو  را مي توان در 

را  مراحل مختلف رشد نشاي كاهوي آيسبرگ مورد نياز در  شرايط محيطي -جدول  شماره  خالصه نمود.
 نشان مي دهد.

 
 شرايط محيطي در  مراحل مختلف رشد نشاي كاهوي آيسبرگ - 5جدول 

(مرحله   4(ظهور برگ هاي حقيقي )  و در مرحله ي 3مرحله ي درجه سانتي گراد بين دماي روز و شب در  4-5اختالف دماي  : 1نكته 
 ظهور برگ هاي اصلي)  در تنظيم ارتفاع نشا ( افزايش اين اختالف دما موجب افزايش طول نشا مي شود) نقش كليدي دارد.

 دماي روزانه مرحله رشد

(درجه سانتي 
 گراد)

 نسبيرطوبت 

 (درصد)

 شدت  نور

 ( لوكس)

 كنترل آفات و بيماري ها تهويه تغذيه آبياري

بستر كشت  بدون نياز *F.C Pباالتر از  10000 درصد 95-98 20-22 جوانه زني
مناسب با 

ضريب نفوذ 
 تهويه باال

ضدعفوني بذر و سيني 
 هاي كشت

  يازبدون ن *F.C Pباالتر از  12000 درصد 85 22-24 ظهور برگ لپه اي

" 

ضدعفوني بستر و محيط 
كشت ، نصب كارت هاي 

 شكارگر

كودهاي با  *F.C Pدر حد  15000 درصد 75 22-25 ظهور برگ حقيقي
پايه فسفري 

 و كلسيمي

 

" 

 

" 

ظهور برگ هاي 
 اصلي

كودهاي  *F.C Pدر حد  20000 درصد 70 28-26
 ماكرو كامل

 

" 

 

" 

 FAO information products are available on the FAO website (www.fao.org/publications) and can be purchased throughمنبع :             
publications- les@fao.org.2013. Good Agriculture Practices for greenhouse vegetable Crops. Rome, 2013. 
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 ي كاهوي آيسبرگروش هاي توليد نشا -14

فق ترين روش نشا كاري مورد استفاده مي ي متداول ترين و مويگلخانه ا هاي: توليد نشااي گلخانهالف: 
آلومينيمي است (شكل آنها در برش عرضي، بصورت   Tباشد. اين روش معموالً شامل استفاده از ريل هاي 

T  معكوس است). اين ريل ها به دقت فاصله داده شده اند تا لبه هاي سيني هاي نشا را در گلخانه، نگه
با مخلوط كشت، پر مي شوند. بذور بطور دستي يا توسط ماشين هاي  دارند. سيني ها بطور دستي يا ماشيني

و ابزارآالت مورد  يني قرار مي دهند. در تميزي دستي كه يك عدد بذر را در هر حجرة سيبذر كار خأل
 استفاده در توليد نشا و كشت بايد دقت نمود. 

 
 ييتوليد نشاهاي گلخانه ا -6شكل

توليد نشاهاي  معمولي براي زمين .براي پوشاندن بسترها استفاده مي شود : از تونل هاي پالستيكيزمينيب: 
نشاهاي ريشه لخت توليد شده در زمين كم هزينه گرچه توصيه نمي شود.  ريشه لخت در توليد سبزيجات 

توليد نشاهاي  تثبيت نمي شوند. خوبي نشاها به تر از نشاهاي پرورش داده شده در ظرف هستند. اما اين
خت نيازمند محلي است كه از بادهاي زياد در امان باشد و خاك بخوبي زهكشي شود و عاري از ريشه ل

 بيماري، نماتد و علف هرز باشد

 
 

 تونل هاي پالستيكيدر توليد نشا  -7 شكل
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 سن نشا -15
شا در افزايش توجه به طول دوره مورد نياز براي رشد نجدول زير بهترين زمان انتقال نشا در كاهو را نشان مي دهد.

 عملكرد و بهبود كيفيت محصول توليدي نقش به سزايي دارد.
 

 مدت زمان نگهداري نشاي كاهو در خزانه - 6جدول 
 مدت زمان (هفته) نوع سبزي رديف

 6-8 آيسبرگ) -انواع كاهو  ( رومن 1

 
 

 اقدامات مورد نياز در مرحله توليد نشا -16

 : برس زني نشاها -الف
سبب توليد  يع ساقة گياهان مي شود. اين موردنشاها در سيني ها باعث طويل شدن سر تراكم زياد    

گياهاني با ساقه هاي بلند و ضعيف كه مستعد شكستگي در طول نشا كاري هستند؛ مي شود. برس زني 
 (تحريك مكانيكي گياهچه ها) باعث كاهش طول ساقه در طول رشد گياه مي شود. 

 

 تغذيه نشا -ب
هاي مختلف تغذيه اي در طول پرورش نشا در گلخانه، بر رشد و نمو قبل و پس از انتقال نشاها و رژيم     

% از كل دوره 30همچنين بر عملكرد بعدي آنها تاثير گذار است. اين امر در محصوالتي مثل كاهو كه حدود 
يم هاي كودي به كار رشد خود را در مرحله نشا مي گذراند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. بهبود رژ

برده شده، تاثير بسيار مهمي در توليد نشاهايي با كيفيت عالي دارد.انتخاب رژيم غذايي مناسب براي نشاي 
 سبزيجات، به خواست پرورش دهنده نشا و خريدار آن بستگي دارد. 

ول باشد و از پرورش دهنده نشا بايد گياهي را توليد كند كه از نظر مشتري جذاب و با كيفيت قابل قب  
طرف ديگر، بايد رشد نشا را به نحوي كنترل نمايد تا گياهان در اندازه و سن مشخصي براي كشت در 
مزرعه و يا براي حمل به بازار عرضه شوند. به همين منظور در توليد تجاري نشا از رژيم هاي غذايي 

نگ و اندازه نشاها مورد تقاضا خاصي استفاده مي شود. ويژگي هاي خاص تعيين  شده اي براي ارتفاع، ر
است. نشاهاي توليدي بايد كوچك باشند تا بتوان صدها عدد از آن را در جعبه هاي حمل و نقل بسته بندي 
نمود. اين نشاها بايد قابليت كشيده شدن از بستر را داشته و داراي سيستم ريشه اي خوبي باشند تا در زمان 

 يد نشا بايد حتماً طبق برنامه ريزي صورت پذيرد.كشيده شدن از بستر آسيب نبينند. تول
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 نشاها تغذيه -7 شكل
 

 طبقه بندي، ويژگي ها و عالئم كمبود عناصر غذايي در كاهو -7جدول 
 عالئم كمبود ويژگي ها عنصر

 

 

 

 اوليه

تواند در شوند. نيترات ميتمامي اشكال در نهايت به فرم نيترات تبديل مي نيتروژن
ماند. گياهان اغلب آن را ود ولي آمونيوم در خاك باقي ميخاك آبشويي ش

 بصورت نيترات و گاهي به صورت آمونيوم جذب مي كنند.

 رشد كند، كوتولگي
 رنگ سبز مايل به زرد

 هاي پيرسوختگي انتهاي برگ
شود.                 به راحتي توسط خاك جذب شده و از دسترس گياه خارج مي   فسفر

هاي باال و پايين و دماهاي كمتر از pH ر براي گياه در راهمي عنص

P

O
PC10 شود.كم مي 

 كند.خاك فرق مي pHنوع كود فسفر براي گياه بر اساس 

 رشد كند و كوتوله
 هاي ارغواني رنگها و ساقهبرگ

 تأخير در بلوغ
 ها سبز تيره و نوك سوختهبرگ

 هاي پيرنوك برگسوختگي حاشيه و  افزايش اندازه و كيفيت  پتاسيم
 بذرها چروكيده

 

 

 

 

 ثانويه

 عنصر اصلي در ديواره سلولي. كلسيم
 غير متحرك در گياه

 مرگ جوانه انتهايي و ريشه
 ها به طور غيرطبيعي به رنگ سبز تيرهبرگ

 پوسيدگي انتهايي 

عالئم كمبود در خاك هاي شني و اسيدي ديده مي شود و با دادن سنگ  منيزيم
 قابل برطرف كردن است. آهك دولوميني

 هاي پيرترزردي بين رگبرگي در برگ
 پيچندحاشيه برگ ها به سمت باال مي

زردي حاشيه برگ ها همراه با شكل شبيه به درخت 
 كاج در اطراف رگبرگ مياني

 هاي جوان در ابتدا به رنگ زرد يا سبز كمرنگبرگ عالئم كمبود در خاك هاي اسيدي ديده مي شود. گوگرد
 اه كوچك و ضعيفگي

 تأخير در رشد و بلوغ

 ابتدا رشد انتهايي تحت تأثير قرار مي گيرد. روي 
 كمبود مي تواند ناشي از كاربرد فسفر زياد باشد.

 كاهش طول ساقه، گياه روزت
 هاموزاييكي شدن برگ
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-ريز مغذي

 ها

ولي  هاي پايين باشدpHعالئم كمبود مي تواند ناشي از منيزيم باال در   آهن
 معموالً در اثر قليايي بودن خاك رخ مي دهد.

 هاي جوانزردي بين رگبرگي در برگ

زردي بين رگبرگي در برگ هاي جوان كه تفاوت    دهاي پايين مي شود.pHزيادي اين عنصر باعث كمبود آهن در  منگنز
 چنداني با عالئم كمبود آهن ندارد

 معموالً كمبود آن ديده نمي شود. مس
 است ترك خوردگي گوجه فرنگي به آن مربوط باشد. ممكن

 گياه كوتوله
 كمرنگي گياه

 پژمردگي و مرگ نوك برگ ها
 عنصر غيرمتحرك در گياه. بور

 كمبود اين عنصر بيشتر در كلم سانان ديده مي شود.
 هاي ضخيم، پيچيده، پژمرده و زردبرگ

ت. عالئم كمبود بيشتر عنصر ضروري براي عمل تثبيت نيتروژن در بقوال موليبدن
 در اثر قليايي كردن خاك ديده مي شود.

 گياهان كوتوله و ضعيف
 هاقاشقي شدن برگ

 

تيمارهاي تغذيه اي تنها زماني سودمند خواهند بود كه نشاهاي توليدي عملكرد بهتري در زمين داشته     
ر يك يا چند ويژگي مثل زودرسي، باشند. عملكرد شامل بهبود استقرار گياه در زمين به همراه افزايش د

كيفيت پس از برداشت بهتر مي باشد. به تغذيه گياه از طريق حل كردن كودهاي قابل بهبود يكنواختي رشد، 
حل در آب آبياري، فرآيند كود آبياري گفته مي شود. اگر محيط كشت از قبل از كاشت بذر با كود تقويت 

ته به تاخير انداخت، در غير اينصورت كود آبياري بايد در مرحله شده باشد، كود آبياري را بايد يكي دو هف
برگ حقيقي شروع شود. مقدار كود به كار رفته در هر مرتبه آبياري بستگي به نوع نشاي سبزي، تعداد ظهور 

دفعات كود آبياري، مرحله رشد نشا، شرايط محيطي پرورش نشا دارد.بر اساس يك قانون تجربي، هرچه 
 كود آبياري بيشتر باشد بايد غلظت آن را كمتر در نظر گرفت. تعداد دفعات

 
 نكات مهم در تغديه نشا ي كاهوي آيسبرگ:

 تغذيه نشا بايد به روش كود آبياري انجام شود. -1

 براي كودآبياري بايد از كودهاي محلول در آب استفاده شود. . -2

 نشا آغاز شود. .كودآبياري بايد پس از ظهور و بازشدن برگ هاي لپه اي  -3

  براي  رشد سريع تر و يكنواخت تر نشا ها بايد  از كودهاي استارتر استفاده شود. -4
 

 در تغذيه نشا استفاده  از كودهاي غليظ باعث صدمه به ريشه و ايجاد تنش هاي آبي نشا مي شود . : 1نكته 

 ند كه حاوي ميزان فسفر باال مي باشند. كودهاي استارتر محلول رقيقي از كودهاي قابل حل در آب هست  :2نكته 

 مشخصات نشاي مطلوب كاهو  :
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 .باشدو با طراوات  قوينشاي توليد شده بايد  سالم  و داراي ظاهري  -1
هرگونه عالئم مربوط به  كمبود يا مسموميت مواد غذايي و    ظاهر نشا بايد فاقد رنگ پريدگي، زردي و -2

 باشد. يا آلودگي به آفات و بيماري ها 
 نشا بايد راست و محكم باشد. ( خميده/پيچيده/آبكي/ ترد وشكننده/نازك/شيشه اي و شفاف نباشد)  -3
 سانتي متر باشد .  10-15طول نشا  قابل انتقال بايد حدود   -4
 رنگ باشد.  سبز"برگ هاي نشا بايد  كامال -5
  باشد.گ بر 3-4 بايد داراي  قابل انتقال شاين -6
 ا بايد توپر،  سفيد رنگ ، عاري از  پوسيدگي و درهم پيچيدگي باشد. ريشه نش -7
 ريشه نشا نبايد از انتهاي سلول سيني كشت خارج شده باشد.  -8
 

           
 

 بهترين زمان انتقال نشا در كاهوي آيسبرگ -8 شكل
 
 

 مقاوم سازي نشاها -ج
ور اينكه مقاوم سازي عبارت است از قراردادن نشا در درجه حرارت و رطوبت هاي كمتر و بيشتر به منظ   

م سازي گياهان بايد قبل از نشا كاري وبعد از مقا.در برابر استرس هاي مزرعه تحمل بيشتري داشته باشند 
بطور كامل آب دريافت كنند. درجه مقاوم سازي بايد با توجه به شرايط محيطي و مزرعه در نظر گرفته 

 اوم سازي را كاهش مي دهد. شرايط مطلوب نشا كاري و آماده سازي صحيح مزرعه نياز به مق .شود
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 نكات مهم در مقاوم سازي نشا قبل از انتقال : 

 
درجه سانتي گراد) و  3-5روز قبل از انتقال و با كاهش دما  (به ميزان  3-5مقاوم سازي نشا  بايد  -1

اي رشد نشا (مرحله ظهور برگ ه  4درصد )  نسبت به مرحله  15-20كاهش رطوبت نسبي هوا ( به ميزان 
 اصلي است) انجام شود. 

در زمان انتقال نشا به نقاط دور دست ، كنترل رطوبت و  دما (در محدوده تعيين شده براي  مقاوم  -2
 سازي نشا ) الزامي است. 

 براي حمل و نقل و جابجايي نشا بايد از كاميونت هاي داراي سيستم تنظيم دما استفاده شود. . -3

 
 براي توليد كاهو در گلخانه دامنه دمايي بهينه -8 جدول

Pدماي روزانه ( محصول

O
PC( ) دماي شبانهP

O
PC( 

 12-15 18-20 كاهو

 

 

 در گلخانه هاي با بستر خاكتوليد كاهوي آيسبرگ  -17

 

 خاك مطلوب كاهو 
ها كشت  بطور كلي كاهو را مي توان در انواع خاكباشد.  هموار بايد بسيار شود، ي كه كاهو كشت مييجا     

كاهوي بهاره در زمين هاي سبك كه زود گرم مي شود بهتر رشد مي كند. انواع تابستانه در زمين هاي با آب كرد. 
سبك است كه مقدار زيادي مواد آلي  (ليموني)كافي نتيجه خوبي مي دهد. مناسبترين زمين براي كاهو، خاك لومي

يري مناسب و ظرفيت نگهداري باالي آب دارد. خاكهاي نيمه سنگين همراه با مواد هوموسي كه داراي نفوذ پذ
 5/6تا  5/5مناسب براي كاهو بين   PH. لومي رسي) براي اين گياه نيز مناسبند است (خاكهاي لومي شني و يا

 . است
خنثي دارند نيز   PHناگفته نماند كه در خاكهايي كه  .اسيدي هستند خوب رشد نمي كند خاكهايي كه در كاهو

هاي مختلف نشان داده است  آزمايششوند.  منگنز خوب جذب نمي شت چون آهن ومحصول خوبي نخواهد دا
اضافه كردن  .ابدي نحو چشمگير افزايش ميكاهو به   مي رسد ميزان محصول 5/6 به 5/5خاك از PHكه وقتي

 زهكشي خوبي برخوردار بايد از زمين كاهو. رسد ) ضروري به نظرمي 2/5كمتراز PH( آهك به خاكهاي اسيدي 
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سطح خاك بايد كامال ًصاف ونرم . لي باشدآمواد  غني از هم حفظ كند. خاك بايد باشد، درعين حال كه رطوبت را
 .باشد  وعاري ازعلف هاي هرز

 
 

 رگ در گلخانه هاي با بستر خاكتوليد كاهوي آيسب -9شكل 

 

 آماده سازي زمين 
بستر بذر كاهو بايد  .مناسب ترين زمين براي كاهو خاك لومي سبك است كه مقدار زيادي مواد آلي دارد     

بسترهاي  .صاف و نرم و يكنواخت باشد. زيرا اين امري براي استقرار و رشد گياهان جوان بسيار ضروري است
سانتي متر ارتفاع دارند نيز زهكش و محل تهويه مناسبي را ايجاد مي كنند كه اين امر  15-25پشته اي كه حدود 

ميزان نيترات كاهو به مقدار ازت در خاك بستگي دارد و با  خود خطر ابتال به عوامل بيماريزا را كاهش مي دهد.
كود دامي به . نيز افزايش مي يابدسانتي متري خاك ميزان نيترات در برگ  60افزايش ميزان ازت در عمق صفر تا 

علت كوتاه بودن دوره رويش كامالً در دسترس گياه قرار نمي گيرد بنابراين بايد كود شيميايي به خاك اضافه نمود. 
كيلو  15و  Cao كيلوگرم K2O،50  كيلو گرم  P2O5 ،200كيلوگرم 80كيلوگرم ازت،  80به ازاي هر هكتار حدود 

 .مواد غذايي موجود در خاك در نظر گرفته مي شود ، با توجه به  Mgo گرم
 تاريخ كاشت 

كاهو را در مناطقي كه يخبندان زمستانه دارند در فصل بهار و مناطقي كه داراي تابستان خنك است به عنوان      
د. كاشت نشاء در زمين اصلي انجام مي گير. كشت تابستانه و در نواحي گرمسيري در پائيز و زمستان مي كارند

ولي در انواع تابستانه و پائيزه بذر پاشي در زمين اصلي انجام مي گيرد و پس از سبز شدن بذر نشاء هاي اضافه را 
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براي تهيه شهريور  اواخر يا وپاييز اوايل  كاهو را در نواحي معتدل سرد شمالي بذر روي رديف تنك مي كنند. در
تهيه  براي مصرف بهاري كاهواسفند يا درماه  وپاييز  اخراو در كاشت بذر كارند و مي زمستان محصول خزاني و

  كنند. مي
 عمق و ابعاد كاشت 

نشاي كاهو كافي است. كاشت نشا در زمين اصلي  1000گرم بذر اصالح شده و مرغوب براي تهيه  2مقدار      
 30×40و يا  30×30فاصله كاشت  و سانتي متر 2تا  5/1عمق كاشت با در سبزيكاري تجاري با ماشين نشا كار 

 .مناسب استسانتي متر 
 داشت 

شيميايي  دفع علف هاي هرز با علف كش هاي .دو هفته پس از نشا كاري مبارزه با علفهاي هرز آغاز مي شود     
و يا وجين كردن انجام مي گيرد. معموالً در كشت در كشت نشايي بيش از يكبار وجين نمي شود. در موقع وجين 

نمود كه به گياه صدمه اي وارد نشود زيرا گياهان صدمه ديده در مقابل بيماريها بويژه بيماري كردن بايد دقت 
سفيدك بسيار حساس مي باشند. كاهو گياهي است كه از زمان كاشت تا زمان برداشت به آبياري منظم احتياج 

خشكي براي كاهو مناسب نيست.  دارد. آبياري زياد يكباره مي تواند به گياه خسارات زيادي وارد آورد. دوره هاي
 د.ليتر آب در متر مربع نياز دار 160تا  140اين گياه طي دوره رويش كوتاه خود به ميزان 

 

 آفات و بيماري  -18
P6Fاز آفات كاهو حلزون و آگروتيس  

1
P هاي قارچي سفيدك دروغين كاهو انواع بيماري ،استP7F

2
P  سفيدك كاهو ،

P8Fو بوته ميريپوسيدگي كاهو 

3
P ياتونو ريزوكP9F

4
P هاي عمده كاهو هستند. ويروس موزائيك كاهو از بيماري (Lettuce 

Musaic Virus = L.M.V )  نيز گاهي به گياه خسارت وارد مي كند.  
  برداشت

. برداشت عمل برداشت در چند مرحله انجام مي گيرد از آنجائيكه زمان رسيدن كاهو يكنواخت نيست،     
رد و نبايد در موقع باريدن باران و يا در هواي گرم انجام شود. زيرا پس از محصول در زمان صبح صورت مي گي

برداشت در زمان بارندگي رنگ آن زرد مي گردد. همچنين اگر در آفتاب گرم جمع آوري گردد در آن صورت 
 پژمرده مي شود. 

 
 

                                                           
۱- Agrotis                                                           
۲- Bremia Lactuca                                                
۳- Botrytis                                                                                                                                       
٤- Rhizoctinia  
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 برداشت كاهو  -19
اعت سطوح بزرگ با ماشين ويژه برداشت برداشت محصول در سطح كوچك با چاقوهاي دسته بلند و در زر     

 سانتيمتري زيرخاك قطع ميكنند. بعد ازبرداشت برگهاي آفت زده و 2يا يك  را از كاهو، بوته كاهو انجام مي گيرد
بسته  كنند. طرز كارتن بسته بندي مي ته ها را درصنــدق هاي چوبــي ياوب ،احتماال ً سرما زده را جـــدا كرده

قراردادن بسته  توان با ميو گيرند  قرار برگها مقابل يكديگر كه بايد ريشه ها روي هم و است بندي بدين ترتيب
را توسط كمپاين  دركشورهاي پيشرفته كاهو. ماشين يا قطاربه نقاط بسياردورحمل نمودسرد خانه با  در هاي كاهو

 .آورند جمع آوري نموده وسپس باربندي نموده وبه شكل يخ زده درمي
 

 بار كردن كاهو ان -20
نگهداري  هفته 7درصد مي توان كاهو را به مدت حداكثر  95در دماي صفر درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي      
 بودن و صيت سبزخا درجه نگهداري گردد تا 3درجه حرارت صفرتا  در يخچال دركاهو بايد . محصول نمود

 رطوبت خود را تا هفته نگهدارد.
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 كاهوي آيسبرگ تجاريارقام  مشخصات مهمترين - 9 جدول
 

 رقم/صفت
 رنگ

 برگ 

 فشردگي 

 هد

 شكاف 

 برگ

 تردي 

 برگ
 رسيدگي آنتوسيانين

 نسبتاً زودرس ندارد دتر كم زياد سبز روشن ساهارا

 نسبتاً زودرس ندارد نسبتاً ترد كم زياد سبز موهاگ

 نسبتاً زودرس ندارد نسبتاً ترد كم كم سبز روشن رينو

 نسبتاً زودرس ندارد چرمي كم متوسط سبز روشن كارتاگونوا

 نسبتاً زودرس ندارد نسبتاً ترد زياد زياد سبز روشن رايدر پالس

 زودرس ندارد ردت كم كم سبز ومبوالب

 ديررس ندارد ترد زياد زياد سبز تيره گريزلي

 ديررس ندارد نسبتاً ترد زياد زياد سبز هونچو

 نسبتاً زودرس ندارد چرمي زياد كم سبز تيره پي ايكس

 ديررس ندارد نسبتاً ترد كم زياد سبز تيره باجر

 نسبتاً زودرس ندارد ترد كم زياد سبز روشن رايدر
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