




راهنمای کاشت، داشت، برداشت 

و عرضه مرکبات

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت ترویج

نویسندگان:

 هرمز عبادی، اسماعیل غالمیان،

 جواد فتاحی مقدم، بهروز گلعین، 

مرتضی گل محمدی، بیژن مرادی



عنوان: راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات
نویســندگان : هرمــز عبــادی، اســماعیل غالمیــان، جــواد فتاحی مقــدم، بهــروز گلعین، 

مرتضــی گل محمــدی، بیــژن مرادی
ویراستاران ترویجی: علیمراد سرافرازی، سید پوریا باقی

ویراستار ادبی: محسن ربیعی
مدیر داخلی: شیوا پارسانیک

سرویراستار: وجیهه سادات فاطمی
ــر شــبکه  ــای نیمه گرمســیری، دفت ــات و میوه ه ــده در: پژوهشــکده مرکب تهیه ش

دانــش و رســانه های ترویجــی
ناشر: نشر آموزش کشاورزی

شمارگان: 2500 جلد
نوبت چاپ: اول، 1397

قیمت: رایگان
مسئولیت صحت مطالب با نویسندگان است.

این دستنامه با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به چاپ 
رسیده است.

نشانی: تهران- بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن، پالك 1 و 2، معاونت ترویج،
 ص. پ. 19395-1113 

تلفکس: 021-22413923  

شماره ثبت در مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 51952 به تاریخ  4/12 /96 است.

ISBN:978-964-520-405-9
شابک: 978-964-520-405-9

:عنوان و نام پدیدآور
راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات/ نویسندگان هرمز عبادی...] و 
دیگران[ ؛ ویراستاران ترویجی علیمراد سرافرازی، سیدپوریا باقی ؛ ویراستار ادبی 

محسن ربیعی؛ سر ویراستار وجیهه سادات فاطمی ؛ با مشارکت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری.

کرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت ترویج، نشر : مشخصات نشر
آموزش کشاورزی،   ۱۳۹۶. 

  ۴۰۴ ص. : مصور.: مشخصات ظاهری
 9-405-520-964-978 : شابک

فیپا: وضعیت فهرست نویسی
نویسندگان هرمز عبادی، اسماعیل غالمیان، جواد فتاحی مقدم، بهروز گلعین، : یادداشت

مرتضی گل محمدی، بیژن مرادی.
مرکبات: موضوع
Citrus fruits: موضوع
مرکبات -- برداشت: موضوع
Citrus fruits -- Harvesting: موضوع
مرکبات -- ایران -- پرورش و تکثیر: موضوع
Citrus -- Iran -- Culture: موضوع

عبادی، هرمز،   ۱۳۵۲ - : شناسه افزوده
سرافرازی، علیمراد،   ۱۳۴۲ - ، ویراستار: شناسه افزوده
Sarafrazi, Alimorad: شناسه افزوده
باقی، سیدپوریا،   ۱۳۶۹ -  ، ویراستار: شناسه افزوده
کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. معاونت ترویج. نشر آموزش : شناسه افزوده
ایران. ریاست جمهوری. معاونت علمی و فناوری: شناسه افزوده

   ۱۳۹۷ ۲ر/SB۳۶۹ : رده بندی کنگره
    ۶۳۴/۳۰۴ : رده بندی دیویی

۵۱۱۰۵۷۹  : شماره کتابشناسی ملی



نشانی: تهران- بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن، پالك 1 و 2، معاونت ترویج،
 ص. پ. 19395-1113 

تلفکس: 021-22413923  

فصل 1  کاشت.....................................................................................................................7
معرفی محصول.....................................................................................................................9
1-1- مشخصات گیاه شناسی...........................................................................................13
1-2- فیزیولوژی باردهی..................................................................................................14
1-3- مالحظات اقلیمی....................................................................................................15
1-4- احداث باغ................................................................................................................20
1-5- معرفی ارقام و پایه ها..............................................................................................29
1-6- تولید نهال مرکبات................................................................................................57
فصل 2  داشت...................................................................................................................71
2-1-اصول فنی به باغی....................................................................................................73
2-2- تغذیه باغ های مرکبات..........................................................................................98
2-3- آبیاری....................................................................................................................159
2-4-آفات، بیماری ها و علف های هرز مرکبات.........................................................203
فصل 3  برداشت و عرضه مرکبات..............................................................................313
3-1- مقدمه....................................................................................................................315
3-2-زمان مناسب برداشت..........................................................................................316
3-3- عوامل ایجادکننده زخم در پوست میوه هنگام برداشت.............................321
3-4- نکات فنی مهم در زمان و نحوه برداشت میوه..............................................323
3-5- اصول نقل و انتقال...............................................................................................327
3-6- شست وشو و تمیزکردن میوه............................................................................328
3-7-مهم ترین علل ضایعات مرکبات.........................................................................328
3-8- سبززدایی میوه های با پوست سبز...................................................................358
3-9- استفاده از واکس و سایر پوشش ها...................................................................364
3-10- نگهداری مرکبات..............................................................................................367
3-11- سورتینگ )درجه بندی(...................................................................................385
3-12- بسته بندی میوه مرکبات.................................................................................391
3-13- بازاریابی و فروش..............................................................................................395
3-14- صادرات...............................................................................................................396
3-15- فراوری و مصارف...............................................................................................397
منابع..................................................................................................................................399

فهرست





راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

فصل اول 
کاشت





 معرفی محصول 
آســیا  جنوب شــرقی  کشــورهای  مرکبــات  منشــأ 
ــی آن  ــن اصل ــن و موط ــزی و فیلیپی ــزی، اندون ــامل مال ش
شمال شــرقی هنــد و شــمال برمــه عنــوان شــده اســت. در 
بیــان منشــأ مرکبــات بایــد گفــت کــه اگــر خطــی فرضــی 
ــاره  ــن ق ــرقی ای ــمال ش ــا ش ــیا ت ــرقی آس ــوب ش را از جن
ــواع نارنگــی در قســمت شــمالی  درنظــر بگیریــم، منشــأ ان
ــم و  ــواع الی ــیرین، ان ــرش و ش ــای ت ــتگاه گونه ه و خاس
لمــون، بالنــگ و دارابــی نیــز در بخــش جنوبــی ایــن خــط 

ــکل 1-1(. ــرد )ش ــرار می گی ق

شکل 1-1- نقشه جغرافیایی که مسیر خط فرضی را
 نشان می دهد



10

ــه حــدود 400 ســال پیــش  ــران ب ــه ای ورود مرکبــات ب
ــوان در  ــران را می ت ــز ای ــی مرکبات خی ــردد. نواح برمی گ

ســه منطقــه زیــر خالصــه کــرد:
ــدران،  ــتان های مازن ــزر )اس ــای خ ــواحل دری ــف. س ال
گیــالن و گلســتان( کــه در عــرض جغرافیایــی 37 درجــه 
شــمالی قــرار دارد و جــزء مناطــق نیمه گرمســیری نیســت، 
امــا نزدیکــی بــه دریای خــزر باعــث ایجــاد اقلیمی مناســب 
ــی  ــزان بارندگ ــت. می ــده اس ــات ش ــت مرکب ــرای کش ب
ســالیانه ایــن منطقــه بیــن 800 تــا 1200 میلیمتــر و دوره 
ــوار ســاحلی  ــا 60 روز اســت. ن خشــکی تابســتانه آن 30 ت
ــه، دشــت و ســاحل  ــامل مناطــق کوهپای ــای خــزر ش دری

اســت )شــکل 2-1(.

شکل 1-2- کاشت مرکبات در نواحی کوهپایه ای 
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ادامه شکل 1-2- کاشت مرکبات در دشت در
 سواحل دریای خزر

از مشــکالت نواحــی کوهپایــه می تــوان بــه کمبــود آب، 
عمــق کــم خــاك، آبشــویی و فرســایش خــاك و خســارت 
ــرد. در نواحــی دشــت  ســرما در برخــی ســال ها اشــاره ک
ــاال،  ــز مشــکالتی از قبیــل ســطح ایســتابی ب و ســاحلی نی
اســیدیته )pH( بــاال و اراضــی آهکــی در برخــی مناطــق و 
ســرمای شــدید زمســتانی در برخــی ســال ها وجــود دارد.

فــارس، کرمــان،  )اســتان های  ناحیــه مرکــزی  ب. 
کرمانشــاه، ایــالم، کهگیلویــه و بویراحمــد و خراســان(: ایــن 
ــرار  ــمالی ق ــه ش ــی 33 درج ــرض جغرافیای ــه در ع منطق
ــوا،  ــه خشــکی ه ــوان ب ــارز آن می ت دارد و از مشــخصات ب
ــر(  ــا 300 میلی مت ــی )100 ت ــدار بارندگ ــودن مق پایین ب
و پراکنــش نامنظــم آن، کــم بــودن روزهــای ابــری، 
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ــا وزش بادهــای گــرم  تابســتان های بســیار گــرم همــراه ب
و فراوانــی گــرد و غبــار، اســیدیته بــاال و آهکی بــودن 
خــاك در برخــی مناطــق و پاییــن آمــدن کیفیــت آب در 
ســال های اخیــر اشــاره کــرد )شــکل 1-3(. قســمت عمــده 
ــتان های  ــه اس ــوط ب ــزی مرب ــوار مرک ــات ن ــد مرکب تولی

ــان اســت. ــارس و کرم ف

شکل 1-3- کاشت مرکبات در ناحیه مرکزی کشور

ج. نــوار ســاحلی جنــوب )هرمــزگان و ســواحل دریــای 
عمــان(: ایــن بخــش در عــرض جغرافیایــی پایین تــر از 23 
ــتانی و  ــدان زمس ــد یخ بن ــرار دارد و فاق ــمالی ق ــه ش درج
دارای تابســتان های بســیار گــرم اســت. باالبــودن اســیدیته 
و امــالح موجــود در خــاك و آب بــه همــراه باالبــودن 
ــت  ــا محدودی ــت ت ــده اس ــث ش ــوا باع ــبی ه ــت نس رطوب
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ــن  ــات در ای ــه مرکب ــم و پای ــاب رق ــرای انتخ ــی ب فراوان
ــر  ــکل 1-4(. ب ــد )ش ــته باش ــود داش ــور وج ــش از کش بخ
ــواع  ــواع الیــم و لیمــو بــه ســایر ان ایــن اســاس پــرورش ان

ــود. ــح داده می ش ــات ترجی مرکب

شکل 1-4-کاشت مرکبات در نوار ساحلی جنوب

1-1-مشخصات گیاه شناسی
زیرخانــواده  و   Rutaceae خانــواده  از  مرکبــات 
شــکل  بــه  و  بوتــه ای  گیاهانــی   ،Aurantioideae

درختچه هایــی بــا شــاخ و برگ متراکــم یا درختی هســتند. 
گل هایشــان ســفید مایــل بــه ارغوانــی اســت و هــر گل از 4 
تــا 8 گلبــرگ ضخیــم ســفید، قرمــز یــا ارغوانــی رنــگ )بــر 
حســب رقــم(، 4 تــا 5 کاســبرگ و 16 تا 32 پرچم تشــکیل 
ــودن و  ــر معطرب ــات به خاط ــای مرکب ــت. گل ه ــده اس ش
داشــتن شــهد فــراوان، توجــه حشــرات بویــژه زنبورعســل را 



14

بــه خــود جلــب می کننــد. مرکبــات گــروه بزرگــی از میوه هــا را 
 دربرمی گیرد و شــامل انواع پرتقــال )Citrus sinensis(، نارنگی

 ،)C. limon( لمــون ،)C. aurantifolia( لیمــو ،)C. reticulata

گریپ فــروت )C. paradisi( و دارابــی )C. grandis( می شــود.

1-2- فیزیولوژی باردهی
تأثیــر  زمــان گل دهــی مرکبــات به شــدت تحــت 
ــت.  ــاك اس ــت خ ــا و رطوب ــژه دم ــی بوی ــل محیط عوام
ــا  ــیر ب ــی نیمه گرمس ــات در نواح ــای مرکب ــب گونه ه اغل
ــل  ــار در ســال و در اوای ــک ب زمســتان های ســرد، فقــط ی
نواحــی گل انگیــزی در  ایــن  بهــار گل می دهنــد. در 
ــای  ــا، در جوانه ه ــرد. گل ه ــورت می گی ــز ص ــر پایی اواخ
ــر دو  ــل )ه ــال قب ــی س ــاخه های رویش ــی، روی ش جانب
رشــد بهــاره و تابســتانه( ظاهــر می شــوند. در نواحــی 
ــول  ــان در ط ــت درخت ــن اس ــاحلی ممک ــیری و س گرمس
ــی  ــه دوره گل ده ــا اینک ــد ی ــار گل دهن ــن ب ــال چندی س
بســیار طوالنــی داشــته باشــند. بارندگــی یــا آبیــاری بعــد از 
یــک دوره خشــکی طوالنــی )حداقــل 30 روزه( و همچنیــن 
ــات در  ــی مرکب ــبب گل ده ــت س ــن اس ــا ممک بیماری ه

ــن مناطــق شــود. ای
در بیش تــر مواقــع میوه هــای ســال های اول و دوم 
)بــرای امــکان نمــو بیش تــر درخــت( بایــد حــذف شــوند. 
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مرکبــات در ســن 10 تــا 22 ســالگی بــه حداکثــر توانایــی 
ــات  ــالم مرکب ــت س ــند. درخ ــی می رس ــود در میوه ده خ
ــی  ــر غذای ــا ذخای ــد، ام ــادی گل می ده ــیار زی ــداد بس تع
درخــت اجــازه تبدیــل تمــام آن هــا را بــه میــوه نمی دهــد. 
ــه  ــا ب ــم گل ه ــش اعظ ــا بخ ــام ی ــر تم ــن، اگ عالوه برای
ــرای  ــل شــود، درخــت تحمــل فیزیکــی الزم ب ــوه تبدی می
نگهــداری ایــن حجــم عظیــم از میــوه را نخواهــد داشــت. 
بنابرایــن، درصــد زیــادی از گل هــا در همــان ابتــدای دوران 
گل دهــی ریــزش می کننــد و بــه میــوه تبدیــل نمی شــوند 
ــز در  ــازه تشکیل شــده نی ــای ت ــداد انبوهــی از میوه ه و تع
همــان مراحــل اولیــه نمــو از درخــت جــدا می شــوند. بــه 
ــاًل در لمون هــا فقــط هفــت درصــد و در  ــن ترتیــب، مث ای
ــای گل  ــد جوانه ه ــک درص ــر از ی ــی کم ت ــا گاه پرتقال ه

ــد شــد. ــل خواهن ــوه قابل برداشــت تبدی ــه می ب

1-3- مالحظات اقلیمی
آب وهــوا را می تــوان مهم تریــن عامــل در انتخــاب 
محــل بــاغ درختــان میــوه و از آن جملــه مرکبــات دانســت. 
به همیــن دلیــل بایــد پیــش از تصمیم گیــری دربــاره 
ــم  ــکیل دهنده اقلی ــل تش ــام عوام ــاغ، تم ــل ب ــن مح تعیی
شــامل طــول و عــرض جغرافیایــی، ارتفــاع از ســطح دریــا، 
ــل  ــوا در مح ــور ه ــت عب ــن و قابلی ــدی زمی ــتی و بلن پس
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مــورد نظــر بررســی شــوند. بنابرایــن عوامــل اقلیمــی مؤثــر 
ــرارت،  ــه ح ــامل درج ــات ش ــاغ مرکب ــل ب ــاب مح در انتخ

ــاد و خــاك اســت. ــت نســبی، ب ــی، رطوب بارندگ

 درجه حرارت 
ازآنجایی کــه مرکبــاْت بومــِی نواحــی گرمســیری و 
نیمه گرمســیری و حســاس بــه ســرما هســتند، محلــی کــه 
بــرای احــداث بــاغ مرکبــات انتخــاب می شــود بایــد عــاری 
ــد و  ــای رش ــروع فعالیت ه ــد. ش ــرمازدگی باش ــر س از خط
نمــو مرکبــات در محــدوده دمــای 13 درجــه ســانتی  گراد 
ــاه وارد  ــا، گی ــش دم ــا افزای ــار و ب ــه در فصــل به اســت ک
مرحلــه بــرگ و گل دهــی می شــود. در میــان ارقــام و 
گونه هــای مختلــف مرکبــات از لحــاظ تحمــل دمــای 
ــی  ــای بحران ــتانه دم ــی وجــود دارد. آس ــن، تفاوت های پایی
بــرای گل 1±1 درجــه، بــرای میــوه و بــرگ 1±2- درجــه و 
بــرای ســاقه 1±4- درجــه ســانتی  گراد گــزارش شــده اســت 
کــه بســته بــه نــوع ژنوتیــپ، ســن و انــدام گیاهــی تحــت 
تنــش، متغیــر اســت. زمانــی کــه دمــای هــوا بیــش از چهار 
ســاعت از 2/2- درجــه ســانتی  گراد پایین تــر بــرود، میــوه 
ــای  ــر دم ــود. حداکث ــرمازدگی می ش ــارت س ــار خس دچ
ــت و  ــه اس ــدود 50 درج ــات ح ــرای مرکب ــل ب قابل تحم
ــانتی گراد  ــه س ــا 40 درج ــه 13 ت ــا در دامن ــت تنه درخ
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ــا  ــوان محــدوده 21 ت ــن لحــاظ می ت ــد. از ای رشــد می کن
32 درجــه را بهینــه دانســت. درهرحــال، رشــد درخــت در 
دمــای باالتــر از 40 درجــه ســانتی  گراد محــدود می شــود 
و اگــر کمبــود آب نیــز باشــد، شــدت خســارت واردشــده به 

ــد شــد. ــر خواه درخــت بســیار بیش ت

   بارندگی
ــی  ــش بارندگ ــن پراکن ــاالنه و همچنی ــارش س ــدار ب مق
از مــوارد مهــم دیگــری اســت کــه بایــد در انتخــاب محــل 
بــاغ مرکبــات و در طراحــی سیســتم های زهکشــی و 
ــاِت  ــق اطالع ــرد. مطاب ــرار گی ــر ق ــد نظ ــاغ م ــاری ب آبی
موجــود بارندگــِی ســالیانه 1250 تــا 1850 میلی متــر کــه 
ــن  ــاز ای ــد نی ــد می توان ــته باش ــز داش ــی نی ــش خوب پراکن
ــنگین در  ــای س ــوع بارش ه ــد. وق ــرف کن ــان را برط درخت
دوران گل دهــی، تشــکیل میــوه و مرحلــه قبــل از برداشــت 
میــوه ممکــن اســت ســبب افــت شــدید کیفیــت میوه شــود.

 رطوبت نسبی 
پایین بــودن رطوبــت نســبی باعــث تولیــد رنگــی 
مطلــوب در پوســت میــوه می شــود و از طــرف دیگــر، 
ــوه  ــت می ــد، پوس ــاد باش ــوا زی ــت ه ــه رطوب درصورتی ک
نازك تــر و صاف تــر و گوشــت آن پرآب تــر می شــود. 
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ــراه  ــرم هم ــای گ ــا وزش باده ــر ب ــژه اگ ــوا، بوی خشــکی ه
باشــد، موجــب ازدســت رفتن آب میــوه و کنــدی یــا توقــف 
رشــد بخش هــای رویشــی و زایشــی درخــت می شــود. از 
ــت نســبی هــوا ممکــن اســت  ــودن رطوب دیگــر ســو، باالب
موجــب شــیوع امــراض قارچــی و باکتریایــی شــود و اگــر 
ــراه باشــد، کاهــش  ــز هم ــا نی ــول دم ــش غیرمعم ــا افزای ب

ــت. ــد داش ــی خواه ــوه را در پ ــت می ــت باف مرغوبی

 باد 
ــات  ــد مرکب ــده در تولی ــاد یکــی از عوامــل محدودکنن ب
اســت. بنابرایــن در انتخــاب محــل بــاغ بایــد میــزان 
شــیوع بادهــای خســارت زا را دقیــق بررســی کــرد. هرچــه 
شــدت وزش بــاد در منطقــه بیش تــر باشــد، احتمــال 
میوه هــا  خراشــیدگی  از  ناشــی  خســارت های  بــروز 
ــت  ــف درخ ــای مختل ــه بخش ه ــا ب ــایش آن ه ــر س در اث
بیش تــر می شــود. همچنیــن بادهــای تنــد مانــع از پــرواز 
ــوه  ــکیل می ــد تش ــود و از درص ــل می ش ــای عس زنبوره
ــد،  ــه بوزن ــدتی ک ــر ش ــا ه ــی ب ــای دائم ــد. باده می کاه
ــوند و  ــوان می ش ــان ج ــا و درخت ــدن نهال ه ــبب کج ش س
رشــد تــاج را از حالــت معمــول خــارج می کننــد. بادهــای 
گــرم و خشــک بــه پژمردگــی برگ هــا، خشــکیدگی 
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ــا  ــادی از گل ه ــداد زی ــزش تع ــوان و ری ــاخه های ج سرش
ــا  ــم ی ــرد مالی ــای س ــوند. باده ــر می ش ــا منج و میوه چه ه
شــدید نیــز زیان هــای شــدیدی را بــه درخــت وارد می آورنــد.

 خاک
ــواع  ــوان در طیــف وســیعی از ان ــام مرکبــات را می ت ارق
ــا شــنی لومــی و رســی  خاك هــا از شــنی فقیــر گرفتــه ت
پــرورش داد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه باالتریــن باردهی 
و  بهتریــن کیفیــت میوه هــا در زمین هــای عمیــق  و 
حاصلخیــز بــا نفوذپذیــری بــاال و زهکش مناســب کــه بافت 
ــل  ــع قاب ــا شنی رســی دارد و از منب شــنی لومی درشــت ت
ــت  ــند به دس ــودار باش ــاری برخ ــرای آبی ــان آب ب اطمین
ــه  ــی ک ــطحی در زمین ــاك س ــق خ ــل عم ــد. حداق می آی
بــرای احــداث بــاغ مرکبــات درنظــر گرفتــه می شــود بایــد 
ــل  ــتابی در آن حداق ــطح ایس ــت و س ــانتی متر اس 60 س
1/5 متــر باشــد. درصورتی کــه خــاك بســتر کاشــت بــرای 
ــات مناســب نباشــد، بایســتی خــاك محــل کاشــت  مرکب
ــا ترکیب هــای مناســب از خــاك مرغــوب، کــود  نهــال را ب

ــرد. ــه ای اصــالح و غنی ســازی ک ــی و ماســه رودخان آل
مقــدار بهینــه اســیدیته خــاك بیــن 5/5 تــا 6/5 و 
ســانتی متر  بــر  میلی مــوس  دو  از  کم تــر  آن  شــوری 
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ــرد  ــزودن گوگ ــا اف ــوان ب ــوارد می ت ــی م ــد. در برخ باش
مقــدار اســیدیته خــاك را کاهــش داد.

1-4- احداث باغ
1-4-1- فاصله کاشت

ــف از  ــر ردی ــان ه ــن درخت ــا و بی ــن ردیف ه ــه بی فاصل
یکدیگــر اثــر چشــمگیری بــر نحوه رشــد و باردهــی مرکبات 
دارد. انتخــاب ایــن فاصله هــا بایــد طــوری باشــد کــه هــر 
درخــت از حداکثــر تابــش نــور خورشــید برخــوردار باشــد 
و همچنیــن فضــای مناســبی بــرای حرکــت ادوات مکانیــزه 
در فاصلــه بیــن ردیف هــا وجــود داشــته باشــد. در مناطــق 
ــای  ــا ردیف ه ــتطیلی ب ــت مس ــرح کش ــور ط ــمالی کش ش
ــوب کشــور  ــز جن شــمالی-جنوبی و در مناطــق مرکبات خی

ــه می شــود. ــم طــرح کشــت مربع شــکل توصی ه
ــاغ  ــرای احــداث ب ــه ب ــه ای ک ــن منطق ــر شــیب زمی اگ
انتخــاب شــده اســت بیش تــر از 25 تــا 30 درصــد باشــد، 
ابتــدا بایــد زمیــن را تراس بنــدی کــرد تــا فرســایش خــاك 
ــی آبیــاری  ــه حداقــل برســد و بتــوان درختــان را به خوب ب
کــرد. از کاشــت درخــت در خطــوط تــراز هنگامــی اســتفاده 
ــن شــیبدار بیــش از  ــی زمی ــی طبیع ــه توپوگراف می شــود ک
ســه درصــد و کم تــر از 25 تــا 30 درصــد باشــد )شــکل 5-1(.
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شکل 1-5-کاشت درختان مرکبات به صورت تراس بندی

ــات از یکدیگــر بســتگی  ــان مرکب ــه کاشــت درخت فاصل
زیــادی دارد بــه: شــدت رشــد رقــم و پایــه انتخابی، شــرایط 
ــاب(،  ــدت آفت ــا و ش ــر دم ــژه از نظ ــه )بوی ــی منطق اقلیم
عمــق و حاصلخیــزی خــاك، مقــدار آب در دســترس، 
ــرداری  ــام بهره ب ــان و نظ ــرس درخت ــت و ه ــتم تربی سیس
از بــاغ )مکانیــزه یــا ســنتی(. بدیهــی اســت کــه هــر چقــدر 
ــا  ــر ی ــه کم ت ــد پای ــدرت رش ــت و ق ــاج درخ ــترش ت گس
ــر  ــه بیش ت ــرارت منطق ــه ح ــاب و درج ــش آفت شــدت تاب
ــر  ــری از یکدیگ ــه کم ت ــا فاصل ــان را ب ــد درخت ــد، بای باش
کاشــت. بــر اســاس مــوارد بــاال، در شــمال ایــران بــا توجــه 
ــام  ــرای ارق ــه کاشــت ب ــه استفاده شــده، فاصل ــوع پای ــه ن ب
پرتقــال و نارنگــی از 3/5×5 تــا 4×6 متــر توصیــه می شــود. 



22

ــم  ــا رق ــون ی ــگ دراگ ــه فالئین ــتفاده از پای ــورت اس در ص
نارنگــی هاشــیموتو در ایــن مناطــق، فاصلــه کاشــت 2/5×4 
پیشــنهاد می شــود. در مناطــق مرکبات خیــز جنــوب 
کشــور هــم فاصلــه کاشــت 4×6 تــا 5×6 متــر بــرای ارقــام 
پرتقــال و نارنگــی و فاصلــه 5×6 تــا 6×7 متــر بــرای ارقــام 
ــروت توصیــه می شــود. ــرش، لیموشــیرین و گریپ ف لیموت

ــد  ــه زمســتان های ســرد و خشــک دارن ــی ک در مناطق
توصیــه می شــود نهــال مرکبــات را در اواخــر زمســتان یــا 
اوایــل بهــار و پــس از رفــع خطــر ســرمازدگی بکارنــد، امــا 
ــد  ــوب دارن ــم و مرط ــتان های مالی ــه زمس ــی ک در مناطق
ــا زمســتان نیــز انجــام داد. ــوان کشــت را در پاییــز ی می ت

1-4-2- گودال برداری
تهیـه گـودال را می تـوان به صـورت دسـتی )توسـط بیل 
و کلنـگ( یـا بـه روش مکانیـزه )بـا مته هـای مخصـوص به 
قطـر 70 تـا 80 سـانتی متر که به تراکتور بسـته می شـوند( 
انجـام داد )شـکل 1-6(. هرچه شـعاع گودال بزرگ تر باشـد 
)80 تـا 150 سـانتی متر(، نهـال در آینـده فرصـت رشـد 
مناسـب تری خواهد داشـت. عمـق گودال کاشـت نیز از 50 

تـا 100 سـانتی متر متغیر اسـت.
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شکل 1-6-گودال برداری با مته

در مناطــق شــمالی کشــور بــا توجــه بــه ســنگینی بافــت 
خــاك، بارندگــی و رطوبــت بــاال و ســطح ایســتابی بــاال بهتر 
اســت عــالوه بــر ایجاد زهکــش، کاشــت نهال مرکبــات روی 
پشــته )بــه صــورت ُگرده ماهــی( انجــام شــود. شــایان ذکــر 
اســت کــه ارتفــاع پشــته را بایســتی حــدود 70 ســانتی متر 
در نظــر گرفــت و عــرض پشــته، بســته بــه فاصلــه کاشــت، 
از 2 تــا 2/5 متــر متغیــر باشــد )شــکل 1-7(. اگــر ارتفــاع 
ــاد باشــد، برداشــت محصــول مشــکل می شــود.  پشــته زی
در سیســتم کاشــت نهــال روی پشــته )در جایــی کــه 
ســطح آب زیرزمینــی بــاال نباشــد(، حتــی قبــل از احــداث 
پشــته می تــوان محــل غــرس نهــال را بــه عمــق نیــم متــر 

ــرداری کــرد. و شــعاع یــک متــر گودال ب
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شکل 1-7- حفر زهکش و عملیات پشته سازی

1-4-3- هرس نهال قبل از کاشت
در مرکبــات نیــز هماننــد ســایر درختــان میــوه پــس از 
ــش از کاشــت آن  ــدان و پی ــا گل ــه ی ــال از خزان خــروج نه
در زمیــن اصلــی بایــد ریشــه ها را هــرس کــرد تــا ضمــن 
ــادی در  ــر زی ــه تأثی ــی ک ــد ریشــه های جانب تشــویق تولی
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ــیب دیده  ــمت های آس ــطح قس ــد، س ــال دارن ــه نه تغذی
ریشــه کاهــش بیابــد. عــالوه بــر ایــن الزم اســت به تناســب 
حجــم ریشــه های نهــال، بخــش هوایــی نیــز هــرس شــود 
تــا تــوازن درســتی بیــن بخــش هوایــی و زیرزمینــی نهــال 

ایجــاد شــود.

1-4-4- کاشت نهال
پــس از ایجــاد گــودال الزم اســت خــاِك برداشته شــده 
ــای  ــا حجم ه ــن ب ــطح زمی ــانتی متری س ــه 30 س از الی
ــا  ــی ی ــه ای و کــود پوســیده دام مســاوی از ماســه رودخان
ــه  ــودال ریخت ــه گ ــوط و در ت ــر مخل ــی دیگ ــاده آل ــر م ه
ــرد.  ــرار بگی ــه ها ق ــترس ریش ــی در دس ــا به خوب ــود ت ش
چنانچــه خــاك زراعــی از کیفیــت خوبــی برخوردار نباشــد، 
غنی ســازی خــاك بــر اســاس آزمــون خــاك توصیــه 
می شــود. در پایــان عملیــات پُرکــردن گــودال بایــد خــاك 
ــود  ــل خ ــا نشســت کام ــرد ت ــیراب ک ــا آب س ــودال را ب گ
را انجــام دهــد و در صــورت کمبــود خــاك گــودال، بــه آن 
خــاك اضافــه کــرد. پــس از کاشــت نهــال، بــرای کمــک بــه 
اســتقرار بهتــر نهــال و جلوگیــری از تکان خوردنــش در اثــر 
وزش بــاد الزم اســت قیمــی بــه طــول متناســب بــا ارتفــاع 
نهــال در کــف گــودال مســتقر کنیــد. توجــه کنیــد کــه در 
مناطــق بادخیــز، قیــم بایــد در پشــت قســمت پیوندشــده 
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ــه آن بدهــد  ــری ب ــا اســتحکام بیش ت ــرد ت ــرار گی نهــال ق
ــت  ــرای کاش ــته ب ــداث پش ــورت اح ــکل 1-8(. در ص )ش
نهــال، پــس از حفــر چالــه روی ســطح پشــته، نســبت بــه 

کاشــت نهــال اقــدام شــود.

شکل 1-8- احداث باغ مرکبات روی پشته )باال( و استفاده از قیم )پایین(
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1-4-5- استقرار بادشکن
وزش بــاد بــرای درختــان مرکبــات مضــر اســت و 
بنابرایــن بایــد پیــش از کاشــت درختــان اصلــی بــه احــداث 
ــه  ــاغ ک ــی از ب ــژه در ضلع ــاغ و بوی ــراف ب ــکن در اط بادش
در مســیر بادهــای ســرد فصلــی اســت، اقــدام کــرد. 
ــر ارتفــاع  بادشــکن ها می تواننــد مســافتی معــادل 25 براب
خــود را از خطــر وزش بادهــای زیــان آور حفــظ کننــد، امــا 
ــه ای معــادل 10  بیش تریــن حفاظــت انجام شــده در فاصل
ــل  ــود. حداق ــام می ش ــکن انج ــاع بادش ــر ارتف ــا 15 براب ت
بادشــکن  فاصلــه درنظــر گرفته شــده بیــن درختــان 
ــر اســت.  ــاغ شــش مت ــی ب ــان اصل ــف درخت ــن ردی و اولی
بهتریــن درختــان بــرای بادشــکن، درختــان بومــی ســازگار 

ــه هســتند )شــکل 9-1(. ــا منطق ب

شکل 1-9- احداث بادشکن در اطراف باغ
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1-4-6- انتخاب رقم
ــر اســاس زمــان رســیدن  ــوان ب ــام مرکبــات را می ت ارق
میوه هــا بــه ســه گــروه زودرس )اواســط شــهریور تــا اواخــر 
ــررس  ــا اواخــر بهمــن( و دی ــل دی ت ــان رس )اوای آذر(، می
)اوایــل اســفند تــا تیــر ســال بعــد( تقســیم کــرد. بــا توجــه 
بــه اینکــه در شــمال ایــران خطــر بــروز ســرمازدگی وجــود 
دارد، بهتــر اســت در نــوار شــمالی کشــور از ارقــام زودرس 
ــن  ــن، پونک ــواع کلمانتی ــو، ان ــی انش ــواع نارنگ ــامل ان ش
)یونســی( و پیــج و همچنیــن انــواع پرتقــال نــاول، هاملیــن، 
ــش  ــا پی ــا میوه ه ــود ت ــتفاده ش ــتیانا اس ــارس و سالوس م
ــی  ــند. بدیه ــده باش ــده ش ــت چی ــرما از درخ ــروز س از ب
ــه و  ــن منطق ــان رس در ای ــام می ــت ارق ــه کاش ــت ک اس
برداشــت زودهنــگام موجــب افــت کیفیــت میــوه و کاهــش 
ــل  ــیدن کام ــی از نرس ــه ناش ــود ک ــندی آن می ش بازارپس
میــوه در زمــان برداشــت اســت. در نوارهــای مرکبات خیــز 
ــت درجــه  ــه وضعی ــا توجــه ب ــی کشــور ب مرکــزی و جنوب
طوالنــی  نمــو  و  رشــد  دوره  فراهم بــودن  و  حــرارت 
ــی  ــال و نارنگ ــررس پرتق ــان رس و دی ــام می ــوان ارق می ت
و همچنیــن انــواع گرمســیری مرکبــات ماننــد لیموتــرش، 

ــت. ــروت را کاش ــیرین و گریپ ف لیموش
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1-4-7- مدیریت گرده افشانی
ــی  ــل نارنگ ــات از قبی ــام مرکب ــی ارق ــه برخ ازآنجایی ک
ــدو  ــو و ارالن ــوال تانجل ــس، مینئ ــن کادوک ــج، کلمانتی پی
ــام دیگــری  ــه گــرده ارق ــرای باردهــی مناســب ب ــو ب تانجل
ــان  ــن درخت ــده را بی ــام گرده دهن ــد ارق ــد، بای ــاز دارن نی
اصلــی بــاغ کاشــت. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 
بــه  اول  بــه دو روش عمــل کــرد. در روش  می تــوان 
ازای هــر هشــت تــا ده ردیــف از رقــم اصلــی یــک ردیــف 
ــیوه دوم  ــود و در ش ــته می ش ــده کاش ــت گرده دهن درخ
یــک درخــت گرده دهنــده در مرکــز مربعــی کاشــته 
می شــود کــه در هــر ضلــع آن ســه درخــت از رقــم اصلــی 
ــور عســل و  ــدوی زنب کاشــته شــده اســت. اســتفاده از کن
ــظ حشــرات گرده افشــان  ــز در حف ــاغ نی ــف ب ــت ک مدیری

ــود. ــد ب ــد خواه مفی

1-5- معرفی ارقام و پایه ها
1-5-1- ارقام مرکبات

پرتقال تامسون ناول1
رقمــی بی بــذر و خیلــی زودرس اســت. ایــن رقــم 
کمابیــش متحمــل بــه ســرما و نیمه پاکوتــاه اســت. انــدازه 
میوه هــا متوســط تــا درشــت بــه شــکل کــروی یــا بیضــوی 
1 - Thomson Navel
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اســت و نــاف بــاز و بزرگــی در آن دیــده می شــود. گوشــت 
ــا  ــرد. میوه ه ــگ می گی ــی رن ــت و به خوب ــرد اس ــوه ت می
مانــدگاری خوبــی ندارنــد و پــس از مــدت کوتاهــی دچــار 
افــت کیفــی می شــوند )شــکل 1-10(. عــالوه بــر تامســون 
ــد واشــنگتن،  ــاول مانن ــال ن ــام مختلفــی از پرتق ــاول، ارق ن
نیوهــال، ناولینــا، کارا کارا، فوکوموتــو، لیــن لیــت، فراســت و 

ــرورش می شــود. ناولیــت در کشــور کشــت و پ

شکل 1-10- پرتقال تامسون ناول

پرتقال والنسیا1
ــذر  ــی بی ب ــال و رقم ــاری پرتق ــم تج ــن رق دیررس تری
ــا  ــدازه میوه ه ــت. ان ــزرگ اس ــی ب ــا تاج ــول و ب و پرمحص
ــی  ــا کم ــیده ت ــا کش ــکل آن ه ــت و ش ــا درش ــط ت متوس
ــاف  ــازك و ص ــتی ن ــا پوس ــی ب ــی تخم مرغ ــروی و گاه ک

1 - Valencia
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ــا 16  ــدود 13 ت ــوه ح ــیدن می ــا رس ــی ت ــت. از گل ده اس
ــرآب  ــوه معطــر، پ ــد. گوشــت می ــه طــول می انجام ــاه ب م
ــع  ــرای صنای ــت و ب ــیدی اس ــدودی اس ــا ح ــوالً ت و معم
فــراوری رقمــی ایــده آل محســوب می شــود. ایــن رقــم تــا 
ــی  حــدودی ســال آور اســت. میوه هــا روی درخــت به خوب
ــی  ــواع متفاوت ــکل 1-11(. ان ــتند )ش ــداری هس قابل نگه
ــدا،  ــت، اولین ــد رودرد، فراس ــیا مانن ــال والنس از پرتق
ــران  ــت در ای ــیا لی ــت و والنس ــیدلس، میدنای ــا س دلت

پــرورش می یابنــد.

شکل 1-11- پرتقال والنسیا
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پرتقال مورو1
رقمــی بی بــذر، زودرس بــا رشــد متوســط و بســیار پربــار 
اســت. آنتوســیانین در گوشــت میــوه به فراوانــی و زودهنگام 
تشــکیل می شــود، ولــی ایــن رنگ دانــه در پوســت ناچیــز 
اســت و بنابرایــن پوســت میــوه در نواحــی ســاحلی رنــگ 
نمی گیــرد. میــوه آن متوســط تــا درشــت، نیمه کــروی تــا 
گــرد اســت. پوســت میــوه ضخامت متوســطی دارد و نســبتاً 
ــا در صــورت  ــه گوشــت چســبیده اســت. میوه ه ــفت ب س
ــی  ــد، ول انبــارش طوالنی مــدت طعــم پوســیدگی می گیرن

از نظــر حمل ونقــل وضعیــت خوبــی دارد )شــکل 12-1(.

شکل 1-12- پرتقال مورو

1 - Moro
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پرتقال هاملین1
ــای  ــن رقم ه ــری و از زودرس تری ــام آبگی ــی از ارق یک
پرتقــال اســت. رقمــی پرمحصــول و فاقــد ســال آوری اســت 
کــه نســبت بــه اغلــب ارقــام دیگــر تحمــل بیش تــری بــه 
ــد  ــا در ح ــدازه میوه ه ــد. ان ــان می ده ــود نش ــرما از خ س
متوســط تــا ریــز و شــکل آن هــا کــروی تــا اندکــی پخــت 
ــگ زرد  ــه رن ــازك، ب ــوه ن ــی اســت. پوســت می و تخم مرغ
ــوه  ــا نارنجــی روشــن اســت و بخــش خوراکــی می ــره ت تی
هــم آبــدار، شــیرین، تــرد و کم بــذر اســت )شــکل 13-1(.

شکل 1-13- پرتقال هاملین

1 - Hamlin



34

پرتقال مارس1
رقمــی زودرس اســت و عملکــرد خوبــی نیــز دارد. 
شــاخه ها  روی  خوشــه ای  به صــورت  اغلــب  میوه هــا 
ــط  ــد متوس ــا در ح ــتی میوه ه ــوند و درش ــکیل می ش تش
ــت  ــی پخ ــا کم ــرد ت ــز گ ــا نی ــکل آن ه ــزرگ و ش ــا ب ت
ــوه  ــادت ســال آوری اســت و می ــم دارای ع ــن رق اســت. ای
ــی روی درخــت دارد )شــکل14-1(. ــداری خوب قابلیت نگه

شکل 1-14- پرتقال مارس

نارنگی انشو2
ــوب تحمــل  ــر ســرما و شــرایط نامطل ــم در براب ــن رق ای
خوبــی دارد. میوه هــای نارنگــی انشــو از زودرس تریــن 

1 - Mars
2 - Unshiu
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ارقــام نارنگــی اســت و بســته بــه نــوع واریتــه، از شــهریور 
ــد  ــوه در ح ــتی می ــاظ درش ــت. از لح ــت اس ــاده برداش آم
متوســط تــا کوچــک و بــه شــکل پخــت تــا نیمه کــروی و 
گاهــی گــردن دار و فاقــد بــذر و بــه رنــگ نارنجــی اســت. 
ــطحی  ــا س ــی ب ــدودی چرم ــا ح ــازك و ت ــوه ن ــت می پوس
نســبتاً صــاف اســت کــه براحتــی از گوشــت جــدا می شــود 
)شــکل 1-15(. انــواع مختلفــی از انشــو شــامل هاشــیموتو، 
ــی گاوا در  ــوجییاما و ایش ــاگاوا، س ــو، می ــاکی، اکیتس ایواس

کشــور موجــود اســت.

شکل 1-15- نارنگی انشو
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نارنگی کلمانتین کادوکس1
کلمانتیــن رقمــی زودرس اســت و از لحــاظ انــدازه 
ــت و  ــازگار اس ــی خودناس ــا رقم ــت. ام ــط اس ــاج متوس ت
مناســب ترین گرده دهنده هــا بــرای ایــن رقــم شــامل 
ــیا  ــال والنس ــدو و پرتق ــو، اورالن ــی، کین ــی هایدنس نارنگ
می شــوند. درشــتی میوه هــا در حــد کوچــک تــا متوســط 
ــانتی متر  ــج س ــدود پن ــا ح ــط آن ه ــر متوس ــت و قط اس
ــا  ــروی ی ــا ک ــت ت ــی پخ ــا از اندک ــکل میوه ه ــت. ش اس
کشــیده اســت و گاهــی نیــز هرمی شــکل اســت. ضخامــت 
پوســت در حــد متوســط اســت و اتصــال نســبتاً محکمــی 
بــه گوشــت دارد، ولــی براحتــی قابــل پوســت گیری اســت. 
رنــگ گوشــت نارنجــی تیــره و دارای بافتــی تــرد و پــرآب 
ــام  ــکل 1-16(. ارق ــت )ش ــر اس ــیرین و معط ــم ش ــا طع ب
ــس، ماریســول و  ــد نول ــن مانن ــی کلمانتی ــری از نارنگ دیگ
ــه در حضــور  ــی در کشــور موجــود هســتند ک کلمــن روب
تولیــد  بــذر  اندکــی  تعــداد  دیگــر  گرده دهنده هــای 
می کننــد و درصورتی کــه در محیــط ایزولــه پــرورش 

ــتند. ــذر هس ــدون ب ــدی ب ــای تولی ــد، میوه ه یابن

1 - Clementine
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شکل 1-16- نارنگی کلمانتین کادوکس

نارنگی پونکن )یونسی(1
رقمــی ســال آور اســت و نســبت بــه اغلــب ارقــام نارنگی 
ــیدن  ــان رس ــر زم ــرما دارد. از نظ ــه س ــری ب ــل کم ت تحم
میوه هــا در ردیــف اول ارقــام میــان رس قــرار دارد و پــس از 
ــا  ــدازه میوه ه ــن می رســد. ان نارنگی هــای انشــو و کلمانتی
ــت.  ــت اس ــی پخ ــا اندک ــروی ت ــا ک ــکل آن ه ــزرگ و ش ب
گوشــت آن نارنجی رنــگ بــا بافتــی تــرد و گوشــتی و آبــدار 

بــا مــزه نســبتاً دلچســب و معطــر اســت )شــکل 17-1(.

1 - Ponkan
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شکل 1-17- نارنگی پونکن )یونسی(

نارنگی پیج1
پیــج از ارقــام پربــار و خودناســازگار محســوب می شــود 
ــاز  ــب نی ــده مناس ــه گرده دهن ــوه ب ــکیل می ــرای تش و ب
ــت  ــط اس ــد متوس ــتی در ح ــاظ درش ــا از لح دارد. میوه ه
و دارای شــکل پخــت تــا نیمــه کــروی هســتند. ضخامــت 
ــوغ  ــان بل ــت در زم ــگ پوس ــت و رن ــط اس ــت متوس پوس
نارنجــی مایــل بــه قرمــز و رنــگ گوشــت میــوه بــه رنــگ 
ــیار  ــدار و بس ــرد و آب ــت آن ت ــت و باف ــره اس ــی تی نارنج
معطــر و شــیرین اســت. رقمــی بــذردار، زودرس و حســاس 
بــه خشــکی اســت کــه قابلیــت انبارمانــی آن پاییــن اســت 
ــز  ــت نی ــت پوس ــل از برداش ــی قب ــه ترکیدگ ــه عارض و ب

1 - Page
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حســاس اســت )شــکل 18-1(.

شکل 1-18- نارنگی پیج

نارنگی یاشار1
ــو  ــوال تانجل ــی مینئ ــل تالق ــس و حاص ــی کمپلک دورگ
ــه  ــط مؤسس ــال 1389 توس ــه در س ــت ک ــا اس ــا شانگش ب
ــدازه  ــا ان ــی شــد. میوه ه ــات کشــور معرف ــات مرکب تحقیق
ــا پخــت و دارای محــور  ــذردار، کــروی ت متوســطی دارد، ب
میانــی نســبتاً توخالــی هســتند. پوســت میــوه بــه آســانی 
ــل جداشــدن از گوشــت نیســت. از  نارنگی هــای دیگــر قاب
ــود. پوســت  ــی محســوب می ش ــام نارنگ ــن ارق دیررس تری
و گوشــت میوه هــا در زمــان رســیدن نارنجــی تیــره 

1 - Yashar
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می شــود و عطــر و طعــم میــوه عالــی اســت )شــکل 19-1(. 
عــالوه بــر نارنگــی یاشــار، ارقــام دیگــری از نارنگــی شــامل 
نوشــین، شــاهین، پرنــا و ورا توســط پژوهشــکده مرکبــات 
معرفــی شــده اند و ارقامــی نیــز در حــال آزمایــش اســت.

شکل 1-19- نارنگی یاشار
نارنگی کینو1

ــا  ــت. میوه ه ــال آور اس ــد و س ــان رس، پررش ــی می رقم
ــد. پوســت میوه هــا  ــذردار، متوســط و شــکل پخــت دارن ب
ــه  ــت ک ــی اس ــاف و صیقل ــطح ص ــا س ــی ب ــازك و چرم ن
تقریبــاً بخوبــی بــه گوشــت میــوه چســبیده، امــا براحتــی 
ــگ زرد  ــه رن ــوه ب ــت می ــت. گوش ــت گیری اس ــل پوس قاب
ــر  ــم و معط ــدار، خوش طع ــیار آب ــی، بس ــه نارنج ــل ب مای

ــکل 20-1(. ــفت دارد )ش ــی س ــت و بافت اس
1 - Kinnow
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شکل 1-20- نارنگی کینو

نارنگی مینئوال تانجلو1
ــروت  ــی گریپ ف ــه از تالق ــت ک ــی اس ــل دورگ در اص
دانکــن و نارنگــی دنســی مینئــوال تانجلــو بــه دســت 
آمده  اســت. رقمــی پررشــد، میــان رس و پرمحصــول، دارای 
میوه هایــی بــا انــدازه متوســط تــا درشــت بــه شــکل پخــت 
تــا کشــیده بــا گردنــی کامــاًل مشــخص و زنگوله ای شــکل 
ــه رنــگ  ــه رنــگ نارنجــی تیــره اســت. پوســت میــوه ب و ب
ــت چســبیده  ــه گوش ــاًل ب ــز و کام ــه قرم ــل ب نارنجــی مای
ــرد و  ــت ت ــا باف ــی ب ــتی نارنج ــا دارای گوش ــت. میوه ه اس
ــا  ــت. میوه ه ــذر اس ــرش و کم ب ــی ت ــر و کم ــدار، معط آب
ــل  ــتند و تحم ــت هس ــاده برداش ــاه آم ــن م ــا بهم از آذر ت

1 - Minneola tangelo
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ــل  ــی از حمل ونق ــی ناش ــات مکانیک ــر ضرب ــی در براب باالی
ــکل 21-1(. ــد )ش دارن

شکل 1-21- نارنگی مینئوال تانجلو

نارنگی اورالند تانجلو1
ــروت  ــی گریپ ف ــل تالق ــه ای و حاص ــی بین گون دورگ
دانکــن و نارنگــی دنســی و رقمــی میــان رس و پرمحصــول 
اســت. نســبت بــه مینئــوال تانجلــو تحمــل بیش تــری بــه 
ــا  ــی ب ــا تخم مرغ ــروی ت ــاً ک ــا عموم ــرما دارد. میوه ه س
انــدازه ای متوســط تــا درشــت اســت و پوســت آن هــا نازك 
و نســبتاً صــاف بــه رنــگ نارنجــی روشــن تــا تیــره و کامــاًل 
بــه گوشــت چســبیده اســت. گوشــت میــوه معطــر و کمــی 

1 - Orlando tangelo
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شــیرین اســت و از اواخــر آبــان آمــاده برداشــت اســت. برای 
ــاز  ــه دگرگشــنی نی ــم ب ــن رق ــاال در ای حصــول عملکــرد ب
ــل،  ــامل تمپ ــده ش ــام گرده دهن اســت و مناســب ترین ارق
کینــو، کلمانتیــن و دنســی هســتند. ایــن رقــم بــا مینئــوال 

تانجلــو ناســازگار اســت )شــکل 22-1(.

شکل 1-22-نارنگی اورالند تانجلو

لیموشیرین1
درشــتی میــوه در حــد متوســط اســت و شــکل آن هــا 
ــت  ــت. پوس ــاه اس ــی کوت ــا بیض ــت ی ــا پخ ــروی ت نیمه ک
میــوه نــازك تــا خیلــی نــازك و بــا ســطحی صــاف اســت و 
در زمــان رســیدگی بــه رنــگ ســبز تــا زرد مایل بــه نارنجی 
ــه  ــیدگی ب ــان رس ــوه در زم ــت می ــود. گوش ــده می ش دی
رنــگ زرد کهربایــی، تــرد، بســیار آبــدار و بــه دلیــل فقــدان 

1 - Palestine
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ــس از  ــب پ ــی اغل ــت، ول ــزه اس ــدودی بی م ــا ح ــید ت اس
خــوردن میــوه طعمــی تلــخ در دهــان احســاس می شــود. 

رقمــی حســاس بــه ســرما اســت )شــکل 23-1(.

شکل 1-23- لیموشیرین

لیمو عمانی )لیمو آب شیراز(1
ــک و  ــه ای باری ــاخه های ترک ــادی ش ــداد زی دارای تع
ــا  ــم ب ــاخ وبرگ متراک ــک و ش ــای کوچ ــا تیغ ه ــف ب ظری
ــی کوچــک،  ــا خیل ــای ســبز روشــن اســت. میوه ه برگ ه
ــاه  ــا بیضــوی کوت ــون ی ــی واژگ ــرد، تخم مرغ ــه شــکل گ ب
ــی  ــوه خیل ــت می ــذر دارد. پوس ــا 8 ب ــدود 3 ت ــت و ح اس

1 - Key (Mexican) lime
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ــاًل  ــه کام ــی اســت ک ــازك، دارای ســطحی صــاف و چرم ن
ــگام  ــت در هن ــگ پوس ــت. رن ــبیده اس ــت چس ــه گوش ب
رســیدگی ابتــدا ســبز روشــن و در مرحلــه رســیدگی کامــل 
ــه  ــه زرد متمایــل می شــود. گوشــت میــوه ســبز مایــل ب ب
زرد بــا بافتــی تــرد، آبــدار و حــاوی مقــدار زیــادی اســید و 

ــر اســت )شــکل 24-1(. عطــری دلپذی

شکل 1-24- لیمو عمانی

پرشین الیم1
ــض،  ــی عری ــاد و تاج ــی زی ــدرت رویش ــا ق ــی ب درخت
ــا شــاخه هایی متراکــم و بــدون خــار  گســترده و آویــزان ب
و بــه رنــگ ســبز اســت. میوه هــا دارای انــدازه ای متوســط 
تــا کوچــک و بی بــذر یــا کم بــذر هســتند. رنــگ میوه هــا 

1 - Tahiti
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در مرحلــه رســیدگی کامــل زرد رنگ پریــده یــا زرد مایــل 
بــه ســبز اســت. شــکل میوه هــا تخم مرغــی، پخــت، 
کشــیده یــا بیضــی کوتــاه اســت. پوســت کامــاًل بــه گوشــت 
چســبیده اســت و گوشــت میــوه دارای بافتــی تــرد، آبــدار و 

بســیار تــرش اســت )شــکل 25-1(.

شکل 1-25- پرشین الیم

لیموی لیسبون1
ــی  ــه از بارده ــتند ک ــغ دار هس ــد و تی ــی پررش درختان
ــط  ــد متوس ــا در ح ــتی میوه ه ــد. درش ــی برخوردارن باالی
ــی و  ــده مخروط ــا قاع ــیده ب ــوی کش ــا بیض ــکل آن ه و ش
گردنــی نامشــخص اســت. تعــداد بــذر در هــر میــوه متغیر و 

1 - Lisbon lemon
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ــذر در نوســان اســت. ضخامــت پوســت  ــا کم ب ــذر ت از بی ب
ــش  ــت. بخ ــیدگی زرد اس ــان رس ــگ آن در زم ــاد و رن زی
ــه زرد و بافــت آن  ــه رنــگ ســبز مایــل ب خوراکــی میــوه ب
تــرد و آبــدار و مــزه آن خیلــی تــرش اســت )شــکل 26-1(.

شکل 1-26- لیموی لیسبون

لیمو اورکا1
رقمــی همه ســال آور اســت و میوه هــا ریــز تــا متوســط 
بــه شــکل بیضــوی کشــیده و گاهــی تخم مرغــی واژگــون 
هســتند. تعــداد بــذر در میوه هــا متغیــر اســت، ولــی 
ــوه  ــذر اســت. گوشــت می ــا بی ب ــذر ی معمــوالً رقمــی کم ب
ــا  ــدار و ب ــرد، آب ــه زرد، ت ــل ب ــبز مای ــیدگی س ــگام رس هن

1 - Eureka lemon
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ــوه در تمــام طــول ســال  ــرش اســت. می ــاًل ت ــزه ای کام م
تولیــد می شــود، امــا بیش تریــن میــزان باردهــی آن 
اواخــر زمســتان و فصــل بهــار و نیــز اوایــل تابســتان اســت. 
جــزء ارقــام زودرس و پرمحصــول محســوب می شــود و در 
مقایســه بــا ســایر ارقــام حساســیت بیش تــری بــه ســرما و 
ــه حشــرات از خــود نشــان می دهــد )شــکل 27-1(. حمل

شکل 1-27- لیموی اورکا

گریپ فروت مارش1
رقمــی بــا قــدرت رویشــی بــاال و تــاج بــزرگ و گســترده 
ــد  ــتی در ح ــر درش ــا از نظ ــت. میوه ه ــول اس و پرمحص
متوســط، پخــت تــا گــرد و معمــوالً فاقــد بذرنــد یــا تعــداد 
بــذر در آن هــا انــدك اســت. رنــگ میــوه در زمان رســیدگی 

1 - Marsh
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زرد کم رنــگ تــا زرد روشــن اســت. پوســت میــوه چرمــی 
بــا ضخامــت متوســط اســت و کامــاًل بــه گوشــت چســبیده 
اســت. گوشــت میــوه بــه رنــگ زرد نخــودی، بــا بافــت تــرد 
ــوان  ــا را می ت ــت. میوه ه ــمزه اس ــرآب و خوش ــیار پ و بس
بــرای مــدت طوالنــی بــا حفــظ شــکل ظاهــری و کیفیــت 
ــل  ــی حمل ونق ــت و بخوب ــه داش ــت نگ ــی روی درخ داخل
و انبــار کــرد. ایــن رقــم دیررس تریــن رقــم تجارتــی 

ــکل 28-1(. ــت )ش ــروت اس گریپ ف

شکل 1-28- گریپ فروت مارش

گریپ فروت استار روبی1
ــا  ــارش ی ــروت م ــه گریپ ف ــبیه ب ــتارروبی ش ــوه اس می
ردبــالش اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه رنــگ گوشــت میــوه 
صورتــی پررنــگ اســت. ایــن میــوه پررنگ تریــن رنگدانــه را 
1 - Star ruby



50

ــر  ــدازه اش کوچک ت ــی ان ــا دارد، ول ــن گریپ فروت ه در بی
از ســایر گریپ فروت هــا اســت. ایــن رقــم حساســیت 
ــی و  ــواد غذای ــود م ــورا، کمب ــارچ فایتوفت ــه ق ــری ب بیش ت

ــن دارد )شــکل 29-1(. ــای پایی دم

شکل 1-29- گریپ فروت استار روبی

1-5-2- پایه های مرکبات
در جــدول 1-1 خصوصیــات درختــان پیونــدی روی 

ــت. ــده اس ــران آم ــات در ای ــج مرکب ــای رای پایه ه
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جدول 1-1- مشخصات درختان پیوندی روی پایه های رایج مرکبات

نام پایه
نارنج

س
سیرو

پون
سیترنج

سیتروملو
ولکامریانا

رافلمون
ماکروفیال

کلئوپاترا
ن

مانداری
رقم پیوندشده

ویژگی درختان
ی حاصل

پیوند

نارنج
س

سیرو
پون

کاریزوسیترنج
ترویرسیترنج

سیتروملو
ولکامریانا

رافلمون
ماکروفیال

ن
کلئوپاترامانداری

ی
تحمل شور

ط
متوس

کم
کم

کم
کم تا 
ط

متوس
ط

متوس
ط

متوس
ب

خو
ب

خو

سیم باال
تحمل کل

ب
خو

کم
تفریباً متحمل

تفریباً 
متحمل

کم
زیاد

زیاد
زیاد

ط
متوس

ت
ت درخ

قدر
ط

متوس
کم

زیاد
ط

متوس
زیاد

زیاد
زیاد

زیاد
زیاد

درشتی میوه
ط

متوس
ط

متوس
ط

متوس
ط

متوس
ط

متوس
گ

بزر
گ

بزر
گ

بزر
ریز

س
بریک

زیاد
زیاد

ط
متوس

زیاد
ط

متوس
کم

کم
کم

زیاد

عملکرد
ط

متوس
ط

متوس
زیاد

ط
متوس

زیاد
زیاد

زیاد
زیاد

کم
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نام پایه

نارنج
س

سیرو
پون

سیترنج
سیتروملو

ولکامریانا
رافلمون

ماکروفیال
کلئوپاترا
ن

مانداری
رقم پیوندشده

ویژگی  درختان 
پیوندی حاصل

نارنج
س

سیرو
پون

کاریزوسیترنج
ترویرسیترنج

سیتروملو
ولکامریانا

رافلمون
ماکروفیال

ن
کلئوپاترامانداری

تحمل نماتد 
ت

مرکبا
س

سا
ح

متحمل
متحمل

متحمل
متحمل

س
سا

ح
س

سا
ح

س
سا

ح
س

سا
ح

تحمل 
س

اگزوکرتی
متحمل

س
سا

ح
س

سا
ح

س
سا

ح
ط

متوس
متحمل

ط
متوس

متحمل
ط

متوس

ستزا
تحمل تری

س
سا

ح
متحمل

متحمل
متحمل

متحمل
متحمل

ط
متوس

س
سا

ح
ط

متوس

ت
تحمل بالی

ب
خو

کم
کم

کم
ط تا 

متوس
ب

خو
کم

کم
کم

ب
خو

تحمل سرما
ب

خو
ب

خو
ط

متوس
ط

متوس
ب

خو
کم

کم
کم

ب
خو

شکی
تحمل خ

ط تا 
متوس

ب
خو

س
سا

ح
ب

خو
ط

متوس
ط

متوس
ب

خو
ب

خو
ب

خو
ط

متوس

ب
تحمل غرقا

ط
متوس

ط
متوس

کم
ط

متوس
ب

خو
ب

خو
ب

خو
ب

خو
کم

تحمل فیتوفترا
متحمل

متحمل
متحمل

متحمل
ط

متوس
س

سا
ح

س
سا

ح
متحمل

ط
متوس

ادامه جدول 1-1

جدول 1-2- فهرست ارقام و پایه های مناسب
 برای مناطق مختلف مرکبات خیز
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ــب  ــای مناس ــام و پایه ه ــت ارق ــدول 1-2 فهرس در ج
بــرای مناطــق مختلــف مرکبات خیــز کشــور آمــده اســت.

نام پایه
نارنج

س
سیرو

پون
سیترنج

سیتروملو
ولکامریانا

رافلمون
ماکروفیال

کلئوپاترا
ن

مانداری
رقم پیوندشده

ویژگی  درختان 
پیوندی حاصل

نارنج
س

سیرو
پون

کاریزوسیترنج
ترویرسیترنج

سیتروملو
ولکامریانا

رافلمون
ماکروفیال

ن
کلئوپاترامانداری

تحمل نماتد 
ت

مرکبا
س

سا
ح

متحمل
متحمل

متحمل
متحمل

س
سا

ح
س

سا
ح

س
سا

ح
س

سا
ح

تحمل 
س

اگزوکرتی
متحمل

س
سا

ح
س

سا
ح

س
سا

ح
ط

متوس
متحمل

ط
متوس

متحمل
ط

متوس

ستزا
تحمل تری

س
سا

ح
متحمل

متحمل
متحمل

متحمل
متحمل

ط
متوس

س
سا

ح
ط

متوس

ت
تحمل بالی

ب
خو

کم
کم

کم
ط تا 

متوس
ب

خو
کم

کم
کم

ب
خو

تحمل سرما
ب

خو
ب

خو
ط

متوس
ط

متوس
ب

خو
کم

کم
کم

ب
خو

شکی
تحمل خ

ط تا 
متوس

ب
خو

س
سا

ح
ب

خو
ط

متوس
ط

متوس
ب

خو
ب

خو
ب

خو
ط

متوس

ب
تحمل غرقا

ط
متوس

ط
متوس

کم
ط

متوس
ب

خو
ب

خو
ب

خو
ب

خو
کم

تحمل فیتوفترا
متحمل

متحمل
متحمل

متحمل
ط

متوس
س

سا
ح

س
سا

ح
متحمل

ط
متوس

جدول 1-2- فهرست ارقام و پایه های مناسب
 برای مناطق مختلف مرکبات خیز

گیالن مازندران

انواع ناول زودرس 
)نیوهال، ناولینا، 

تامسون، واشنگتن( 
هاملین، مارس، خونی و 

سالوستیانا

انواع ناول زودرس 
)نیوهال، ناولینا، 

تامسون، واشنگتن( 
هاملین، مارس، خونی 

و سالوستیانا

پرتقال

ارقام

پیج، یونسی )پونکن(، 
کلمانتین )کادوکس، 
ماریسول، نولس و 
کلمن روبی(، انشو 
)میاگاوا، اکیتسو، 

سوجییاما، ایشیگاوا، 
کلوزلینا، ایواساکی(، 

نوشین و شاهین

پیج، یونسی )پونکن(، 
کلمانتین )کادوکس، 
ماریسول، نولس و 
کلمن روبی(، انشو 
)میاگاوا، اکیتسو، 

سوجییاما، ایشیگاوا، 
کلوزلینا، ایواساکی(، 

نوشین و شاهین

نارنگی

----- ----- گریپ فروت

----- ----- لیموها

نارنج، پونسیروس، 
ترویر سیترنج، کاریزو 
سیترنج، سیتروملو و 

فالینگ دراگون

نارنج، پونسیروس، 
ترویر سیترنج، کاریزو 

سیترنج، سیتروملو، 
فالینگ دراگون

پایه ها
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جهرم جیرفت و کهنوج

انواع ناول، هاملین و 
مارس )مناطق معتدل(

والنسیا، مارس و محلی 
)مناطق گرم(

برای مناطق دشت: 
انواع والنسیا )رود رد، 
اولیندا، فراست، دلتا 

سیدلس، والنسیا لیت(، 
مارس، سالوستیانا، 

محلی جیرفتی، هاملین، 
پارسون براون، ناولیت

برای مناطق کوهپایه: 
واشنگتن ناول، نیوهال، 
ناولینا، ناولیت، محلی 

و مارس

پرتقال

اورالندو تانجلو، تانگور ارقام
ارتانیک، کلمانتین، پیج، 
یونسی، یاشار، پرنا و 

ورا )مناطق معتدل(

کینو، اورالندو تانجلو و 
مینئوال تانجلو )مناطق 

گرم(

 اورالندو تانجلو، 
کینو، کارا، مینئوال 

تانجلو، دانسی، تانگور 
اورتانیک، یاشار

نارنگی

----- روبی استار، رد بالش، 
فلیم و مارش گریپ فروت

لیموشیرین، پرشین 
الیم، مکزیکن الیم و 
لمون لیسبون )مناطق 

گرم(

مکزیکن الیم، پرشین 
الیم، لمون لیسبون و 

لیموشیرین
لیموها

نارنج، مکزیکن الیم، 
سیترنج، ولکامریانا، 

رانگپورالیم، رافلمون، 
بکرایی

 نارنج، ولکامریانا و 
رافلمون پایه ها

ادامه جدول 2-1



55 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

هرمزگان

میناب حاجی آباد

محلی

محلی، واشنگتن ناول، 
تامسون ناول، ناولیت، 

اسپرینگ ناول و والنسیا 
)دیررس(

پرتقال

ارقام

کینو
سیاهو، اورالندو تانجلو 
و مینئوال تانجلو، تانگور 

ارتانیک
نارنگی

روبی رد، رد بالش، 
فلیم و مارش 

سیدلس

مارش سیدلس، فلیم و
رد بالش گریپ فروت

مکزیکن الیم
الیم، لمون لیسبون و 
 ،)Meyer( لمون میر

پرشین الیم
لیموها

ماکروفیال، مکزیکن 
الیم، نارنج و 

کلئوپاترا
نارنج و بکرایی پایه ها

ادامه جدول 2-1
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دزفول داراب

مارس، والنسیا، 
محلی، هاملین و 
واشنگتن ناول، 

ناولیت

هاملین، واشنگتن ناول، 
تامسون ناول، ناولیت 
و والنسیا، خونی مورو، 
خونی سانگین، مارس 

)مناطق معتدل(

والنسیا و مارس )مناطق 
گرم(

پرتقال

ارقام

کینو، شمل، اورالندو 
تانجلو، پرل تانجلو و 
مینئوال تانجلو، تانگور 

ارتانیک

کینو )گرم و معتدل- 
عمر کوتاه تا 10 سال(، 
اورالندو تانجلو )گرم 
و معتدل( و مینئوال 

تانجلو )گرم و معتدل( 
– کلمانتین برای مناطق 
معتدل خنک )زودرس 
ولی حساس به سرما 

و گرما(

نارنگی

رد بالش، فلیم و 
مارش

ردبالش، فلیم، روبی 
استار )مناطق معتدل 

و گرم(
گریپ فروت

مکزیکن الیم، 
پرشین الیم، لمون 

لیسبون

مکزیکن الیم، لیسبون، 
پرشین الیم )مشکل 

ناتراسیا( و اورکا
لیموها

نارنج و ولکامریانا مکزیکن الیم، نارنج، 
ولکامریانا پایه ها

ادامه جدول 2-1
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1-6-تولید نهال مرکبات
ــه  ــد جوان ــات پیون ــر مرکب ــیوه تکثی ــن ش معمول تری
و بویــژه پیونــد ســپری )T-budding( اســت کــه روی 

انجــام می شــود. بــذری  پایه هــای 
بــرای تولیــد پایــه مناســب بایــد بذرهایــی ســالم و قــوی 
ــاخه های  ــود روی ش ــیده موج ــاًل رس ــای کام را از میوه ه
ســالم و قــوی تهیــه کــرد. بــرای جلوگیــری از کاهــش قــوه 
نامیــه بذرهــا بایــد آن هــا را پــس از خــروج از میــوه بــا آب 
ســرد شســت تــا لعــاب اطــراف بذرهــا جــدا شــود )شــکل 
ــرای حــذف عوامــل قارچــی  1-30(. بذرهــای حاصــل را ب
می تــوان بــه مــدت حــدود 10 دقیقــه در محلــول ســه در 
هــزار کاپتــان یــا هــر قارچ کــش مناســب دیگــری غرقــاب 
کــرد یــا بــه مــدت 10 دقیقــه در آبــی بــا دمــای 52 درجــه 
ــرایط  ــد در ش ــه بع ــا در مرحل ــرار داد. بذره ــانتی  گراد ق س
ــه مناســب و دور از تابــش مســتقیم  ــا تهوی ــاق، ب دمــای ات
ــا  ــا گونــی کنفــی ی آفتــاب روی صفحــه ای مشــبک کــه ب
ــا  ــوند ت ــن می ش ــت په ــده اس ــروش ش ــی مف ــه نخ پارچ
ــت روز خشــک شــوند و  ــا هف ــج ت ــدت پن ــج و در م بتدری
ــوان  ــارش می ت ــه انب ــوند. در مرحل ــردن ش ــاده انبارک آم
آن هــا را تــا فصــل کشــت درون کیســه نایلونــی دربســته و 
در طبقــه پاییــن یخچــال )دمــای تقریبــی ســه تــا چهــار 
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ــرد. ــداری ک ــانتی  گراد ( نگه ــه س درج

شکل 1-30- میوه آماده برای بذرگیری و بذرهای تمیزشده

1-6-1-کشت بذر
کاشــت بــذر مرکبــات در شــمال ایــران در اواســط 
ــور  ــزی کش ــوار مرک ــی و ن ــتان های جنوب ــفند و در اس اس
ــت  ــب کاش ــاك مناس ــود، خ ــام می ش ــاه انج در بهمن م
ــا 4  ــدازه 3 ت ــت ان ــالوه پرلی ــه ع ــه ب ــترهای ماس ــم بس ه
ــه 30 درصــد اســت و کاشــت  ــا نســبت 70 ب ــر ب میلی مت
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بــذر در عمــق ســه تــا چهــار ســانتی متر بــا فاصلــه خطــوط 
20 تــا 25 ســانتی متر انجــام می شــود.

ــی 10  ــاع تقریب ــه ارتف ــذری ب ــان ب ــه گیاه ــس از آنک پ
ــه دوم  ــه خزان ــا را ب ــند، آن ه ــانتی متر می رس ــا 15 س ت
ــه انتظــار ممکــن اســت  ــد. خزان )انتظــار( منتقــل می کنن
زمینــی یــا گلدانــی باشــد. نــوع گلدانــی بیش تــر معمــول 
ــت  ــر اس ــز راحت ت ــال نی ــده نه ــرای تولیدکنن ــت و ب اس
ــر اســت  ــی بهت ــه گلدان ــرای ایجــاد خزان )شــکل 1-31(. ب
گلدان هایــی بــا قطــر دهانــه 15 تــا 20 ســانتی متر و 
ــان از  ــرای اطمین ــود. ب ــانتی متر انتخــاب ش ــاع 30 س ارتف
ــان  ــت در زم ــذری الزم اس ــای ب ــد نهال ه ــی رش یکنواخت
ــه انتظــار تمــام گیاهانــی کــه از ســایرین  ــه خزان انتقــال ب
ــه شــوند.  ــر هســتند دور انداخت ــا بلندت ــر ی ــی کوتاه ت خیل
ــه دچــار  ــی را ک همــواره توصیــه می شــود گیاهچه های
پیچیدگــی طوقــه شــده اند و تولیدکننــدگان اصطالحــاً بــه 

ــد. ــار بگذاری ــد، کن ــازی« می گوین ــا »گردن غ آنه
ــار  ــه انتظ ــده در خزان ــه کار برده ش ــاك ب ــوط خ مخل
شــامل حجم هــای مســاوی از ماســه، کــود دامــی پوســیده 
و خــاك مرغــوب زراعــی اســت و در کشــت بــدون خــاك 
هــم به صــورت نســبت 70 درصــد کوکوپیــت و 30 درصــد 
پیت مــوس اســت. بــرای کاشــت گیاهچه هــای بــذری 
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بهتــر اســت ابتــدا توســط میــخ نشــا ســوراخی را بــا عمــق 
ــد  ــاد کنی ــار ایج ــه انتظ ــای مناســب در بســتر خزان و پهن
و ســپس ریشــه گیاهچه هــا را بــه مالیمــت و بــدون 

ــد. ــره جــای دهی ــن حف پیچیدگــی ریشــه درون ای
بدیهــی اســت کــه رعایــت اصــول باغبانــی، بویــژه انجــام 
آبیــاری منظــم، تغذیــه متعــادل، حــذف پاجوش هــا و 
ــز اســتفاده  ــا علف هــای هــرز و نی ــارزه ب تنه جوش هــا، مب
از ســایبان کــه در نواحــی گرمســیری موجــب حفــظ 
نهال هــای جــوان از خطــر آفتاب ســوختگی خواهــد شــد، 
نقــش بســیار مهمــی در تســریع رشــد نهال هــا و آمادگــی 

آن هــا بــرای اجــرای پیونــد خواهــد داشــت.

شکل 1-31- خزانه انتظار زمینی ) راست( و 
گلدانی مرکبات )چپ(

1-6-2- عملیات پیوندزنی
ــس از  ــوالً پ ــرك معم ــرورش ن ــه شــرایط پ ــا توجــه ب ب
ــه دوم  ــا در خزان ــت نهال ه ــاه از کش ــا 10 م ــت 4 ت گذش
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می تــوان بــرای اجــرای عمــل پیونــد اقــدام کــرد. معمــوالً 
ــدود  ــران در ح ــمال ای ــرایط ش ــات در ش ــای مرکب پایه ه
اردیبهشــت و شــهریور مــاه به دلیــل جریــان خــوب شــیره 
نباتــی پوســت دهی مناســبی دارد و می تــوان بــرای ایجــاد 
شــکافتی تی شــکل )T( روی پوســت پایــه و اســتقرار 

ــدام کــرد )شــکل 32-1(. ــر آن اق ــدك در زی ــه پیون جوان

شکل 1-32- برش عمودی )باال چپ( و افقی )باال راست( و 
پوست بازشده پایه )پایین( مرکبات
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ــوب و نواحــی مرکــزی کشــور  ــن شــرایطی در جن چنی
ــا اواســط اردیبهشــت و نیــز  ــن ت ــل فروردی حــدوداً در اوای
اوایــل مهــر تــا اوایــل آذر محقــق می شــود. بــرای افزایــش 
اطمینــان از گیرایــی پیونــد بهتــر اســت از پایه هایــی 
اســتفاده شــوند کــه قطــر تنــه آن هــا بــه انــدازه یــک مــداد 
ــاع  ــد. ارتف ــیده باش ــانتی متر( رس ــک س ــدود ی ــر ح )قط
ــر  ــدك ب ــد و اســتقرار پیون ــرای انجــام پیون توصیه شــده ب
ــن اســت.  ــا 30 ســانتی متری ســطح زمی ــه، 20 ت روی پای
در ایــن نــوع پیونــد، هــر پیونــدك شــامل جوانــه ای همــراه 
ــه اســت.  ــر جوان ــازك از چــوب زی ــه ای ن ــا پوســت و الی ب
ــه  ــاالی جوان ــرای تهیــه پیونــدك از یــک ســانتی متری ب ب
پیونــدك بــا چاقــو برشــی نســبتاً مایــل و در امتــداد شــاخه 
حامــل پیونــدك ایجــاد می شــود و تــا فاصلــه کوتاهــی در 

ــد. ــه می یاب ــه ادام ــر جوان زی
پــس از تهیــه پیونــدك بایــد آن را در محلــی کــه بــرش 
T ایجــاد شــده اســت به طــور کامــل در زیــر پوســت جــای 
دهیــد و بخشــی از آن را کــه بیــرون از شــکاف پایــه قــرار 

ــد )شــکل 1-33 و 34-1(. ــرد قطــع کنی می گی
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شکل 1-33- مراحل جداکردن جوانه پیوندك
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شکل 1-34- مراحل استقرار جوانه پیوندك در زیر پوست پایه
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بســتن پیونــدك توســط نــوار نایلونــی روی پایــه بایــد به 
گونــه ای باشــد کــه جوانــه پیونــدك از جــای خــود حرکــت 
نکنــد و رطوبــت بافــت پیونــدك نیــز از آن خــارج نشــود. 
ــود  ــروع می ش ــدك ش ــن پیون ــد از پایی ــوار پیون ــتن ن بس
ــه اطــراف  ــا چهــار دور ب ــوار ســه ت ــن ن و پــس از آنکــه ای
ســاقه پیچیــده شــد، چنــد دور نیــز در بــاالی پیونــدك بــه 
ــت گــره زده شــود  ــده می شــود و در نهای دور ســاقه پیچی

ــکل 35-1(. )ش

شکل 1-35- بستن نوار پیوندی روی پایه
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1-6-3-تربیت و هرس فرم نهال پیوندی
ــم  ــه قی ــتن ب ــا بس ــدك ب ــه پیون ــه جوان ــس از آنک پ
به صــورت تک شــاخه رشــد کــرد و تنــه نهــال را تشــکیل 
داد )شــکل 1-36( الزم اســت کــه به منظــور تشــکیل تــاج، 
ــا  ــاع 80 ت ــدك از ارتف ــاخه پیون ــربرداری ش ــه س ــدام ب اق
ــه  ــح اینک ــرد. توضی ــن ک ــطح زمی ــانتی متری س 100 س
ــای  ــدی روی پایه ه ــام پیون ــرای ارق ــربرداری ب ــاع س ارتف
ــرای  ــده ب ــر توصیه ش ــر از مقادی ــد کم ت ــده بای پاکوتاه کنن
ــر اســت  ــن منظــور بهت ــه ای پایه هــای اســتاندارد باشــد. ب
اغلــب ارقــام معمــول مرکبــات را کــه روی چنیــن پایــه ای 
ــطح  ــانتی متری س ــر از 60 س ــت، حداکث ــده اس ــد ش پیون

زمیــن ســربرداری کــرد.

شکل 1-36 رشد جوانه پیوندك 
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ادامه شکل 1-36 - هدایت جوانه پیوندك توسط قیم پس از 
سرزنی پایه

در مرحلــه بعــدی الزم اســت کــه از رویش هــای فرعــی 
ــار شــاخه  ــا چه ــداد ســه ت ــه، تع حاصــل از ســربرداری تن
ــه هســتند  ــون تن ــف پیرام ــات مختل ــه در جه ــی را ک اصل
ــا 55  ــاع 45 ت ــد، از ارتف ــر دارن ــی از یکدیگ ــه خوب و فاصل
ــاختاری  ــا س ــرد ت ــاك انتخــاب ک ــانتی متری ســطح خ س
پایه گــذاری شــود. شــاخه های  درخــت  بــرای  قــوی 
ــای  ــانتی متری انته ــا 20 س ــد از 15 ت ــز بای ــور را نی مذک
آن هــا ســرزنی کــرد و ســایر شــاخه های جانبــی منشــعب 
ــور  ــه به منظ ــال ک ــربرداری نه ــرد. س ــذف ک ــه را ح از تن
تحریــک تولیــد شــاخه جانبــی انجــام می شــود، در خزانــه 
ــه  ــا ازآنجایی ک ــت؛ ام ــد داش ــری خواه ــج بهت ــار نتای انتظ
غالبــاً کشــت نهال هــا در خزانــه بــا فاصلــه کم تــری 
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ــول  ــی موک ــن اصل ــه زمی انجــام می شــود، اجــرای آن را ب
می کننــد. در مرحلــه دوم هــرس نهال هــای پیونــدی کــه 
در طــول فصــل رشــد انجــام می شــود، تمــام پاجوش هــا 
و تنه جوش هایــی کــه از ارتفــاع کم تــر از 45 تــا 55 
بــه  آمده انــد  به وجــود  زمیــن  ســطح  ســانتی متری 
ــان  ــوی رشدش ــا جل ــوند ت ــذف می ش ــت ح ــض رؤی مح
باشــد  ممکــن  به آســانی  حذفشــان  و  شــود  گرفتــه 
ــه  ــز تن ــق مرکبات خی ــی از مناط ــکل 1-37(. در برخ )ش
ــا  ــن ت ــطح زمی ــر از س ــی باالت ــوان را از کم ــای ج نهال ه
زیــر اولیــن انشــعاب تــاج بــا الیــه ای محافــظ می پوشــانند 
ــن  ــته در ای ــای ناخواس ــع از رویش ه ــب مان ــه این ترتی و ب

ــوند. ــت می ش ــش از درخ بخ
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شکل 1-37 حذف تنه جوش ها





فصل دوم 
داشت
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2-1- اصول فنی به باغی
2-1-1- هرس

مزایای هرس عبارتند از:
* افزایش سطح بارآوری درخت از طریق تشویق فتوسنتز

* بهبود وضعیت تهویه درون تاج
* ارتقای کارایی مصرف آب و راندمان فتوسنتز

* افزایش کیفیت خوراکی میوه تولیدی
* مبارزه با سال آوری در ارقام مستعد

* کنترل شکل تاج )بویژه در ارقام با عادت رشد عمودی(
* افزایش میزان تحمل در برابر تنش های محیطی

* مبارزه با عوامل بیماری زا و آفات
* امکان بازجوانی درختان مسن و غیراقتصادی

* ارتقای کارایی عملیات محلول پاشی )سم و کود(
* تسریع سرعت برداشت محصول و افزایش کارایی برداشت

2-1-1-1- انواع هرس در مرکبات
هرس فرم

ــکل  ــی و ش ــرم طبیع ــی در ف ــاد تغییرات ــای ایج به معن
ــا  ــاج اســت. ب ــه ت رویشــی درخــت و دادن فــرم مناســب ب
ــه در  ــاروری بهین ــرای ب ــب ب ــکلتی مناس ــرس، اس ــن ه ای
ســال های آتــی ایجــاد می شــود و بــه ایــن ترتیــب، ضمــن 
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ــاج و تنظیــم شــاخه بندی، مبــارزه  ــرم مناســب ت ایجــاد ف
ــه برداشــت  ــراض تســهیل می شــود و هزین ــات و ام ــا آف ب
کاهــش می یابــد. از طــرف دیگــر، ورود نــور بــه درون تــاج 
تســهیل می شــود و رنــگ و کیفیــت درونــی آن هــا بهبــود 
می یابــد. بــرای اجــرای ایــن هــرس، ابتــدا نهــال از ارتفــاع 
80 تــا 100 ســانتی متری زمیــن ســربرداری می شــود 
ــه در  ــه ک ــی روی تن ــاخه اصل ــار ش ــا چه ــه ت ــداد س و تع
جهت هــای مختلــف و بــا فاصلــه عمــودی حــدود 10 
ــه  ــا تن ــبی ب ــه مناس ــند و زاوی ــر باش ــانتی متر از یکدیگ س
داشــته باشــند، نگــه داشــته می شــود. فاصلــه بیــن محــل 
اولیــن شــاخه های منشــعب از تنــه اصلــی تــا ســطح زمیــن 
45 تــا 55 ســانتی متر و درختــان بــر حســب نیــاز، پاکوتــاه 
یــا پابلنــد تربیــت می شــوند )شــکل 2-1(. بعــد از اجــرای 
هــرس فرمدهــی، بــه مــدت ســه الــی چهــار ســال نیــاز بــه 
ــاخه های  ــذف ش ــدت، ح ــن م ــد از ای ــت و بع ــرس نیس ه

ناخواســته درون تــاج ضــروری اســت )شــکل 2-2(.
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شکل 2-1- فرم دهی نهال
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شکل 2-2- حذف شاخه های اضافی
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 هرس نگهداری
ایــن هــرس بیش تــر شــامل حــذف شــاخه های فصلــی 
ــاج درخــت  ــه داخــل ت ــل ب ــا شــاخه های متمای متراکــم ی
اســت و بایــد در مرحلــه باردهــی کامــل انجــام شــود. بــه 
ــرس  ــه ه ــد ک ــاخه های زائ ــدن ش ــب از قطورش ــن ترتی ای
ــذارد،  ــا می گ ــه ج ــی ب ــای بزرگ ــده زخم ه ــا در آین آن ه
ممانعــت می شــود. طبیعــت درخــت ایجــاب می کنــد 
ــار شــاخه های قدیمــی، خشــک،  ــک ب ــال ی ــد س ــر چن ه
نــرك و فرســوده داخــل تــاج را کــه به رغــم مراقبت هــای 
ــاج از  ــا داخــل ت ــم ت ــوند حــذف کنی ــوه می ش ــی انب دائم

ــور کافــی برخــوردار شــود )شــکل 3-2(.  ن

شکل 2-3- حذف شاخه های خشک، آفت زده و
 نرك درون تاج درخت
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هرس باردهی
ایــن هــرس همزمــان بــا هــرس مراقبــت و پــس از رفــع 
ــک  ــدف از آن تحری ــت و ه ــتانی اس ــرمای زمس ــر س خط
ــادل  ــراری تع ــد و برق ــه ایجــاد شــاخه های جدی درخــت ب
بیــن اندام هــای هوایــی و ریشــه و همچنیــن تنظیــم 

ــت. ــال آوری اس ــدت س ــش ش ــاالنه و کاه ــی س بارده

هرس احیا )جوان سازی(
ایــن هــرس روی درختــان قدیمــی صــورت می پذیــرد، 
و  شــده  فرســوده  کامــاًل  درخــت  تــاج  کــه  زمانــی 
ــد و از نظــر اقتصــادی  ــد می کن ــف تولی شــاخه هایی ضعی
ــاخه های  ــرس ش ــن ه ــا ای ــد. ب ــوب نمی ده ــول خ محص
ــا 40  ــد هــرس شــدید می شــوند. در ایــن هــرس 30 ت زائ
ــه شــاخه ها هــرس  ــد از محــل انشــعاب تن ســانتی متر بع
شــدید می شــوند و محــل زخم هــا بــا چســب پیونــد 

پوشــانده می شــود )شــکل 4-2(.



79 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

شکل 2-4- هرس جوان سازی یا احیای درخت
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)Topping( سرزنی درختان مرکبات
عبــارت اســت از حــذف بخش انتهایــی تاج درخــت برای 
ــک  ــی، تحری ــلط انتهای ــن تس ــاع، ازمیان رفت ــش ارتف کاه
شکســتگی خــواب جوانه هــای جانبــی و همچنیــن باعــث 
ــی درخــت و در  ــه قســمت های داخل ــر ب ــور بیش ت ورود ن
ــای  ــی و ارتق ــان محلول پاش ــش راندم ــث افزای ــه باع نتیج
کیفیــت میــوه می شــود. ایــن عمــل موجــب ایجــاد تمایــل 
ــرده  ــاج فش ــا ت ــی ب ــاد درختان ــه ای و ایج ــد بوت ــه رش ب
واقــع  در  مکانیکــی  پرچین ســازی های  شــد.  خواهــد 
ــات ســرزنی شــاخه ها هســتند. اجــرای  ــی از عملی فرم های
مکانیــزه روش ســرزنی در کشــورهای مرکبات خیــز امــری 
ــتفاده  ــوص اس ــین آالت مخص ــه از ماش ــت ک ــارف اس متع
ــار صــورت  ــار ســال یک ب ــر چه ــن عمــل ه می شــود و ای

ــکل 5-2(. ــرد )ش می گی



81 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

شکل 2-5- هرس سرزنی
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2-2-1-2- واکنش درختان به هرس شدید
ــر  ــژه اگ ــد را بوی ــی جدی ــد رویش ــدید، رش ــرس ش ه
انجــام شــود،  بــزرگ  از ظهــور شاخســاره های  قبــل 
ــه هــرس در جایــی  تحریــک می کنــد. واکنــش رویشــی ب
بــه بیش تریــن حــد خــود می رســد کــه شــدیدترین 
ــی  ــاد تمایل ــب ایج ــه موج ــود ک ــال می ش ــا اعم برش ه
شــدید در درختــان هرس شــده بــرای بازیابــی شــکل 
ــد شــد. هــرس شــدید باعــث کاهــش  طبیعی شــان خواه
ــاره  ــوای عص ــوه و محت ــتی می ــش درش ــی و افزای میوه ده
میوه هــا، کاهــش امــالح محلــول و اســید می شــود و 
ــه اســید  ــول ب ــالح محل ــری را در نســبت ام ــوالً تغیی معم
در پــی نخواهــد داشــت. چنیــن هرســی در باغ هایــی 
ــه  ــی ب ــور اصول ــه به ط ــم فرورفت ــرگ دره ــاخ و ب ــا ش ب
کاهــش محصــول در نخســتین ســال اجــرای هــرس منجــر 
می شــود، ولــی عملکــرد در دومیــن یــا ســومین ســال بعــد 
از آن احیــا خواهــد شــد. به هرحــال ایــن مســئله می توانــد 
بــر حســب قــدرت درخــت، شــرایط بــاغ و انــدازه محصــول 

ــاوت باشــد. ــی متف قبل
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2-1-2- تنش خشکی در مرکبات
2-1-2-1- خسارت های حاصل از خشکی در مرکبات

ــدت  ــر اســاس طــول م ــود آب )تنــش خشــکی( ب کمب
ــیم  ــی تقس ــی و دائم ــت موقت ــه دو حال ــان دوام آن ب زم
می شــود. کمبــود موقتــی اغلــب در اواســط روزهــای 
ــر  گــرم تابســتان اســت و طــی آن، میــزان آب گیــاه در اث
ــد  ــدا می کن ــش پی ــرق کاه ــر و تع ــودن شــدت تبخی باالب
کــه موجــب بــروز اثــرات پژمردگــی موقــت در گیــاه خواهد 
ــرای مــدت  ــدگار( خشــکی ب ــود دائمــی )مان شــد. در کمب
ــت  ــن حال ــد و در ای ــدا می کن ــه پی ــری ادام ــان بیش ت زم
ممکــن اســت گیــاه در اثــر تــداوم خشــکی از بیــن بــرود. 
ــان  ــد در تمــام مراحــل رشــدی درخت ــی می توان تنــش آب
مرکبــات اثــرات منفــی چشــمگیری داشــته باشــد. وجــود 
مقــدار کافــی آب در اطــراف ریشــه درختــان مرکبــات اثــر 
ــم  ــا تنظی ــوه دارد و ب ــکیل می ــی و تش ــادی در گل ده زی
ــی در  ــش مهم ــد نق ــوه می توان ــزش گل و می ــب ری مناس
درشــتی میوه هــا، عملکــرد درخــت، کیفیــت داخلــی میــوه 

و رشــد و نمــو تــاج داشــته باشــد.
باغ هــای  از خشــکی در  درجــه خســارت های وارده 
مرکبــات موضوعــی اســت کــه بســتگی زیــادی بــه زمــان 
بــروز تنــش، ســن درخــت، انــدازه تــاج، گونــه کشت شــده، 
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ــوع  ــی و ن ــرایط اقلیم ــت، ش ــوی درخ ــد و نم ــه رش مرحل
خــاك منطقــه دارد. هــرگاه ترکیبــی از بادهــای خشــک و 
ــاال داشــته باشــد، اثراتــی مشــابه تنــش خشــکی  دمــای ب
ــد  ــی دارن ــه خــاك مرطوب ــی ک ــای مرکبات ــی در باغ ه حت
دیــده خواهــد شــد. در خشــکی های شــدید کیفیــت میــوه 
ــول  ــر از معم ــا کم ت ــد آن ه ــد و رش ــدا می کن ــش پی کاه
می شــود. از طــرف دیگــر، میوه هــا ریــزش می کننــد 
ــدار آب  ــش مق ــد. کاه ــش می یاب ــدت کاه ــرد بش و عملک
آبیــاری ســبب افزایــش ســطح شــوری خــاك نیــز خواهــد 
ــوری  ــه ش ــا درج ــت ت ــاس، الزم اس ــن اس ــر ای ــد و ب ش
خــاك به طــور مرتــب بررســی شــود. شــایان ذکــر اینکــه 
ــث  ــود باع ــه خ ــد به نوب ــز می توان ــاری نی ــوری آب آبی ش
ــد  ــن بای ــود و بنابرای ــه خشــکی ش ــوط ب ــرات مرب ــروز اث ب
شــوری آب نیــز به صــورت دوره ای و مرتــب بررســی شــود. 
ــاد  ــث ایج ــد باع ــاب می توان ــاد آفت ــدت زی ــن ش همچنی

ــات شــود. تنــش خشــکی در مرکب
یکــی از عــوارض مهــم و اقتصــادی حاصــل از خشــکِی 
اوایــل فصــل در باغ هــای مرکبــات عبــارت از تشــدید 
ــه  ــن عارض ــت. ای ــوه اس ــت می ــل از برداش ــی قب ترکیدگ
بویــژه در ارقــام نــاف دار و همچنیــن رقم هایــی کــه 
ــت  ــی اس ــت. بدیه ــر اس ــد بیش ت ــت دارن ــای پخ میوه ه
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مهــم  منابــع  از  یکــی  ترك خــورده  میوه هــای  کــه 
آلودگی هــای قارچــی در بــاغ و انبــار هســتند و می تواننــد 

ــوند. ــالم ش ــای س ــه میوه ه ــارت ب ــروز خس ــب ب موج

2-1-2-2- راهکارهای کاهش تنش خشکی
ــد  ــکی مانن ــه خش ــل ب ــای متحم ــتفاده از پایه ه - اس
رافلمــون، الیــم، ولکامریانــا، ماکروفیــال، رانگپورالیــم و 

کاریزوســیترنج؛
فشــار  تحــت  آبیــاری  سیســتم های  به کاربــردن   -

به جــای روش هــای ســنتی آبیــاری؛
- تراس بنــدی زمیــن قبــل از کاشــت درختــان در 

شــیب دار؛ زمین هــای 
- آبیاری درختان در هنگام غروب یا اوایل صبح؛

ــود  ــرای بهب ــی ب ــح کودده ــه صحی ــتفاده از برنام - اس
قــدرت درخــت و ارتقــای کارایــی ریشــه ها در جــذب آب؛

- برداشت زودتر میوه ها؛
- کاربــرد مــواد ســفیدکننده ماننــد کائولیــن بــا غلظــت 
4 تــا 5 درصــد بــرای جلوگیــری از آفتاب ســوختگی و 

کاهــش تنــش خشــکی.
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2-1-3- تنش سرمایی در مرکبات
2-1-3-1- عوامــل مؤثــر در میــزان تحمل مرکبات 

در برابــر ســرما و یخ زدگی
ــا  ــر ی ــرودت هــوا بیش ت بدیهــی اســت هرچــه درجــه ب
دوره یخبنــدان طوالنی تــر باشــد، شــدت خســارت ســرمایی 
بیش تــر می شــود. درختــان در حــال اســتراحت مقاومــت 
ــد و از طــرف دیگــر، درختــان میــوه دار در  بیش تــری دارن
مقایســه بــا درختــان فاقــد میــوه بــه یخبنــدان حســاس تر 
هســتند. ســالمت و قــدرت درخــت نیــز در حساســیت بــه 
ســرما نقــش دارد و درختــان بیمــار، آفــت زده یــا درختانــی 
ــه  ــد ب ــد کرده ان ــی رش ــاعد محیط ــرایط نامس ــه در ش ک
یخبنــدان حســاس ترند. مناســب بودن تغذیــه درخــت 
نیــز باعــث رشــد بهتــر و در نتیجــه افزایــش مقاومــت آن 
بــه ســرما می شــود. واضــح اســت کــه موضــوع نــوع پایــه و 
پیونــدك انتخابــی می توانــد تــا حــدود زیــادی در مقاومــت 
یــا حساســیت درختــان مؤثــر باشــد. بــرای مثــال مقاومــت 
ــال اســت  ــر از پرتق ــم انشــو بیش ت ــژه رق ــا و بوی نارنگی ه
ــدان  ــل یخبن ــیروس در مقاب ــز پونس ــا نی ــن پایه ه و در بی

مقاومــت باالیــی دارد.
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2-1-3-2- آسیب های ناشی از یخبندان در مرکبات
2-1-3-2-1- نشانه های خسارت یخبندان در میوه

ــات  ــد ترکیب ــش تولی ــت افزای در تنــش یخ زدگــی به عل
لیمونیــن و نارنجیــن، میــوه مرکبــات تلــخ می شــود. 
گاهــی خســارت ســرما و یخبنــدان باعــث بــروز لکه هایــی 
ــت  ــی پوس ــن وضعیت ــود. در چنی ــوه می ش ــطح می در س
نارنجــی  رنــگ  بــه  آســیب دیده میوه هــای مرکبــات 
ــل  ــوارد به دلی ــی م ــه در بعض ــود ک ــر می ش ــن ظاه روش
ــز  ــن نی ــرم روش ــورت ک ــدان، به ص ــدید یخبن ــارت ش خس
ــوه  ــاً از ُدم می ــگ عموم ــر رن ــن تغیی ــت اســت. ای قابل رؤی
شــروع می شــود و در آســیب های بیش تــر تــا نــوك 
آن نیــز گســترش می یابــد. در خســارت های شــدیدتر 

ــز هســت )شــکل 6-2(. ــوه نی ــزش می ــال ری احتم

شکل 2-6- خسارت یخبندان روی میوه
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ادامه شکل 2-6- خسارت یخبندان روی میوه

2-1-3-2-2- نشانه های خسارت یخبندان در برگ
ــه  ــل اولی ــات در مراح ــرگ مرکب ــدان در ب ــم یخبن عالئ
بــروز تنــش کامــاًل مشــهود نیســت، ولــی بعــد از گرم شــدن 
هــوا و ذوب شــدن یــخ درون بافــت گیاهــی، برگ هــا 
شــروع بــه آب گزیدگــی یــا خیس شــدن می کننــد و نــرم 
و لهیــده می شــوند کــه در صــورت جزئی بــودن خســارت، 
احتمــال احیــا و برگشــت آن هــا نیــز وجــود دارد. از عالئــم 
ــدان،  ــیب دیده از یخبن ــای آس ــر در برگ ه ــری دیگ ظاه
روشن شــدن رنــگ ســبز یــا رنگ پریدگــی، قهوه ای شــدن 
پشــت بــرگ و در مــواردی ازبین رفتــن رنــگ ســبز 
)به دلیــل تخریــب کلروفیــل( اســت. در خســارت های 
ــروج آب،  ــلولی و خ ــواره س ــب دی ــل تخری ــدید، به دلی ش



89 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

ــا  ــت مدت ه ــن اس ــه ممک ــود ک ــک می ش ــا خش برگ ه
ــد )شــکل 7-2(. ــی بمانن ــز باق روی درخــت نی

شکل 2-7- خسارت یخبندان در برگ
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ــدان روی  ــارت یخبن ــانه های خس 2-1-3-2-3- نش
شــاخه و تنــه درخــت

در خســارت یخ زدگــی شــدید، پــس از گرم شــدن هــوا 
شــاخه های آســیب دیده قهــوه ای و خشــک می شــوند کــه 
بیانگــر مــرگ بافــت شــاخه گیــاه اســت. اگــر بعــد از تنــش 
ــر پوســت شــاخه ســبز باشــد، نشــان دهنده  ــدان زی یخبن
ــن  ــوم از بی ــه کامبی ــواردی ک ــت. در م ــودن آن اس زنده ب
رفتــه باشــد، عالئــم ترك خوردگــی و سست شــدن پوســت 
در شــاخه و تنــه مشــاهده می شــود کــه در بعضــی مــوارد 
ــود  ــه می ش ــتباه گرفت ــوز اش ــاری گم ــانه های بیم ــا نش ب

)شــکل 8-2(.

شکل 2-8- خسارت یخبندان روی شاخه و تنه
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ادامه شکل 2-8- خسارت یخبندان روی شاخه و تنه

2-1-3-3- راهکارهــای پیشــنهادی بــرای مقابله 
ــا تنــش ســرما و یخبندان ب

2-1-3-3-1- توصیه های مربوط به قبل از یخبندان

انتخاب مکان
ــورت  ــت، مش ــکان کاش ــاب م ــه در انتخ ــن مرحل اولی
ــدی در  ــت. گام بع ــی اس ــداران محل ــان و باغ ــا کارشناس ب
شناســایی مکان هــای مناســب کشــت، ارزیابــی داده هــای 
هواشناســی و تعییــن احتمــال خطــر یخبنــدان اســت )بــا 
ــر(.  ــورد نظ ــول م ــرای محص ــی ب ــای بحران ــه دم ــه ب توج
در انتخــاب مــکان بایــد توجــه داشــت کــه هــوای خنــک 



92

ــه  ــه ب ــت ک ــرم اس ــوای گ ــنگین  تر از ه ــر و س متراکم  ت
ــاط  ــن نق ــود، بنابرای ــرازیر می ش ــیب س ــن ش ــرف پایی ط
ــا  گــود همچــون مناطــق پایین دســت و دره در مقایســه ب
ــداث  ــت اح ــه در مدیری ــد ک ــردتری دارن ــای س ــه دم دامن

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــاغ بای ب

احداث بادشکن
ــود  ــی وج ــدان انتقال ــه یخبن ــه ب ــا توج ــی ب در مناطق
بادشــکن می توانــد مفیــد باشــد. ولــی در نواحــی بــا 
یخبنــدان تشعشــعی، به دلیــل وارونگــی دمــا بایــد ردیــف 
ــاغ طــوری اجــرا شــود کــه ضمــن دریافــت  درختــان در ب
نــور کافــی، قابلیــت عبــور هــوای ســرد را نیز داشــته باشــد.

انتخاب رقم و پایه متحمل به یخبندان
در مناطقــی کــه احتمــال یخبنــدان وجــود دارد، کشــت 
ارقــام زودرس نارنگــی و پرتقــال توصیــه می شــود. در بیــن 
ــن  ــه پونســیروس اســت. ای ــن پای ــز متحمل تری ــا نی پایه ه
ــم،  ــون، رانگپورالی ــای رافلم ــه پایه ه ــت ک ــی اس در حال
ــال جــزء پایه هــای حســاس هســتند  ــا و ماکروفی ولکامریان
کــه بــرای مناطــق مســتعد یخبنــدان توصیــه نمی شــوند.
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مدیریـت تغذیـه، کنتـرل آفـات و بیماری هـای 
مرکبـات

ــر  به طورکلــی درختــان ســالم و نمونه هایــی کــه مقادی
ــد، در  ــت کنن ــی را دریاف ــر غذای ــادل عناص ــه و متع بهین

ــتند. ــر هس ــن متحمل ت ــای پایی ــش دم ــل تن مقاب

مدیریت تربیت درختان
ــاج  ــی و ت ــاخه اصل ــتگی ش ــگیری از شکس ــرای پیش ب
ــرس  ــل ه ــام عم ــال، انج ــت نه ــان تربی ــان، در زم درخت
ــاد  ــی زی ــه میوه ده ــن در مرحل ــت. همچنی ــرم الزم اس ف
ــا  ــم اســتفاده شــود ت ــز از قی ــرف نی ــارش ســنگین ب ــا ب ی

ــد. ــش یاب ــاخه کاه ــتگی ش ــال شکس احتم

مدیریت هرس
در ســال های بعــد از تربیــت نهــال نیــز بایــد از طریــق 
ــرك  ــکیده و ن ــار، خش ــاخه های بیم ــذف ش ــرس و ح ه
ــا از  ــرد ت ــاج ک ــتن ت ــازی و بازنگه داش ــه سبک س ــدام ب اق
احتمــال شکســتن شــاخه ها بــر اثــر تجمــع ســنگین بــرف 

ممانعــت شــود.



94

سفیدکردن و پیچیدن پوشش به دور تنه درخت
پوســت تنــه درختــان گاهــی در نتیجــه نوســانات 
ــرك  ــدان ت ــک شــب یخبن ــا ی ــرم ت ــک روز گ ــی از ی دمای
می خورنــد، بــا ســفیدکردن تنــه )دوغــاب آهــک یــا 
ــاالی  ــوا ب ــای ه ــز )دم ــن دو درصــد( در اواخــر پایی کائولی
ــا  ــوق را ت ــکل ف ــوان مش ــانتی  گراد(، می ت ــه س 10 درج
ــا ارتفــاع  حــدی کاهــش داد. تنــه بایــد از ســطح زمیــن ت
ممکــن توســط پوشــش رنگــی ســفید شــوند. روش دیگر در 
محافظــت تنــه از یخبنــدان، کاربــرد پوشــش عایــق )کاه و 
کلــش، بــرگ درخــت، گونــی یــا فــوم( اســت )شــکل 9-2(. 
وقتــی تنــه در پوشــش پیچیــده می شــود، احتمــال حملــه 
ــتفاده از  ــن اس ــد، بنابرای ــش می یاب ــی افزای ــاری قارچ بیم
قارچ کــش پیــش از پیچانــدن پوشــش بــه دور تنــه توصیــه 

شــده اســت.
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شکل 2-9- محافظت نهال در برابر سرما
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برداشت میوه
برداشــت میــوه )قبــل از فرارســیدن فصــل یخبنــدان( 
برابــر  در  آنهــا  مقاومــت  افزایــش  باعــث  درختــان 

می شــود. یخبنــدان 

حفاظت از نهال گلدانی در فضای آزاد
بــه باغدارانــی کــه بــه تولیــد نهال هــای گلدانــی )دارای 
ــد، در  ــدام می کنن ــای آزاد اق ــی( در فض ــت جابه جای قابلی
صــورت پیش بینــی بــارش بــرف و بــروز یخبنــدان توصیــه 
ــرار  ــن ق ــده روی زمی ــورت خوابی ــال را به ص ــود نه می ش
دهنــد تــا گیاهــان در زیــر بــرف مدفــون شــوند و تــا زمــان 
ذوب شــدن بــرف در همــان حالــت باقــی بماننــد و از خطــر 

یخبنــدان محافظــت شــوند.

وقـوع  زمـان  بـه  مربـوط  توصیه هـای   -2-3-3-1-2
یخبنـدان

تأمیــن رطوبــت مناســب بســتر و هــوای 
اطــراف درخــت

یکــی از مشــکالتی کــه اثــر یخبنــدان را تشــدید 
می کنــد، کاهــش رطوبــت هــوای اطــراف درخــت و بســتر 
ــا  ــی ب ــر در مناطق ــن وضعیــت بیش ت کشــت آن اســت. ای
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رطوبــت نســبی پاییــن هــوا در زمــان بــروز تنــش یخبنــدان 
ــه  ــی ک ــعی( و در خاك های ــدان تشعش ــوص یخبن )بخص
ــن  ــت. در ای ــهود اس ــاًل مش ــد کام ــنی دارن ــترهای ش بس
ــا تأمیــن رطوبــت کافــی هــوا و بســتر  ــوان ب مناطــق می ت
کشــت از طریــق سیســتم های مناســب آبیــاری، از تشــدید 

ــرد. ــری ک ــدان جلوگی ــی یخبن ــرات منف اث

افزایش دمای محیط باغ
ازدســت رفته  انــرژی  بــرای جایگزینــی  یــک روش 
ــوخت در  ــوزاندن س ــدان، س ــب های یخبن ــان در ش گیاه
ــی  ــا، کاه و کلــش و حتــی ضایعات ــف بخاری ه ــواع مختل ان

ــت. ــودرو اس ــتیک خ ــون الس همچ

عــدم اجــرای هرگونــه عملیــات محلول پاشــی یا 
کنــارزدن بــرف از روی درخت

ــان  ــاج درخت ــی روی ت ــرای محلول پاش ــورت اج در ص
ــرگ  ــاخ و ب ــردن ش ــا پاك ک ــدان ی ــوع یخبن ــان وق در زم
ــد  ــدید خواه ــرمازدگی تش ــارت س ــرف، خس ــان از ب درخت

شــد.
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ــس  ــان پ ــه زم ــوط ب ــای مرب 2-1-3-3-3-توصیه ه
از یخبنــدان

- دفن میوه های ریزش یافته
- خارج کردن شاخه های شکسته از باغ

ــا  ــذف آن ه ــده و ح ــاخه های خشک ش ــایی ش - شناس
در بهــار ســال بعــد

- تغییر برنامه کوددهی
دقــت کنیــد کــه بــه نســبت درصــد شــاخه های 
شــیمیایی  کودهــای  میــزان  از  درختــان،  ازبین رفتــه 
ــز  ــه را نی ــدار قابل توصی ــد و مق ــاز درخــت بکاهی ــورد نی م
در چندیــن نوبــت بــه کار ببریــد. ضمنــاً انجــام دو مرحلــه 
ــزش  ــد از ری ــا و بع ــزش گل ه ــس از ری ــی )پ محلول پاش
ــا کودهــای حــاوی عناصــر روی، مــس، آهــن و  جــودرو( ب
ــود. ــه می ش ــزار توصی ــا 2 در ه ــت 1/5 ت ــا غلظ ــز ب منگن

2-2- تغذیه باغ های مرکبات
2-2-1- مقدمه

برنامـه کودهـی موفقیت آمیـز از طریـق ارزیابـی دقیـق 
عناصـر غذایـی در خاك و بـرگ، ارزیابی عملکـرد و کیفیت 
میـوه و توجه به عالئم ظاهری و سـابقه کوددهی و بسـیاری 
از مالحظـات و اطالعـات تشـخیصی در سـال های متمـادی 
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به دسـت می آیـد. البتـه بسـیاری از عوامـل دیگر نیـز ممکن 
اسـت در تدویـن برنامه کوددهی موفق مـورد توجه قرار گیرد.

ــه خــاك و آب و  ــی داده هــای حاصــل از تجزی ــا ارزیاب ب
آشــنایی بــا عالئــم کمبــود یا مســمومیت عناصــر مختلف، از 
طریــق مشــاهده و نیــز بر اســاس ســن درختــان بــاغ )بویژه 
ــت در وضــع رشــد  ــاغ(، دق ــه احــداث ب در ســال های اولی
ــا  ــای گل ب ــب جوانه ه ــاروری و تناس ــزان ب ــان و می درخت
ــج به دســت آمده  ــرگ و شــاخه، تطبیــق نتای جوانه هــای ب
از تجزیه هــا بــا وضــع درختــان و نتیجه گیــری کلــی 
ــر  ــی ه ــه کودده ــل برنام ــالح و تعدی ــرای اص ــوان ب می ت
ــرای  ــام داد. ب ــب را انج ــی مناس ــات مدیریت ــی اقدام باغ
درك اهمیــت عناصــر ضــروری، جــدول زیــر می توانــد بــه 
باغــداران و کارشناســان مرکبــات ایده هــای مفیــدی ارائــه 

کنــد )جــدول 1-2(.
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جدول 2-1- ترکیب نسبی عناصر ضروری
 یک درخت 6 ساله پرتقال

عنصر غذایی
تعداد اتم ها 

نسبت به 
مولیبدن

درصد عنصر در کل وزن 
خشک درخت

00003 /10مولیبدن

002 /1000مس

003 /2000منگنز

006 /3000روی

01 /6000آهن

002 /8000بر

096 /110000گوگرد

116 /130000فسفر

120 /180000منیزیم

728 /660000پتاسیم

096 /980001کلسیم

932 /2370000نیتروژن

مدیریــت صحیــح حاصلخیــزی خــاك و تغذیــه درختــان 
از عوامــل مهــم در بهبــود کمــی و کیفــی محصــول هســتند 
کــه باعــث افزایــش مقاومــت در برابــر آفــات و بیماری هــا و 
تنش هــای محیطــی از قبیــل ســرما و خشــکی می شــوند. 
ــه  ــد ب ــه صحیــح مرکبــات نه تنهــا هــر عنصــر بای در تغذی
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مقــدار کافــی در دســترس گیــاه قــرار گیــرد، بلکــه ایجــاد 
تعــادل و رعایــت تناســب بــا ســایر عناصــر غذایــی نیــز از 
اهمیتــی ویــژه برخــوردار اســت؛ زیــرا اگــر تعــادل تغذیه ای 
رعایــت نشــود، اختالالتــی در رشــد گیــاه ایجــاد می شــود 
ــی  کــه ممکــن اســت باعــث کاهــش محصــول شــود. حت
کوددهــی  و  غذایــی  عناصــر  تعــادل  بــه  بی توجهــی 
بی رویــه ممکــن اســت بــه اختــالل در ســالمتی درختــان 
و ازبین رفتــن ســامانه دفــاع طبیعــی در مقابــل تنش هــای 
ــدار  ــراورد مق ــن رو، ب ــود. ازای ــی ش ــده منته ــده و غیرزن زن
کــود مــورد نیــاز از مســائل اصلــی مدیریــت تغذیــه اســت. 
ــف  ــای مختل ــه وســیله روش ه ــاز ب ــورد نی ــود م ــزان ک می

ــود: ــن می ش ــر تعیی زی
* بر اساس سن درخت؛

* بر اساس برداشت میوه یا میزان عملکرد سال قبل؛
* بر اساس آزمایش خاك و برگ؛

* بر اساس آزمایش کودی مزرعه ای؛
* بر اساس عالئم ظاهری درختان و تجربه باغدار.

2-2-2-توصیه کودی قبل از کاشت درخت
مدیریــت خــاك و آب و ایجــاد شــرایط مناســب فیزیکی، 
شــیمیایی و بیولوژیکــی خــاك به منظــور فراهم ســازی 
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بســتر مســاعد رشــد و فعالیــت ریشــه و رشــد درخــت از 
ــد  ــن بای ــت. بنابرای ــوردار اس ــادی برخ ــیار زی ــت بس اهمی
قبــل از احــداث بــاغ بایــد بــه تهیــه بســتر مناســب بــرای 

اســتقرار ریشــه توجــه جــدی شــود.
ــا عملکــرد مطلــوب  ــاغ مناســب ب بــه منظــور احــداث ب
ــاك  ــن، خ ــک زدن زمی ــد از دیس ــود بع ــنهاد می ش پیش
ســطحی )20 ســانتی متر رویــی( را بــا کــود دامــی و 
کودهــای شــیمیایی مــورد نیــاز )بــر اســاس نتیجــه آزمــون 
ــاع  ــه ارتف ــته هایی ب ــد و پش ــوط کنی ــن مخل ــاك( و ش خ
0/5 تــا 1 متــر ایجــاد کنیــد و نهال هــا را روی پشــته 

ــکل 10-2(. ــد )ش بکاری

شکل 2-10 کشت مرکبات روی پشته
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همچنیــن توصیــه می شــود قبــل از احــداث بــاغ 
ــود  ــر ش ــن حف ــر در زمی ــق دو مت ــه عم ــل ب ــک پروفی ی
صــدای  و  رنــگ  روی  از  خــاك  مختلــف  الیه هــای  و 
چکــش و نیــز واکنــش بــا اســید کلریدریــک رقیــق )0/01 
نرمــال( مشــخص شــود و از هــر الیــه به صــورت جداگانــه 
نمونه بــرداری و آزمایــش تجزیــه خــاك انجــام شــود. 
ســپس بــر اســاس نتایــج آزمایــش، وضعیــت فیزیوگرافــی و 
ویژگی هــای میکروکلیمــای منطقــه، پایــه و رقــم مناســب 

ــود. انتخــاب ش
برخــی باغــداران در غــرب مازنــدران قبــل از احــداث باغ 
اقــدام بــه شــخم زمیــن بــا روتــاری یــا دیســک می کننــد. 
ــه را در  ــیمیایی و ماس ــای ش ــی، کوده ــود دام ــپس ک س
ــوط  ــاًل مخل ــاری کام ــا روت ــد و ب ــش می کنن ــن پخ زمی
ــاوی  ــطحی ح ــاك س ــوط خ ــت مخل ــد و در نهای می کنن
ــع آوری  ــت جم ــوط کش ــی را روی خط ــود دام ــه و ک ماس
غــرس  کشــت  خطــوط  روی  را  نهال هــا  و  می کننــد 
ــمال  ــاران در ش ــاد ب ــارش زی ــه ب ــه ب ــا توج ــد. ب می کنن
ایــران، ایــن روش بــرای اجتنــاب از خســارت ماندابی شــدن 
خــاك بســیار مناســب اســت. در صــورت مشــاهده تجمــع 
رســوب آهــک در الیه هــای عمقــی خــاك و وجــود خــاك 
ــی و اســیدیته مناســب در  ــا شــنی لوم ــی ی ــت لوم ــا باف ب
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ــون  ــگ دراگ ــل فالیین ــی مث ــطحی، از پایه های ــاك س خ
ــند.  ــته باش ــق نداش ــه های عمی ــه ریش ــود ک ــتفاده ش اس
مســلماً بهتــر اســت کــه محــل غــرس نهــال را بــا مخلــوط 
ــا  ــی ت ــود دام ــکری و ک ــه ش ــطحی، ماس ــاك س ــی خ غن
آنجایــی کــه میســر اســت بــاال بیاوریــد و چــون ایــن پایــه 
بــه تنــش خشــکی در تابســتان حســاس اســت، شــبکه ای 

ــاری تهیــه شــود. ــرای آبی ب

2-2-3-توصیه کودی درختان جوان
ــف  ــیار ضعی ــا بس ــای نوپ ــه نهال ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــتر  ــد بس ــژه ای مانن ــای وی ــه مراقبت ه ــاس اند، ب و حس
مناســب و مدیریــت دقیــق آبیــاری و تغذیــه، کنتــرل 
ــه  ــد. تغذی ــاز دارن ــرز نی ــای ه ــا و علف ه ــات، بیماری ه آف
برگــی و کودآبیــاری در دفعــات زیــاد بــا دوز پاییــن بــرای 
نهال هــای جــوان روشــی مناســب اســت. بــا افزایــش ســن 
درخــت، نیــاز غذایــی آن نیــز بیشــتر می شــود. در جــدول 
2-2 یــک فرمــول کــودی بــرای درختــان جــوان از ابتــدای 
ــی  ــه بارده ــت ب ــه درخ ــم ک ــال شش ــا س ــاغ ت ــداث ب اح

اقتصــادی می رســد، پیشــنهاد می شــود.
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جدول 2-2- توصیه کود اوره در درختان جوان تا سال ششم

اوره مصرفی سال
)گرم(

روش مصرف

1500
کودآبیاری 50 گرم اوره برای هر نهال 
10 بار هر 10 روز یک بار از اول بهار

21000
کودآبیاری 100 گرم اوره برای هر 
نهال 10 بار هر 10 روز یک بار از 

اول بهار

31300
کودآبیاری 130 گرم اوره برای هر 
نهال 10 بار هر 10 روز یک بار از 

اول بهار

41500
کودآبیاری 150 گرم اوره برای هر 
نهال 10 بار هر 10 روز یک بار از 

اول بهار

51500
کودآبیاری 150 گرم اوره برای هر 
نهال 10 بار هر 10 روز یک بار از 

اول بهار

61500
کودآبیاری 150 گرم اوره برای هر 
نهال 10 بار هر 10 روز یک بار از 

اول بهار
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نیتــروژن، فســفر و پتاســیم از اجــزای اصلــی کودهــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــر به کاررفت ــت و مقادی ــده اس ــه ش توصی
ــه  ــا فاصل ــم ی ــاك و تراک ــزی خ ــی، حاصلخی ــرایط محل ش
کشــت در خاك هــای مختلــف، متغیــر اســت. تفاوت هــای 
توصیــه کــودی در برزیــل و آمریــکا در جــدول 2-3 نشــان 

داده شــده اســت.

جدول 2-3- برنامه کودی برای درختان جوان )بر حسب گرم 
در درخت(

منیزیم
MgO

پتاسیم
K2O

فسفر
P2O5

نیتروژن
N

سن 
درخت کشور

......... 20 - 100 1

برزیل

80 160 160 2
160 240 240 3
320 320 360 4
400 400 480 5

480 480 600
6

65 200 200 200 1

امریکا 
فلوریدا

110 330 330 330 2
150 440 440 440 3
165 500 500 500 4
190 580 580 580 5

220 640 640 640 6
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2-2-4-توصیه کودی درختان بالغ مثمر
ــی  ــت خاص ــوب از اهمی ــت مطل ــا کیفی ــوه ب ــد می تولی
برخــوردار اســت. شــایان ذکــر اســت کــه عناصــر پرمصــرف 
هــم بــر کیفیــت خارجــی و هــم بــر کیفیــت داخلــی مؤثــر 
ــرای  اســت )جــدول 2-4(. مناســب ترین نســبت کــودی ب
کاربــرد عناصــر نیتــروژن، پتاســیم، فســفر و منیزیــم، 

به ترتیــب 0/2–1–0/2–1 اســت.
ــن  ــر ت ــه ازای ه ــروژن ب ــرم نیت ــا 6 کیلوگ ــرف 3 ت مص
میــوه ضــروری اســت و اغلــب از نیتــروژن به عنــوان 
مبنــای محاســبه نیــاز کــودی مرکبــات اســتفاده می شــود.

و  اوایــل  نیــز  و  بهــار  اوایــل  در  توصیــه می شــود 
اواخــر تابســتان، هنگامــی کــه برگ هــای جــوان روی 
عناصــر  اســت،  زیــاد  تــازه  رویشــی  شاخســاره های 
شــوند.  مصــرف  محلول پاشــی  به صــورت  کم مصــرف 
ــز،  ــن، روی، منگن ــر آه ــر عناص ــرم در لیت ــک گ ــت ی غلظ

مــس و بُــر توصیــه می شــود.
ــوان  ــروز می ت ــرای رفــع کل در صــورت کمبــود آهــن، ب
از کالت آهــن بــه مقــدار بیســت گــرم بــرای هــر درخــت 

در کودآبیــاری اســتفاده کــرد.
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جدول 2-4- مثال هایی از توصیه کودی در باغ های بالغ مثمر 
)برحسب کیلوگرم در هکتار(

منیزیم 
)MgO(

پتاسیم 
)K2O(

فسفر 
)P2O5(

نیتروژن 
)N(

کشور

115 تا 
235 115 تا 205 150 تا 

350 ژاپن

90 تا 
320 40 تا 80 150 تا 

240 برزیل

75 تا 210 180 تا 
360 30 تا 60 180 تا 

320
فلوریدا 
)امریکا(

2-2-4-1- بــراورد کــود مــورد نیــاز بــر اســاس میزان 
برداشــت عناصــر غذایی توســط میوه

غلظــت عناصــر غذایــی موجــود در میــوه برداشت شــده، 
ــا  ــه ب ــت ک ــاك اس ــر از خ ــه عناص ــزان تخلی ــر می بیانگ
تخمیــن مقــدار عناصــر برداشت شــده و آگاهــی از عملکــرد 
ــرد.  ــم ک ــودی را تنظی ــه ک ــوان برنام ــاغ می ت ــول ب محص
ــن میــوه  ــر عناصــر غذایــی را در هــر ت جــدول 2-5 مقادی

ــد. ــان می ده نش



109 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

رقم
نیتروژن

سفر*
ف

پتاسیم
منیزیم

سیم
کل

گوگرد
آهن

منگنز
روی

س
م

بُر

پرتقال
1773

506
3194

367
1009

142
3

0/8
1/4

0/6
2/8

نارنگی
1532

376
2465

184
706

111
2/6

0/4
0/8

0/6
1/3

لیمو
1638

366
2086

209
658

74
2/1

0/4
0/7

0/3
0/5

پ فروت
گری

1058
298

2422
183

573
90

3
0/4

0/7
0/5

1/6

M ارائه شده اند.
gO

C و 
aO

 ،K
2 O

 ،P
2 O

5 ب های 
ب به صورت ترکی

* میزان فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم به ترتی

س گرم در هر تن میوه تازه
جدول 2-5- میزان عناصر بر اسا
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ــای  ــرگ )روش ه ــاک و ب ــون خ 2-2-4-2-آزم
ــخیصی( ــم تش مه

ــخیصی  ــم تش ــای مه ــرگ، روش ه ــاك و ب ــون خ آزم
ــی و  ــر غذای ــمیت های عناص ــا و س ــد کمبوده ــرای تأیی ب
ــرای  ــای الزم ب ــاه و ابزاره ــان گی تشــخیص گرســنگی پنه
ــاله  ــا هرس ــن آزمون ه ــر ای ــتند. اگ ــودی هس ــه ک توصی
انجــام شــوند، بیش تریــن تأثیــر را دارنــد. رایج تریــن 
روش ارزیابــی وضعیــت حاصلخیــزی خــاك و ارائــه توصیــه 
کــودی، آزمــون خــاك اســت. آزمــون خــاك، بخــش قابــل 
ــی خــاك توســط درخــت را نشــان  اســتفاده عناصــر غذای
می دهــد؛ درصورتی کــه آزمــون گیــاه بیانگــر میــزان 
عناصــر غذایــی اســت کــه توســط گیــاه برداشــت شــده اند.

آزمون خاک
ــیدیته، EC، و  ــری اس ــرای اندازه گی ــاك ب ــش خ آزمای
ــتفاده را دارد. ــن اس ــیم بیش تری ــفر و پتاس ــوای فس محت

ــل از  ــای خــاك )جــدول 2-6( قب * تشــخیص کمبوده
کاشــت درخــت یــا در طــول دوره رشــد گیــاه، به طوری کــه 

بتــوان بــر اســاس آن کمبــود را رفــع کــرد.
* تعییــن سرنوشــت کودهــای اضافه شــده بــه خــاك و 
ردیابــی تغییــرات بــرای تعییــن عناصــر غذایــی الزم بــرای 

گیــاه.
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* تعییــن مناطقــی کــه خــاك از نظــر غلظــت عناصــر 
بــه حــد ســمیت رســیده )جــدول 2-6( و بایــد از مصــرف 
بیش تــر عناصــر در آن هــا بــه هــر شــکلی خــودداری کــرد.

* پیش آگاهــی بــه باغــداران دربــاره مناطقــی کــه 
ــان  ــوان و انس ــاه، حی ــرای گی ــر ب ــمیت عناص ــکان س ام

وجــود دارد.

عنصر 
غذایی

خیلی کم
کم

ط
متوس

زیاد
خیلی زیاد

فسفر
کم تر از 10

15 - 10
30 – 16

60 – 31
ش تر از 60

بی

پتاسیم
کم تر از 100

200 - 100
350 - 200

500 - 350
ش تر از 500

بی

کلسیم
250

ش تر از 
بی

250

منیزیم
کم تر از 15

30 – 15
ش تر از 

بی
30

ك
ب میلی گرم در کیلوگرم خا

ت عناصر غذایی بر حس
جدول 2-6- حد بحرانی غلظ
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نکات مهم در نمونه برداری خاک
ــا  ــایه انداز ی ــمت س ــرداری قس ــب نمونه ب ــل مناس مح
آبچــکان درخــت اســت، جایــی کــه ریشــه گیــاه بیش ترین 
ــز در آن قســمت  ــاری نی ــت را دارد و کوددهــی و آبی فعالی

ــود. ــام می ش انج
نمونــه بــرداری از دو عمــق 0 تا 30 و 30 تا 60 ســانتی متری 

انجــام می شــود.
نمونــه بایــد بیانگــر وضعیــت خاك کل بــاغ باشــد. از یک 
قطعــه بــاغ بــر حســب مســاحت آن تعــدادی نمونــه خــاك 
ــم  ــا ه ــود، ب ــته ش ــزاگ برداش ــا زیگ ــی ی ــور تصادف به ط
مخلــوط شــود و نهایتــاً یــک نمونــه مرکــب 2 کیلوگرمــی با 

ذکــر مشــخصات بــه آزمایشــگاه ارســال شــود.

تجزیه برگ
ــزای ضــروری  ــی از اج ــرگ یک ــه ب ــام منظــم تجزی انج
برنامــه کــودی و تغذیــه درخــت اســت. ایــن روش بهتریــن 
ــت  ــه مدیری ــه نتیج ــردن ب ــرای پی ب ــن راه ب و دقیق تری
ــرگ  ــح ب ــرداری صحی ــت. نمونه ب ــاك اس ــزی خ حاصلخی
ــورد نظــر و وضعیــت  ــدام م ــان، ســن، ان ــه زم ــا توجــه ب ب
مشــخص گیــاه و باالخــره تفســیر دقیــق نتایــج، خصوصــاً 
بــرای درختــان مرکبــات، می توانــد راهنمــای بســیار ارزنده ای 
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بــه منظــور رفــع کمبودهــا و ازدیــاد محصــول باشــد.
چنانچــه اطالعاتــی راجــع بــه کمبــود عناصــر غذایــی در 
گیــاه ســالم و ناســالم داشــته باشــیم، بــا اســتفاده از نتایــج 
ــکالت  ــیاری از مش ــم بس ــرگ می توانی ــاك و ب ــه خ تجزی
ــت  ــوِد قابلی ــا نب ــی ی ــود عناصــر غذای ــه از کمب ــاه را ک گی
جــذب آن هــا ناشــی می شــود، تشــخیص دهیــم و درمــان 
کنیــم. مهم تریــن مزیــت تجزیــه بــرگ، تشــخیص بموقــع 
ــل  ــن راه ح ــی و یافت ــر غذای ــود عناص ــا بیش ب ــود ی کمب
مناســب قبــل از آن اســت کــه مشــکل جــدی بــرای 
ــرای  ــرگ ب ــون ب ــد. آزم ــه وجــود آی درخــت و محصــول ب

ــی ارزشــمند اســت. تمــام عناصــر غذای
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نکات مهم در نمونه برداری از برگ
* از هــر بــاغ تعــداد 15 تــا 25 درخــت را کــه نماینــده 
عمــده درختــان بــاغ باشــد و از لحــاظ پایــه و رقــم یکســان 
ــرگ از  ــار ب ــت چه ــر درخ ــد و از ه ــاب کنی ــند، انتخ باش
ــرگ  ــا 100 ب ــداد 60 ت ــوع تع ــت آن، در مجم ــار جه چه

ــه جمــع آوری شــود. ــرای هــر نمون ب
یعنــی  رشــد  فصــل  اواســط  در  بــرگ  نمونــه   *
ــار  ــدون ب ــاره از شــاخه های ب ــا 7 ماهــه به برگ هــای 4 ت
برداشــت شــود. در شــمال کشــور از حــدود نیمــه تیــر تــا 
نیمــه شــهریور بهتریــن زمــان نمونه بــرداری اســت، امــا در 
ــرداری  ــز نمونه ب ــان نی ــا آب ــوان ت ــرورت می ت ــورت ض ص

ــام داد. ــرگ را انج ب
نظــر  از  کــه  شــود  نمونه بــرداری  درختانــی  از   *
ــاغ، قــدرت رویــش و مقــدار محصــول  شــرایط عمومــی ب

ــتند. ــت هس یکنواخ

2-2-4-3- استانداردهای تجزیه برگ
ــال در  ــم پرتق ــی در رق ــر اســتاندارد عناصــر غذای مقادی
جــدول 2-7 مشــاهده می شــود کــه می توانــد بــرای ســایر 
ــد از  ــج بای ــیر نتای ــرای تفس ــود. ب ــتفاده ش ــز اس ــام نی ارق

ــی داشــت. ــم جــدول 2-7 آگاه ــای مه واژه ه
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کمبــود: عالئــم کمبــود در گیــاه قابــل مشــاهده اســت 
و عملکــرد و کیفیــت میــوه یــا هــر دو کاهــش یافتــه اســت 
ــرای آن عنصــر خــاص  ــری ب ــود بیش ت ــه الزم اســت ک ک

تجویــز شــود.
ــرا هــر  ــی دارد، زی ــش کــود مصرف ــه افزای ــاز ب ــم: نی ک
ــی  ــود ول ــاهده نمی ش ــود مش ــری کمب ــم ظاه ــد عالئ چن
عملکــرد و کیفیــت میــوه یــا هــر دو کاهــش یافتــه اســت و 

ــد فکــری کــرد. ــی کــود بای ــود کارای ــرای بهب ب
مناســب: عملکــرد و کیفیــت میــوه یــا هــر دو در حــد 
ــته  ــال گذش ــی س ــه کودده ــی برنام ــت، یعن ــب اس مناس
مناســب اســت و همــان برنامــه بایــد ادامــه یابــد و تغییــری 

در برنامــه ایجــاد نشــود. 
ــاد: بیانگــر مصــرف بیــش از حــد عنصــر در خــاك  زی
ــر  ــمیت آن عنص ــر س ــت در اث ــن اس ــاه ممک ــت و گی اس
عالئــم مســمومیت نشــان دهــد یــا اینکــه موجــب اختــالل 
در جــذب ســایر عناصــر شــود و ممکــن اســت در رشــد و 

ــد. ــاد کن ــمگیری ایج ــش چش ــول کاه ــرد محص عملک
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ش ماهه بهاره از شاخه های بدون بار

گ های چهار تا ش
س بر

گ پرتقال بر اسا
عنصرجدول 2-7- راهنمای تفسیر تجزیه بر

واحد
کمبود

کم
ب(

ب )مطلو
مناس

زیاد
ت

سمومی
م

نیتروژن
درصد

کم تر از 2 /2
2/4- 2/2

2/8 – 2/5
3 – 2/8

ش تر از 3
بی

فسفر
درصد

کم تر از 0/090
0/11- 0/09

0/16 – 0/12
0/3 – 0/17

ش تر از 0/3
بی

پتاسیم
درصد

کم تر از 0/7
1/1- 0/7

1/7 – 1/2
2/4 – 1/8

ش تر از 2/4
بی

کلسیم
درصد

کم تر از 1/5
2/9- 1/5

4/9 – 3
7 – 5

ش تر از 7
بی

منیزیم
درصد

کم تر از 0/2
0/29 – 0/2

0/49 – 0/3
0/7 – 0/5

ش تر از 0/7
بی

گوگرد
درصد

کم تراز 0/14..
0/19 – 0/14

0/3 – 0/2
0/5 – 0/4

ش تر از 0/6
بی

کلر
درصد

.......
کم تر از 0/2

0/7 – 0/2
ش تر از 0/7

بی
سدیم

درصد
......

کم تر از 0/16
0/25 – 0/16

ش تر از 0/25
بی

منگنز
*ppm

کم تر از 18
24- 18

100 – 25
300 – 101

ش تر از 300
بی

روی
ppm

کم تر از 18
24 - 18

100 – 25
300 – 101

ش تر از 300
بی

س
م

ppm
کم تر از 3

4 – 3
16 – 5

20 – 17
ش تر از 20

بی
آهن

ppm
کم تر از 35

59 - 35
120 – 60

200 – 121
ش تر از 200

بی
بر

ppm
کم تر از 20

35 - 20
100 – 36

200 – 101
ش تر از 200

بی
مولیبدن

ppm
کم تر از 0/05

0/09 – 0/06
2 - 0/1

5 – 2
ش تر از 5

بی
* میلی گرم عنصر در کیلوگرم
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2-2-5- مدیریــت عناصــر غذایــی در خاک هــای 
آهکــی تحــت کشــت مرکبات

ــه دارای  ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه خاک ــی ب ــاك آهک خ
تــا 8/5  از 7/5  اســیدیته  و  آهــک  حداقــل 3 درصــد 
ــک و  ــق خش ــوالً در مناط ــی معم ــای آهک ــت. خاك ه اس
نیمه خشــکی دیــده می شــوند کــه به علــت بارندگــی 
کــم، امــکان شست وشــوی کلســیم وجــود نــدارد. در 
ــی  ــاك، آهک ــادری خ ــواد م ــر م ــز اگ ــوب نی مناطــق مرط
)ســنگ آهــک( باشــد، امــکان تشــکیل خاك هــای آهکــی 

ــران(. ــمال ای ــل ش ــود دارد )مث وج

نکات کلیدی
* کودآبیـاری یا تغذیه برگی نیتـروژن بهترین روش های 

کوددهـی نیتروژنه در خاك های آهکی اسـت.
* کودهــای نیتروژنــه بایــد بــا خــاك مخلــوط شــوند تــا 

از تصاعــد آمونیــاك کاســته شــود.
* کاربــرد کــود اوره بــا پوشــش گوگــردی یــا ســولفات 
آمونیــوم همــراه بــا کــود دامــی و گوگــرد عنصری بــه روش 

چالکــود نیــز راهــکار مناســبی اســت.
*کاربــرد برگــی نیتــرات پتاســیم و نیتــرات منیزیــم، دو 
ــزار  ــج در ه ــر پن ــا غلظــت حداکث ــار در ســال ب ــا ســه ب ت
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ــل  ــی به دلی ــای آهک ــرا در خاك ه ــود، زی ــه می ش توصی
حضــور کلســیم فــراوان و رقابــت آن بــا پتاســیم و منیزیــم، 

احتمــال کمبــود ایــن عناصــر وجــود دارد.
ــی،  ــاك آهک ــز در خ ــود روی و منگن ــع کمب ــرای رف * ب
محلول پاشــی کالت هــا یــا ســولفات های منگنــز و روی یــک 
تــا دو بــار در ســال بــا غلظــت دو تا ســه در هزار مناســب اســت.

* آســان ترین راه اجتنــاب از کلــروز آهــن در خاك هــای 
ــن  ــود آه ــه کمب ــل ب ــای متحم ــتفاده از پایه ه ــی، اس آهک
ــن،  ــرا مانداری ــون، کلئوپات ــج، رافلم ــای نارن ــت. پایه ه اس
ماکروفیــال و وولکامریانــا کم تریــن حساســیت را بــه کمبــود 

آهــن دارنــد.
* کاربــرد کالت آهــن )Fe-EDDHA( در خــاك آهکــی 

می توانــد در کاهــش کلــروز آهــن مفیــد واقــع شــود.
* کاربــرد مــواد آلــی از قبیــل کــود دامــی، کــود مرغــی 
ــاك  ــی در خ ــر غذای ــذب عناص ــت ج ــش قابلی و... در افزای

آهکــی بســیار مؤثــر اســت.
* بهتریــن روش کوددهــی در خاك هــای آهکــی، روش 
کودآبیــاری اســت. بــه ایــن منظــور بایــد از شــروع رویــش 
ــوه و ســپس بعــد از  ــا تشــکیل می شاخســاره های بهــاره ت
مرحلــه ریــزش طبیعــی میــوه )از اواســط تیــر تــا پاییــز(، 

درختــان بــه روش کودآبیــاری تغذیــه شــوند.
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ــای  ــاس آزمون ه ــر اس ــد ب ــود بای ــوع ک ــزان و ن * می
ــه،  ــت، پای ــی، روش مدیری ــابقه کودده ــرگ، س ــاك، ب خ
رقــم، وضعیــت ســالمت درختــان و همچنیــن ســن 

ــود. ــن ش ــان تعیی درخت

ارزش کودهای شیمیایی
ــه ارزش  ــرای مقایس ــیمیایی ب ــود ش ــده ک مصرف کنن
ــدار  ــبه مق ــود و محاس ــب ترین ک ــاب مناس ــا، انتخ کوده
کــود مــورد مصرفــی نیازمنــد آگاهــی از مشــخصات کــود 
ــوای  ــده به صــورت محت ــات را تولیدکنن ــن اطالع اســت. ای
عنصــر یــا ترکیــب غذایــی بر حســب درصــد در روی بســته 
کود مشــخص کــرده اســت. مقــدار عناصــر غذایــی نیتروژن 
بــر حســب N، فســفر قابــل جــذب بــر حســب پنتــا اکســید 
 K2O و پتاســیم بــر حســب اکســید پتاســیم P2O5 فســفر
ــر  ــن عناص ــر ای ــتن مقادی ــب نوش ــوند. ترتی ــته می ش نوش
نیــز همه جــا یکنواخــت شــده اســت، به طوری کــه از 
چــپ بــه راســت ابتــدا مقــدار نیتــروژن و بعــد پنتــا اکســید 
N– فســفر و بعــد اکســید پتاســیم نوشــته میشــود، یعنــی

P2O5-K2O. بــرای مثــال، نوشــتۀ 0–15–10 روی کیســه 

ــروژن و 15  ــد نیت ــود دارای 10 درص ــن ک ــی ای ــود یعن ک
درصــد پنتــا اکســید فســفر و فاقــد پتاســیم اســت.
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2-2-6- اهمیت عناصر غذایی در مرکبات
2-2-6-1- عناصر غذایی پرمصرف

2-2-6-1-1-نیتروژن
ــل  ــاخت کلروفی ــاز در س ــورد نی ــاده م ــروژن م * نیت
اســت کــه باعــث ایجــاد رنــگ ســبز در گیاهــان می شــود؛ 
ــرگ  ــگ ب ــود آن روی رن ــا بیش ب ــود ی ــه، کمب در نتیج

ــذارد. ــر می گ اث
باعـث  و  اسـت  مؤثـر  بسـیار  در گل دهـی  نیتـروژن   *
افزایـش گل دهـی و تشـکیل میـوه، افزایـش انـدازه و وزن 

افزایـش عملکـرد می شـود. نتیجـه  در  و  میـوه 
* در رسـیدگی میـوه، افزایـش حجم آب میـوه، کل مواد 

جامـد محلـول و غلظت اسـید آب میوه مؤثر اسـت.

عالئم کمبود
* نیتــروژن در گیــاه کامــاًل متحــرك اســت، در نتیجــه 
ــاج  ــن ت ــای مســن و قســمت پایی ــود، برگ ه ــر کمب در اث
اســت.  ســبز  برگ هــای سرشــاخه ها  و  می شــود  زرد 
ــه زردی می گرایــد )شــکل  ــاغ ب بنابرایــن منظــره عمومی ب

2-11 و 12-2(. 
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* ریزش بیش از حد گل ها و میوه ها.
* تولید میوه های ریز و کاهش عملکرد.

عالئم بیش بود
* ریزش گل.

* بدرنگــی میوه هــا، رنــگ ســبز بســیار تیــره برگ هــا 
)شــکل 13-2(.

* افزایش رشد علف های هرز در کف باغ.
* افزایش حساسیت به آفات و بیماری ها.

* رسیدگی بیش ازحد میوه و کاهش عمر انباری.
* تأخیـر در رنگ گیـری میوه هـا و افزایـش میوه هـای 
میوه هـای  سبزشـدن  دوبـاره  و  برداشـت  زمـان  در  سـبز 

والنسـیا.
ــم  ــاری ک ــا آبی ــراه ب ــروژن هم ــه نیت ــرد بی روی * کارب
یــا آبیاری نکــردن، موجــب کاهــش عملکــرد و کاهــش کل 

مــواد جامــد محلــول خواهــد شــد.
* نیتــروژن به طــور غیرمســتقیم باعــث افزایــش جــذب 

فســفر توســط گیــاه می شــود.
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شکل 2-11-کمبود خفیف نیتروژن

شکل 2-12- کمبود شدید نیتروژن در نتیجه
 اشباع شدن خاك از آب

شکل 2-13- بیش بود نیتروژن
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راه های پیشگیری از کمبود و بیش بود نیتروژن
جــذب نیتــروژن به وســیله درختــان بــه عواملــی چــون 
تهویــه، بافــت، ســاختمان، میــزان مــواد آلــی، نســبت کربن 
بــه نیتــروژن خــاك و سیســتم ریشــه گیــاه بســتگی دارد. 
بــه همیــن منظــور باغــداران همــراه بــا کودهــای شــیمیایی 
ــاغ  ــز در ب ــی نی ــای حیوان ــی و کوده ــواد آل ــه از م نیتروژن

ــد. ــتفاده می کنن ــود اس خ
ــش  ــب افزای ــی موج ــل از گل ده ــی اوره قب محلول پاش
عملکــرد و درشــتی میــوه و کاهــش ســال آوری می شــود.

بــا محلول پاشــی اوره در تیــر و شــهریور در شــمال 
ایــران و کاربــرد اوره بــه مقــدار کــم بــه همــراه آب آبیــاری 
ــا تنــاوب ده روز می تــوان از بــروز  در طــول فصــل رشــد ب

کمبــود نیتــروژن جلوگیــری کــرد.

مهم ترین کودهای نیتروژنه
اوره بــه کــود شــکری معــروف اســت. ایــن کــود 
در  درصــد(   46( را  نیتــروژن  محتــوای  بیش تریــن 
بیــن کودهــای جامــد نیتروژنــه داراســت و به دلیــل 
حمل ونقــل آســان، حاللیــت بســیار بــاال و نیتــروژن زیــاد، 

اســت. نیتروژنــه  کــود  پرمصرف تریــن 
مزایــا: ارزانــی قیمــت واحــد نیتــروژن، خاصیــت 
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ــا  ــر خورندگــی، قابلیــت اختــالط ب اســیدزایی، نداشــتن اث
کودهــای فســفاتی و پتاســیمی، قابلیــت اســتفاده همــراه بــا 
ــات کشــاورزی و هزینه هــا(. ســموم )کاهــش حجــم عملی

ــاك در  ــه شــکل آمونی ــب: در پخــش ســطحی، ب معای
می آیــد و تصعیــد می شــود.

تأکیــد می شــود کــود اوره تقسیط شــده همــراه آب 
آبیــاری یــا بــاران بــه کار بــرده شــود. اوره را می تــوان بــه 
ــر آب حــل کــرد و  ــزان 0/5 کیلوگــرم در هــر صــد لیت می
ــر  ــرد. اگ ــاه از آن اســتفاده ک ــرای محلول پاشــی در تیرم ب
محلول پاشــی در اســفندماه یــا اوایــل بهــار صــورت گیــرد، 

ــک درصــد اســتفاده کــرد. ــا غلظــت ی ــوان ب می ت
کودهــای نیتروژنــی کندرهــا: کارایــی مصــرف 
ــه توســط گیاهــان بنــدرت از 60 درصــد  کودهــای نیتروژن
تجــاوز می کنــد. تلفــات از طریــق تصعیــد، آبشــویی 
و دنیتریفیکاســیون ســبب می شــود تــا کشــاورزان در 
ــذب  ــروژن قابل ج ــه نیت ــند ک ــودی باش ــت وجوی ک جس
را تدریجــاً آزاد کنــد تــا در تمــام دوره رشــد گیــاه در 
ــوع  ــن ن ــاری ای ــب تج ــن ترکی ــد. مهم تری ــترس باش دس
ــه شــامل  ــردی اســت ک ــا پوشــش گوگ ــود اوره ب ــود، ک ک
38 درصــد نیتــروژن و 14 درصــد گوگــرد اســت. پوشــش 
ــا و  ــاندن ترك ه ــرای پوش ــی ب ــاده موم ــده م استفاده ش
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ــالل و  ــرعت انح ــش س ــور کاه ــا، به منظ میکروب کش ه
ــود اســت.  ــه ک تجزی

نیتــرات آمونیــوم: بــا 33 درصــد نیتــروژن، به شــکل 
دانــه ای و جــاذب رطوبــت اســت و بــه همیــن دلیــل خیلــی 
زود کلوخــه ای می شــود و مصــرف آن را بــا مشــکل 
مواجــه می ســازد. عیــب دیگــر نیتــرات آمونیــوم، خاصیــت 

انفجــاری آن اســت.
ــروژن و 24  ــد نیت ــا 21 درص ــوم: ب ــولفات آمونی س
ــرای خاك هــای آهکــی مناســب اســت.  درصــد گوگــرد، ب
ایــن کــود کم تــر بــا آب شســته می شــود و حمل ونقلــش 
آســان اســت. ایــن کودهــا را می تــوان به صــورت چالکــود 
در اواخــر زمســتان اســتفاده کــرد. پخــش ســطحی و 
محلول پاشــی نیــز از دیگــر روش هــای مصــرف ایــن کــود 

اســت.
مــواد آلــی، کــود ســبز، کــود حیوانــی و کمپوســت نیــز 

ــند. ــروژن باش ــده نیت ــد تأمین کنن می توانن
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2-6-1-2- فسفر
ــاك  ــر خ ــن عناص ــن و کم تحرك تری * از نامحلول تری
اســت و اســیدیته خــاك در جــذب آن بســیار مؤثــر اســت. 
مناســب ترین اســیدیته بــرای جــذب فســفر توســط 

ــا 7 اســت. درخــت 6/5 ت
* کلســیم زیــاد خــاك )خاك هــای آهکــی( باعــث 

می شــود. قابل دســترس  فســفر  کاهــش 
* افزایــش بیش ازحــد فســفر باعــث اختــالل در جــذب 

روی، آهــن یــا بــروز عالئــم کمبــود آن هــا می شــود.
* فســفر باعــث بهبــود رشــد ریشــه، تحریــک گل دهــی 

ــه می شــود. و رســیدگی دان
* در حفــظ کیفیــت میــوه، افزایــش قنــد و مقــدار آب 

میــوه و کاهــش اســید میــوه مؤثــر اســت.
* فســفر ســبب کاهــش ضخامــت پوســت میــوه 
ــد  ــاف بای ــت ص ــا پوس ــوه ب ــتن می ــرای داش ــود و ب می ش
ــکل 14-2(. ــود )ش ــظ ش ــروژن حف ــا نیت ــفر ب ــادل فس تع
ــعه  ــد در داخــل درخــت و توس ــال قن * فســفر در انتق
ــر  ریشــه ها، گل هــا و جســت ها نقــش دارد و در نتیجــه ب

عملکــرد تأثیــر دارد.
* کمبود فسـفر باعـث عقب افتادگی رشـد گیاهان به علت 

رشـد کم ریشـه و تأخیر در گل دهی و میوه دهی می شـود.
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شکل 2-14- کمبود فسفر در میوه

کودهای شیمیایی فسفاتی
تنهــا منبــع معدنــی مهــم کــه امــروزه در تولیــد کودهای 

فســفره بــه کار مــی رود، ســنگ فســفات )آپاتیت( اســت.
ــد  ــا 9 درص ــامل 7 ت ــی: ش ــفات معمول ــود سوپرفس ک
ــت. ــیم اس ــد کلس ــرد و 18 درص ــد گوگ ــفر، 12 درص فس

ــه  ــاً س ــول آن تقریب ــفر محل ــل: فس ــفات تریپ سوپرفس
ــد(. ــا 21 درص ــت )17 ت ــی اس ــفات معمول ــر سوپرفس براب

بیش تریــن درصــد  اســید سوپرفســفریک: شــامل 
فســفر )76 درصــد پنتــا اکســید فســفر( در بیــن کودهــای 
فســفره اســت، امــا کم تــر از سوپرفســفات ها مــورد 
اســتقبال کشــاورزان و باغــداران قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
ــا عناصــری چــون روی و آهــن  ــد ب ترکیــب در خــاك می توان
کمپلکس هــای محلــول پایدار تشــکیل دهــد. همچنیــن برای 
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ــود. ــتفاده می ش ــفردار اس ــد فس ــای جام ــه کوده تهی
فســفات های آمونیــم: مهم تریــن ترکیبــات حامــل 
ــاًل در آب  ــه کام ــروژن و فســفر هســتند ک دو عنصــر نیت
ــیدی  ــر اس ــوم، اث ــتن آمونی ــل داش ــد و به دلی حل پذیرن
ــوم فســفات  ــای آمونی ــد. بعضــی از کوده ــر خــاك دارن ب

ــد از: ــد عبارت ان ــترده تری دارن ــتفاده گس ــه اس ک
کـودی  درجـه  دو  بـا   )MAP( فسـفات  مونوآمونیـوم 
همچنیـن  و   ،11–48–0 و  )خالـص(   12–61–0
کـودی  درجـه  دارای   )DAP( فسـفات  دی آمونیـوم 
در  کـه   18–46–0 و   16–48–0 )خالـص(،   21–53–0

دارد. وجـود  بـازار 

2-2-6-1-3- پتاسیم
* پتاسـیم در حفـظ رشـد درخـت و توسـعه کیفیـت و 
انـدازه میـوه اهمیـت دارد و در توسـعه ویتامیـن ث نقـش 

حیاتـی دارد. دیگـر تأثیـرات آن عبارت انـد از:
* افزایـش انـدازه و وزن میـوه و ضخامـت پوسـت میوه و 

رنـگ سـبز میوه.
* افزایش مقاومت به بیماری ها و افزایش دوره انبارمانی.

و  پتاسـیم  میـزان  شـامل  ایـده ال  به طـور  گیاهـان   *
هسـتند.  1:1 نسـبت  بـه  نیتـروژن 

* افزایــش پتاســیم باعــث ضخیم ترشــدن پوســت، 
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زیادترشــدن آب میــوه، اســیدیته کل باالتــر و افزایــش 
می شــود. اســید  اســکوربیک 

*پتاســیم از عناصــر متحــرك و پویاســت، بنابراین عالئم 
کمبــود ابتــدا در برگ هــای مســن مشــاهده می شــود.

کمبود پتاسیم
* گیاهانــی کــه کمبــود پتاســیم دارنــد بســیار ضعیــف و 
کوچک تــر از گیــاه طبیعی انــد، به همین دلیــل فاصلــه 
میان گره هــا کوتــاه می شــود و در صــورت شــدت کمبــود، 

ــد. ــه خشک شــدن می کنن ــا شــروع ب شــاخه ها از انته
* لب سـوختگی، نوك سـوختگی یـا سـوختگی پهنـک یـا 
زردشـدن بین رگبرگ ها مشـاهده می شـود. همچنین برگ ها 

تمایـل بـه لوله شـدن بـه طرف بـاال یـا پایین پیـدا می کنند.
* کاهش عملکرد میوه و کیفیت نامطلوب )شکل 15-2(.

* کاهش حجم آب میوه و رنگ عصاره میوه.

شکل 2-15- کمبود پتاسیم در میوه
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کودهای شیمیایی پتاسیمی
کودهــای پتاســیمی از نمک هــای پتاســیم کــه در 
ــع  ــر تجم ــه تبخی ــته در نتیج ــای بس ــا و دریاه دریاچه ه
ــب  ــیم اغل ــای پتاس ــوند. نمک ه ــد می ش ــد تولی یافته ان
ــیمی  ــود پتاس ــن ک ــد ســدیم اســت. مهم تری ــراه کلری هم
دیگــر  از  اســت.   )K2O درصــد   60( پتاســیم  کلــرور 
کودهــای پتاســیمی، ســولفات پتاســیم و نیتــرات پتاســیم 
ــام  ــوان ن ــا 50 و 44 درصــد K2O( را می ت ــب ب ــه ترتی )ب
بــرد. بیش تــر کودهــای پتاســیمی در آب محلــول هســتند و 
ــاه در می آینــد. ــرای گی بســادگی به صــورت قابل اســتفاده ب

2-2-6-1-4-گوگرد
گوگــرد، پــس از نیتــروژن و فســفر و پتاســیم و کلســیم، 
از نظــر مقــدار مــورد نیــاز گیــاه در مرتبــه پنجــم قــرار دارد. 
ــود  ــی وج ــی و معدن ــکل های آل ــه ش ــاك ب ــرد در خ گوگ
دارد. بیــش از 90 درصــد گوگــرد موجــود در الیــه ســطحی 

خــاك بــه شــکل آلــی اســت.
گوگـرد آلـی از طریـق باقی مانده هـای گیاهـی و حیوانی به 
خـاك اضافه می شـود. گوگرد نیز همانند نیتـروژن جزء مهمی 
از مـواد آلـی خـاك اسـت. مقـدار کل گوگـرد در خاك هـای 

ریزبافـت بیش تـر از خاك هـای درشـت بافت اسـت.
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عالئم کمبود
ــروژن اســت.  ــرد بســیار شــبیه نیت ــود گوگ ــم کمب عالئ
ــدارد،  ــتقیم ن ــش مس ــل نق ــاختمان کلروفی ــرد در س گوگ
امــا در تشــکیل آن مؤثــر اســت؛ بنابرایــن کمبــودش باعــث 
رنگ پریدگــی در پهنــک بــرگ می شــود و همچنیــن 

ــود. ــرگ می ش ــدازه ب ــش ان ــث کاه باع
ــت و  ــروژن اس ــر از نیت ــاه کم ت ــرد در گی ــرك گوگ تح
ــگ  ــه رن ــوان ب ــای ج ــود، برگ ه ــرایط کمب ــوالً در ش معم
زرد کم رنــگ در می آینــد و برگ هــای مســن تر ســبز 
باقــی می ماننــد. ولــی در کمبــود نیتــروژن ایــن وضعیــت 
ــر انــدازه و تعــداد  برعکــس اســت کــه تأثیــر مســتقیمی ب

ــکل 2-16 و 17-2(. ــده دارد )ش ــای تولیدش میوه ه

شکل 2-16- کمبود خفیف گوگرد



132

شکل 2-17- کمبود شدید گوگرد

2-2-6-1-5 کلسیم
کلســیم از فراوان تریــن عناصــر موجــود در خــاك اســت 
و کمبــودش در درختــان مرکبــات بنــدرت رخ می دهــد. در 
ــیم  ــاً پتاس ــد خصوص ــی بیش ازح ــه کودده ــی ک خاك های
ــزان  ــه می ــیدی ک ــای اس ــا در خاك ه ــرد ی ــورت گی ص
کلســیم خــاك کــم اســت، ممکــن اســت کمبــود کلســیم 

مشــاهده شــود.
کلســیم نقــش مهمــی در تقســیم ســلولی و رشــد 
گیاهــان دارد و جــذب و انتقــال کلســیم در گیــاه بــه 

جریــان تعرقــی و جــذب آب وابســته اســت.
نامتحرکــی کلســیم را مهم تریــن عامــل بســیاری از 
ــود  ــی از کمب ــات ناش ــی مرکب ــای فیزیولوژیک ناهنجاری ه
ــی  ــت توانای ــا به عل ــن ناهنجاری ه ــد. ای ــیم می دانن کلس
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ــیم در  ــی کلس ــع درون ــم توزی ــان در تنظی ــدود گیاه مح
ــرق  ــه تع ــت ک ــا اس ــل میوه ه ــی مث ــاز اندام های ــع نی رف

ــد. ــی رشــد ســریع دارن کــم ول
ــن  ــت ای ــش غلظ ــب افزای ــیم موج ــی کلس ــه برگ تغذی
عنصــر در میــوه پرتقــال نــاول می شــود و همچنیــن 
ــش  ــب افزای ــر )B( موج ــیم و بُ ــی از کلس ــرد ترکیب کارب
ــود. ــلولی می ش ــواره س ــاختمانی دی ــت س ــتحکام باف اس
کمبــود کلســیم در میــوه، بویــژه در دوره هــای بحرانــی 
در زمــان رشــد و تقســیم ســلولی، می توانــد ســبب 
ترك خوردگــی پوســت نارنگــی شــود. بــا یــک بــار 
ــد در  ــت 2 درص ــا غلظ ــیم ب ــرات کلس ــی نیت محلول پاش
ــوان  ــده اند می ت ــاز ش ــا ب ــد گل ه ــه 70 درص ــی ک زمان
ترك خوردگــی میــوه نارنگــی را به شــدت کاهــش داد. 
ــیم و  ــد کلس ــد کلری ــی 1 درص ــا محلول پاش ــن ب همچنی
اســید بوریــک بعــد از تشــکیل میــوه، می تــوان ترکیدگــی 

ــرد. ــم ک ــی را ک ــوه نارنگ می

2-2-6-1-6- منیزیم
منیزیــم ســبب افزایــش نســبت کل مــواد جامــد محلول 
)TSS( بــه غلظــت اســید میــوه می شــود، همچنیــن 
امــا  انــدازه و وزن میــوه می شــود؛  افزایــش  موجــب 
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ــد. ــش می ده ــوه را کاه ــت می ــت پوس ضخام
عالئــم کمبــود منیزیــم ابتــدا به صورت کلــروز در حاشــیه 
برگ هــای مســن دیــده می شــود و در شــرایط کمبــود 
ــود بســیار  ــوند و در کمب ــاًل زرد می ش ــا کام ــدید، برگ ه ش
ــه  ــد ک ــروز می کن ــت ب ــل در درخ ــزان کام ــدید، برگ ری ش
ــت  ــراه اس ــز هم ــاره ها نی ــدن شاخس ــا خشک ش ــوالً ب معم

ــکل 2-18 و 19-2(. )ش
منیزیمـی  متداول تریـن کودهـای  از  منیزیـم  سـولفات 
قابل اسـتفاده در باغ هـای مرکبـات اسـت کـه اواخر اسـفند 
اسـتفاده می شـود و عـالوه بـر تأمیـن منیزیـم مـورد نیـاز، 
گوگـرد را هـم به صـورت قابل اسـتفاده در دسـترس گیـاه 

قـرار می دهـد و باعـث افزایـش عملکـرد می شـود.
ــی در  ــار محلول پاش ــب، دو ب ــوه مناس ــد می ــرای تولی ب
ــوب،  ــرد خ ــه عملک ــل ب ــرای نی ــت. ب ــروری اس ــال ض س
محلول پاشــی بــا محلــول 3 تــا 5 در هــزار ســولفات 

منیزیــم توصیــه می شــود.
محلول پاشــی 6 کیلوگــرم نیتــرات منیزیــم در 500 
لیتــر آب از پیــش روی عالئــم کمبــود در اولیــن ســال بعــد 

ــد. ــری می کن ــان جلوگی از درم
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شکل 2-18- کمبود خفیف منیزیم در برگ مرکبات

 
شکل 2-19- کمبود شدید منیزیم در برگ مرکبات
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2-2-6-2- عناصر غذایی کم مصرف
2-2-6-2-1-آهن

ــم  ــت و عالئ ــا نیس ــر پوی ــزو عناص ــاه ج ــن در گی آه
کمبــودش ابتــدا در نواحــی مریســتمی و برگ هــای جــوان 
ــرد. ــاه را دربرمی گی ــج کل گی ــود و بتدری ــاهده می ش مش
ــه  ــل ب ــه کلروفی ــل ک ــن دلی ــه ای ــود، ب در شــرایط کمب
مقــدار کافــی در ســلول های بــرگ ایجــاد نمی شــود، 
برگ هــا رنگ پریــده می شــوند و بــه جــز رگبرگ هــا، 
ــود  ــش روی کمب ــا پی ــود. ب ــرگ زرد می ش ــطح ب کل س
آهــن، رگبرگ هــا هــم زرد می شــوند و حتــی عالئــم 
ســوختگی در برخــی گیاهــان در کل پهنــک مشــاهده 
مهم تریــن   .)22-2 و   21-2  ،20-2 )شــکل  می شــود 
ــک  ــا آه ــات ی ــاد بی کربن ــدار زی ــن، مق ــود آه ــل کمب دلی

ــت. ــاك اس در خ

شکل 2-20- کمبود خفیف آهن در برگ مرکبات
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شکل 2-21- کمبود خفیف آهن در نارنگی انشو

شکل 2-22- کمبود شدید آهن در برگ مرکبات

راهکارهای رفع کمبود آهن
ــه ای  ــن اختــالالت تغذی کمبــود آهــن یکــی از مهم تری
نــواح شــرق  از  برخــی  و  در مناطــق جنــوب کشــور 
ــدران و اســتان گلســتان اســت کــه اصــالح آن بویــژه  مازن

در خاك هــای آهکــی مشــکل اســت.
* کاربــرد برگــی آهــن بــه منظــور رفــع کمبــود توصیــه 



138

نمی شــود، بلکــه کاربــرد کالت هــای آهــن در خاك مفید اســت.
ــیدیته 4  ــا اس ــی ب ــن در خاك های ــود آه ــن ک * بهتری
ــایر  ــت و س ــن )Fe-EDDHA( اس ــترین آه ــا 9، سکوس ت
 Fe-EDTA،Fe-HEDTA، قبیــل  از  آهــن  کالت هــای 
ــی  ــیدی و خنث ــای اس ــوان در خاك ه Fe-DTPA را می ت

ــرد. ــه کار ب ب
ــد  ــن مانن ــود آه ــه کمب ــاوم ب ــای مق ــت پایه ه * کاش
نارنــج )اجتنــاب از کاشــت پایه هــای ســه برگچه ای در 

ــی(. ــاك آهک خ
* افزودن مواد آلی به خاك.

* مصرف کودهای شیمیایی مناسب.
* اســتفاده از گوگــرد عنصــری و کاهــش اســیدیته 

خــاك و آب آبیــاری.
* کودآبیاری کالت آهن.

ــه  ــه ب ــر و توج ــات بیش ت ــا دفع ــبک ب ــاری س * آبی
ــاغ. ــی ب ــت زهکش وضعی

2-2-6-2-2- منگنز
عالئــم کمبــود منگنــز بســیار شــبیه بــه آهــن اســت و 
ــده می شــود.  ــاه دی ــای جــوان گی ــدا در بافت ه ــم ابت عالئ
ــی  ــبز باق ــگ س ــه رن ــیه دار ب ــورت حاش ــا به ص رگبرگ ه
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ــود. ــروزه می ش ــک زرد و نک ــه پهن ــد و بقی می مانن
قلیایــی  و  آهکــی  خاك هــای  در  منگنــز  کمبــود 
ــکل 3-23و 24-3(. ــود )ش ــده می ش ــاال( دی ــیدیته ب )اس

شکل 3-23- کمبود خفیف منگنز

شکل 3-24- کمبود شدید منگنز در برگ
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* بــرای رفــع کمبــود منگنــز در خاك هــای اســیدی و 
ــا  ــوان از ســولفات منگنــز MnSO4.2.H2O ب ــی می ت قلیای

28 تــا 32 درصــد منگنــز اســتفاده کــرد.
 Mn-EDTA در کودآبیـاری می تـوان از کالت منگنـز *

بـه میـزان 5 کیلوگـرم کالت در هـر هکتار اسـتفاده کرد.
* محلول پاشـی منگنـز نسـبت بـه مصـرف خاکـی آن 
اقتصادی تـر اسـت و عملکـرد بهتـری را هم به دنبـال دارد.

2-2-6-2-3- روی
در خاك هـای آهکـی کمبـود روی شـدید اسـت. مقـدار 
روی بـا سـن گیـاه رابطه عکـس دارد و گیاهان مسـن مقدار 

روی کم تـری دارنـد.
اســتفاده بیــش از حــد کودهــای فســفره موجــب بــروز 

ــود. ــود روی می ش کمب

عالئم کمبود روی
ــی ســفید در  ــا حت ــا زرد ی ــبز روشــن ی ــای س * لکه ه
ــاه، و  ــوان گی ــمت های ج ــژه در قس ــا، بوی ــن رگبرگ ه بی
در کمبــود شــدید به صــورت نکــروز و ســوختگی و مردگــی 

ــکل 25-2(. ــود )ش ــده می ش ــی دی ــای گیاه بافت ه
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شکل 2-25- کمبود روی در برگ

همچنیــن  می شــوند،  ضخیــم  و  کوچــک  برگ هــا 
سرشــاخه های جــوان دچــار ریزبرگــی و کوچک شــدن 
و  می شــوند  کوتــاه  ســاقه ها  می شــوند،  میان گره هــا 

.)26-2 )شــکل  درمی آیــد  روزت  به صــورت  گیــاه 

شکل 2-26- حالت روزت در اثر کمبود روی
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ــاً در  ــد و مخصوص ــد می ریزن ــر از موع ــا زودت * برگ ه
ــی درخــت  ــزد و کچل ــاخه ها می ری ــال توســرخ سرش پرتق

ــود. ــده می ش دی
* میوه هــا بدشــکل می شــوند و تأثیــر مســتقیم در 

ــول دارد. ــرد محص ــت و عملک ــش کیفی کاه
* مناســب ترین کــود بــرای رفــع ایــن کمبــود، ســولفات 
روی ZnSO4.nH2O اســت کــه برحســب تعــداد مولکــول 
آِب همــراه بیــن 23 تــا 35 درصــد روی دارد و بایــد حــدود 
ــر درخــت به صــورت  ــایه انداز ه ــرم در س ــا 100 گ 250 ت

چالکــود در مســیر عبــوری آب زیــر خــاك شــود.
* از محلول پاشــی کودهــای روی در اوایــل فصــل رشــد 

می تــوان اســتفاده کــرد.

2-2-6-2-4- مس
عالئــم کمبــود مــس در بافت هــای جــوان دیــده 
و  انتهایــی  جوانــه  مــرگ  به صــورت  کــه  می شــود 
ــود و  ــده می ش ــا دی ــی رگبرگ ه ــی و خمیدگ چروکیدگ
در مــوارد کمبــود شــدید، عالئمــی شــبیه کمبــود پتاســیم 
یعنــی ســوختگی حاشــیه بــرگ مشــاهده می شــود. 
ظاهــر  درشــت  برگ هــای  بــا  پررشــد  شــاخه های 
ــره  ــبز تی ــگ س ــه رن ــا ب ــه برگ ه ــوند، درحالی ک می ش
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ــود را از  ــادابی خ ــد و ش ــگ در می آین ــای زردرن ــا لکه ه ب
دســت می دهنــد )شــکل 2-27 و 2-28(. کمبــود مــس در 

خاك هــای آلــی بارهــا گــزارش شده اســت.
قابلیــت جــذب مــس توســط گیــاه بــه اســیدیته خــاك 
ــدرت جــذب آن  ــش اســیدیته، ق ــا افزای وابســته اســت و ب
ــدید  ــب تش ــفر موج ــاد فس ــرف زی ــد. مص ــش می یاب کاه

ــود. ــس می ش ــود م کمب

شکل 2-27- کمبود مس در برگ مرکبات

شکل 2-28- کمبود شدید مس در برگ و میوه
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ــول  ــا فرم ــس ب ــولفات م ــی، س ــود معدن ــن ک رایج تری
CuSO4.5H2O اســت کــه حــدود 25 درصــد مــس و 13 

ــرد دارد. درصــد گوگ
* مصــرف زیــاد ســولفات مــس در یــک ســال معمــوالً 
مــس مــورد نیــاز محصــوالت را بــرای ســه تــا چهــار ســال 

ــد. ــن می کن تأمی
ــوان ســولفات مــس  ــود شــدید می ت * در شــرایط کمب
را بــا غلظــت 0/5 درصــد محلول پاشــی کــرد. کاربــرد ایــن 
ــت  ــوه، غلظ ــی می ــی و کیف ــش کم ــر افزای ــالوه ب ــود ع ک
مــس و گوگــرد را افزایــش می دهــد و مصــرف آن هــر ســه 

ــه می شــود. ــار توصی ــک ب ســال ی

2-2-6-2-5- مولیبدن
ــش  ــا افزای ــه ب ــت ک ــری اس ــا عنص ــر تنه ــن عنص ای
ــه  ــاك و در نتیج ــری آن در خ ــاك، حل پذی ــیدیته خ اس
جــذب آن افزایــش می یابــد؛ بنابرایــن کمبــود آن فقــط در 

اســیدی رخ می دهــد. خاك هــای 
ــک  ــای زرد در پهن ــورت لکه ه ــود به ص ــم کمب عالئ
بــرگ اســت کــه در انتهــا باعــث کلــروز می شــود 

)شــکل 29-2(.
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شکل 2-29- کمبود مولیبدن

می تــوان  اســیدی  خاك هــای  آهک دهــی  بــا   *
ــه  ــی ک ــرد. در باغ های ــرف ک ــر را برط ــن عنص ــود ای کمب
اســیدیته خــاك آن زیــر 5 اســت، مقــدار 9 کیلوگــرم آهــک 

ــود. ــه می ش ــت توصی ــر درخ ــه ازای ه ب

2-2-6-2-6- بُر
ــنگ های  ــوع س ــب ن ــر حس ــا ب ــر در خاك ه ــدار بُ مق
مــادری بیــن دو تــا 100 میلی گــرم در هــر کیلوگــرم خاك 
اســت. ایــن عنصــر در خاك هــای ســبک بــر اثــر بارندگــی 
ــارج  ــاه خ ــترس گی ــود و از دس ــته می ش ــاری شس ــا آبی ی
ــه  ــذب ب ــزان ج ــم می ــی ه ــیدیته قلیای ــود. در اس می ش

ــد. ــش می یاب ــادی کاه ــدار زی مق
معمــوالً مقادیــر کمتــر از 25 میلی گــرم بـُـر در کیلوگــرم 
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ــزان  ــود و می ــود می ش ــث کمب ــی باع ــک گیاه ــاده خش م
بیش تــر از 200 میلی گــرم در کیلوگــرم باعــث مســمومیت 

ــود. ــان می ش گیاه
عالئـم کمبود ممکن اسـت در برگ، شـاخه، میوه و حتی 
ریشـه گیـاه مشـاهده شـود، امـا ابتـدا عالئـم در برگ هـای 
جـوان و سرشـاخه ها بـروز می کنـد کـه به صـورت توقـف 
آن  از  پـس  بالفاصلـه  و  اسـت  انتهایـی  جوانـه  در  رشـد 
برگ هـای جـوان سـبز کم رنـگ می شـوند )شـکل 30-2(. 

شکل 2-30- کمبود خفیف بر در برگ پرتقال

مرحلـه بعدی کمبـود، به صـورت سیاه شـدن جوانه های 
رویشـی و بافت هـای مریسـتمی، تجزیـه سـلولی بافت های 
ضایعـات  ایـن  و  سلول هاسـت  ازبین رفتـن  و  پارانشـیمی 
بـه بـروز عالئمـی ماننـد تشـکیل بافت هـای قهـوه ای یـا 

می شـود. منجـر  چوب پنبـه ای 
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در میــوه عالئــم به صــورت بدشــکلی، ســختی و ســفتی 
میوه هــا مشــاهده می شــود. همچنیــن ممکــن اســت 
پوســت میــوه شــکافدار و زبــر و ســطح آن ناهمــوار شــود. 
داخــل میــوه ممکــن اســت چوب پنبــه ای و ناحیــه مرکــزی 
آن قهــوه ای شــود )شــکل 2-31 و 2-32(. همچنیــن 
ــدن  ــت و خشک ش ــتن پوس ــا و ترك برداش ــزش برگ ه ری

ــود. ــاهده می ش ــز مش ــاخه ها نی ش

شکل 2-31- کمبود خفیف بر در میوه

شکل 2-32-کمبود شدید بر در میوه



148

مـرگ  غیرطبیعـی،  ریـز  میوه هـای  پائیـن،  عملکـرد 
سرشـاخه ها، تغییـر رنـگ آلبـدوی میوه بـا میزان بُـر کم تر 
از 25 پی پـی ام در ارتبـاط اسـت کـه محلول پاشـی بُـر را 

می کنـد. ضـروری 
کمبـود بُـر بیش تـر در ارقامـی مشـاهده می شـود کـه 
روی پایـه نارنـج پیونـد شـده اند. کم ترین میزان بُـر در پایه 
نارنـج و باالتریـن تجمع بُـر مربوط به سه برگچه ای هاسـت.
ــس،  ــد براک ــی مانن ــر از ترکیبات ــود بُ ــع کمب ــرای رف ب
تترابــورات ســدیم و اســید بوریــک می تــوان اســتفاده 
ــن اســتفاده را دارد،  ــک بیش تری ــروزه اســید بوری کــرد. ام
ــول  ــورت محل ــانی به ص ــاك به آس ــود در خ ــن ک ــون ای چ
درمی آیــد و جــذب گیــاه می شــود و حتــی از طریــق 
ــرار  ــاه ق ــار گی ــم در اختی ــا محلول پاشــی ه ــاری ی آب آبی

می گیــرد.
ــک در  ــید بوری ــرم اس ــرف 600 گ ــا مص ــات ب در مرکب
ــرای  ــوان ب ــی می ت ــورت محلول پاش ــر آب به ص 500 لیت

رفــع کمبــود اقــدام کــرد.

2-2-7- روش های مصرف کودهای شیمیایی
انتخـاب  هماننـد  شـیمیایی  کودهـای  مصـرف  طریقـه 
صحیـح نـوع، مقـدار، نسـبت های کـودی و زمـان مصـرف 
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دارای اهمیـت اسـت و بایـد بـه نحـوی باشـد کـه حداکثـر 
اسـتفاده و حداقل تلفات را داشـته باشـد. بسـته به نوع کود 
و رقـم و پایـه مرکبـات، روش هـای مختلفـی بـرای کاربـرد 
کودهای شـیمیایی متداول اسـت. هـر روش کوددهی دارای 
مزایـا و معایبـی اسـت و باغدار، با توجه به شـرایط و امکانات 
موجـود، برای بهبود کارآیی مصـرف کود باید از یک روش یا 
تلفیـق چند روش کوددهی اسـتفاده کنـد. البته در باغ هایی 
کـه از آبیـاری تحت فشـار )قطـره ای، میکروجـت و...( بهره 
می گیرنـد توصیـه می شـود از کودآبیـاری به عنـوان روش 
اصلـی کوددهـی و از محلول پاشـی به عنـوان تغذیه تکمیلی 

اسـتفاده شود.

2-2-7-1- پخش در تمام سطح
ــا  ــت ی ــیله دس ــد به وس ــای جام ــن روش کوده در ای
ماشــین به طــور یکنواخــت در ســطح خــاك پخــش 
توصیــه  کــود  هدررفــت  کاهــش  بــرای  می شــوند. 
می شــود کوددهــی قبــل از بارندگــی انجــام شــود یــا ایــن 

ــود. ــام ش ــاری انج ــی آبی ــد از کودده ــه بع ــه بالفاصل ک
بــرای کودهــای نیتروژنــه توصیــه می شــود نیــاز کــودی 
درخــت به صــورت تقســیط و در چنــد مرحلــه بــر حســب 
نیــاز واقعــی درخــت تأمیــن شــود. ایــن روش کم هزینــه، 
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ــت.  ــران اس ــی در ای ــن روش کودده ــاده و متداول تری س
ــژه  ــود بوی ــات ک ــودن تلف ــن روش، باالب ــی ای ــکل اصل مش
ــاری  ــه اســت کــه اگــر کــود قبــل از آبی کودهــای نیتروژن
ــایه انداز درخــت پخــش شــود،  ــه س ــی در ناحی ــا بارندگ ی
ــن  ــدار ممک ــن مق ــه کم تری ــود را ب ــات ک ــوان تلف می ت

کاهــش داد.

2-2-7-2- نواری یا خطی
در ایــن روش کــود شــیمیایی و دامــی در یــک طــرف یــا 
دو طــرف درخــت در شــیارهایی بــه عــرض 40 ســانتی متر 
و عمــق 10 تــا 40 ســانتی متر در ســایه انداز درخــت 
)آبچــکان( قــرار می گیــرد و ســطح آن بــا خــاك پوشــانده 

ــد از: ــن روش عبارت ان ــد ای ــود. فوای می ش
ــورت  ــاك به ص ــه در خ ــی ک ــت کودهای ــدار تثبی * مق
ــای  ــل کوده ــد، مث ــر در می آین ــده و جذب ناپذی تثبیت ش

ــد. ــدا می کن فســفری و پتاســیمی کاهــش پی
* استفاده علف های هرز از کود کم تر می شود.

ــان  ــه گیاه ــا ریش ــی ب ــت نزدیک ــی به عل ــواد غذای * م
ســریع تر و کامل تــر مصــرف می شــوند.

ایــن روش کوددهــی از کارآیــی خوبــی برخــوردار اســت 
و تلفــات کــود بــه حداقــل می رســد، امــا به علــت هزینــه 
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کارگــری بــاال و وقت گیربــودن زیــاد مــورد اســتقبال 
باغــداران قــرار نگرفتــه اســت.

2-2-7-3- کپه ای )چال کود(
در ایــن روش مقــدار الزم کــود را در حفــره ای در کنــار 
ــه  ــا دور تن ــق کــه دور ت ــن طری ــه ای ــد، ب درخــت می ریزن
ــاز  ــورد نی ــود شــیمیایی م ــر می شــود و ک ــی حف چاله های
ــا  ــود و ب ــه می ش ــا ریخت ــی در آنج ــود دام ــا ک ــراه ب هم
ــد. ــود می گوین ــه آن چال ک ــه ب ــود ک ــر می ش ــاك پ خ

2-2-7-4- کودآبیاری
کودآبیــاری عبــارت اســت از عملیاتــی بــه منظــور 
کاربــرد مــواد کــودی همــراه بــا آب آبیــاری کــه ایــن عمــل 
ــاری  ــل آب آبی ــه داخ ــود ب ــتقیم ک ــق مس ــیله تزری به وس
انجــام می شــود. کودآبیــاری در سیســتم های آبیــاری 

ــود. ــتفاده می ش ــره ای اس ــی و قط ــطحی، باران س
ــت  ــد بدق ــن روش بای ــتفاده در ای ــورد اس ــود م ــوع ک ن
تعییــن شــود. اگــر کــود نامناســبی انتخــاب شــود، 
ــش اســیدیته آب،  ــل افزای ممکــن اســت مشــکالتی از قبی
بسته شــدن شــبکه آبیــاری در اثــر تشــکیل رســوب، 
خوردگــی فلــزات شــبکه یــا تلفــات مــواد غذایــی را باعــث 
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شــود. کیفیــت آب آبیــاری عامــل مهمــی در انتخــاب نــوع 
ــد در  ــه می توان ــودی ک ــدار ک ــت. مق ــی اس ــود مصرف ک
آبیــاری بــه کار رود، به طوری کــه رســوبی تشــکیل نشــود، 

ــتگی دارد. ــم آب بس ــیم و منیزی ــدار کلس ــه مق ب
بــه منظــور کاهــش اســیدیته آب آبیــاری )حداقــل 
ــفریک و  ــید ارتوفس ــوان از اس ــش( می ت ــیدیته ش ــا اس ت
اســید ســولفوریک اســتفاده کــرد. زیادبــودن اســید موجــب 

ــود. ــاری می ش ــبکه آبی ــِی ش خوردگ
آمونیـاك بـی آب و آمونیـاك مایـع منابـع ارزان نیتـروژن 
هسـتند، ولـی کودهایـی کـه حـاوی آمونیـاك آزاد باشـند 
می توانـد باعث انسـداد لوله هـای آبیاری و آبچکان ها شـوند.

تزریــق مســتقیم آمونیــاك بــه آبــی کــه دارای کلســیم 
و منیزیــم محلــول زیــاد باشــد، بــه علــت افزایــش اســیدیته 
آب، موجــب کاهــش انحــالل ایــن امــالح و تشــکیل 
ــات  ــاری، تلف ــیدیته آب آبی ــش اس ــود. کاه ــوب می ش رس
ــد را کاهــش می دهــد و رســوب  ــاك ناشــی از تصعی آمونی
ــد. در  ــم می کن ــز ک ــم را نی ــای کلســیم و منیزی کربنات ه
سیســتم های آبیــاری روبــاز ماننــد آبیــاری نشــتی، تصعیــد 

و تلفــات نیتــروژن ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد.
ــزان  ــم در آب، می ــیم و منیزی ــت کلس ــر غلظ ــالوه ب ع
امــالح آب کــه به صــورت هدایــت الکتریکــی نمایــش داده 
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می شــود نیــز نقــش مهمــی در تلفــات آمونیــاك از طریــق 
ــاك در آب  ــرد آمونی ــن کارب ــد. بنابرای ــا می کن ــد ایف تصعی

آبیــاری بــه کیفیــت آب بســتگی دارد.
ــولفات  ــا س ــوم ی ــرات آمونی ــوان اوره، نیت ــب می ت اغل
ــروژن مصــرف کــرد؛ اگــر  ــع نیت ــوان مناب ــوم را به عن آمونی
شــکل های جامــد ایــن کودهــا مصــرف شــوند، بســرعت در 

ــوند. ــل می ش آب ح
اوره و ســولفات آمونیــوم تقریبــاً در تمــام شــرایط بــرای 
ســولفات  هســتند.  بی ضــرر  کودآبیــاری  در  اســتفاده 
ــه وجــود آورد  ــش اســیدی ب ــوم ممکــن اســت واکن آمونی
ــتثنایی  ــرایط اس ــود و در ش ــبکه ش ــی ش ــث خوردگ و باع

ــود. ــکیل ش ــیم تش ــولفات کلس ــوب س رس
ــاری  ــد سوپرفســفات در کودآبی ــای فســفاتی مانن کوده
ــرف  ــد مص ــالل نمی توانن ــت انح ــودن قابلی ــت کم ب به عل
شــوند. همچنیــن ترکیبــات محلــول فســفات ممکــن اســت 
موجــب ایجــاد رســوب شــوند و مجــاری شــبکه را ببندنــد.

مقــدار اســید ارتوفســفریک بایــد بــه انــدازه ای باشــد که 
اســیدیته آب را بــه پایین تــر از حالــت خنثــی برســاند. در 
واقــع بــا مصــرف اســید فســفریک ممکــن اســت لوله هــای 

بســته سیســتم آبیــاری بــاز شــود.
مصــرف پتاســیم در آب آبیــاری به علــت حاللیــت 
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زیــاد امــالح پتاســیم نســبتاً بــدون اشــکال اســت. قابلیــت 
انحــالل ترکیبــات پتاســیم بــه ایــن ترتیــب اســت: کلــرور‹ 

ــرات‹ ســولفات. نیت
عناصــر کم مصــرف را نیــز می تــوان از ایــن طریــق 
عناصــر  کاربــرد  مــورد  در  کــرد. مالحظــات  مصــرف 
پرمصــرف، در مــورد ایــن عناصــر نیــز مطــرح هســتند. بــه 
تناســب و قابلیــت اختــالط ایــن امــالح بــا آب آبیــاری بایــد 

ــود. ــه ش توج
ــن  ــات ای ــد مرکب ــرای تولی ــاری ب ــول کودآبی روش معم
ــر  ــام عناص ــاوی تم ــل ح ــی کام ــول غذای ــه محل ــت ک اس
پرمصــرف و کم مصــرف بــه کار رود. کاربــرد کودهــای 
کامــل تجــاری ماننــد کریســتالون در سیســتم های آبیــاری 
میکــرو و بارانــی نیــز مناســب و متــداول اســت. کودهــای 
باغ هــای مرکبــات  بــه منظــور اســتفاده در  مناســب 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــاری ب ــود آبی ــورت ک به ص
ــم، اوره،  ــرات آمونی ــروژن: نیت ــاوی نیت ــای ح * کوده

ــیم. ــرات پتاس ــیم، نیت ــرات کلس ــم، نیت ــولفات آمونی س
* کودهــای حــاوی فســفر: اســید فســفریک، پلــی 

فســفات آمونیــم.
ــرات  ــد پتاســیم، نیت ــای حــاوی پتاســیم: کلری * کوده

پتاســیم، ســولفات پتاســیم.
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ــرور  ــم: ســولفات منیزیــم، کل * کودهــای حــاوی منیزی
منیزیــم، نیتــرات منیزیــم.

* کودهــای حــاوی عناصــر کم مصــرف: اســید بوریــک، 
بوراکــس، ســولفات مــس، ســولفات منگنــز، ســولفات روی، 
 EDTA, DTPA.( ــز، مــس کالت هــای آهــن، روی، منگن

.(EDDHA

2-2-7-5- تغذیه برگی )محلول پاشی(
بایــد تــالش کــرد تــا جــذب عناصــر را از طریق شــاخه و 
بــرگ افزایــش داد و از بــروز عالئــم کمبــود عناصــر در گیــاه 
ــا  ــی روی برگ ه ــول غذای ــرد. پاشــیدن محل ــری ک جلوگی
ــای  ــاً اوره و کوده ــی، مخصوص ــای نیتروژن ــورد کوده در م
کامــل جامــد و کودهــای حــاوی عناصــر کم مصــرف 

معمــول اســت.
غلظــت محلــول نبایــد از حــد معینــی باالتــر رود، چــون 
ممکــن اســت موجــب ســوختگی برگ هــا شــود؛ در مــورد 
ــت  ــت. غلظ ــزار اس ــا 10 در ه ــک ت ــاز ی ــت مج اوره غلظ
ــان و...  ــم، زم ــه، رق ــه گون ــاز ب ــورد نی ــول م ــزان محل و می
بســتگی دارد. بــرای مصــرف کودهــای کامــل غلظــت 5 در 
هــزار توصیــه می شــود، البتــه بایــد بــه برچســب و توصیــه 
شــرکت ســازنده کــود توجــه کــرد. در محلول پاشــی 
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ــد در  ــود، بای ــس ش ــاًل خی ــرگ کام ــطح ب ــه س ــرای آنک ب
حــدود 0/1 تــا 1 در هــزار مویــان بــه محلــول اضافــه کــرد. 
ــرد  ــی ســریع تر از کارب ــی خیل محلول پاشــی عناصــر غذای
ــه مــواردی  عناصــر در خــاك جــذب می شــود. در ادامــه ب
از اهمیــت محلول پاشــی در درختــان مرکبــات اشــاره 

شــده اســت:
ــکیل  ــش تش ــث افزای ــار باع ــی اوره در به * محلول پاش

ــوه می شــود. ــدازه می ــز ان ــرد و نی ــوه و عملک می
* محلول پاشــی نیتــروژن و عناصــر کم مصــرف در 
درختــان پرتقــال واشــنگتن نــاول موجــب افزایــش تشــکیل 
میــوه، بریکــس، ویتامیــن ث و حجــم میــوه شــده اســت و 
تأثیــر چشــمگیری در کاهــش ریــزش میــوه داشــته اســت.

* وقتـی غلظـت نیتـرات در آب زیرزمینی بـه حد معینی 
)10 میلی گـرم در لیتـر( برسـد، مصـرف کودهـای نیتروژنه 

در خـاك آن برای سـالمتی انسـان مضـر خواهد بود.
* شـدت جـذب اوره توسـط برگ هـای مرکبـات نسـبت 
بـه سـایر منابع نیتروژنـه از قبیـل آمونیم و نیتـرات بیش تر 
اسـت. کارایـی جـذب اوره از طریـق محلول پاشـی بسـیار 

باالتـر از جـذب خاکی آن اسـت.
* در شـمال کشـور بـا توجـه بـه اینکه مصـرف کودهای 
هدررفـت  چـون  دیگـر  طـرف  از  و  باالسـت  نیتروژنـه 
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و  بـاال  بارندگـی  به علـت  عنصـر  ایـن  شست وشـوی  و 
نامناسـب بودن خـاك زیـاد اسـت، می تـوان بخـش زیـادی 
از نیـاز نیتـروژن درختـان مرکبـات را از طریـق تغذیه برگی 

تأمیـن کـرد.
* توصیـه می شـود محلول پاشـی اوره چهار بار در سـال 
در زمان هـای بحرانـی رشـد )شـروع رشـد جوانه در اسـفند 
بـه غلظت 1 درصد، گل دهی در اردیبهشـت بـه غلظت 0/5 
درصـد، تشـکیل میـوه در خـرداد بـه غلظـت 0/5 درصـد و 

رشـد میـوه در تیـر بـه غلظـت 0/5 درصد( انجام شـود.
* الزم بـه یـادآوری اسـت که میـزان محلول پاشیده شـده 
در هـر درخت حداکثر 20 لیتر اسـت. مقدار محلول پاشـی در 

هکتـار معمـوالً 5 تا 10هزار لیتـر باید در نظر گرفته شـود.
* بـه منظـور اجتناب از سـوختگی بیورت کـود اورهریال 

بایـد مقـدار بیورت کـود کمتر از 0/25 درصد باشـد.
منابع مهــم کودهای مصرفــی در روش محلول پاشــی 

بــه قــرار زیر اســت:
* کودهــای حــاوی نیتــروژن: اوره، نیتــرات کلســیم، 

نیتــرات پتاســیم، نیتــرات آمونیــم.
* کودهــای حاوی فســفر: اســید فســفریک، فســفات 

آمونیم، فســفیت پتاســیم.
* کودهــای حــاوی پتاســیم: کلریــد پتاســیم، 
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ــیم  ــفات، دی پتاس ــیم فس ــو پتاس ــیم، مون ــرات پتاس نیت
فســفات.

ــم،  ــولفات منیزی ــم: س ــاوی منیزی ــای ح * کوده
ــم. ــرات منیزی ــم، نیت ــرور منیزی کل

ــید  ــرف: اس ــر کم مص ــاوی عناص ــای ح * کوده
بوریــک، بوراکــس، نیتــرات منگنــز، نیتــرات روی، ســولفات 
ــه. مــس، ســولفات منگنــز، ســولفات روی، کودهــای کالت

خاک و موانع رشد
از مهم تریــن عوامــل اختــالل در جــذب عناصــر غذایــی 

توســط درخــت می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
زه دارشدن زمین )اشباع خاك از آب(؛	 
عدم تعادل در غلظت عناصر غذایی خاك؛	 
الیه های نفوذناپذیر؛	 
امالح محلول زیاد )شوری(؛	 
محدودیت یا خسارت به سیستم ریشه؛	 
دمای پایین خاك؛	 
اسیدیته زیاد و القای کمبود فسفر و مولیبدن؛	 
ــن، روی، 	  ــود آه ــای کمب ــاد و الق ــودن زی قلیایی ب

منگنــز، مــس، بـُـر و فســفر.
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2-3- آبیاری
2-3-1- مقدمه

آبیــاری معمــوالً یکــی از پرهزینه تریــن و وقت گیرتریــن 
عملیــات باغــداری در نواحــی خشــک و نیمه خشــک اســت. 
همچنیــن در نواحــی نیمه گرمســیرِی مرطــوب عامــل 
مهمــی در حفــظ عملکــرد و کیفیــت میــوه اســت کــه اگــر 
ــکی در  ــدت خش ــود، دوره کوتاه م ــی ش ــه آن کم توجه ب
ایــن نواحــی ســبب کاهــش کیفیــت و عملکــرد می شــود.

مطالعــات نشــان داده اســت کــه اگــر آبیــاری بــه مقــدار 
و کیفیــت الزم انجــام نشــود، هزینه هــای عملیــات کنتــرل 
آفــات و علف هــای هــرز، هــرس و کوددهــی نتایــج مطلوبی 

نخواهــد داشــت.
ــاك  ــای خ ــل دم ــی و تعدی ــر غذای آب در جــذب عناص
ــد  ــرایط رش ــود ش ــور بهب ــه منظ ــی ب ــلول های گیاه و س
و نمــو گیــاه نقــش کلیــدی دارد. رطوبــت خــاك بــر 
تهویــه، دمــا، شــوری خــاك و رشــد و ســالمت ریشــه های 
ــا  ــات ب ــان مرکب ــی، درخت ــر دارد. به طــور کل گیاهــان تأثی
ــد  ــش رش ــق کاه ــه از طری ــرف کل آب ک ــردن مص کم ک
ــا  ــوه انجــام می شــود، خــود را ب بخش هــای رویشــی و می

شــرایط کم آبــی ســازگار می کننــد.
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2-3-2- اثــرات کــم آبــی بــر رشــد و عملکــرد 
درختــان مرکبــات

درختــان جــوان مرکبــات کــه هنــوز بــه باردهــی 
نرســیده اند و بــرای باردهــی بــه رشــد رویشــی کافــی نیــاز 
دارنــد، در همــه ماه هایــی کــه شــرایط آب و هوایــی بــرای 
رشــد مهیاســت بــه آب نیــاز دارنــد و الزم اســت آبیــاری بــه 

میــزان کافــی انجــام شــود.
به طـور کلـی، آبیـاری ناکافی سـبب کاهـش وزن، حجم 
)درشـتی( و درصـد آب میـوه و افزایـش ضخامـت پوسـت 
میوه می شـود. همچنین تنش آبی سـبب افزایش اسـیدیته 
و مـواد جامـد محلـول می شـود، ولـی نسـبت مـواد جامـد 

محلـول بـه اسـیدیته را کاهـش می دهد.
ــی اســت،  ــدازه میــوه اولیــن نشــانه تنــش آب کاهــش ان
ولــی چنــدان ملمــوس نیســت. اولیــن نشــانه عینــِی تنــش 
ــدر  ــبز ک ــه س ــا ب ــگ برگ ه ــه رن ــت ک ــی اس ــی وقت آب
برمی گــردد و شــروع بــه لوله ای شــدن به ســمت روی 
بــرگ می کنــد )شــکل 2-33(. ادامــه تنــش ابتــدا ســبب 
خشــکی و شــکنندگی نــوك برگ هــا می شــود و تــا 
مــرگ کامــل آنهــا پیــش مــی رود و ســرانجام بــرگ ریــزش 
ــا  ــا و میوه ه ــب گل ه ــز به ترتی ــس از آن نی ــد. پ می کن
می ریزنــد. در ایــن شــرایط اگــر بــرای مــدت طوالنــی بــه 
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ــاًل از بیــن خواهــد رفــت. درخــت آب نرســد، درخــت کام

شکل 2-33- لوله ای شدن برگ در اثر کم آبی

ــه  ــوه ب ــد می ــف رش ــل مختل ــی در مراح ــرات کم آب اث
ــر اســت: شــرح زی

ــاس ترین  ــوه حس ــکیل می ــی و تش ــل گل ده * مراح
مراحــل رشــد میــوه نســبت بــه تنــش آبــی اســت. تنــش 
آبــی در گل دهــی مســتقیماً ســبب کاهــش تشــکیل میــوه 
ــوه  ــکیل می ــان تش ــداوم در زم ــی م ــش آب ــود. تن می ش
ــزش طبیعــی میوه هــای  ممکــن اســت ســبب تشــدید ری

کوچــک در خــرداد شــود.
ــزش  ــبب ری ــوه س ــد می ــل رش ــی در اوای ــش آب * تن
ــود. ــوه می ش ــد می ــرعت رش ــش س ــوه و کاه ــر می بیش ت
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کم آبــی مالیــم و متوســط در دو شــرایط زیــر می توانــد 
ــد: مفید باش

ــم در  ــی مالی ــش آب ــران تن ــی ای ــق جنوب 1- در مناط
مرحلــه گل القایــی ســبب تشــکیل گل هــای بیش تــر 

می شــود.
2- تنــش آبــی متوســط بــرای افزایــش کیفیــت آب میوه 
ــمالی(  ــق ش ــژه در مناط ــتان )بوی ــر تابس ــز و اواخ در پایی
ــد مفیــد باشــد؛ البتــه شــایان ذکــر اســت کــه در  می توان
ــتان(  ــر تابس ــز و اواخ ــان )پایی ــن زم ــران در ای ــمال ای ش

ــد. ــی رخ می ده ــاً بارندگ عمدت

ــرای  ــاالنه ب ــاز س ــورد نی ــدار آب م 2-3-3- مق
ــات ــاری مرکب آبی

قبــل از احــداث بــاغ بایــد از کافی بــودن آب در دســترس 
ــدول  ــور در ج ــن منظ ــرای ای ــیم. ب ــته باش ــان داش اطمین
2-8 تخمیــن کلــی مقــدار خالــص آب مــورد نیــاز ســاالنه 
یــک هکتــار بــاغ مرکبــات در مناطــق مرکبات خیــز کشــور 
بــر اســاس اطالعــات هواشناســی دهه هــای گذشــته ارائــه 
ــی  ــر معرف ــدول در زی ــن ج ــتون های ای ــت. س ــده اس ش

شــده اســت:
ــران  ــات کاری ای ــش گانه مرکب ــق ش ــتون اول: مناط س
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ــر  ــق در زی ــک از مناط ــر ی ــه ه ــوط ب ــهرهای مرب ــه ش ک
ــده اســت. ــه ش جــدول ارائ

ــدون  ــدار آب ب ــاری، مق ــص آبی ــاز خال ــتون دوم: نی س
ــه  ــت؛ ب ــاری اس ــتم آبی ــات آب در سیس ــن تلف درنظرگرفت
ــه  ــاج ب ــر ت ــه در زی ــت ک ــی اس ــدار آب ــر، مق ــارت دیگ عب

درختــان تحویــل می شــود.
سـتون سـوم و چهـارم: در ایـن جـدول نیـاز ناخالـص و 
دبـی موجـوِد مـورد نیـاز براسـاس راندمـان آبیـاری 80 
0/8( تعییـن شـد. راندمـان آبیـاری بـه نـوع  درصـد )یـا 
سیسـتم آبیـاری )قطره ای، ثقلـی و...( و نیز کیفیت مدیریت 
و بهره بـرداری از سیسـتم آبیـاری بسـتگی دارد. بدیـن معنا 
کـه بـرای مثـال راندمـان آبیـاری در سیسـتم قطـره ای در 
حـد بیـش از 95 درصـد هـم قابل دسـتیابی اسـت، ولی اگر 
مدیریـت و بهره بـرداری از سیسـتم ضعیف باشـد و بخشـی 
از آب در اثـر پارگـی لوله هـا، بـاز یـا بسـته بودن نامناسـب 
شـیرها و امثـال آن هـدر رود، مشـخص اسـت کـه راندمـان 
آبیـاری کم تـر می شـود. بنابرایـن در عمل چنانچـه با توجه 
بـه نـوع سیسـتم و مدیریـت آن راندمـان آبیـاری مقـدار 
دیگـری باشـد، می تـوان بـا تقسـیم نیـاز خالص آبیـاری بر 
راندمـان آبیاری )بر حسـب اعشـار( نیـاز ناخالـص آبیاری را 

کرد. تعییـن 
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یادآوری
نیــاز آبیــاری درختــان رابطــه مســتقیمی بــا ســن آنهــا 
دارد. مقادیــر منــدرج در جــدول 2-8 مربــوط بــه درختــان 
بالــغ اســت کــه بــه حداکثــر رشــد تــاج رســیده اند )بیــش 
ــرای تعییــن نیــاز آبیــاری درختــان کم تــر  از 20 ســاله(. ب
از 20 ســال بایســتی مقــدار به دســت آمده در جــدول 
ــدول  ــت )ج ــن درخ ــه س ــوط ب ــب مرب ــور را در ضری مذک

2-9( ضــرب کــرد.
توضیح جدول 8-2

بـه  ** شـهرها و اسـتان های مناطـق مرکبات خیـز شـش گانه 

شـرح زیر اسـت:
منطقـه 1 شـمال: گیـان و غـرب مازنـدران )رامسـر، تنکابـن، 

چالـوس و نوشـهر(؛
و  بابلسـر  فریدونکنـار،  محمودآبـاد،  نـور،  شـمال:   2 منطقـه 

سـوادکوه؛
منطقـه 3 شـمال: قائم شـهر، سـاری، جویبـار، آمل، بابـل و نکا، 

گلوگاه، گلسـتان؛ به شـهر، 
منطقه 1 جنوب: فارس )شـیراز، ممسـنی، اسـتهبانات، فیروزآباد، 

کازرون(، بافـت )کرمان(، کهکیلویه و بویر احمد، بوشـهر؛
منطقـه 2 جنـوب: فـارس )جهـرم، داراب، الر، المـرد، نی ریـز، 
فسـا، قیروکارزین، جویـم و بنارویـه(، کرمان )کرمـان، جیرفت، بم، 
شـهداد، فاریاب، منوجـان و ارزوئیه(، هرمـزگان )بندرعباس، رودان، 

حاجی آبـاد، بسـتک، بندرلنگه(، یـزد )طبس(، خوزسـتان؛
منطقـه 3 جنـوب: رودبـار و کهنوج )کرمـان(، میناب و جاسـک 

)هرمزگان(، سیسـتان و بلوچسـتان.
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ستون
1

2
3

4

گروه های مناطق**
ص آبیاری

نیاز خال
ب(

)مترمکع
ص آبیاری

نیاز ناخال
ب(

)مترمکع
دبی مورد نیاز*
)لیتر بر ثانیه(

منطقه 1 شمال
1200-1800

1500-2250
0/112-0/168

منطقه 2 شمال
1800-2500

2250-3125
0/168-0/195

منطقه 3 شمال
2500-3400

3125-4250
0/195-0/244

منطقه 1 جنوب
7000-9000

8750-11250
0/342-0/440

منطقه 2 جنوب
9000-11000

11250-13750
0/440-0/520

منطقه 3 جنوب
11000-13000

13750-16250
0/520-0/595 ف

ک هکتار باغ مرکبات در مناطق مختل
جدول 2-8- مقدار آب مورد نیاز ساالنه ی
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جدول 2-9- ضریب کاهش برای منظورکردن سن درختان در 
محاسبه نیاز آبی

بیش از 20 
سال

16-20
سال

 11-15
سال

 6-10
سال

کمتر از 
5 سال

10/90/70/50/3

2-3-4- فصل آبیاری مرکبات
براســاس اطالعــات هواشناســی دهه هــای گذشــته، 

ــد: ــاز دارن ــاری نی ــه آبی ــر ب ــای زی ــات در ماه ه مرکب
مناطــق شــمالی: فروردیــن تــا اوایــل آبــان بــه آبیــاری 

نیــاز اســت.
مناطــق جنوبــی: معمــوالً بــه اســتثنای دو تــا ســه مــاه 
پربــارش از ســال، در بقیــه ماه هــا بــه آبیــاری نیــاز اســت.

2-3-5- برنامه ریزی برای آبیاری باغ
ــه ایــن معنــی اســت کــه  ــرای آبیــاری ب ــزی ب برنامه ری
ــدار  ــت آب داد )مق ــه درخ ــد ب ــدر بای ــاری چق ــر آبی در ه
ــان  ــرد )زم ــاری ک ــد آبی ــی بای ــه روزهای ــا چ ــاری( ی آبی
آبیــاری(. بــرای ایــن کار روش هــای مختلفــی هســت کــه 
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ــزات  ــه تجهی ــه دسترســی ب انتخــاب مناســب ترین روش ب
و دانــش و مهــارت باغــدار بــرای کار بــا آنهــا بســتگی دارد.

مقــدار آب به کاررفتــه در هــر آبیــاری بایــد بــه میزانــی 
باشــد کــه: 1. نیــاز آبــی گیــاه را بــراورده ســازد، 2. هدررفت 
ــق ریشــه دوانی  ــر از عم ــی )فرات ــوذ عمق آب به صــورت نف
مؤثــر درختــان( و روانــاب ســطحی ناچیــز باشــد. البتــه در 
ــش تدریجــی شــوری خــاك  ــال افزای ــه احتم ــی ک باغ های
هســت، الزم اســت یــک یــا چنــد بــار در ســال، برحســب 
ــاه را آبیــاری  ــی گی ــاز آب ــی بیــش از نی ــا حجــم آب ــاز، ب نی
کــرد تــا نمک هــا از ناحیــه ریشــه شســته و خــارج شــوند.

2-3-5-1- مقدار آبیاری
یکــی از روش هــای ســاده و کاربــردی تعییــن مقــدار و 
ــر از تشــتک و  ــات تبخی ــاری، اســتفاده از اطالع ــان آبی زم
میلــه اندازه گیــِر عمــق خیس شــدگی اســت کــه مراحلــش 

بــه شــرح زیــر اســت:
)WHC( 1. تعیین ظرفیت نگهداری آب در خاک

ظرفیــت نگهــداری آب در خــاك یعنــی حداکثــر مقــدار 
آبــی کــه در منطقــه ریشــه جــا می شــود و آبیــاری بیش تــر 
ــداری  ــت نگه ــود. ظرفی ــت آب می ش ــبب هدررف از آن، س
ــان  ــاك بی ــر خ ــک مت ــر آب در ی ــب میلی مت ــر حس آب ب
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می شــود. قاعــده کلــی ایــن اســت کــه ظرفیــت نگهــداری 
ــه  ــنگین بافت ب ــط و س ــبک، متوس ــای س آب در خاك ه
ــق  ــر از عم ــر مت ــر در ه ــب 60، 120 و 180 میلی مت ترتی
خــاك اســت، یعنــی مثــاًل در یــک متــر از عمــق خــاك بــا 

ــرد. ــای می گی ــر آب ج ــط، 120 میلی مت ــت متوس باف
2. تعییــن حجــم آب الزم بــرای آبیــاری یــک درخت 

)Vw :ــر ــب لیت )بر حس
Vw = (WHC × Dr × MAD × Aw) / e (1)

که در آن 
Dr = عمق مؤثر ریشه )بر حسب متر(، 

ــاك )0/4  ــت خ ــاز رطوب ــه مج ــر تخلی MAD = حداکث

ــا 0/5(،  ت
Aw = مســاحت خیس شــده خــاك ســایه انداز هــر 

ــع(، ــب مترمرب ــر حس ــاری )ب ــط روش آبی ــت توس درخ
E = راندمــان آبیــاری )به صــورت اعشــاری( کــه مربــوط 
ــره ای  ــاری قط ــان در آبی ــت. راندم ــاری اس ــه روش آبی ب

ممکــن اســت بیــش از 0/9 باشــد.
ــش دارای  ــه خاک ــیم ک ــته باش ــی داش ــر باغ ــال: اگ مث
 5 درخــت  هــر  خیس شــده  ســطح  متوســط،  بافــت 
مترمربــع و عمــق مؤثــر ریشــه 0/6 متــر باشــد، حجــم آب 
ــی 0/5 و  ــاز رطوبت ــه مج ــاب تخلی ــا احتس ــاری ب الزم آبی



169 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

ــا: ــت ب ــر اس ــد براب ــاری 90 درص ــان آبی راندم
200 لیتر = 0/9 / )5 × 0/6 ×120 × 0/5(   

یادآوری 1
حجــم آب محاسبه شــده بــه شــرح بــاال در واقــع 
ــا ایــن فــرض اســت  ــا ب مقــدار حداکثــر ظرفیــت اســت، ی
ــی  ــا بارندگ ــاری ی ــا آبی ــور ب ــت مذک ــه بخشــی از ظرفی ک
روزهــای قبــل پــر نشــده باشــد. بنابرایــن اگــر بخشــی پــر 
شــده باشــد، مقــدار الزم آبیــاری همــان مقــدار باقی مانــده 

ــدار پرنشــده( اســت. )مق
3. تصحیح یا تعدیل حجم آب محاسبه شده

معمــوالً تعییــن هریــک از اجــزای رابطــه ارائه شــده در 
ــا خطــا  بنــد 2، بویــژه ظرفیــت نگهــداری آب در خــاك، ب
همــراه اســت. بنابرایــن بایــد بــرای هــر بــار آبیــاری بدانیــم 
چــه مقــدار از ظرفیــت خــاك پــر شــده و چــه مقــدار خالی 
اســت و بایــد پــر شــود. بــرای ایــن منظــور، حجــم آب الزم 
در اولیــن آبیــاری را بــر اســاس روش بــاال )بنــد 2( تعییــن 
ــر  ــه حداکث ــه آب ب ــاعت ک ــد س ــس از چن ــم. پ می کنی
عمــق نفــوذ خــود در خــاك رســید، بــا فروبــردن یــک میله 
ــر در خــاك،  ــا 6 میلی مت ــه قطــر 4 ت ــز ب ــوالدی نوك تی ف
عمــق نفــوذ آب در خــاك را انــدازه می گیریــم. اگــر میــزان 
ــرار  ــر ریشــه ها ق ــه اکث ــود ک ــی ب ــش از عمق ــوذ آب بی نف
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ــر  ــاری را کم ت ــدار آبی ــدی مق ــاری بع ــد در آبی ــد، بای دارن
ــر مصــرف  ــت بهت ــل انتخــاب کــرد. به منظــور مدیری از قب
ــل در  ــن عم ــود ای ــه می ش ــا توصی ــش هزینه ه آب و کاه
آبیاری هــای بعــدی یــا دســت کم پــس از هــر دو یــا ســه 
ــار آبیــاری انجــام شــود و در هــر مرحلــه مقــدار آبیــاری  ب

تصحیــح و بهینــه شــود.
یادآوری 2

بــرای اطمینــان از تأمیــن نیــاز آبــی درخــت، عــالوه بــر 
ــاال گفتــه شــد، الزم اســت بدانیــم کــه در هــر  آنچــه در ب
ــر و  ــده )تبخی ــزان آب مصرف ش ــتی می ــاری بایس ــار آبی ب
ــه  ــر فاصل ــی اگ ــران شــود. یعن ــل جب ــای قب ــرق( روزه تع
دو آبیــاری ســه روز بــود، بایــد جمــع تبخیــر و تعــرق ایــن 
ــه آب  ــم روزان ــراورد حج ــرای ب ــود. ب ــران ش ــه روز جب س
مصرف شــده )WU، برحســب لیتــر( می تــوان از اطالعــات 

تشــتک تبخیــر و رابطــه زیــر ســود بــرد:
WU =0.7 × Ep × Kc × Aw (2)

کــه در اینجــا Ep مقــدار روزانــه تبخیــر از تشــتک 
)برحســب میلی متــر( و Kc ضریــب گیاهــی اســت. ضریــب 
ــرای  ــمال 0/75 و ب ــق ش ــرای مناط ــوان ب ــی را می ت گیاه
ــای بهمــن  ــوب کشــور در ماه ه ــز جن مناطــق مرکبات خی
و اســفند 0/75، فروردیــن 0/72، اردبیهشــت 0/71 و خرداد 
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ــاحت  ــن Aw مس ــت. همچنی ــر گرف ــان 0/7 در نظ ــا آب ت
ــط روش  ــت توس ــر درخ ــایه انداز ه ــاك س ــده خ خیس ش

آبیــاری )بــر حســب مترمربــع( اســت.

2-3-5-2- دور آبیاری
ــه  ــرهم ب ــاری پشت س ــه دو آبی ــا فاصل ــاری ی دور آبی
روش آبیــاری، شــرایط آب و هوایــی، خــاك و دسترســی بــه 
آب بســتگی دارد. یکــی از مزایــای آبیــاری قطــره ای، امکان 
ــد  ــا در ح ــه آبیاری ه ــردن فاصل ــدد و کم ک ــاری متع آبی
روزانــه اســت؛ ولــی در روش ســطحی )یــا ثقلــی( و شــلنگی 

ــدارد. معمــوالً امــکان آبیاری هــای متعــدد وجــود ن
* دور آبیــاری در مناطــق جنوبــی در فصــول گــرم ســال 
ــر 10  ــتان ه ــز و زمس ــول پایی ــه و در فص ــورت روزان به ص

تــا 15 روز اســت.
* در مناطــق شــمالی بــا اســتفاده از روش آبیــاری 
ــه  ــا س ــر دو ی ــرم ه ــای گ ــت در ماه ه ــر اس ــره ای بهت قط

روز یک بــار آبیــاری کــرد.
* ظرفیــت نگهــداری آب در خاك هایــی کــه دارای 
بافــت ســنگین تر هســتند، بیش تــر اســت؛ ازایــن رو 
می تــوان در ایــن خاك هــا آبیاری هــا را بــا فواصــل 
بیش تــر انجــام داد. برعکــس، خاك هــای ســبک بافت 
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ــا  ــد ب ــد و بای ــت خــود را از دســت می دهن ســریع تر رطوب
ــوند. ــاری ش ــر آبی ــل کوتاه ت فواص

از مناطــق، دسترســی بــه آب بــرای  * در بعضــی 
باغــداران بــر اســاس حقابــه و در دوره ای چنــدروزه اســت. 
ازایــن رو برنامــه آبیــاری بناچــار تابــع شــرایط حقابه اســت.

* در باغ هایــی کــه بــا شــلنگ و روش ســطحی آبیــاری 
ــل  ــا فواص ــا را ب ــوان آبیاری ه ــوالً نمی ت ــوند، معم می ش
کــم )تقریبــاً کم تــر از پنــج روز( انجــام داد، ولــی بایــد بــه 
ــد  ــا نبای ــه آبیاری ه ــش فاصل ــا افزای ــه ب ــت ک ــر داش خاط
ــر و تعــرق  ــران تبخی ــر اســاس جب ــاری را ب ــدار آب آبی مق
بــراوردی تعییــن کــرد، زیــرا بــا ایــن روش مقــدار آبیــاری 
زیــاد تعییــن می شــود و بخشــی از آب داده شــده بــه خــاك 
از عمــق ریشــه خــارج می شــود و بــه هــدر مــی رود. در این 
شــرایط، مقــدار آبیــاری بایــد بــر اســاس ظرفیــت نگهــداری 

آب در خــاك تعییــن شــود.

2-3-5-3- مدت هر بار آبیاری
ــداد  ــب تع ــر حس ــاری )T، ب ــار آبی ــر ب ــان ه ــدت زم م

ــود: ــن می ش ــر تعیی ــه زی ــا رابط ــاعت در روز( ب س

  )3(
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ــر(،  ــت )لیت ــک درخ ــه ی ــی روزان ــاز آب ــه DWU، نی ک
بــه  آبیــاری  دور  بــر   )2( رابطــه  در   WU تقســیم  از 
دســت می آیــد. همچنیــن N تعــداد قطره چکان هــای 
ــر  ــی قطره چــکان ب ــر درخــت و q دب ــرای ه نصب شــده ب

ــت. ــاعت اس ــر س ــر ب ــب لیت حس

2-3-6- روش های آبیاری
آبیــاری ســطحی )یــا ثقلــی(، آبیــاری شــلنگی و آبیــاری 
قطــره ای روش هــای معمــول در آبیــاری باغ هــای مرکبــات 

محســوب می شــوند.

2-3-6-1- آبیاری سطحی )ثقلی(
در باغ هــای مرکبــات، از بیــن روش هــای آبیــاری 
متداول ترنــد. فارویــی  و  َکرتــی  روش هــای  ســطحی، 

ــا  ــت ب ــد درخ ــا چن ــک ی ــوالً ی ــی معم * در روش کرت
ــام  ــه ن ــر ب ــدود 0/5 مت ــاع ح ــا ارتف ــی ب ــته های خاک پش
کــرت محصــور می شــوند و بــا ایــن کار آب در آنهــا فرصــت 

ــرد. ــرار می گی ــه ها ق ــار ریش ــد و در اختی ــوذ می یاب نف
* روش فارویــی بــه دو شــکل انجــام می شــود: در شــکل 
ــیار  ــا ش ــارو ی ــک ف ــت ی ــف درخ ــر دو ردی ــط ه اول، وس
ایجــاد می شــود و هــر فــارو، دو ردیــف مجــاور از درختــان 
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ــی در  ــاری فاروی ــکل از آبی ــن ش ــد. ای ــاری می کن را آبی
ــدی  ــا تاح ــه ردیف ه ــه فاصل ــود ک ــرا می ش ــی اج باغ های
کــم اســت و بافــت خــاك ســنگین اســت. در شــکل دوم، 
دو فــارو در دو ســمت ردیــف درختــان بــا فاصلــه کافــی از 

تنــه وجــود دارد.
عیـب بـزرگ روش های آبیاری سـطحی، تلفـات زیاد آب 
و احتمال خیس شـدن طوقـه درختان و بـروز بیماری گموز 
اسـت. راندمـان آبیاری در آبیـاری سـطحی در بعضی مواقع 
تـا یـک سـوم آبیـاری قطـره ای اسـت، یعنـی تـا سـه برابـر 
آبیـاری قطـره ای آب مصـرف می شـود؛ بـه عبـارت دیگـر، 
بـا همـان مقـدار آبـی کـه بـرای آبیـاری سـطحی یـک باغ 
بـه  باغـی  قطـره ای می تـوان  بـا روش  مصـرف می شـود، 
مسـاحت سـه برابـر آن را آبیـاری کـرد. امـروزه بـا توجه به 
کمبود آب مناسـب برای مصارف کشـاورزی در کشـورهایی 
نظیـر ایران، اسـتفاده از آبیاری سـطحی جـز در موارد خاص 

توصیـه نمی شـود.

2-3-6-2- آبیاری شلنگی
در باغ هــای کوچــک بعضــی از باغــداران از شــلنگ 
بــرای آبیــاری اســتفاده می کننــد. در ایــن روش، آب 
ــاك  ــر خ ــت در زی ــورت ثاب ــاً به ص ــه عمدت ــه ای ک ــا لول ب



175 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

مســتقر اســت، از منبــع بــه چنــد نقطــه مناســب در 
ــل  ــیر وص ــه ش ــاط ب ــود و در آن نق ــل می ش ــاغ منتق ب
ــه  ــاغ، شــلنگی ب ــرای آبیــاری هــر قســمت از ب می شــود. ب
ــن شــیر وصــل می شــود و  ــه نزدیک تری طــول مناســب ب
ــرای قســمت های دیگــر نیــز از همــان شــلنگ اســتفاده  ب
ــد و  ــن روش )خری ــه ای ــه اولی ــن رو، هزین ــود. ازای می ش
ــر از آبیــاری  ــه، شــلنگ، شــیر و اتصــاالت( کم ت نصــب لول
بارانــی و قطــره ای اســت؛ ولــی روشــن اســت کــه بــرای هــر 
بــار آبیــاری بــه نیــروی انســانی بیش تــری نیــاز اســت. در 
ــاری  ــد، دور آبی ــه خــاك ســبک )شــنی( دارن ــی ک باغ های
بایــد کوتاه تــر باشــد و چــون در آبیــاری شــلنگی )به دلیــل 
زمان بربــودن هــر بــار آبیــاری( در باغ هــای بــزرگ و حتــی 
ــن  ــرد، ای ــاری ک ــاه آبی ــه کوت ــا فاصل ــوان ب متوســط نمی ت
ــی نیــز به دلیــل  ــردی نیســت. در مناطــق جنوب روش کارب
باالبــودن تبخیــر و تعــرق روزانــه و کوتاه بــودن دور آبیــاری، 

ــی نیســت. ــن روش اجرای ای

2-3-6-3- روش های آبیاری قطره ای
در روش هــای آبیــاری قطــره ای آب بــه مقــدار کــم ولــی 
بــه دفعــات بیش تــر بــه گیــاه داده می شــود. در ایــن روش، 
برخــالف روش هــای ثقلــی )ماننــد غرقابــی، شــیاری و...( و 
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ــاغ خیــس نمی شــود؛ بلکــه فقــط  ــی، تمــام ســطح ب باران
بخشــی از مســاحت ســایه انداز درختــان خیــس می شــود. 
ــای  ــا روش ه ــه ب ــری در مقایس ــل آب کم ت ــن دلی به همی
ــاغ  ــرز در ب ــای ه ــد علف ه ــود و رش ــر مصــرف می ش دیگ
ــه از  ــی ک ــوع روش های ــه مجم ــوالً ب ــد. اص ــش می یاب کاه
انــواع میکروجــت، مه پــاش، ُخردآبپــاش، قطره چــکان 
ــد.  ــرو می گوین ــاری میک ــود، آبی ــتفاده می ش ــر اس و بابلِ
در بعضــی نوشــته ها از اصطــالح »آبیــاری قطــره ای« 
تحــت  سیســتم های  در  اســت.  شــده  اســتفاده  نیــز 
ــکان  ــاً از قطره چ ــور عموم ــات کش ــای مرکب ــار باغ ه فش
اســتفاده شــده اســت. ازایــن رو، ایــن روش معرفــی و نــکات 

ــود. ــریح می ش ــی آن تش ــرداری و مدیریت بهره ب
سیســتم آبیــاری قطــره ای دارای اجــزا یــا قســمت های 
مختلفــی اســت کــه هریــک از آنهــا وظیفــه خاصــی دارنــد. 
ایــن اجــزا در یــک سیســتم متعــارف به ترتیــب عبارت انــد 
از: منبــع آب، موتــور و پمــپ، صافی هــا و تانــک کــود، لولــه 
اصلــی، لوله هــای نیمه اصلــی، لوله هــای توزیع کننــده، 

ــا. ــده و خروجی ه ــای آب لوله ه

2-3-6-3-1- تصفیه آب آبیاری
اهمیــت تصفیــه در سیســتم آبیــاری قطــره ای بــه 
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قلــب سیســتم  را  آن  بســیاری  اســت کــه  انــدازه ای 
می داننــد. بنابرایــن بایــد هــم در انتخــاب صافی هــا و هــم 
ــا توجــه  ــع( آنه ــح و بموق ــردن صحی ــداری )تمیزک در نگه

ــت. ــی داش کاف
قســمت تصفیــه درســت بعــد از پمــپ قــرار دارد و 
وظیفــه اش جلوگیــری از ورود ذرات، مــواد و موجــودات ریز 
و درشــت موجــود در آب اســت. ذرات و مــواد ریــز و درشــت 
عبارت انــد از: ذرات خــاك ماننــد ماســه و الی و رس، مــواد 
آلــی از قبیــل بقایــای گیاهــی و حیوانــی )جلبک هــا، 
الروهــا و...( و مــواد شــیمیایی مثــل رســوب آهــن توســط 
باکتری هــای آهن دوســت و رســوب کربنــات کلســیم و... .

ــود،  ــتفاده می ش ــاری اس ــرای آبی ــه ب ــی ک در آب های
ــن  ــه ای ــد. ب ــود دارن ــده وج ــودات زن ــواع ذرات و موج ان
ــف  ــوع مختل ــد ن ــای ته نشــینی و چن ــل، از حوضچه ه دلی
از صافی هــا )معمــوالً دورانــی، شــنی و تــوری( در سیســتم 
ــان  ــر کدامش ــه ه ــود ک ــتفاده می ش ــره ای اس ــاری قط آبی
فقــط قادرنــد مــواد یــا ذرات خاصــی را از آب جــدا کننــد.

2-3-6-3-1-1- صافی دورانی
صافی هــای دورانــی یــا ســیکلون )شــکل 2-34 راســت( 
بــرای جداســازی ماســه یــا ذراتــی کــه وزن مخصــوص آنهــا 



178

ــوع  ــن ن ــن ای ــه کار مــی رود. بنابرای ــر از آب اســت ب بیش ت
صافــی نمی توانــد جلــوی ورود مــواد آلــی معلــق در آب را 
بگیــرد. حرکــت دورانــی و ســریع آب در ایــن صافــی باعــث 
ــنگین تر  ــروج آب از آن، ذراِت س ــل از خ ــه قب ــود ک می ش
از آب )مثــل ماســه( در مخزنــی کــه در پاییــن صافــی قــرار 
دارد، ته نشــین شــود. هیچیــک از صافی هــا غیــر از صافــی 
ــادی  ــر زی ــه مقادی ــی ک ــه آب های ــه تصفی ــادر ب ــی ق دوران

ماســه دارنــد، نیســت.

2-3-6-3-1-2- صافی توری
ایــن صافی بــرای جلوگیــری از ورود ذرات آلــی و غیرآلی 
ــی  ــد از صاف ــی بع ــن صاف ــی رود. ای ــه کار م ــه سیســتم ب ب
شــنی و قبــل از آنکــه آب وارد لولــه اصلــی شــود، به عنــوان 
ــن  ــود ای ــورت وج ــود. در ص ــب می ش ــل نص ــی مکم صاف
ــاد  ــکلی ایج ــر مش ــای دیگ ــر در کار صافی ه ــی، اگ صاف
ــوند. در  ــاری ش ــتم آبی ــد وارد سیس ــود، ذرات نمی توانن ش
ایــن نــوع صافــی، صفحــات تــوری )معمــوالً از جنــس فوالد 
ــه مشــبک پالســتیکی چســبانده  ــه دور دو لول ضدزنــگ( ب
شــده اســت. آب از صفحــات تــوری عبــور می کنــد و 
ــد و وارد سیســتم نمی شــود  ــی می مان ــا باق ذرات روی آنه

)شــکل 2-34 چــپ(.
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شکل 2-34- صافی های دورانی )راست(، و توری )چپ(

2-3-6-3-1-3- صافی شنی
ــا  ــن ی ــه ای از ش ــه در آن الی ــت ک ــزی اس ــی فل مخزن
ــری از ورود  ــرای جلوگی ــی ب ــن صاف ــود دارد. ای ــه وج ماس
ــه کار مــی رود. در مراحــل  ــا معدنــی معلــق ب مــواد آلــی ی
ــه  ــه ذرات ماس ــق ب ــی، ذرات معل ــن صاف ــور آب از ای عب
ــود. در  ــدا می ش ــی می چســبد و از آب ج ــود در صاف موج
هنــگام تصفیــه، جریــان آب از قســمت بــاالی الیه شــن وارد 
ــن  ــمت پایی ــل آن از قس ــور از داخ ــس از عب ــود و پ می ش
خــارج می شــود )شــکل باالیــی 2-35(. ایــن صافی هــا در 

ــد. ــرون مؤثرن ــر از 20 میک ــازی ذرات بزرگ ت جداس
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شکل 2-35- صافی شنی در حالت کار )باال( و در حالت 
شست وشوی معکوس

2-3-6-3-1-4- صافی دیسکی
ــه پالســتیکی مســطح  ــک ســری حلق ــی از ی ــن صاف ای
شــبیه صفحــات فشــرده )ســی دی( ســاخته شــده اســت 
کــه روی همدیگــر به صــورت فشــرده ســوار شــده اند. 
هریــک از حلقه هــا دارای شــیارهای شــعاعی متعــدد 
هســتند. مجموعــه ایــن حلقه هــا درون یــک ســیلندر 
ــد کــه دارای ورودی و خروجــی  ــرار می گیرن پلی اتیلنــی ق
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اســت )شــکل 2-36(. ایــن صافی هــا، بســته بــه نوعشــان، 
ــرون هســتند. ــا 400 میک ــه ذرات 75 ت ــه تصفی ــادر ب ق

شکل 2-36- صافی دیسکی نصب شده )باال( و
 نحوه کار در وضعیت تصفیه و شست وشوی خودکار )پایین(

وضعیت شست و شو خودکار
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2-3-6-3-1-5- حوضچه های ته نشینی ذرات
آب هایــی کــه از رودخانه هــا، نهرهــای خاکــی یــا 
ــر  ــوالً مقادی ــوند، معم ــن می ش ــاری تأمی ــای آبی کانال ه
ــه  ــدون تصفی ــر ب ــه اگ ــد ک ــه و گل والی دارن ــادی ماس زی
وارد  ته نشــینی(  حوضچه هــای  کمــک  )بــه  اولیــه 
ــوند.  ــته ش ــد شس ــاً بای ــا مرتب ــوند، صافی ه ــا ش صافی ه
ــه  ــرانجام ب ــت، س ــر نیس ــاًل امکان پذی ــن کار عم ــون ای چ

می شــود. ختــم  قطره چکان هــا  زیــاد  گرفتگــی 
ــند،  ــزرگ باش ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــا بای * حوضچه ه
ــدری کــم شــود کــه مــدت  به طوری کــه ســرعت آب به ق
عبــور آب از ورودی حوضچــه بــه ورودی سیســتم قطــره ای 

حداقــل 15 دقیقــه طــول بکشــد.
ــند و  ــک باش ــد و باری ــبتاً بلن ــد نس ــا بای * حوضچه ه
کــف و دیواره هــای آن بایــد پوشــش دار باشــد تــا گیاهــان 
ــز  ــا نی ــن جلبک ه ــد. همچنی ــد کنن ــا رش ــد در آنج نتوانن

ــرل شــوند.  ــد کنت بای
  2-3-6-3-2- نحوه شست وشوی صافی ها

* صافــی دورانــی: کافــی اســت وقتــی پمــپ خامــوش 
اســت، درپــوش مخــزن زیریــن صافــی را بــاز کنیــد و ذرات 

ــد. ــارج کنی ــده را خ ته نشین ش
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* صافــی تــوری: وقتــی پمــپ خامــوش اســت، 
ــم و  ــارج می کنی ــزی خ ــتوانه فل ــبک را از اس ــه مش صفح
ــز  ــرس پالســتیکی و آب، ســطح صفحــه را تمی ــک ب ــا ی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــو وقت ــان تر شست وش ــم. روش آس می کنی
ــرای ایــن کار، شــیر تخلیــه را کــه  پمــپ روشــن اســت؛ ب
در قاعــده اســتوانه ایــن صافــی قــرار دارد، بــاز می کنیــم و 

ــم. ــی آن را می بندی ــیر خروج ش
* صافــی شــنی: ایــن صافــی بــا شست وشــوی معکوس 
ــن کار،  ــرای ای ــِن 2-35(. ب ــکل زیری ــود )ش ــز می ش تمی
شــیرهای مربــوط بــه ایــن صافــی را کــه در زمــان آبیــاری 
بســته هســتند، بــاز می کنیــم و برعکــس، شــیرهای بــاز را 
می بندیــم و بدیــن ترتیــب اجــازه می دهیــم آب از پاییــن 
مخــزن صافــی بــه بــاال جریــان یابــد و از لولــه تخلیــه بــه 

بیــرون بریــزد.
* صافــی دیســکی: بــرای شست وشــو الزم اســت پمپ 
ــچ مخصــوص  ــوش و پی ــردن درپ ــا بازک ــوش باشــد. ب خام
ــه  ــز کــرد. البت ــوان آن هــا را شســت و تمی حلقه هــا، می ت
ــده اند  ــی ش ــوری طراح ــا ط ــن صافی ه ــر ای ــواع گران ت ان
ــور  ــد به ط ــز می توانن ــپ نی ــن پم ــت روش ــه در وضعی ک

خــودکار تمیــز شــوند )شــکل چــپ 36-2(.
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ــه  ــاز ب ــا نی ــم صافی ه ــه بدانی 2-3-6-3-3- چگون
ــد؟ ــو دارن شست وش

اصــوالً در ورودی و خروجــی هــر صافــی فشارســنج نصب 
ــمت  ــن قس ــار بی ــالف فش ــه اخت ــان ک ــر زم ــود. ه می ش
ــر از  ــر بیش ت ــا 4/2 مت ــا 3/5 ت ورودی و خروجــی صافی ه
اختــالف فشــار در حالــت معمولــی باشــد )کــه صافــی تمیز 

اســت(، یعنــی صافــی بایــد شست وشــو شــود.

2-3-6-3-4- پخــش کــود از طریــق سیســتم 
آبیــاری قطــره ای )کودآبیــاری(

کــود  تزریــق  پمپ هــای  و  ونتــوری  کــود،  تانــک 
تجهیــزات متــداول بــرای ایــن کار هســتند. در اســتفاده از 
ایــن روش بایــد اطالعــات کافــی داشــته باشــید و بــه نــوع 

ــد. ــه کنی ــاری توج ــتم آبی ــر سیس ــرات آن ب ــود و اث ک
نیتــروژن: غلظت هــای کــم )4 تــا 100 پی پــی ام( 
ســولفات آمونیــم، نیتــرات آمونیــم و اوره بــدون هیــچ 
ــر آب و سیســتم آبیــاری اســتفاده شــده اســت. خطــری ب

پتاســیم: کلــرور پتاســیم و نیتــرات پتاســیم را می تــوان 
در کودآبیــاری بــا سیســتم آبیــاری قطــره ای اســتفاده کرد.

ــا  ــزا و ب ــورت مج ــفره به ص ــود فس ــوالً ک ــفر: معم فس
روشــی غیــر از کودآبیــاری اســتفاده می شــود؛ البتــه 
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اســتفاده از اســید فســفریک بــرای کودآبیــاری در سیســتم 
قطــره ای موفقیت آمیــز اســت.

و...  مــس  آهــن،  روی،  منگنــز،  ریزمغذی هــا: 
طریــق  از  محلــول  نمک هــای  به صــورت  می تواننــد 
سیســتم آبیــاری قطــره ای داده شــوند. البتــه بــرای 
جلوگیــری از برهم کنــش شــیمیایی و ایجــاد رســوبات 
در قطره چکان هــا، بایــد هرکــدام از ایــن ریزمغذی هــا 
به صــورت جــدا از هــم و جــدا از ســایر کودهــا )نیتــروژن، 
ــوند.  ــتفاده ش ــره ای اس ــتم قط ــفر( در سیس ــم و فس پتاس
ســالم بودن  از  بایــد  کودآبیــاری  عملیــات  از  قبــل 
قطره چکان هــا و شــیرآالت، پاره نبــودن لوله هــا و بــاز 
ــرد.  ــل ک ــان حاص ــیرها اطمین ــت ش ــته بودن درس ــا بس ی
تزریــق کــود بــه سیســتم بایــد نیــم ســاعت بعــد از شــروع 
آبیــاری آغــاز شــود. همچنیــن بــرای شست وشــوی کامــل 
لوله هــا و تجهیــزات و جلوگیــری از گرفتگــی حتمــاً بایــد 
حداقــل یــک ســاعت بعــد از پایــان تزریــق کــود، آبیــاری 

ــد. ــه یاب ادام

2-3-6-3-5- ترکیب شبکه لوله ها
ــا  ــپ و صافی ه ــد از پم ــه بع ــن لول ــی: اولی ــه اصل لول
اســت. قطــر ایــن لولــه از ســایر لوله هــا بزرگ تــر اســت و 
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آب را بــه لوله هــای نیمه اصلــی می رســاند.
لولــه نیمه اصلــی: در باغ هــای بــزرگ یــا نســبتاً 
بــزرگ، بایــد بــاغ را بــه دو یــا چنــد واحــد آبیــاری تقســیم 
کــرد و واحدهــا را در زمان هــای مجــزا آبیــاری کــرد. 
وظیفــه تقســیم آب از لولــه اصلــی بیــن واحدهــای آبیــاری 

به عهــده لوله هــای نیمه اصلــی اســت.
ــاری  ــد آبی ــر واح ــد(: ه ــده )منیفل ــه توزیع کنن لول
شــامل دو یــا چنــد قطعــه کوچــک از بــاغ اســت کــه هــر 
ــد.  ــت می کنن ــده آب دریاف ــه توزیع کنن ــک لول ــدام از ی ک
ایــن لولــه آب را از لولــه نیمه اصلــی می گیــرد و بــه 

لوله هــای آبــده می رســاند.
ــده )لتــرال(: در امتــداد ردیــف درختــان  لوله هــای آب
ــیر  ــا در مس ــا ی ــر روی آنه ــا ب ــتقرند و قطره چکان ه مس

ــوند. ــب می ش ــا نص آنه
ــر  ــا، غی ــی لوله ه ــوالً تمام ــره ای معم ــاری قط * در آبی
از لولــه آبــده، در عمــق حــدود 40 ســانتی متری زیــر 
ــوالً  ــده معم ــای آب ــود. لوله ه ــن می ش ــاك دف ــطح خ س
در روی زمیــن قــرار می گیرنــد و از جنــس پلی اتیلــن 
ــید از  ــور خورش ــر ن ــا در براب ــن لوله ه ــتند. ای ــبک هس س

ــی رود. ــن نم بی
ــر اســاس طراحــی هیدرولیکــی  * قطــر لوله هــا بایــد ب
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ــده، قطــر  ــرای لوله هــای آب ــی معمــوالً ب تعییــن شــود، ول
16 یــا 20 میلی متــر، بــرای لوله هــای توزیع کننــده و 
نیمه اصلــی، قطــر 25 تــا 75 میلی متــر و بــرای لولــه 
ــود. ــاب می ش ــر انتخ ــا 150 میلی مت ــر 40 ت ــی، قط اصل

2-3-6-3-6-  شست وشوی شبکه لوله ها
شست وشـوی لوله هـا بخـش مهمـی از برنامـه آغازبه کار 

سیسـتم و برنامـه بهره بـرداری و نگهداری از آن اسـت.
* شست وشــوی اولیــه: پــس از نصــب سیســتم آبیاری 
ــه اصلــی،  ــد به ترتیــب لول ــار تعمیــر، بای ــا پــس از هــر ب ی
نیمه اصلــی، توزیع کننــده و لولــه آبــده را شست وشــو 
داد. ایــن کار باوجــود شــیرها در ابتــدا و انتهــای لوله هــای 
ــی  ــز بســت انتهای ــده و نی ــی و توزیع کنن ــی، نیمه اصل اصل

ــر اســت. ــده امکان پذی ــه آب در لول
ــم آب  ــرعت ک ــل س ــوی دوره ای: به دلی * شست وش
در قســمت های انتهایــی لوله هــای منیفلــد و آبــده، امــکان 
ــر از جاهــای  ــز و گل والی بیش ت ته نشــینی ذرات شــن ری
ــا دو  ــک ی ــتم ها ی ــیاری از سیس ــرای بس ــت. ب ــر اس دیگ
ــه  ــی باتوجه ب ــت، ول ــی اس ــال کاف ــو در س ــار شست وش ب
ــت آب، در برخــی از سیســتم ها  ــوع قطره چــکان و کیفی ن
ممکــن اســت پــس از هــر بــار آبیــاری حتمــاً انجــام شــود. 
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ــوان  ــد، می ت ــرر باش ــوی مک ــه شست وش ــاز ب ــی نی وقت
ــمت های  ــودکار در قس ــا نیمه خ ــودکار ی ــیرهای خ از ش

ــرد. ــده اســتفاده ک ــای آب ــی لوله ه انتهای

2-3-6-3-7- خروجی ها
ــت  ــره ای اس ــاری قط ــیله آبی ــن وس ــا آخری خروجی ه
ــان  ــا جری ــره ی ــد قط ــکل ها مانن ــی از ش ــه یک ــه آب ب ک
ــه ســطح  ــا پاشــش از آنهــا خــارج می شــود و ب پیوســته ی
ــای  ــواع خروجی ه ــد. ان ــاه می رس ــک گی ــا نزدی ــن ی زمی
ــی در  ــی و خارج ــای داخل ــط کارخانه ه ــده توس ساخته ش
ــاغ  ــرای ب ــران وجــود دارد. در انتخــاب خروجــی ب ــازار ای ب

بایــد بــه نــکات زیــر توجــه کــرد:
ا- بــا توجــه بــه کیفیــت آب، خطــر گرفتگــی خروجــی 

تاحدامــکان بایــد کــم باشــد.
ــا  ــد ب ــاغ بای ــب آن در ب ــوه نص ــی و نح ــوع خروج 2- ن
ــلیقه و  ــا س ــی ب ــت و حت ــت و برداش ــات داش ــایر عملی س

ــد. ــازگار باش ــدار س ــاری باغ ــای رفت ویژگی ه
3-کیفیـت سـاخت خروجی مطلـوب باشـد، به طوری که 
آبدهـی آن طی سـال های مختلـف )در اثر سـرما، گرما و...( 
بیـش از حـد مجـاز تغییـر نکنـد و همچنیـن تفـاوت میزان 

آبدهـی بیـن خروجی هـا بیـش از حد مجاز نباشـد.
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2-3-6-3-7-1- قطره چکان ها
از  آب  کـه  هسـتند  خروجی هایـی  قطره چکان هـا   *
آنهـا به صـورت قطره قطـره خـارج می شـود. به طـور کلـی، 
احتمـال گرفتگـی در قطره چکان هـا بیـش از میکروجـت و 

اسـت. بابلر 
* آبدهـی قطره چکان هـای مـورد اسـتفاده در باغ هـای 

مرکبـات معمـوالً 4 یـا 8 لیتر بر سـاعت اسـت.
* »قطره چکان هـای روی خـط« روی لولـه آبـده نصـب 
سـوراخ ُکن  نـوع  یـک  بـا  را  لولـه  روی  یعنـی  می شـود، 
در  را  قطره چـکان  پایـه  و  می کننـد  سـوراخ  مخصـوص 
به علـت  قطره چکان هـا  از  بعضـی  می برنـد.  فـرو  آن 
داشـتن روزنـه قابـل ارتجـاع )قطعـه سـفیدرنگ در شـکل 
بـه  کـه  دارنـد  گرفتگـی  مشـکل  کم تـر  2-37راسـت(، 
دیگـر  برخـی  معروف انـد.  خودشـوینده  قطره چکان هـای 
کـه بـه قطره چکان هـای تنظیم شـونده معروف انـد )37-2 
چـپ(، آبدهـی آنهـا قابل تنظیـم اسـت؛ یعنی می تـوان در 
سـال های اولیـه پس از کاشـت که درخت کوچک تر اسـت، 
آبدهـی را کـم کـرد و در سـال های بعـد و بـا بزرگ شـدن 

درخـت، روزنـه قطره چـکان را بیش تـر بـاز کـرد.
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 شکل 2-37- قطره چکان روی خط خودشوینده )راست( و

قطره چکان روی خط تنظیم شونده )چپ(

ــب  ــه نص ــط« روی لول ــل خ ــای داخ * »قطره چکان ه
ــرای  ــد. ب ــرار می گیرن ــه ق نمی شــوند، بلکــه در مســیر لول
ــده )قطــر 16  ــه آب ــر ایــن دســته، لول ــوع قدیمی ت نصــب ن
میلی متــر( را ببریــد و قطره چــکان را بیــن دو قســمت 

بریــده جــا بزنیــد )شــکل 2-38 بــاال(.
* قطره چکان هـای نصب شـده در لولـه، بـه »لوله هـای 
فواصـل  بـا  لوله هـا  ایـن  معروف انـد.  قطره چـکان دار« 
 150 و   125  ،100  ،75  ،60  ،50( قطره چـکان  مختلـف 
سـانتی متر( توسـط کارخانه هـای سـازنده به صـورت آماده 

در بـازار وجـود دارد )شـکل 2-38 پاییـن(.
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شکل 2-38- قطره چکان داخل خط نصب شده و مجزا )باال( و 
لوله قطره چکان دار )پایین(
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آرایش لوله آبده و قطره چکان ها
ــا  ــده و قطره چکان ه ــه آب ــتقرار لول ــوه اس ــش و نح آرای
نســبت بــه ردیــف درختــان در باغ هــای مرکبــات معمــوالً 

بــه یکــی از دو روش زیــر اســت:
الف. ایجاد نوار مرطوب در امتداد ردیف درختان

یــک یــا دو ردیــف لولــه دارای قطره چــکان )لولــه 
آبــده ای کــه روی آن بــه فواصــل معیــن قطره چــکان روی 
ــه قطره چــکان دار داخــل خــط(  ــا لول خــط نصــب شــده ی
بــه مــوازات ردیــف درختــان و بــه فاصلــه معینــی از آنهــا 

ــکل 39-2(. ــرد )ش ــرار می گی ق

شکل 2-39- آرایش یک ردیفه 
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ادامه شکل2-39- آرایش دو ردیفه 

ب. ایجاد حلقه مرطوب دور هر درخت
ــکان در  ــد قطره چ ــده فاق ــه آب ــک لول ــن روش، ی در ای
امتــداد هــر ردیــف درخــت قــرار می گیــرد و در پــای هــر 
درخــت، از ایــن لولــه یــک لولــه دارای قطره چکان منشــعب 
ــاقه(  ــن از س ــه معی ــا فاصل ــت )ب ــه دور درخ ــود و ب می ش
پهــن می شــود )شــکل 2-40(. تعــداد قطره چکان هــا 
و فواصــل آنهــا روی لولــه بســتگی بــه ایــن دارد کــه چــه 
عمــق و چــه شــعاعی از خــاك بــا هــر قطره چــکان خیــس 
ــد  ــا بای ــه قطره چکان ه ــداد و فاصل ــن تع ــود. بنابرای می ش
بــا توجــه بــه میــزان آبدهــی قطره چــکان، برنامــه آبیــاری 
ــان  ــه درخت ــترش ریش ــع گس ــاك و وض ــات خ و خصوصی
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تعییــن شــود.
در باغ هــای جــوان کــه هــر ســال درختــان بزرگ تــر و 
نیــاز آبــی آنهــا بیش تــر می شــود، اگــر »قطره چکان هــای 
ــکان  ــزودن قطره چ ــا اف ــود، ب ــاب ش ــط« انتخ ــل خ داخ
می تــوان افزایــش نیــاز آبــی درختــان را جبــران کــرد. ایــن 
ــکان دار«  ــای قطره چ ــتفاده از »لوله ه ــا اس ــاً ب کار خصوص
ــزا  ــای مج ــر از قطره چکان ه ــوی راحت ت ــش حلق در آرای

در آرایــش نــوار مرطــوب اســت.

شکل 2-40- ایجاد حلقه مرطوب دور هر درخت

2-3-6-3-7-2- بابلر
نحـوه خـروج آب از ایـن خروجی هـا مانند خـروج آب از 
شـلنگی اسـت کـه شـیر آن را کمی بـاز و شـلنگ را به طور 

عمـودی روبه بـاال نگه داشته باشـیم )شـکل 41-2(.

 

 لوله آبده
قطره چکان قطرهچکان

لوله آبده
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* آبدهـی انـواع بابلرها حدود حداقـل 30 و حداکثر 400 
لیتـر بـر سـاعت اسـت، از این رو بـرای هر درخت یـک یا دو 

بابلر کافی اسـت.
* بـرای این کـه آب به طـور مناسـب دورتـادور درخـت 
پخـش شـود، الزم اسـت جویچـه ای بـرای هدایـت آب در 
دورتـادور درخـت و بـه فاصلـه معیـن از تنـه ایجـاد شـود. 
فاصلـه جویچـه بایـد بـه انـدازه ای باشـد کـه سـبب خیس 

شـدن تنـه یـا طوقـه درخـت نشـود.
* در باغ هایـی کـه دارای خـاك سـنگین تر هسـتند باید 

از بابلرهایـی اسـتفاده کنیم کـه آبدهی کم تـر دارند.

شکل 2-41- بابلر و نحوه خروج آب از آن
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2-3-6-3-7-3- میکروجت
ــه  ــته ب ــرات پیوس ــورت قط ــا آب را به ص میکروجت ه
شــعاع معیــن )بســته بــه فشــار آب و نــوع میکروجــت( روی 
ــه  ــوان ب ــا را می ت ــکل 2-42(. آنه ــند )ش ــن می پاش زمی
لوله هــای ماکارونــی )بــه قطــر 6 میلی متــر( وصــل کــرد و 
ســِر دیگــر ایــن لوله هــا را بــا بســت ابتدایــی بــه لولــه آبــده 
)لتــرال( متصــل کــرد. بــرای اســتقرار میکروجــت در یــک 
ــی  ــده پلی اتیلن ــک نگهدارن ــن، از ی ــت روی زمی ــه ثاب نقط

ــود. ــتفاده می ش ــانتی متر اس ــدود 30 س ــاع ح ــه ارتف ب

شکل 2-42- میکروجت در حال آبیاری

* میکروجت هــا از نظــر آبدهــی )30 تــا 150 لیتــر 
برســاعت(، زاویــه پاشــش )360، 300، 180، 90 و 40 درجه( 
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و مجــزا یــا یکپارچه بــودن کالهــک و پایــه )شــکل 43-2( 
ــه  ــد. شــعاع پاشــش در آنهــا بســته ب ــواع مختلفــی دارن ان
فشــار کارکــرد )یــک تــا ســه اتمســفر( از یــک تــا بیــش از 

6 متــر متغیــر اســت.
* در خاك هـای شـنی )سـبک(، اسـتفاده از میکروجت ها 
در مقایسـه با قطره چکان هـا و بابلرها توجیه بیش تـری دارد.

شکل 2-43- میکروجت با کالهک و پایه مجزا )میانی( و 
یکپارچه )چپ(

* بــرای جلوگیــری از آلودگــی درختــان بــه قارچ هــای 
ــد در جایــی  فیتوفتــرا و بیمــاری گمــوز، میکروجت هــا بای
مســتقر شــوند کــه طوقــه درختــان در معــرض پاشــش آب 

قــرار نگیــرد.
ــاری می شــود، الزم  ــا میکروجــت آبی * در باغــی کــه ب
ــه  ــد ک ــه ای باش ــان به گون ــت درخت ــرس و تربی ــت ه اس
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شــاخ و برگ هــا بــه ســطح خــاك نزدیــک نباشــند و نیــز 
ــد. در معــرض پاشــش آب قــرار نگیرن

* به طـور کلـی بابلرهـا و میکروجت ها )بخصـوص آنهایی 
بـا  کـه دارای قطـر روزنـه بزرگ تـر هسـتند( در مقایسـه 
قطره چکان هـا کم  تـر دچـار مشـکل گرفتگـی می شـوند.

2-3-7- کیفیت آب
اگــر خــاك بــا آب شــور آبیــاری شــود، غلظــت نمــک در 
محلــول خــاك پیرامــون ریشــه بــاال مــی رود و در نتیجــه، 
اختــالف فشــار اســمزی بیــن شــیره گیــاه و محلــول 
خــاك کــم می شــود. در چنیــن وضعیتــی، نیرویــی بــرای 
جــذب بیش تــر آب بــه داخــل گیــاه وجــود نــدارد و 
بدین ترتیــب، آب مــورد نیــاز گیــاه تأمیــن نخواهــد شــد؛ 
بویــژه آنکــه در هــر آبیــاری مقــداری از آب خالــص جــذب 
ــه جــای  ریشــه می شــود و نمک هــای اضافــی در خــاك ب
گذاشــته می شــود کــه بتدریــج انباشــته می شــوند و 
ــدی بــا  ــای بع ــذب آب در آبیاری ه ســبب می شــود ج
مشــکل بیش تــری مواجــه شــود. ادامــه ایــن رونــد ســبب 
می شــود کــه خــاك به دلیــل شــوری زیــاد دیگــر مناســب 

کشــت مرکبــات نباشــد.
ــاه  ــرد گی ــد و عملک ــر رش ــت آب ب ــر کیفی ــه تأثی درج
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ــه  ــت، بلک ــاه نیس ــوع گی ــت ن ــه مقاوم ــع درج ــط تاب فق
شــرایط فیزیکــی خــاك، وضعیــت آب و هوایــی، روش 
آبیــاری و برنامــه آبیــاری نیــز تأثیــر دارنــد. به دلیــل 
ــرای  ــه ای را ب ــوان روش پذیرفت ــا نمی ت ــن پیچیدگی ه ای
طبقه بنــدی کیفــی آب ارائــه کــرد و تمــام طبقه بندی هــا 

ــت. ــراردادی اس ق
* در طبقه بنــدی کیفــی آب ســه معیــار اساســی وجــود 
دارد: شــوری )یــا غلظــت کل نمک هــا(، ســدیم و ســمیت 

برخــی عناصر شــیمیایی.
ــام »هدایــت الکتریکــی«  ــه ن ــا نمایــه ای ب شــوری آب ب
ــر  ــه بیانگ ــن نمای ــود. ای ــان می ش ــه EC( بی ــروف ب )مع
غلظــت تمــام نمک هــای محلــول در آب اســت کــه باعــث 
ــم  ــای آن ه ــود و واحده ــمزی می ش ــار اس ــش فش افزای
بــر  میلی مــوس   ،)mhos/cm( ســانتی متر  بــر  مــوس 
ــانتی متر  ــر س ــوس ب ــانتی متر )mmhos/cm(، میکروم س
ــی زیمنس  ــر )s/m( و دس ــر مت ــس ب )µmhos/cm(، زیمن
ــر  ــر ســانتی متر براب ــر متــر )ds/m( اســت. میلی مــوس ب ب
ــادل 640  ــدوداً مع ــت و ح ــر اس ــر مت ــی زیمنس ب ــا دس ب

ــت. ــر آب اس ــک لیت ــک در ی ــرم نم میلی گ
* مرکبــات نســبت بــه شــوری آب تحمــل نســبی دارند، 
ولــی نمک هــا می تواننــد در خــاك یــا بــرگ تجمــع 
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یابنــد و ســبب خشــکی تدریجــی ریشــه یــا خســارت بــه 
بــرگ شــوند. شــوری در خاك هــای رســی و ســیلتی 
از  بیش تــر  به مراتــب  دارنــد،  زهکشــی ضعیــف  کــه 
خاك هــای شــنی کــه نفوذپذیــری باالیــی دارنــد، مشــکل 

ایجــاد می کنــد.
ــی  ــروت، آب ــاری گریپ ف ــرای آبی ــب ترین آب ب * مناس
اســت کــه دارای EC کم تــر یــا مســاوی 1/2 و بــرای 
پرتقــال و لیمــو کم تــر یــا مســاوی 1/1 میلی مــوس 
ــه  ــوری ک ــر ش ــن حداکث ــت. همچنی ــانتی متر اس ــر س ب
ــوس  ــدود 8 میلی م ــد ح ــل کن ــد تحم ــات می توان مرکب

ــدول 10-2(. ــت )ج ــانتی متر اس ــر س ب
ــان  ــرای بعضــی از گیاه ــر ســمیت ب ــالوه ب * ســدیم ع
از جملــه مرکبــات، به دلیــل اثــر نامطلــوب درصــد ســدیم 
ــری  ــر ســاختمان خــاك و نفوذپذی ــا ESP، ب ــادل ی قابل تب
ــدیم  ــر س ــات از نظ ــی دارد. مرکب ــر منف ــاك اث آب در خ
قابل تبــادل خــاك جــزء گیاهــان بســیار حســاس محســوب 
می شــوند کــه در ESP برابــر 2 تــا 10 درصــد اثــر منفــی 

ــود. ــروع می ش ــرای آن ش ــدیم ب س
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گیاه
ش محصول
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w( ف شوری آب

ش محصول در اثر مقادیر مختل
جدول 2-10- براورد کاه

25 درجه سانتی  گراد
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ــه  ــر درج ــاس از نظ ــوالت حس ــزء محص ــات ج * مرکب
مقاومــت بــه عنصــر بُــر هســتند و حداکثــر مجــاز غلظــت 
ــی ام )قســمت  ــا 1 پی پ ــد 0/5 ت ــاری آن بای ــر در آب آبی بُ

در میلیــون( باشــد.
* حــد بــاالی مقاومــت نارنــج و لیموتــرش بــه کلــر در 
عصــاره اشــباع خــاك 15، الیــم و نارنگــی 25 و پرتقــال 10 
ــر  ــزان کل ــر می ــی اگ ــر اســت. یعن ــر لیت ــی والن ب میلی اک
ــرای  ــن حــد باشــد، ب ــر از ای عصــاره اشــباع خــاك بیش ت

ایــن ارقــام ایجــاد ســمیت خواهــد کــرد.
* نمک هــای موجــود در آب ممکــن اســت ســبب 
ــه مقــدار  ــه قطره چکان هــا شــود. آبیــاری ب گرفتگــی روزن
کــم ولــی بــه دفعــات زیــاد ســبب تجمــع نمــک در ســطح 
ــه  ــع در ناحی ــفیدرنگ و تجم ــته س ــکل پوس ــاك به ش خ

ــود. ــه می ش ریش
* وقتــی آب مشــکل شــوری دارد، بایســتی بــرای 
شست وشــوی نمــک در خــاك از آبیــاری ســطحی )کرتــی( 
اســتفاده کــرد. اگــر از آبیــاری قطــره ای و میکروجــت 
ــرگ  ــوختگی ب ــری از س ــرای جلوگی ــود، ب ــتفاده می ش اس
ــا  ــا برگ ه ــه آب ب ــود ک ــب ب ــد مراق ــکل 2-44( بای )ش

ــد. ــورد نکن برخ
ــار  ــا دو ب ــک ی ــاد آب، ی ــم زی ــردن حج ــا به کارب * ب
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ــرد.  ــویی ک ــاك را آبش ــوان خ ــت بت ــن اس ــال، ممک در س
ــی  ــدت طوالن ــه م ــه ب ــه شــرطی ک ــاری قطــره ای ب از آبی
)معمــوالً 12 تــا 14 ســاعت( کار کنــد نیــز می تــوان بــرای 

ــرد. آبشــویی اســتفاده ک

شکل 2-44- خسارت شوری آب به برگ مرکبات

2-4- آفات، بیماری ها و علف های هرز مرکبات
2-4-1-آفات مرکبات

ــه  ــی ب ــی و کیف ــارت کّم ــی خس ــل اصل ــات از عوام آف
ــتند.  ــور هس ــوب کش ــمال و جن ــات در ش ــول مرکب محص
تنــوع آفــات و تراکــم آنهــا در نواحــی مرکبات خیــز 
شــمال کشــور به علــت مســاعدبودن شــرایط آب و هوایــی 
بیش تــر از جنــوب کشــور اســت. شــناخت صحیــح آفــات از 
لحــاظ شــکل و چرخــه زندگــی، عــالوه بــر کنتــرل درســت 
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و بموقــع آنهــا توســط بهره بــرداران، کاهــش مصــرف 
ــراه  ــه هم ــت محیطی را ب ــر زیس ــوارض کمت ــموم و ع س
جملــه  از  بندپایــان  از  گروه هایــی  درحال حاضــر  دارد. 
ــیل ها  ــداران، پس ــاالن، بالپولک ــک ها، دوب ــته ها، شپش ش
ــه زرد  ــگار و کن ــه زن ــز، کن ــه قرم ــرات و کن ــروه حش از گ
شــرقی مرکبــات از گــروه کنه هــا، راب خاکســتری و 
ــوش  ــان و از م ــروه نرمتن ــات از گ ــوه ای مرکب ــزون قه حل
ــای  ــات باغ ه ــن آف ــوان مهم تری ــدگان به عن ــن جون از بی

ــده اند. ــناخته ش ــات ش مرکب

Aphis spiraecola 2-4-1-1- شته سبز مرکبات
شکل شناسی

* حشـرات بالـغ: حشـره کامـل معمـوالً کوچـک، بـه 
طـول 1/8 میلی متـر، بـه رنـگ سـبز روشـن و هم رنـگ 
برگ هـای سـبز جـوان مرکبـات اسـت. در حشـرات مـاده 
بالدار، پشـت سـینه قهوه ای تیره یا سـیاه اسـت، ولی شـکم 

است. سـبزرنگ 
چرخه زندگی

* شـته سـبز مرکبـات در تمـام مـدت سـال به صـورت 
بکرزایـی زاد و ولـد می کنـد.

* ایـن شـته از حـدود دهـه دوم اردیبهشـت در پشـت 
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برگ هـای ارقـام مختلـف مرکبات دیـده می شـود. از آذرماه 
جمعیـت این شـته رو به نقصـان می گـذارد و از اواخر آذر و 
دی هـم کلونی هـای بسـیار کم جمعیـت ماده هـای زنده زا 
بـه همراه پوره پشـت برگ هـای بعضی از درختـان مرکبات 

می شـود. دیده 
* جمعیـت ایـن شـته در باغـات مرکبـات بسـیار زیـاد 

به عنـوان گونـه غالـب معرفـی می شـود. و  اسـت 
* زمســتان را به صــورت غیرجنســی روی مرکبــات 

. د بر می  ســر  به 
خسارت

* پیچیدگـی بـرگ در سرشـاخه های جـوان و برگ های 
تازه رشـدکرده؛

و  میوه هـا  برگ هـا،  روی  )فوماژیـن(  دوده  بـروز   *
شـاخه ها در اثـر مکیـدن شـیره گیاهـی و ترشـح عسـلک؛

* ریزش گل و میوه های کوچک در تراکم زیاد.

Toxoptera aurantii 2-4-1-2- شته سیاه مرکبات
شکل شناسی

ــه  ــه رنــگ تیــره مایــل ب ــغ ب ــغ: شــته بال حشــرات بال
ســیاه بــه طــول 1 تــا 2 میلی متــر اســت. مهم تریــن 
ســیاه رنگ  لکه هــای  وجــود  آن  تشــخیص  وســیله 

)اســتیگمات( در روی لبــه بال هــای جلویــی اســت.
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شکل 2-45- کلونی شته سبز مرکبات

شکل 2-46- کلونی شته سیاه مرکبات



207 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

چرخه زندگی
ــات زمســتان را به صــورت حشــره  * شــته ســیاه مرکب

ــد. ــغ می گذران بال
* در فصـل بهـار و با شـروع رویش برگ هـا و جوانه ها، 
جوانـه  انتهـای  و  بـرگ  زیـر  در  کلونی هایـی  به صـورت 

ظاهـر می شـود.
و  ســخت تر  برگ هــا  کــه  خــرداد  اواســط  از   *
ــد  ــش می یاب ــته ها کاه ــت ش ــوند، جمعی ــبی می ش خش
ــا روی  ــری از آنه ــاً اث ــتان تقریب ــرم تابس ــای گ و در ماه ه

مرکبــات دیــده نمی شــود.
* در فصـل پاییـز و بـا رشـد مجـدد جوانه هـا، بـار دیگر 

فعالیـت ایـن شـته روی مرکبـات از سـر گرفته می شـود.
خسارت

* پیچیدگــی برگ هــای مرکبــات و ایجــاد دوده در اثــر 
تغذیــه ایــن شــته از شــیره گیاهــی.

Aphis gossypii 2-4-1-3- شته جالیز
شکل شناسی

ــال،  ــدون ب ــرزا و ب ــاده بک ــته م ــغ: ش ــرات بال حش
تخم مرغی شــکل، طــول آن 1/8 میلی متــر و عــرض آن 
ــته  ــن ش ــگ ای ــت. رن ــر اس ــکم 0/9 میلی مت ــه ش در ناحی
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متغیــر، برخــی از آنهــا ســبز پررنــگ، برخــی ســبز مایــل 
بــه زرد یــا خاکســتری مایــل بــه ســبز هســتند. ماده هــای 
بالــدار کوچک تــر از شــته های بی بــال اســت و طــول 
آنهــا 1/35 میلی متــر و عــرض آنهــا در ناحیــه شــکم 0/65 

ــت. ــر اس میلی مت
چرخه زندگی

* شته جالیز به طریق بکرزایی تولید مثل می کند.
* ایـن شـته در سـال ممکـن اسـت تـا 20 نسـل و در 

نواحـی گرمسـیر تـا 50 نسـل ایجـاد کنـد.
* شـته جالیـز زمسـتان را به صـورت مـاده بی بـال روی 
علف هـای هـرز به سـر می بـرد و در بهار سـال بعـد فعالیت 

خـود را آغـاز می کند.
خسارت

* تغذیــه روی سرشــاخه های جــوان، ترشــح عســلک و 
تولیــد دوده؛

* ناقل بیماری ویروسی تریستزا در شمال ایران.
کنترل شته های مرکبات

* دشمنان طبیعی
در باغ هـای مرکبـات حشـره کامل و الرو کفشـدوزك هف
کفشـدوزك  ت نقطـه ای Coccinella septempunctata و 
 ،)Syrphidae( الرو مگس های خانواده سیرفیده ،Scymnus
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 Chrysopa sp و الرو بالتوری Aphidoletes sp الرو پشـه
از شـته ها تغذیـه می کننـد )شـکل های 2-47 تـا 50-2(.

* مبارزه شیمیایی
ــد،  ــاد باش ــل زی ــل فص ــته ها در اوای ــت ش ــر جمعی اگ
ــی را  ــوان سمپاش ــا می ت ــد جوانه ه ــروع رش ــگام ش در هن
ــا ســموم اختصاصــی شــته کش طبــق نظــر کارشناســان  ب

ــات انجــام داد. حفــظ نبات

شکل 2-47- شته جالیز

شکل 2-48- حشره کامل کفشدوزك هفت نقطه ای
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شکل 2-49- الرو پشه Aphidoletes sp در حال تغذیه
 از شته

شکل 2-50- الرو بالتوری در حال تغذیه از شته

Pulvinaria aurantii 2-4-1-4- بالشک مرکبات
بالشــک مرکبــات آفــت غالــب باغ هــای مرکبــات شــمال 

کشور اســت )شــکل 2-51 و 52-2(.
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شکل شناسی
* حشــرات بالــغ: حشــره مــاده بالــغ بالشــک مرکبــات 
بیضی شــکل و کمــی محــدب و طــول آن 3/5 و عرضــش 3 
میلی متــر و رنــگ بدنــش ســبز مایــل بــه قهــوه ای اســت. 
ــری  ــوار پررنگ ت ــاده ن ــره م ــدن حش ــت ب ــداد پش در امت

وجــود دارد.
پنبه ای شــکل  بالشــک  تخــم  کیســه  تخم هــا:   *
و از جنــس مــوم و بــه طــول 7 میلی متــر و عــرض 4 
ــره و محــدب اســت. ــاً نیم دای ــه تقریب ــر اســت ک میلی مت

چرخه زندگی
* فعالیــت ایــن حشــره از اواخــر فروردیــن شــروع 
می شــود. پوره هــای ســن یــک نســل اول در اواســط 
خــرداد و پوره هــای ســن یــک نســل دوم در اوایــل 

می شــوند. ظاهــر  شــهریور 
ــک در نســل های اول و  ــای ســن ی ــاط اوج پوره ه * نق
ــا اوایــل  ــل تیــر و اواخــر شــهریور ت دوم، به ترتیــب در اوای

مهــر اســت.
* به صــورت پــوره ســن دو زمســتان گذرانی و دو نســل 

در ســال دارد.
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شکل 2-51- بالشک مرکبات

شکل 2-52- کیسه تخم بالشک مرکبات
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خسارت
* تضعیف درخت با تغذیه از شیره گیاهی؛

ــدار  ــح مق ــا ترش ــن( ب ــارچ دوده )فوماژی ــذب ق *  ج
ــلک. ــادی عس زی

کنترل
* رهاسـازی کفشـدوزك کریپت در اواسط خرداد، همزمان 

با اوج حضور کیسـه های تخم بالشـک توصیه می شـود.
* هـرس زمسـتانه درختان مرکبـات با بریدن شـاخه های 
آلـوده بـه شپشـک و نیـز حـذف شـاخه های خشـک و نـرك 
سـبب کاهش تراکم جمعیت آفت در بهار سـال بعد می شـود.

* کنترل شـیمیایی در نقطه اوج جمعیت پوره های سـن 
اول طبـق دسـتورالعمل کمیتـه پیش آگاهی آفـات مرکبات 
هر اسـتان و در اسـفند با اسـتفاده از روغن امولسیون شونده 

صورت پذیرد.

Icerya purchase 2-4-1-5- شپشک استرالیایی
شپشــک اســترالیایی یکــی از مهم تریــن آفــات باغ هــای 
ــات مشــاهده  ــف مرکب ــام مختل ــات اســت و روی ارق مرکب
می شــود. تراکــم آفــت در باغ هــای انبــوه و روی درختــان 
مســن، بویــژه لیموشــیرین، بیش تــر اســت )شــکل 53-2(.
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شکل 2-53- شپشک استرالیایی
شکل شناسی

* حشـرات بالـغ: حشـرات مـاده بالـغ بـه طـول 4 تا 6 
میلی متـر و بـه رنـگ زرد، نارنجـی، قهوه ای یا قرمز روشـن 
هسـتند و معموالً قسـمتی یا تمام بدنشـان از پوشش نازکی 

از مـواد مومی زردرنگ پوشـیده شـده اسـت. 
* پوره هـا: رنـگ بدن پوره های سـن یک پـس از خروج 
از کیسـه تخـم، قرمـز و پاهـا و شـاخک سـیاه رنگ اسـت و 
پـس از 5 تـا 7 روز سـطح بـدن از نوعـی پوشـش پنبـه ای 

زردرنگ پوشـیده می شـود.
*تخم هـا: تخم هـا بـه رنـگ قرمز مایل بـه نارنجی اسـت و 
نزدیـک بـه تفریخ پررنگ تر می شـود. طول کیسـه تخم حدود 
2/5 برابـر طول بدن حشـره مـاده و دارای 11 تا 13 خط طولی 

اسـت و در داخـل آن حـدود 600 تـا 800 تخم می گذارد.
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چرخه زندگی
* متوسـط طول دوره جنینی آفت 9 روز اسـت. پوره های 

سـن دو بعد از حدود 16 تا 18 روز ظاهر می شـوند.
* ایـن آفـت بسـته بـه شـرایط آب و هوایـی دو تـا سـه 

نسـل در سـال دارد.
خسارت

ــان  ــف درخت ــاد ضع ــی و ایج ــیره گیاه ــدن ش * مکی
ــات؛ مرکب

ــرگ و میــوه و خشک شــدن سرشــاخه های  * ریــزش ب
جــوان در آلودگــی بــاال؛

* پوشیده شــدن میــوه و بــرگ بــا الیــه ای از دوده 
به علــت ترشــح عســلک فــراوان.

کنترل
* مؤثرتریـن راه کنتـرل آفـت، اسـتفاده از کفشـدوزك 
اسـترالیایی Rodolia cardinalis اسـت کـه طی چهار تا 
شـش هفته جمعیت شپشـک اسـترالیایی را کنترل می کند.
ــک و  ــاخه های خش ــذف ش ــاج و ح ــی ت ــرس داخل *ه
متقاطــع، بویــژه در درختــان مســن، و هــرس قســمت های 
ــارزه  ــای مب ــوان از روش ه ــان ج ــاج در درخت ــی ت پایین
زراعــی اســت کــه درکاهــش جمعیــت و میــزان خســارت 

آفــت مؤثــر اســت.
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شکل 2-54- کفشدوزك استرالیایی

 Chrysomphalus 2-4-1-6- سـپردار قهوه ای مرکبات
dictyospermi

ســپردار قهــوه ای مرکبــات یکــی از آفــات مهــم مرکبات 
در بعضــی از باغ هــای اســتان های شــمالی کشــور اســت.

شکل 2-55- سپردار قهوه ای روی برگ
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شکل شناسی
* حشـرات بالـغ: بـدن حشـره مـاده گالبی شـکل و بـه 
رنـگ زرد لیمویی شـفاف اسـت. سـپر مـاده کامـل این آفت 
گـرد، کمـی برآمـده بـه رنگ قهـوه ای روشـن و در حاشـیه 

خاکسـتری و قطـر آن 1/5 تـا 2 میلی متـر اسـت.
ــرار  ــپر ق ــط س ــی در وس ــای پورگ ــا: جلده * پوره ه

ــت. ــپر اس ــه س ــوع س ــان در مجم ــد و تعدادش گرفته ان
چرخه زندگی

* حشــرات مــاده در اردیبهشــت شــروع بــه تخم ریــزی 
می کننــد.

* در شــرایط شــمال ایــران، دوره زندگــی یــک نســل از 
ایــن آفــت حــدود 65 تــا 70 روز اســت و قــادر اســت ســه 

تــا چهــار نســل ایجــاد کنــد.
ــورت  ــتان را به ص ــات زمس ــوه ای مرکب ــپردار قه * س
ــرد. ــه ســر می ب ــغ ب ــاده بال پوره هــای ســن 2 و حشــره م

خسارت
* عمده خسارت مربوط به نسل های دوم و سوم؛

ــاخه های  ــه ش ــی ب ــوه و گاه ــرگ و می ــه ب ــه ب * حمل
ــی؛ ــیره گیاه ــه از ش ــات و تغذی ــبز مرکب س

ــاد  ــا و ایج ــدن میوه ه ــا و کوچک مان ــزش برگ ه * ری
ــه. لکه هــای زردرنــگ در محــل تغذی
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کنترل
 Chilocorus دولکــه ای  نقــاب دار  کفشــدوزك   *
اســت  مفیــد  شــکارچی های  از  یکــی   bipustulatus

کــه حشــرات کامــل ایــن کفشــدوزك از حــاالت مختلــف 
ــد. ــه می کنن ــپردارها تغذی ــایر س ــوه ای و س ــپردار قه س

* روغن پاشــی در حضــور حداکثــر پوره هــای متحــرك 
ســن یــک روش مناســب کنتــرل آفــت اســت.

 Ceroplastes 2-4-1-7- شپشـک مومی فلوریدا
floridensis

شکل شناسی
* حشــرات بالــغ: بــدن حشــره مــاده برجســته و 
ــت.  ــفیدرنگ اس ــی س ــواد موم ــیده از م ــروی و پوش نیم ک
ســطح پشــتی بــدن شــامل یــک پولــک مرکــزی و هشــت 
ــه  ــتاره ای ب ــری س ــه ظاه ــت ک ــراف آن اس ــک در اط پول

ماده هــای جــوان می بخشــد )شــکل 56-2(.
ــه  ــاخک و س ــرك، دارای ش ــا متح ــا: پوره ه * پوره ه

جفــت پــا بــه رنــگ نارنجــی هســتند.
* تخم هـا: تخم هـا در زیـر پوشـش مومـی بدن حشـره 
گذاشـته می شـود و پـس از پایـان تخم ریـزی، بدن حشـره 
چروکیـده می شـود و از بیـن مـی رود. ایـن تخم هـا بیضـی 
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شـکل هسـتند و ابتـدا زرد روشـن هسـتند و در ادامـه بـه 
رنـگ قهـوه ای متمایـل بـه نارنجـی تغییـر می کنند.

شکل 2-56- حشره ماده کامل و پوره های شپشک مومی 
فلوریدا

چرخه زندگی
ــت  ــرداد لغای ــر خ ــت از اواخ ــل اول آف ــای نس * پوره ه
دهــه اول تیــر )بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی( از تخــم 
ــر  ــی از اواخ ــک موم ــل دوم شپش ــوند. نس ــارج می ش خ

ــود. ــر می ش ــر ظاه ــه اول مه ــت نیم ــهریور لغای ش
ــورت  ــتان را به ص ــت و زمس ــلی اس ــت دونس ــن آف * ای

ــد. ــپری می کن ــل س ــای کام ــن 3 و ماده ه ــوره س پ
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خسارت
* زردی، رنگ پریدگــی و ریــزش برگ هــا، خشــکیدگی 

سرشــاخه ها و نهایتــاً ضعــف عمومــی درخــت؛
* ترشــح فــراوان عســلک و ایجــاد قــارچ دوده روی 

ــوه. ــاخه و می سرش
کنترل

* مبــارزه شــیمیایی بــا ظهــور حداکثــر پوره هــای ســن 
یــک آفــت طبــق دســتورالعمل کمیتــه پیش آگاهــی آفــات 

مرکبــات هــر اســتان صــورت گیرد.

 Pseudococcus 2-4-1-8- شپشـک آردآلود مرکبات
citri

شکل شناسی
حشــره بالــغ: ســپر حشــرات مــاده کامــل بیضی شــکل، 
بــه رنــگ کــرم و بــه طــول 2/5 تــا 5 میلی متــر اســت کــه 
ــش از ترشــحات ســفید مومــی پوشــیده شــده  ســطح بدن
ــت مانند  ــده انگش ــت زائ ــدن 17 جف ــراف ب ــت. در اط اس
کوتــاه و بــه فواصــل مســاوی قــرار گرفتــه اســت. فقــط یک 
جفــت آنهــا کــه در انتهــای بــدن قــرار گرفتــه بلندتر اســت 

)شــکل 57-2(.
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شکل 2-57- شپشک آردآلود مرکبات روی میوه
چرخه زندگی

* در شـرایط شـمال ایران جمعیت عمده پوره های نسـل 
اول از اواسـط اردیبهشـت تا اوایل خرداد ظاهر می شـوند.

* زمســتان را به صــورت تخــم، پــوره ســن 2 و حشــره 
ــد. ــل می گذارن کام

* در شرایط مازندران 3 تا 4 نسل دارد.
خسارت

ــا و  ــت برگه ــک در پش ــن ی ــای س ــتقرار پوره ه * اس
ــدی  ــای بع ــت و پوره ه ــوان در اردیبهش ــاخه های ج سرش

ــی؛ ــه از شــیره گیاه ــوه و تغذی روی می
*ترشــح عســلک فــراوان و در صــورت تراکــم زیــاد آفت، 

ــزش میوه هــا. ری
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کنترل
روی   Cryptolaemus montrauzieri * کفشـدوزك 
شپشـک آردآلـود فعالیـت می کنـد و از پوره هـا و حشـره 
کامـل آنهـا تغذیـه می کند و قـادر به کنترل این آفت اسـت.

کنتــرل شــیمیایی در صــورت فقــدان شپشــک بــا نظــر 
کارشــناس حفــظ نباتــات منطقــه صــورت پذیــرد )شــکل 

.)58-2

شکل 2-58- حشره کامل کفشدوزك کریپت

Aonidiella orientalis 2-4-1-9- سپردار زرد شرقی
شکل شناسی

ــبتاً  ــرد، نس ــاده گ ــره م ــپر حش ــغ: س ــور بال * جان
ضخیــم و بــه رنــگ ســفید تــا قهــوه ای خیلی روشــن اســت 
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ــد پوره گــی  ــا 1/8 میلی متــر اســت و جل و قطــر آن 1/3 ت
ــر بیضــی کشــیده  آن قهوه ای رنــگ اســت. ســپر حشــره ن
اســت و جلــد پوره گــی آن زردرنــگ اســت )شــکل 59-2(.

شکل 2-59- سپردار زرد شرقی

چرخه زندگی
برگ هــای  روی  فروردیــن  اواخــر  آفــت  ظهــور   *
ــر و  ــای تی ــی ماه ه ــت آن در ط ــت و فعالی ــات اس مرکب

شــهریور بــه حداکثــر می رســد.
* این آفت در جنوب کشور تا 5 نسل دارد.

ــای  ــا ماده ه ــن 2 ی ــوره س ــورت پ ــتان را به ص * زمس
ــد. ــغ می گذران بال
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خسارت
ــم در  ــرس منظ ــه ه ــی ک ــی در باغ های ــدت آلودگ * ش
آنهــا انجــام نمی گیــرد و در قســمت های داخلــی درخــت 

و نزدیــک ســطح زمیــن؛
ــوص روی  ــاخه ها و بخص ــرگ، سرش ــتقرار روی ب *  اس

میــوه و ایجــاد خســارت.
کنترل

*کنتـرل شـیمیایی بایـد در حضـور حداکثـر پوره هـای 
متحـرك سـن یـک باشـد، وقتـی 75 درصـد پوره هـا از زیر 
سـپر خارج شـده اند. سمپاشـی زمسـتانه در اواخر زمسـتان 
و به صـورت روغن پاشـی بـا روغـن امولسیون شـونده پـس 
بیـداری  از  قبـل  و  زمسـتان  اوج سـرمای  از سپری شـدن 
درختـان طبـق توصیـه کمیتـه پیش آگاهی آفـات مرکبات 

هـر اسـتان انجام شـود.
و  زمیـن  سـطح  بـه  نزدیـک  شـاخه های  هـرس   *
تنک کـردن شـاخه های درخـت از تراکـم آفـت می کاهـد.

Panonychus citri 2-4-1-10- کنه قرمز مرکبات
کنه قرمز مرکبات یکی از مهم ترین آفات مرکبات در شـمال 
کشـور اسـت کـه بـا سمپاشـی های بی رویـه علیـه سـایر آفات 
مرکبـات، یکی از معضالت باغداری منطقه محسـوب می شـود.
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شکل شناسی
و  تخم مرغی شــکل  مــاده  کنــه  بالــغ:  جانــور   *
محــدب، بــه رنــگ قرمــز تیــره یــا مخملــی بــه طــول 0/32 
ــر از  ــر، کوچک ت ــای ن ــت و کنه ه ــر اس ــا 0/37 میلی مت ت

ــت. ــز اس ــوك تی ــان ن ــای بدنش ــتند و انته ــا هس ماده ه
ــته  ــا 12 رش ــروی و دارای 10 ت ــا ک ــا: تخم ه * تخم ه
ــرگ  ــه ب ــم را ب ــه تخ ــتند ک ــعاعی هس ــازك ش ــیار ن بس

ــتند. ــن هس ــز روش ــگ قرم ــه رن ــد و ب ــل می کنن متص
چرخه زندگی

ــا 15 نســل  * در شــرایط مناســب در طــی ســال 12 ت
ــد. ــته باش ــد داش می توان

ــر  ــاخه ها س ــم روی سرش ــورت تخ ــتان را به ص * زمس
می کنــد و در زمســتان های مالیــم به صــورت پــوره و 

ــود. ــده می ش ــل دی ــور کام جان
ــطه  ــش به واس ــتان جمعیت ــر تابس ــا اواخ ــل ت * از اوای
افزایــش گرمــای محیــط کــم می شــود. غیــر از ایــن 
زمــان، احتمــال طغیــان کنــه قرمــز مرکبــات در هــر موقــع 

ــود دارد. ــال وج از س
خسارت

*حملــه بــه بــرگ، میــوه و پوســت شــاخه و تنــه 
درختــان و تغذیــه از شــیره ســلولی؛
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ــرگ  ــی ب * ایجــاد لکه هــای کم رنــگ روی ســطح باالی
در نتیجــه تغذیــه؛ 

خشــکیدگی  برگ هــا،  ریــزش  و  قاشقی شــدن   *
سرشــاخه های جــوان و نقره ای شــدن میــوه بالــغ در 

ــدید. ــی ش آلودگ

شکل 2-60- تخم و جانور کامل کنه قرمز مرکبات

شکل 2-61- خسارت کنه قرمز روی میوه مرکبات
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شکل 2-62- ریزش برگ سرشاخه ها در اثر خسارت کنه قرمز 
روی نارنگی پیج

2-4-1-11- کنـه زنـگ یا کنـه نقـره ای مرکبات 
Phyllocoptruta oleivora

ــای  ــم باغ ه ــات مه ــی از آف ــات یک ــگ مرکب ــه زن کن
مرکبــات در شــمال کشــور اســت کــه روی بــرگ و میــوه 
ــکل 2-63 و 64-2(. ــد )ش ــارت وارد می کن ــات خس مرکب

شکل شناسی
* جانــور بالــغ: کنه هــای بالــغ کوچــک و دارای بدنــی 
کشــیده و بــه رنــگ زرد روشــن هســتند کــه حــدود 0/12 
میلی متــر طــول دارنــد و در مرحلــه بلــوغ رنــگ زرد 

ــد. ــود می گیرن ــه خ ــوه ای ب ــه قه ــل ب متمای
ــل  ــگ زرد متمای ــه رن ــروی و ب ــا ک ــا: تخم ه * تخم ه

بــه کــرم هســتند.
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شکل 2-63- تخم و جانور کامل کنه زنگار مرکبات

شکل 2-64- خسارت شدید کنه زنگ روی میوه پرتقال

چرخه زندگی
* ایـن کنه در زمسـتان به صورت جانور کامل روی شـاخه 

و بـرگ درختـان دیده می شـود، ولی فعالیتش کند اسـت.
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ــا 10 روز  ــر 8 ت ــه ه ــن کن ــب ای ــرایط مناس * در ش
می توانــد یــک نســل ایجــاد کنــد.

خسارت
* ضعــف شــدید درخــت بــا پاره کــردن نســوج بــرگ و 

میــوه و مکیــدن شــیره گیاهــی؛
ــگار( روی  ــت زن ــا )حال ــدن میوه ه ــث مخملی ش * باع
درخت هــای نارنــج و پرتقــال و خاکســتری مایــل بــه 

ــو. ــوه لیم ــوه ای شــدن می قه

2-4-1-12- کنــه مرکبــات جنــوب یا کنه زرد شــرقی 
Euteranychus orientalis مرکبات

کنـه زرد شـرقی یکـی از آفـات مهـم مرکبـات در جنوب 
کشـور اسـت کـه سـالیانه بـه ارقـام مختلـف مرکبـات در 
اسـتان های جنوبـی کشـور خسـارت وارد می کنـد )شـکل 

.)66-2 و   65-2
شکل شناسی

* جانـور بالـغ: جانـور کامل به شـکل بیضی پهـن به طول 
0/45 میلی متر اسـت که شـکمش قهوه ای تیره و سرسینه اش 
زرد مایل به قرمز اسـت. در سـطح پشـتی بدن دارای لکه هایی 

تیـره اسـت که گاهی به شـکل H دیده می شـود.
* تخم ها: تخم ها کروی و رنگشان قرمز روشن است.
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شکل 2-65- جانور کامل کنه مرکبات جنوب

شکل 2-66- خسارت کنه مرکبات جنوب روی برگ

    چرخه زندگی
    * نسل اول در اواخر خرداد و نسل آخر نیمه آبان ظاهر 

می شود.
    * زمستان گذرانی به صورت تخم است و به طور متوسط 

6 نسل در سال دارد.
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خسارت
* خسـارت بیش تـر بـه درخت هـای جـوان و نهال هـای 

مرکبات؛
* خســارت به صــورت لکه هــای ســوزنی فاقــد ســبزینه 
ــدت  ــر ش ــدن در اث ــوه ای درآم ــگ قه ــه رن ــل(، ب )کلروفی
تراکــم آفــت و ریــزش و ضعیف شــدن در درختــان جــوان؛

* ریزش برگ ها و میوه ها در درخت های بارور.
کنترل کنه های مرکبات

ــا اســتفاده از روغــن  ــارزه ب ــتانه: مب ــی زمس * سمپاش
ولــک بــه مقــدار 2 تــا 3 لیتــر در 200 لیتــر آب همــراه بــا 
یکــی از ســموم، طبــق دســتورالعمل کمیتــه پیش آگاهــی 
ــفند  ــر اس ــا اواخ ــل ت ــتان از اوای ــر اس ــات ه ــات مرکب آف

صــورت گیــرد.
ــموم  ــی از س ــا یک ــارزه ب ــتانه: مب ــی تابس  * سمپاش
توصیه شــده طبــق دســتورالعمل کمیتــه پیش آگاهــی 
آفــات مرکبــات هــر اســتان، همــراه بــا سمپاشــی تابســتانه 
بــه منظــور کنتــرل شپشــک ها یــا به طــور جداگانــه 

انجــام شــود.

 Ceratitis ــه ــوه مدیتران ــس می 2-4-1-13- مگ
capitata

ــات  ــن آف ــی از مخرب تری ــه یک ــوه مدیتران ــس می مگ
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کشــاورزی در جهــان اســت. به علــت انتشــار وســیع 
ــایر  ــه س ــبت ب ــرد نس ــوای س ــل آب و ه ــان، تحم در جه
وســیع،  میزبانــی  دامنــه  و  میــوه  مگــس  گونه هــای 
بیش تریــن خســارت اقتصــادی را در بیــن گونه هــای 
مگــس میــوه وارد مــی آورد )شــکل 2-67 تــا 70-2(.

شکل 2-67- حشره کامل مگس میوه مدیترانه

شکل 2-68- حشره ماده مگس میوه مدیترانه ای در حال 
تخم گذاری روی میوه پرتقال
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شکل 2-69- الرو مگس میوه مدیترانه ای

شکل 2-70- شفیره مگس میوه مدیترانه ای

شکل شناسی
 5 تـا   4 طـول  بـه  کامـل  حشـرات  بالـغ:  حشـره   *
میلی متـر اسـت، سـرش زرد مایـل بـه خاکسـتری اسـت 
نـوار تیـره وجـود دارد. شـاخک هایش  و روی خرطومـش 



234

بلنـد  مـوی  سـوم  بنـد  روی  در  کـه  هسـتند  سـه بندی 
حنایی رنـگ دیـده می شـود. چشـم های مرکـب درشـت و 
بـه رنگ قرمـز ارغوانی، بال هایی شـفاف و بی رنـگ و 4 نوار 
عرضـی بـه رنگ تیـره متمایل بـه زرد دارد. قفس سـینه اش 
بـه رنـگ قهـوه ای و دارای یـک نقـش تزیینـی سـفید رنگ 
اسـت. شـکم زردرنگش هـم در سـطح پشـتی دارای دو نوار 

خاکسـتری اسـت.
* تخــم: تخم هــا خیلــی باریــک، صــاف و بــراق و 

اســت. میلی متــر  بــه طــول 0/8  موزی شــکل 
* الرو: الروهــا معمــوالً کشــیده، دوکــی و کرمی شــکل 

و اســتوانه ای اســت.
* شــفیره: شــفیره ها استوانه ای شــکل و حــدود 3 
میلی متــر بــه رنــگ قرمــز تیــره مایــل بــه قهــوه ای اســت.

چرخه زندگی
ــا 400 و  * حشــرات مــاده پــس از جفت گیــری 200 ت

ــد. ــا 1000 تخــم می گذارن حداکثــر ت
* طــول دوره جنینــی بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایی 

بیــن 1 تــا 7 روز اســت.
* ایـن حشـره زمسـتان را در مناطـق معتـدل به صـورت 
شـفیره در خـاك پـای درخت هـا، و در مناطـق گرمسـیری 
به صورت هـای مختلـف از تخم تا حشـره کامـل می گذارند.
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خسارت
* تغذیه در مرحله الروی از گوشت میوه مرکبات؛

ــر  ــا در اث ــی و باکتری ه ــارچ عامــل کپــک آب ــوذ ق * نف
ایجــاد زخــم در ســطح پوســت میــوه و در نتیجه پوســیدگی 

و لهیدگــی میــوه؛
* ریزش میوه های آلوده و پوسیده.

کنترل
قرنطینــه: محموله هــای میــوه میزبــان آفــت واردشــده 
ــق  ــی دقی ــورد بازرس ــس، م ــن مگ ــورهای دارای ای از کش
ــد  ــرار گیرن ــی ق ــارت و آلودگ ــم خس ــی عالئ ــرای بررس ب
ــا  ــردن الروه ــرای پیداک ــوند و ب ــده ش ــد بری ــا بای )میوه ه
از  آلــوده  میــوه  انتقــال  از  ممانعــت  شــوند(.  بازدیــد 
ــه ســایر اســتان های کشــور یکــی از  ــوده ب اســتان های آل

ــت. ــت اس ــار آف ــری از انتش ــای جلوگی راه ه
آلـوده  میوه هـای  روزانـه  جمـع آوری  مکانیکـی: 
 50 تـا   40 عمـق  در  آنهـا  دفـن  و  به زمین ریختـه  و 
سـانتی متری، قـراردادن میوه هـای آلوده درون کیسـه های 
پالسـتیکی یـا داخـل آبـی کـه بـا یـک الیـه نفت پوشـانده 
شـده اسـت، می توانـد باعث مـرگ الروها درون میوه شـود. 
جمـع آوری تمامـی میوه هـای نارنج باقی مانده از سـال قبل 
و انهـدام میوه هـای آلـوده و مشـکوك باعـث کاهـش انتقال 
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آلودگـی بـه سـال بعـد می شـود.
زراعـی: بـا توجـه بـه زمسـتان گذرانی آفـت به صـورت 
شـفیره در عمـق 1 تـا 5 سـانتی متری خـاك، اسـتفاده از 
شـخم سـطحی به شـکلی که به ریشـه درختان آسـیب وارد 
نکنـد، باعث ایجـاد تلفات در شـفیره ها می شـود. میوه های 
آلـوده یـا مشـکوك بـه آلودگـی در انبارها نگه داری نشـوند.
شــکار انبــوه: اســتفاده از جلب کننده هــای تغذیــه ای یــا 
ســنتزی مســموم بــرای جلــب و کشــتن جنــس نــر و مــاده 
آفــت در ســطح وســیع بــا اســتفاده از ســراتراپ، بیولــور یــا 
ــور  ــت را به ط ــد آف ــموم می توان ــزات مس ــن هیدرولی پروتئی

مؤثــری کنتــرل کنــد.
 3 هیدرولیـزات  پروتئیـن  بـا  طعمه پاشـی  شـیمیایی: 
درصد و ماالتیون 2 در 1000 )100 لیتر آب + 3 لیتر پروتئین 
هیدرولیـزات + 200 میلی لیتـر ماالتیـون(، در سـاعات صبح با 
پوشـش سـمت نورگیر و در هر چند ردیف یک بار انجام شـود.

Diaphorina citri 2-4-1-14- پسیل مرکبات
مهــم،  آفــات  از  یکــی  مرکبــات  آســیایی  پســیل 
قرنطینــه ای و ناقــل بیمــاری خطرنــاك گرینینــگ مرکبات 
ــت. در  ــات دنیاس ــده مرکب ــی تهدیدکنن ــل اصل و از عوام
ایــران ایــن آفــت در مناطــق کهیــر، قصــر قنــد و ســرباز در 



237 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

ــزگان و  اســتان سیســتان و بلوچســتان و اســتان های هرم
ــکل 2-71 و 72-2(. ــت )ش ــده اس ــزارش ش ــان گ کرم

شکل 2-71- حشره بالغ پسیل آسیایی مرکبات

شکل 2-72- ترشح عسلک و پیچیدگی برگ از 
عالئم آلودگی به پسیل مرکبات
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شکل شناسی
ــا 4  ــول 3 ت ــه ط ــل ب ــرات کام ــغ: حش ــره بال * حش
میلی متــر بــه رنــگ قهــوه ای هســتند. در حالــت نشســته و 
در هنــگام تغذیــه، انتهــای بــدن زاویــه 45 درجــه نســبت به 
ســطح بــرگ دارد. شــکم حشــرات مــاده در صــورت بــاروری 

ــه رنــگ زرد مایــل بــه صورتــی تغییــر رنــگ می دهــد. ب
* تخــم: تخم ریــزی روی جوانه هــای جدیــد و بــه 

ــی اســت. رنــگ زرد کم رنــگ تــا لیموی
چرخه زندگی

* حشرات در طول فصل بهار بسیار فعال هستند.
* داری 3 اوج جمعیـت در اواخر بهمن، اواخر ادیبهشـت 

و اواخر مرداد در منطقه سـرباز بلوچسـتان هسـتند.
* ایـن آفـت در منطقـه سـرباز بلوچسـتان بیـن 9 تا 12 

نسل در سـال دارد.
خسارت

* بدشــکلی و توقــف رشــد معمــول شاخســاره های 
ــمی؛ ــزاق س ــق ب ــا تزری ــت ب ــه آف ــر تغذی ــوان در اث ج

* پیچیدگی برگ ها و پوشیده شدن با عسلک زیاد؛
.)Greening( ناقل بیماری میوه سبز مرکبات *

کنترل
* زراعــی: اســتفاده از تله هــای زرد چســبنده در باغــات 
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و کشــت یونجــه در پــای درختــان مرکبــات به دلیــل 
افزایــش رطوبــت و ایجــاد پناهــگاه بــرای دشــمنان طبیعــی 
نقــش مهمــی در کاهــش جمعیــت پســیل دارد. همچنیــن 
کوددهــی و آبیــاری مناســب بــه منظــور تقویــت درختــان 
ــارت  ــش خس ــر در کاه ــم و مؤث ــل مه ــات از عوام مرکب

پســیل آســیایی مرکبــات اســت.
* شــیمیایی: در زمــان اوج جمعیــت ایــن آفــت، 
سمپاشــی طبــق دســتورالعمل کمیتــه پیش آگاهــی آفــات 
ــی  ــرد. در صــورت همزمان ــر اســتان انجــام گی ــات ه مرکب
اوج جمعیــت آفــت بــا شــکوفه دهی باغــات مرکبــات، 
ــر گل هــا و  ــه تأثیــر ســوء ســموم شــیمیایی ب ــا توجــه ب ب
ــر  ــیمیایی کم خط ــات ش ــد از ترکیب ــد، بای ــرات مفی حش

ــرد. ــتفاده ک اس

 Phyllocnistis 2-4-1-15- مینوز بـرگ مرکبات
citrella

شکل شناسی
ــگ و  ــتری رن ــل خاکس ــره کام ــغ: حش ــره بال * حش
ــا بال هــای بــاز حــدود 8 میلی متــر اســت. در  عــرض آن ب
ــک خاکســتری  ــوار باری ــم دو ن ــی ه ــای جلوی ــار بال ه کن

ــود دارد. ــگ وج کم رن
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بیضی شــکل و  پهــن،  تخم هــای حشــره  * تخــم: 
ــر،  ــی 0/3 میلی مت ــول تقریب ــا ط ــدب، ب ــدودی مح ــا ح ت
ــز شــبنم هســتند. نیمه شــفاف اســت و شــبیه قطــرات ری

ــاًل  ــای کام ــا بنده ــوز کشــیده ب ــه مین * الرو: الرو پروان
ــه  ــت، درحالی ک ــن اس ــینه په ــه س ــت. ناحی ــخص اس مش
ــدا  ــگ الرو ابت ــتند. رن ــکل هس ــکمی بیضی ش ــای ش بنده
ــود و  ــدر می ش ــج زرد ک ــت و بتدری ــده اس ــبز رنگ پری س

ــراق دارد. ســِر ســیاه و ب
ــه زرد اســت  ــل ب ــوه ای متمای ــگ آن قه ــفیره: رن * ش

کــه بتدریــج تیره تــر می شــود.
چرخه زندگی

* معمــوالً به شــکل انفــرادی و بیش تــر در حاشــیه 
رگبــرگ میانــی ســطح زیریــن برگ هــای کوچــک و 

می کنــد. تخم ریــزی  تاخــورده 
ــر  ــن آخ ــورت الرو س ــره به ص ــتان گذرانی حش * زمس

و شــفیره اســت.
* در شرایط شمال ایران 6 تا 8 نسل تولید می کند.

خسارت
ــا  ــخ ب ــد از تفری ــات بع ــرگ مرکب ــوز ب ــای مین * الروه
ایجــاد کانــال در اپیــدرم بــرگ از پارانشــیم داخــل آن تغذیه 
ــا و  ــی برگ ه ــث چین خوردگ ــت باع ــه آف ــد. تغذی می کنن
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ــود. ــا می ش ــده روی آنه ــای رنگ پری ــاد داالن ه ایج
ــذری  ــای ب ــت در خزانه ه ــن آف ــده ای ــارت عم * خس
انتظــار و پیونــدی مرکبــات و باغ هــای جدیداالحــداث 
اســت. در صــورت شــدت آلودگــی پروانــه مینــوز در بعضــی 

ــکل 73-2(. ــد )ش ــارت می زن ــوه خس ــع روی می مواق

شکل 2-73- عالئم خسارت شب پره مینوز برگ
 روی برگ های مرکبات

کنترل
ــط  ــت فق ــن آف ــه، ای ــات صورت گرفت ــه تحقیق باتوجه ب
در نهالســتان ها و درختــان زیــر 5 ســال خســارت اقتصــادی 
بــه بــار مــی آورد و در باغ هــای مســن تر به هیچ وجــه 

کنتــرل شــیمیایی توصیــه نمی شــود.
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ــل  ــم نس ــوده از تراک ــاخه های آل ــرس ش ــی: ه * زراع
ــد. ــت می کاه ــدی آف بع

* شـیمیایی: از زمـان شـروع فعالیت آفـت در هر منطقه 
تـا پایـان فعالیتش، طبق دسـتورالعمل کمیتـه پیش آگاهی 

آفـات مرکبـات هر اسـتان کنترل صـورت گیرد.

Parmacella ibera.2-4-1-16- راب خاکستری
راب خاکســتری از آفــات مهــم مرکبــات در اســتان های 

ــد )شــکل 74-2(. ــمار می آی ــمالی به ش ش
شکل شناسی

جانــور بالــغ: طــول بــدن جانــور حــدود 100 تــا 110 
ــه قهــوه ای روشــن  ــل ب ــگ نخــودی مای ــه رن ــر، ب میلی مت
یــا خاکســتری تیــره بــا خطــوط و نوارهــای نامنظــم 
قهوه ای ســوخته اســت. در مرکبات کاری هــای شــمال 
کشــور رنــگ عمومــی بــدن زرد روشــن بــا نوارهــای 

ــت. ــگ اس ــودی کم رن ــو نخ ــم و مح غیرمنظ
لعــاب  بــا  دســت های  به صــورت  تخم هــا  تخــم: 
لــزج بــه یکدیگــر متصــل هســتند و بــه قطــر 1 و طــول 3 

میلی متــر هســتند.
چرخه زندگی

اســتان های  در  آفــت  ایــن  و خســارت  فعالیــت   *
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ــاه  ــاً م ــز و خصوص ــار و پایی ــول به ــور در فص ــمالی کش ش
ــا فعالیــت الروهــا و راب هــای  آبــان اســت کــه همزمــان ب

بالــغ تابســتان گذران اســت.
* بــا آغــاز فصــل ســرما فعالیــت راب هــا کاهــش 
ــن دارای  ــای دی و بهم ــه در ماه ه ــوری ک ــد، به ط می یاب

ــتند. ــت هس ــل فعالی حداق
* زمســتان گذرانی در هــر یــک از مراحــل نابالــغ و بالــغ 

زندگی شــان اســت.
* راب خاکســتری در اســتان های شــمالی کشــور یــک 

نســل در ســال دارد.

شکل 2-74- راب خاکستری
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خسارت
* ایجاد سوراخ های متعدد و خوردگی برگ ها و میوه ها؛

*  ریزش و پوسیدگی زودهنگام؛
نهالســتان ها  در  جــوان  نهال هــای  ازبین رفتــن   *
به دلیــل تغذیــه از جوانه هــا و برگ هــا )شــکل 75-2(.

شکل 2-75- خسارت راب روی میوه نارنگی

 Coucasotachea 2-4-1-17- حلزون قهوه ای مرکبـات
lencoranea

شکل شناسی
* جانورکامــل: جانــوران کامــل دارای صدفــی بــزرگ به 
ــر و  ــا 30 میلی مت ــاع 20 ت ــه ارتف ــی ب ــا خاک ــگ زرد ی رن
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قطــر 32 میلی متــر هســتند کــه روی آنهــا 5 نــوار قهــوه ای 
ــره مشــاهده می شــود )76-2(. تی

شکل 2-76- حلزون قهوه ای مرکبات

ــه  ــر و ب ــر 3 میلی مت ــه قط ــدور، ب ــا م ــم: تخم ه * تخ
ــا  ــته ای و ب ــورت دس ــتند و به ص ــدر هس ــفید ک ــگ س رن
پوشــش ژالتینــی بی رنــگ بــه هــم چســبیده اند و در 

ــد. ــرار می گیرن ــاك ق ــل خ داخ
چرخه زندگی

* متوســط تخــم هــر حلــزون 50 عــدد اســت و نوزادهــا 
طــی یــک ســال بالــغ می شــوند.

* دوره زندگی آنها 5 تا 6 سال است.
*در زمستان به صورت خواب زمستانه به سر می برند.
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خسارت
* ایــن جانــوران از پهنک برگ هــا تغذیــه می کننــد 
ــا قطرهــای  ــار خســارت به صــورت پارگــی و ســوراخ ب و آث

ــوند. ــاهده می ش ــا مش ــف روی برگ ه مختل
عمیــق  ســوراخ های  رســیده  میوه هــای  روی  در   *
و شــاخه  تنــه  پوســت  از  گاهــی  و  ایجــاد می کننــد 

می کنــد. تغذیــه  هــم  درخت هــا 
کنترل

ــات  ــای مرکب ــان در باغ ه ــرل نرم تن ــور کنت ــه منظ ب
را  کنتــرل  مختلــف  روش هــای  از  تلفیقــی  می تــوان 
ــرد: ــه کار ب ــات ب ــم مرکب ــط و رق ــرایط محی ــب ش برحس

ــر  ــا و زی ــرز خزانه ه ــای ه ــردن علف ه ــی: ازبین ب * زراع
درختــان بــه وســیله وجین کــردن و شــخم زدن، شــرایط را برای 
فعالیــت راب هــا و حلزون ها نامســاعد می ســازد. محلول پاشــی 
ــی  ــرز، یک ــای ه ــده روی علف ه ــای توصیه ش ــا علف کش ه ب
ــرای  ــی ب ــرایط محیط ــازی ش ــای نامساعدس ــر از روش ه دیگ

ــا اســت. ــا و حلزون ه راب ه
* مبـارزه فیزیکی: فویل هـای آلومنیومـی در ارتفاع 30 
سـانتی متری از سـطح خاك دور تنه طوری بسـته می شـود 
کـه راب هـا و حلزون ها قادر بـه باالرفتن از درخت نباشـند. 
همچنیـن می تـوان از نوارهـای مسـی اسـتفاده کـرد، چون 
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تمـاس راب هـا بـا ایـن نوارها بـه آنهـا شـوك وارد می کند. 
البتـه ایـن روش در مـوادی کاربـرد دارد کـه تـاج درخت با 

سـطح زمین در تماس نباشـد.
* اسـتفاده از تله هـای جـاذب: بطری های پالسـتیکی 
حـاوی 5 تـا 10 میلی لیتـر ماءالشـعیر به عنـوان تلـه جاذب 
در  بطری هـا  داده می شـود.  قـرار  درختـان  در سـایه انداز 
عمـق 5 سـانتی متری داخـل خـاك قـرار می گیرنـد و در 
دو طـرف بطـری در سـطح خـاك شـیاری بـه ابعـاد 3 در 3 
سـانتی متر ایجـاد می شـود تـا راب هـا و حلزون هـا براحتی 

بتواننـد وارد بطری هـا شـوند.
* طعمـه مسـموم: متالدئید به صـورت نـواری در اطراف 
طوقـه درختـان قـرار داده می شـود تـا راب هـا و حلزون هـا 
هنـگام نزدیک شـدن بـه تنـه درخـت از آن تغذیـه کننـد. 
در باغ هـای بـا سـابقه آلودگـی، بـه منظورکنتـرل راب هـا و 
حلزون هـای بالـغ قبـل از تخم ریـزی نیـز بهتـر اسـت ایـن 

انجام شـود. کار 

Nesokia indica 2-4-1-18- موش ورامین
شکل شناسی

ــا  ــور کامــل: رنــگ بــدن از خاکســتری کم رنــگ ت جان
مخلوطــی از نارنجــی و قهــوه ای بــه نظــر می آیــد. موهــای 



248

ــر  ــا 35 میلی مت ــبیل ها ت ــرم دارد. س ــوه و ن ــاه و انب کوت
ــه الی آن  ــه الب ــس دارد ک ــش فل ــش پوش ــد. دم می رس
ــای  ــاال دندان ه ــک ب ــت. در ف ــده اس ــاه رویی ــای کوت موه
ــگ  ــاف و نارنجی رن ــو ص ــن و در جل ــوی و په ــین ق پیش
اســت. چشــم ها درشــت و گوش هــا کوچــک اســت 

ــکل 77-2(. )ش

شکل 2-77- موش ورامین

چرخه زندگی
ماننـد  مناطـق کشـور  از  بعضـی  باغ هـای مرکبـات  در 
جیرفـت دارای فعالیـت شـدید و خطرنـاك اسـت. دارای 7 
نسـل و تعـداد بچه هـای متولدشـده تا 8 عدد در النه اسـت. 
جمعیـت آنهـا از اردیبهشـت تـا اول مهر بسـیار زیاد اسـت.
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خسارت
* توســعه بیمــاری پوســیدگی طوقــه بــا بیرون ریختــن 

خــاك از داخــل النــه و ایجــاد ســطح برآمــده؛
* خشک شـدن درخـت بـا تغذیـه از ریشـه درخت هـای 
 40 تـا   20 فواصـل  بـه  آنهـا  طوقـه  پوسـت  و  مرکبـات 

حلقـه وار؛ به صـورت  سـانتی متر 
* هدررفتن آب آبیاری با ایجاد سوراخ های متعدد.

کنترل
* طعمـه مسـموم: بـرای ایـن منظـور مقـداری از طعمه 
مسـموم در سـوراخ بـاز النه مـوش قـرار داده شـود. توضیح 
اینکـه ایـن موش بر حسـب عـادت دِر النه خـود را می بندد 
و ضـروری اسـت کـه بـا یـک بیلچـه در النـه را بـاز کنید و 

سـپس طعمـه را در محـل ورودی النـه بگذارید.
* سـموم ضـد انعقـاد خـون طبق نظـر کارشـناس حفظ 

نباتـات در داخـل النـه موش قـرار گیرد.
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2-4-2- بیماری های شایع مرکبات کشور
تاکنـون بیـش از 100 نـوع عامـل بیمـاری زای قارچـی، 
ویروسـی، شبه ویروسـی و باکتریایـی در مرکبـات گـزارش 
و  ویروسـی  بیماری هـای  آنهـا،  بیـن  در  کـه  اسـت  شـده 
شبه ویروسـی مرکبات به دلیـل انتقال از طریـق مواد گیاهی 
و حشـرات ناقـل دارای اهمیـت خاصـی هسـتند. تشـخیص 
بـرای  حتـی  مرکبـات  درختـان  بیماری هـای  از  بسـیاری 
متخصصـان بیماری شناسـی گیاهـی نیز دشـوار اسـت، زیرا 
بیش تـر  در  گیاهـی  بیماری هـای  نشـانه های  از  بسـیاری 
مـوارد چنـدان اختصاصـی نیسـت یـا ممکن اسـت در فصل 
معینـی بـروز کنند. عالئـم بیماری هـا در مرکبات بر اسـاس 
نـوع عامـل بیمـاری زا متفاوت اسـت که شـامل لکه برگی ها، 
پوسـیدگی ها، جارویی شـدن تا زوال کامل درخت اسـت. در 
مرکبـات بر اسـاس حساسـیت پایـه و رقم درجـات متفاوتی 

از بیماری هـا و نشـانه های آنهـا دیـده می شـود.

2-4-2-1- بیماری های قارچی
2-4-2-1-1- پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات

 Phytophthora parasitica گونه های قارچ فیتوفتـورا
میـوه  پوسـیدگی  عوامـل  به عنـوان   P. citrophthora و 

مرکبات در شـمال کشـور هسـتند.
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نشانه های بیماری
آلودگــی در اواخــر شــهریور و اوایــل پاییــز و در مرحلــه 
ــول  ــت محص ــول دوره برداش ــا در ط ــت ی ــل از برداش قب
بخصــوص در شــرایط بارندگــی و رطوبــت شــایع تر اســت. 
ایــن قــارچ روی میوه هــای نزدیــک ســطح زمیــن یــا حتــی 
ــی  ــر هســتند، آلودگ ــا 1/5 مت ــاع 1 ت ــه در ارتف ــی ک آنهای

ــکل 78-2(. ــد )ش ــاد می کن ایج

شکل 2-78- عالئم بیماری پوسیدگی قهوه ای در میوه های 
روی درخت )راست( و پای درخت )چپ(
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عائم بیماری
ــه رنــگ قهــوه ای  * پوســیدگی در یــک طــرف میــوه ب
روشــن )خرمایــی( تــا قهــوه ای زیتونــی در می آیــد و 

ــود. ــفت می ش ــی و س ــوده چرم ــِت آل ــپس پوس س
* میوه های مبتال عموماً می ریزند.

* از قسمت پوسیده میوه بوی تند متصاعد می شود.
* روی میوه های آلوده تحت شـرایط مرطوب اسـپورهای 
قارچ به صورت گرد سـفیدرنگ در سـطح پوسـت گسـترش 
می یابـد و در تمـاس بـا میوه هـای مجـاور بـه میوه هـای 

سـالم انتشـار می یابد.
* میوه هایـی کـه بالفاصلـه پـس از برداشـت محصـول 
آلوده می شـوند، ممکن اسـت تـا چند روز پـس از نگه داری 
در انبـار نشـانه های بیمـاری روی آن ظاهـر نشـود. چنانچه 
ایـن میوه هـا بسـته بندی شـوند، احتمـال آلودگـی سـایر 

میوه هـای همـان جعبـه وجـود دارد.
مدیریت بیماری

* هـرس تـاج درختان از ارتفاع 45 سـانتی متر از سـطح 
خـاك در اسـفند به منظـور جلوگیـری از تمـاس مسـتقیم 

شـاخه و میـوه با خـاك صـورت گیرد.
* ایجاد زهکش مناسب در باغ.

* توصیــه آبیــاری سیســتم قطــره ای و اجتنــاب از 
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ــاغ. ــی در ب ــاری کرت آبی
ــات مســی ترجیحــاً  ــا ترکیب * اســتفاده از قارچ کــش ب
اکســی کلرور مــس، قبــل از شــروع بارندگــی در شــهریور در 
ارتفــاع حداقــل 1 تــا 1/5 متــری از ســطح خــاك با پوشــش 
ــا  ــاخه و میوه ه ــرگ، سرش ــطح ب ــش در س ــل قارچ ک کام
انجــام شــود. آگاهــی از وضعیــت جــوی به نحوی کــه پــس 

از سمپاشــی 48 تــا 72 ســاعت بارندگــی نداشــته باشــیم.

2-4-2-1-2- انگومــک یــا پوســیدگی طوقــه و 
ــات ــه مرکب ریش

بیمــاری انگومــک یــا گمــوز در مرکبات کاری هــای 
شــمال و جنــوب کشــور بخصــوص در پایه هــای حســاس 
ــارت  ــت. خس ــایع اس ــی ش ــم و بکرای ــون، الی ــد رافلم مانن
ناشــی از ایــن بیمــاری قارچــی در زمین هــای مرطــوب بــا 
ــل توجــه  ــای حســاس قاب ــر روی پایه ه خــاك ســنگین ب
ــده کشــت  ــن عوامــل محدودکنن اســت و یکــی از مهم تری
مرکبــات در جنــوب کشــور پوســیدگی طوقــه و ریشــه یــا 

گمــوز مرکبــات اســت.
نشانه های بیماری

ــغ  ــح صم ــاری، ترش ــخص بیم ــانه های مش ــی از نش یک
از نواحــی طوقــه تــا ارتفــاع نیم متــری تنــه از ســطح 
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ــه  ــت ک ــگ اس ــی و بی رن ــدا آبک ــغ ابت ــت. صم ــاك اس خ
پــس از خشک شــدن در هــوا ســخت می شــود و بــه 
رنــگ خرمایــی در می آیــد. در ایــن بیمــاری، پوســت 
ــوخته  ــره و آب س ــدا تی ــه ابت ــل طوق ــت در مح ــه درخ تن
ــه و ریشــه  می شــود، ســپس پوســیدگی قهــوه ای در طوق
بــه وجــود می آیــد. قســمتی از طوقــه کــه در زیــر خــاك 
ــا  ــوی ماهــی ی ــر آلودگــی ب ــرار دارد ممکــن اســت در اث ق
ترشــی بدهــد. در اثــر پیشــرفت بیمــاری، قــارچ دور تــا دور 
ــا فاسدشــدن  ــرا می گیــرد. ب تنــه و حتــی ریشــه را نیــز ف
پوســت در ناحیــه طوقــه ممکــن اســت به طورکلــی جریــان 

ــد. ــا در آی شــیره قطــع شــود و درخــت از پ
عائم بیماری

بتدریــج  و  نمی کننــد  رشــد  آلــوده  جوانه هــای   *
می شــوند. خشــک 

ــت  ــرگ حال ــه دمب ــال از ناحی ــت مبت ــای درخ * برگ ه
رنگ پریدگــی بــه خــود می گیرنــد و بتدریــج زرد می شــوند. 
ایــن زردی در رگبــرگ اصلــی بخوبــی قابل تشــخیص اســت، 
ــاه  ــد و گی ــده می ریزن ــای رنگ پری ــی برگ ه ــس از مدت پ

ــود. ــف می ش ضعی
* ضعـف گیـاه از نـوك درخت شـروع می شـود و بتدریج 
بـه قسـمت های دیگـر تنه سـرایت می کند )شـکل 79-2(.
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شکل 2-79- ترکیدگی پوست طوقه در محل طوقه )باال( و 
زردشدن رگبرگ اصلی در برگ آلوده )پایین(
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کنترل
ــج و  ــل نارن ــه انگومــک مث ــاوم ب ــه مق * اســتفاده از پای

ــیروس. پونس
* محــل اتصــال پیونــدك روی پایــه بایــد در ارتفــاع 30 
ــه  ــد ب ــل پیون ــد و مح ــاك باش ــطح خ ــانتی متری از س س

قــدر کافــی از ســطح زمیــن فاصلــه داشــته باشــد.
* بــاغ بایــد در زمین هــای ســبک و زهکشی شــده 
ــای  احــداث شــود و در اراضــی رســی و ســنگین از پایه ه

ــاوم اســتفاده شــود. مق
ــق  ــا عمی ــود نهال ه ــت ش ــد دق ــرس بای ــع غ * درموق

کاشــته نشــوند.
ــای درخــت  ــه طریقــی باشــد کــه آب در پ * آبیــاری ب

جمــع نشــود.
* اسـتفاده از کودهـای مناسـب و انجـام عملیات صحیح 

باغبانـی بـه منظور تقویـت درختان ضروری اسـت.
* در صورتـی کـه وسـعت محـل آلودگـی در محل طوقه 
درخـت کم تـر از 50 درصـد باشـد، بـرای معالجـه می توان 
پوسـت آلـوده را همـراه بـا کمـی پوسـت سـالم تراشـید و 
سـپس محـل آن را بـا محلـول 2 درصـد  بـردو ضدعفونـی 

کـرد و بـا چسـب باغبانی پوشـاند.
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2-4-2-1-3- بیماری لکه قهوه ای آلترناریایی
ــرب  ــو در غ ــج و تانجل ــی پی ــاری روی نارنگ ــن بیم ای
مازنــدران گــزارش شــده اســت. عامــل ایــن بیمــاری 
ــرایط  ــت. ش ــارچ Alternaria alternata pv. Citri اس ق
آب و هوایــی، بویــژه رطوبــت زیــاد، باعــث افزایــش میــزان 
خســارت بیمــاری آلترناریــی می شــود. آلودگــی میوه هــای 
نــارس باعــث ریــزش زودهنــگام تعــدادی از آنهــا می شــود 
ــا آلودگــی میوه هــای رســیده حــاوی لکه هــا، کیفیــت  و ب
و کمیــت میوه هــا افــت می کنــد. یکــی از مهم تریــن 
عوامــل محدودکننــده نارنگــی تانجلــو و هیبریدهــای آن در 

دنیــا بیمــاری لکــه قهــوه ای اســت )شــکل 80-2(.

شکل 2-80- عالئم بیماری روی میوه تانجلو
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نشانه های بیماری
ابتــدا به صــورت لکه هــای  * در برگ هــای جــوان 
ــه  ــا توســعه قــارچ ب کوچــک قهــوه ای ظاهــر می شــود و ب
ــرگ مشــاهده  ــگ روی ب ــه زردرن ــا هال ــوه ای و ب ــگ قه رن
ــاال  ــی ب ــر شــدت آلودگ ــوان در اث ــای ج ــود. برگ ه می ش

ــکل 81-2(.  ــد )ش ــزش می کنن ری

شکل 2-81- عالئم بیماری روی برگ نارنگی پیج

ــود  ــار، وج ــل به ــا در فص ــزش گلبرگ ه ــس از ری * پ
لکه هــا موجــب ریــزش میوه چــه می شــود.

ــک  ــای کوچ ــورت جوش ه ــغ به ص ــای بال * در میوه ه
ــا توســعه بیمــاری و  ــه زردرنــگ اســت کــه ب ــا هال تیــره ب
شــرایط مناســب محیطــی لکه هــا توســعه می یابــد و 
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ــم  ــابه عالئ ــته و مش ــه ای و برجس ــا چوب پنب ــطح آنه س
ــوند. ــات می ش ــی مرکب ــانکر باکتریای ش

* آلودگــی میوه هــا معمــوالً به صــورت ســطحی اســت، 
ــزش  ــان، موجــب ری ــت میزب ــه باف ــارچ ب ــوذ ق ــا نف ــی ب ول
از  به آســانی  ایجادشــده  جوش هــای  می شــود.  آنهــا 
ــت  ــد و حال ــوند و می ریزن ــدا می ش ــوه ج ــت می روی پوس

ــد. ــه آن می ده ــه ای ب آبل
* در سرشـاخه های جـوان به صورت لکه هـای قهوه ای رنگ 
دیـده می شـود. آلودگـی سرشـاخه ها بـه ریـزش برگ هـای 

جـوان منجـر می شـود و به صـورت لخـت باقـی می مانند.
* شـدت بیمـاری بـه تغذیـه درختـان و مدیریـت بـاغ 
بسـتگی دارد. آبیـاری زیـاد و هـرس بی رویـه باعـث تولیـد 
بیش ازحـد سرشـاخه های ترد و شـاداب می شـود و بیماری 

تشـدید می شـود.
کنترل بیماری

بـرگ  حساسـیت  دوره  طوالنی بـودن  بـه  توجـه  بـا   *
و میـوه، کنتـرل شـیمیایی بسـیار مشـکل اسـت و تنهـا در 
مراحـل اولیـه بیمـاری می تـوان از گسـترش آن ممانعت به 

عمـل آورد.
* انتخاب نهال سـالم برای کاشـت در پیشـگیری بیماری 

بسـیار مهم است.
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* کاربـرد قارچ کش هـای حفاظتـی در فصـل بهـار بـا 
شـروع اولیـن عالئـم بیمـاری در برگ هـا توصیـه می شـود.

2-4-2-1-4- آنتراکنوز
ــال شــامل  ــرای مث ــران ب ــارچ در ای ــن ق ــای ای میزبان ه
ــو هســتند  ــاول و لیم ــی، تامســون ن ــی، داراب ــال خون پرتق
ــرگ، گل  ــه سرشــاخه، ب ــات ب ــف مرکب ــام مختل و روی ارق
ــارچ در  ــن ق ــه ای ــد بهین ــد. رش ــارت می زن ــوه خس و می
درجــه حــرارت و رطوبــت بــاال یــا هــوای گــرم و مرطــوب 
ــرای  ــی ب ــت و بارندگ ــدت رطوب ــای بلندم ــت. دوره ه اس
پیشــرفت بیمــاری ضــروری اســت. اســپورهای قــارچ بعــد از 
قرارگرفتــن روی ســطح میزبــان، در صــورت وجــود شــرایط 
ــواره  ــه دی ــد و ب ــه می زنن ــا، جوان ــی و دم ــاعد رطوبت مس
ســلولی میزبــان نفــوذ می کنــد. در درختــان ضعیــف، 

ــت. ــهودتر اس ــارت آن مش ــاری و خس ــم بیم عالئ
عائم بیماری

ــدا زرد و ســپس خشــک می شــوند و در  ــا ابت * برگ ه
ــد ــت می ریزن نهای

ــک  ــبز خش ــت س ــه حال ــاخه ب ــز روی ش ــی نی *گاه
ــگ  ــه رن ــدا ب ــرگ ابت ــای روی ب مشــاهده می شــود. لکه ه
ــد. ــوه ای در می آین ــگ قه ــه رن ــپس ب ــن و س ــبز روش س
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* انــدام بــارده قــارچ )آســروول( به صــورت نقــاط 
ــا تشــکیل می شــود. ــن لکه ه ســیاه رنگ و منظــم روی ای
ــدن  ــه خشک ش ــاخه ها ب ــر ش ــدید س ــی ش *  آلودگ

ــود. ــر می ش ــا منج آنه
ــدا  ــزرگ ابت ــای کوچــک و ب ــا لکه ه ــر روی میوه ه *  ب
ــود،  ــکیل می ش ــوه ای تش ــه قه ــل ب ــز مای ــگ قرم ــه رن ب
ســپس ایــن لکه هــا بــه رنــگ قهــوه ای تیــره و در نهایــت 

ــکل 82-2(. ــد )ش ــیاه در می آین ــگ س ــه رن ب
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الف

                ب                               ج

شکل 2-82- عالئم بیماری آنتراکنوز در برگ )الف(، سرشاخه 
)ب( و درخت )ج(
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کنترل
* تقویت درخت ها با تغذیه مناسب و آبیاری بموقع؛

* هرس شاخه های آلوده و ازبین بردن آنها؛
* سمپاشـی بـا قارچ کش هـای مناسـب در باغ هایـی که 
سـابقه آلودگـی دارند. زمـان مناسـب اسـتفاده از قارچ کش 
پـس از عملیـات هـرس در اواخر زمسـتان یا در بهـار بعد از 

ریـزش گلبرگ هـا و تشـکیل میوه هـای جوان.

2-4-2-1-5- بیمــاری سرخشــکیدگی شــاخه و زوال 
و مــرگ درختــان مرکبــات ناشــی از ناتراســیا

ــان  ــرگ درخت ــاخه و زوال و م ــی ش ــاری پژمردگ بیم
مرکبــات به صــورت گســترده در خوزســتان و اســتان های 
 Nattrassia جنوبــی شــیوع دارد و عامل این بیماری قــارچ
ــاً  ــاری تقریب ــن بیم mangiferae اســت. درحال حاضــر ای

در تمــام اســتان های مرکبات خیــز جنــوب کشــور از 
جملــه خوزســتان، بوشــهر، کرمــان و هرمــزگان وجــود دارد. 
تمامــی ارقــام مرکبــات، بویــژه لیموتــرش، بــه ایــن بیمــاری 

حســاس هســتند.
ــود  ــروع می ش ــرداد ش ــط خ ــاری از اواس ــترش بیم گس
و پیشــرفت آن در مــرداد و شــهریور بــه اوج می رســد. 
ــد و در  ــدا می کن ــش پی ــج کاه ــاری بتدری ــرفت بیم پیش
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ــتان  ــول زمس ــد و در ط ــل می رس ــه حداق ــر ب ــط مه اواس
و اوایــل بهــار قــارچ در کانون هــای آلــوده بــه حالــت 
ــل  ــاً تحم ــوان غالب ــان ج ــد. درخت ــی می مان ــال باق غیرفع
ــان  ــود نش ــن از خ ــان مس ــه درخت ــبت ب ــری نس بیش ت
می دهنــد. در خصــوص مقاومــت ارقــام مرکبــات در برابــر 
بیمــاری پژمردگــی شــاخه، زوال و مــرگ درختــان مرکبــات 
ناشــی از قــارچ ناتراســیا بیش تریــن حساســیت روی ارقــام 
لمــون و الیــم را به ترتیــب ارقــام اورکالمــون، لمــون 
لیســبون و الیــم مکزیکــی دارنــد و لیموشــیرین کم تریــن 

ــت. ــان داده اس ــیت را نش حساس
عائم بیماری

ــک  ــبز خش ــورت س ــت به ص ــای درخ ــدا برگ ه * ابت
می شــوند. زرد  کم کــم  و  درمی آینــد 

ــاد  ــانکر ایج ــی ش ــل آلودگ ــوده در مح ــاخه آل * در ش
ــیاه  ــا س ــوه ای ت ــگ قه ــوب به رن ــت و چ ــود، پوس می ش

ــت. ــراه اس ــغ هم ــح صم ــا ترش ــه ب ــد ک درمی آین
عامــل  ترك خــورده  آلــوده  شــاخه های  پوســت   *
ــر  ــه شــاخه های بزرگ ت بیمــاری از شــاخه های کوچــک ب
و در نهایــت بــه تنــه ســرایت می کنــد و منجــر بــه خشــک 

ــود. ــت می ش ــدن درخ ش
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* عامــل بیمــاری از طریــق زخم هــای ناشــی از هــرس 
ــای ناشــی  ــاه می شــود. زخم ه ــت گی ــر آن وارد باف و نظای
از آفتاب ســوختگی بهتریــن محــل بــرای نفــوذ قــارچ 
و فعالیــت آن هســتند کــه مهم تریــن عامــل تشــدید 

ــکل 83-2(. ــت )ش ــاری اس بیم

الف

ب
شکل 2-83- سرخشکیدگی شاخه بر اثر آلودگی به بیماری 

)الف( و ترك های روی شاخه آلوده )ب(
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کنترل بیماری
ــا اســتفاده از کودهــای مناســب و  * تقویــت درختــان ب

ــع؛ ــاری به موق آبی
کاهــش  و  درخــت  زخمی شــدن  از  جلوگیــری   *

؛ ختگی ســو ب  فتا آ
* انجــام عملیــات هــرس مناســب و کــم در فصــل 
مناســب )اواخــر بهمــن(، مصــرف قارچ کــش پــس از انجــام 
ــا  هــرس و پوشــش محــل قطــع شــاخه های هرس شــده ب

چســب باغبانــی؛
* هرس شاخه های آلوده، جمع آوری و سوزاندن آنها؛

* جایگزینی درختان جوان در باغ های مسن؛
* اجتنـاب از انجـام هرس بی موقع و خـارج از فصل به منظور 

فرم دهی و جوان سـازی؛
* ایجـاد بادشـکن در اطراف بـاغ و خصوصـاً خزانه تولید 
نهـال نارنـج یـا گیـاه غیرمیزبـان عامـل بیمـاری ناتراسـیا و 
حـذف کامـل درختانـی نظیـر اکالیپتوس موجـود در اطراف 

نهالستان.

2-4-2-2- بیماری های ویروسی و ویروئیدی
2-4-2-2-1- بیماری تریستزای مرکبات

ــن بیمــاری ویروســی مرکبــات اســت  تریســتزا مهم تری
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کــه در بســیاری از کشــورهای مرکبات خیــز جهــان باعــث 
خســارت فراوانــی شــده اســت. ایــن بیمــاری در شــمال و 
جنــوب ایــران گــزارش شــده اســت و عالئــم زوال درختــان 
ــوده  ــی آل ــواد گیاه ــا م ــه ب ــی ک ــج در باغات ــه نارن روی پای

ــود. ــده می ش ــی دی ــن نواح ــده اند در ای ــر ش تکثی
عائم بیماری

* رایج تریــن عالئــم بیمــاری شــامل توقــف رشــد، 
ضعــف، زردی، گل دهــی بی موقــع، زوال تدریجــی یــا 
ســریع درختــان آلــوده روی پایــه نارنــج و ســایر پایه هــای 
حســاس اســت. ایــن حالــت در اثــر تخریــب آوندهــا 
ــاد  ــه ایج ــه ریش ــی ب ــواد غذای ــیدن م ــالل در رس و اخت
کوچک تــر  ریشــه های  آلودگــی،  آغــاز  بــا  می شــود. 
ــی  ــواد غذای ــذب آب و م ــدرت ج ــند و ق ــج می پوس بتدری
درخــت کاهــش می یابــد و در اثــر انســداد آوندهــای 
ــاه  ــی گی ــش باالی ــرورده در بخ ــیره پ ــع ش ــش، تجم آبک
ــوه  ــد بیش ازحــد گل و می ــث تولی ــد و باع ــش می یاب افزای

.)84-2 )شــکل  می شــود 
* برخــی ســویه های عامــل بیمــاری ایجــاد عالئــم 
فرورفتگی هــا،  آن  در  کــه  می کننــد  آبلــه ای  ســاقه 
شــیارهای ریــز یــا طویــل روی چــوب سرشــاخه، شــاخه و 
تنــه درختــان آلــوده بــه وجــود می آیــد کــه بــا برداشــتن 
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پوســت ایــن قســمت ها قابل رؤیــت هســتند.

شکل 2-84- عالئم بیماری تریستزا در بخش های هوایی

ــی  ــواد گیاه ــق م ــات از طری ــتزای مرکب ــروس تریس وی
ــات  ــروس مرکب ــن وی ــود. ای ــل می ش ــته منتق ــوده و ش آل
ــا  ــه نهال ه ــوده ب ــان آل ــد از درخت ــق پیون ــی از طری براحت
و  نهالســتان ها  آلودگــی  ازایــن رو،  می شــود.  منتقــل 
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باغــات جدیــد بــا پیونــدك و نهال هــای آلــوده محتمــل اســت. 
همچنیــن بــا مــواد گیاهــی آلــوده، بویــژه پیونــدك، بیمــاری 
ــوده،  ــق آل ــود. در مناط ــل می ش ــم منتق ــق دور ه ــه مناط ب
میــزان آلودگــی به وســیله تغذیــه شــته های ناقــل از گیاهــان 

ــد. ــترش می یاب ــق گس ــایر مناط ــه س ــوده ب ــای آل کانون ه
مدیریت بیماری

* در احــداث بــاغ از نهال هــای ســالم و عــاری از 
ویــروس اســتفاده شــود.

* در مناطــق آلــوده از پایه هــای متحمــل یــا مقــاوم بــه 
بیماری اســتفاده شــود.

آلــوده در شــروع آلودگــی  * ریشــه کنی درختــان 
ــاوم  ــای مق ــا پایه ه ــالم ب ــای س ــا نهال ه ــی ب و جایگزین

ــرد. ــورت گی ص

2-4-2-2-2- بیماری ویروئیدی اگزوکورتیس مرکبات
بیماری هـای  از  یکـی  مرکبـات  اگزوکورتیـس  بیمـاری 
مهـم اقتصادی مرکبـات در دنیاسـت. ارقام پیوندشـده روی 
پایـه پونسـیروس یـا بعضـی از هیبریدهـای آن بـه بیمـاری 
حسـاس هسـتند و عالئـم بیمـاری در آنهـا ظاهر می شـود. 
شبه ویروسـی  مهـم  بیماری هـای  از  یکـی  اگزوکورتیـس 
مرکبـات در ایـران اسـت. در درختـان آلـوده ممکـن اسـت 
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از گونه هـای مختلـف ویروئیـد دیـده شـود کـه  ترکیبـی 
مهم تریـن آنهـا ویروئیـد اگزوکورتیـس اسـت.

عائم بیماری
* در درختــان بیمــار توقــف رشــد و شــیارهای طولــی یا 
ــه  ــه در قســمت پای ــواری پوســت تن پوسته پوسته شــدن ن
ــس  ــا هشــت ســال پ ــم ســه ت ــن عالئ ــده می شــود. ای دی
ــاس  ــای حس ــات روی پایه ه ــوده مرکب ــام آل ــد ارق از پیون
بویــژه پونســیروس و تعــدادی از دورگــه ای آن ماننــد 

ســیترنج ها ایجــاد می شــود )شــکل 85-2(.

شکل 2-85- عالئم پوسته پوسته شدن پایه پونسیر و سدر 
درخت مبتال به اگزوکورتیس
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ــون و  ــیرین، لم ــر لیموش ــام نظی ــر از ارق ــی دیگ برخ
ــدت  ــی ش ــاس اند، ول ــاری حس ــن بیم ــه ای ــز ب ــگ نی بالن
ــوده  ــام آل ــر ارق ــت. اگ ــر اس ــا خفیف ت ــه در آنه ــم تن عالئ
بــه بیمــاری روی پایه هــای متحمــل پیونــد شــوند، ممکــن 
اســت حالــت پاکوتاهــی و کاهــش رشــد درخــت مشــاهده 
شــود. در هــر صــورت، عامــل بیمــاری در چنیــن ارقامــی 
ــت و  ــر اس ــه تکثی ــادر ب ــم( ق ــود عالئ ــدون وج ــی ب )حت
می توانــد به عنــوان منابــع آلودگــی عمــل کنــد. درختــان 
آلــوده معمــوالً پاکوتــاه هســتند و کمیــت محصــول در آنهــا 

ــکل 86-2(. ــد )ش ــش می یاب ــدت کاه بش

شکل 2-86- مقایسه اختالف رشد درخت آلوده به 
اگزوکورتیس با درخت سالم همسن مجاور
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ــدك  ــق پیون ــات از طری ــس مرکب ــد اگزوکورتی ویروئی
ــی  ــزار باغبان ــا اب ــوده و همچنیــن به صــورت مکانیکــی ب آل
ماننــد قیچــی باغبانــی و چاقــوی پیونــد قابل انتقــال اســت.

مدیریت بیماری
* در تولید نهال از پیوندك سالم استفاده شود.

* باتوجه بـه حساسـیت پایه هـای مختلـف بـه ویروئیـد 
مرکبـات، پایه هـای متحمـل بـه بیمـاری توصیـه می شـود.
* انتقـال بیمـاری به آسـانی و از طریـق ادوات باغبانـی 
صـورت می گیـرد، بنابرایـن ضدعفونـی ادوات باغبانـی بـا 

هیپوکلریـت سـدیم )وایتکـس تجـاری( ضـروری اسـت.

2-4-2-2-3- بیماری کیسه صمغی
ــی از بیماری هــای شبه ویروســی  بیمــاری کیســه صمغ
بــا عامــل ناشــناخته اســت کــه از طریــق پیونــد از درختــان 

ــه نهال هــای تولیــدی منتقــل می شــوند. ــوده ب آل
عائم بیماری

* در ارقـام آلـوده حسـاس نظیـر پرتقـال تامسـون ناول، 
نارنگـی و تانجلـو، وجـود حفره هـای طولـی با ابعـاد مختلف 
روی تنـه و شـاخه ها همراه با ترشـح صمـغ و ضعف عمومی 
درخت به همراه خشـکیدگی مشـاهده می شـود و در حالت 

شـدید، موجـب زوال و مـرگ درختان می شـود.
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باعـث  باشـد،  زیـاد  حفره هـا  تعـداد  درحالتی کـه   *
تغییـر شـکل تنـه و شـاخه ها می شـود. در بعضـی شـرایط 
ترشـح صمـغ از سـطح پوسـت در لبـه یـا وسـط فرورفتگی 
یـا شـکاف های اطـراف دیـده می شـود. عالئـم برگـی نقش 
بـرگ بلوطـی در برگ هـای جـوان در شـرایط خنـک سـال 
)بهـار و پاییـز( ظاهـر می شـود کـه بـا گرم شـدن هـوا و 

ایـن عالئـم محـو می شـوند. کامل شـدن برگ هـا 
* نـوع شـدید بیمـاری کیسـه صمغـی در باغات شـمال 
کشـور وجـود دارد و به عنـوان یکـی از عوامـل زوال معرفـی 
شـده اسـت. عامـل بیمـاری احتمـاالً ویروسـی اسـت و از 

طریـق پیونـدك آلـوده براحتـی قابل انتقـال اسـت.
* تنهـا روش شناخته شـده انتقـال بیمـاری، تکثیـر مواد 
گیاهـی آلـوده اسـت. ازایـن رو، اسـتفاده از درختـان مادری 
آلـوده به عنـوان منابـع پیونـدك بـرای تولید نهـال، آلودگی 

را گسـترش می دهـد )شـکل 87-2(.
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      الف                                   ب

شکل 2-87- بدشکلی تنه )الف( و خروج صمغ در محل برش 
ساقه درختان آلوده به کیسه صمغی )ب(

مدیریت بیماری
* شناســایی و حــذف درختــان و نهال هــای آلــوده 
رقــم تامســون نــاول بــا عارضــه  مرکبــات خصوصــاً 
ــه  ــی ب ــخص آلودگ ــم مش ــا عالئ ــکیدگی و زوال ب سرخش

ــی؛ ــه صمغ بیمــاری کیس
* تهیــه بــذر و پیونــدك از درختــان مــادری ســالم بــه 

منظــور کنتــرل بیمــاری.
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2-4-2-3- بیماری های ناشی از پروکاریوت ها
2-4-2-3-1- بیماری استابورن

بیمــاری اســتابورن یــا ریزبرگــی مرکبــات یکــی از 
گــرم  مناطــق  در  مرکبــات  بیماری هــای  مهم تریــن 
و خشــک اســت کــه توســط نوعــی اسپیروپالســمای 
ــام Spiroplasma citri ایجــاد می شــود.  ــه ن مارپیچــی ب
ایــن میکروارگانیســم ها در آوندهــای آبکــش درختــان 
ــوب  ــمال و جن ــاری در ش ــن بیم ــد. ای ــور دارن ــوده حض آل

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــران گ ای
نشانه های بیماری

بیمــاری اســتابورن در مرکبــات شــمال و جنــوب ایــران 
ــورت  ــاری به ص ــن بیم ــارت ای ــت. خس ــده اس ــزارش ش گ
ــود.  ــاه می ش ــرگ گی ــث م ــدرت باع ــت و بن ــی اس تدریج
ــوه و ســاقه های  ــرگ، می ــم بیمــاری اســتابورن روی ب عالئ
ــا  ــد. ب ــود می آی ــا به وج ــه آنه ــارغ از پای ــاری، ف ــام تج ارق
ایــن وصــف، عالئمــش متغیــر اســت و غالبــاً تعــدادی از آنها 
ــا قســمت هایی از  ــوان همزمــان در یــک درخــت ی را می ت

یــک درخــت مشــاهده کــرد )شــکل 88-2(.
* به طــور کلــی، درختــان آلــوده رشــد کپــه ای دارنــد 
سرشــاخه ها  و  شــاخه ها  در  میان گره هــا  فاصلــه  و 

ــاه هســتند. کوت



276

غیرعــادی  به طــور  و  متراکم انــد  سرشــاخه ها   *
می یابنــد. گرایــش  بــاال  به ســمت 

* برگ هــا گاهــی فنجانــی و به طــور غیرعــادی ضخیــم 
ــوند. می ش

ــبیه  ــده ش ــای رنگ پری ــوان، الگوه ــای ج * در برگ ه
ــر می شــوند. ــی ظاه ــواد غذای ــود م ــم کمب ــه عالئ ب

* یکـی از شـاخص ترین عالئـم بیمـاری، ظهـور گل در 
تمـام فصول بخصوص در زمسـتان اسـت، اما میـوه کم تری 
تولیـد می کننـد؛ ازایـن رو، در یـک درخـت میوه هایـی بـا 

اندازه هـای متفـاوت را می تـوان مشـاهده کـرد.
* میوه هـا بسـیار کوچک انـد و به صورت نامتقارن رشـد 

می کننـد و در ناحیـه گل گاه پوسـتی نازك تر دارند.
* در برخـی از میوه هـا، رنگ میوه در ناحیه گل گاه سـبز 

باقـی می ماند.
* در میوه هـای آلـوده بـذوری مشـاهده می شـود کـه 
یـا سـقط شـده اند. همچنیـن در  نکرده انـد  خـوب رشـد 
درختـان آلوده ریزش برگ ها در زمسـتان مشـهودتر اسـت.
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شکل 2-88- کوتولگی درخت )الف(، عدم تقارن میوه )ب( و 
چروکیدگی بذور آلوده به بیماری استابورن )ج(
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ــوده و  ــای آل ــق پیوندك ه ــی از طری ــاری ریزبرگ * بیم
چندیــن گونــه زنجــرك منتقــل می شــود. انتشــار طبیعــی 
بیمــاری ریزبرگــی بــه مرکبــات در باغ هــای مرکبــات 

جــوان بســیار ســریع و مشــهود اســت.
کنترل

* در احداث باغ از نهال های سالم استفاده شود.
ــز  ــل و علف هــای هــرز نی ــا زنجره هــای ناق ــارزه ب * مب

در کاهــش گســترش بیمــاری مؤثرنــد.

2-4-2-3-2- بیماری جاروک لیموترش
بیمـاری جـاروك لیموترش توسـط نوعی فیتوپالسـما به 
نـام Candidatus Phytoplasma aurantifolia ایجـاد 
می شـود کـه یکـی از مهم تریـن بیماری هـای لیموتـرش 
در ایـران اسـت. ایـن بیمـاری طـی یـک دهه موجـب مرگ 
بیـش از نیمـی از درختـان لیموترش بـارده در قطـب تولید 
لیموتـرش کشـور یعنـی اسـتان های هرمـزگان و جنـوب 
کرمان شـده اسـت. انتقال بیمـاری از طریق زنجـرك و مواد 

گیاهـی آلـوده صـورت می گیرد.
عائم بیماری

* عالئـم بیمـاری در ابتدا به شـکل جاروك در شـاخه ها 
ظاهر می شـود.

و  می شـوند  کـم  شـاخه ها  در  میان گره هـا  فاصلـه   *
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می شـوند. بتدریـج خشـک  و  می گیرنـد  جارویـی  حالـت 
ــا  ــدازه آنه ــا زرد و ان ــگ ت ــرگ از ســبز کم رن ــگ ب * رن

ــود. ــک می ش کوچ
* در شـاخه های آلـوده، گل و میـوه تولیـد نمی شـود و 

بـدون تیغ هسـتند.
* آلودگـی از یـک شـاخه بـه سـایر شـاخه ها سـرایت 
می کنـد و در نهایـت موجـب مـرگ کامل درخت می شـود.

* درختـان آلـوده طی چهار تا پنج سـال پـس از آلودگی 
از بین می روند )شـکل 89-2(.

کنترل بیماری
ورود  از  پیشــگیری  بــرای  قرنطینــه ای  اقدامــات   *

بیمــاری؛
* امحــای درختــان آلــوده به صــورت همزمــان در کانون های 

آلودگی؛
* کاهش جمعیت ناقل؛

پوشــش های  زیــر  در  ســالم  نهال هــای  تولیــد   *
ضدحشــره؛

*کاشت ارقام متحمل.
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شکل 2-89- جارویی شدن شاخه های لیموترش )الف(، 
خشک شدن درخت لیموترش آلوده )ب(

2-4-2-3-3- بیمــاری میوه ســبز یــا شاخســاره زرد 
ــات )گرینینگ( مرکب

بیمــاری شاخســاره زرد یــا میوه ســبز مخرب تریــن 
بیمــاری مرکبــات در دنیاســت کــه صنعــت مرکبــات را بــا 
خطــر جــدی مواجــه کــرده اســت. تخمیــن زده می شــود 
ــات  ــت مرکب ــون درخ ــدود 100 میلی ــر ح ــال حاض در ح

الف

ب
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آلــوده بــه بیمــاری میوه ســبز در دنیــا وجــود داشــته باشــد.
نشانه های بیماری

از  یکــی  زردی  بیمــاری،  نشــانه های  اولیــن   *
ــه  ــت ک ــات اس ــان مرکب ــوان در درخت ــاخه های ج سرش
ــی از  ــت. یک ــاری اس ــن بیم ــذاری ای ــمیه نامگ ــه تس وج
نشــانه های مشــخص بیمــاری در برگهــای آلــوده، لکه هــای 
زرد تــا ســبزرنگ بــدون مــرز مشــخص اســت. ایــن لکه هــا 
ــر  ــی ظاه ــرگ اصل ــرف رگب ــارن در دو ط ــورت نامتق به ص
می شــوند کــه آن را بــا ســایر لکه برگی هــای ناشــی 
ــز  ــز متمای ــد روی و منگن ــی مانن ــر غذای ــود عناص از کمب
می ســازد. رگبرگ هــای آلــوده ممکــن اســت زرد یــا 
شــوند.  مشــاهده  ضخیــم  و  چوب پنبــه ای  به صــورت 
ــوند  ــوده زرد می ش ــای آل ــاری، برگ ه ــرفت بیم ــا پیش ب
کوچــک  جدیــد  برگ هــای  می ریزنــد.  درخــت  از  و 
هســتند و در پــاره ای از مــوارد عالئــم کمبــود مــواد 
ــاخه ها  ــایر سرش ــپس س ــد. س ــان می دهن ــی را نش غذای
را نیــز دربرمی گیــرد و بــا توســعه بیمــاری موجــب مــرگ 
سرشــاخه ها می شــود. نهال هــای جــوان آلــوده، زردی 

عمومــی و کوتولگــی را نشــان می دهنــد.
*میوه هــای شــاخه های آلــوده معمــوالً کوچــک و 
نامتقــارن هســتند و بذرهــای آنهــا نیــز عقیــم و تیره رنــگ 
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می شــوند. رونــد رنگ پذیــری میوه هــای درختــان معکــوس 
اســت، به طوری کــه ابتــدا ناحیــه متصــل بــه دم میــوه رنــگ 
می گیــرد و قســمت گل گاه ســبز باقــی می مانــد، درحالــی 
کــه در میوه هــای طبیعــی رنگ پذیــری از قســمت گل گاه 
صــورت می گیرنــد. در محــور میوه هــای آلــوده، پــس 
ــزه آب  ــود. م ــده می ش ــره دی ــوه ای تی ــگ قه ــرش، رن از ب
ــا  ــد و درصــد بریکــس آنه ــر می کن ــوده تغیی ــای آل میوه ه
ــزش  ــوده ری ــاخه های آل ــای ش ــد. میوه ه ــش می یاب کاه
ــر  ــرد منج ــد و عملک ــش تولی ــه کاه ــد و ب ــدا می کنن پی

ــکل 90-2(. ــود )ش می ش
عامل بیماری

بیمـاری شـاخه زرد یـا میوه سـبز مرکبـات توسـط نوعی 
تقریبـاً  ایجـاد می شـود.   Liberibacter نـام  بـه  باکتـری 
بیمـاری حسـاس  ایـن  بـه  مرکبـات  تجـاری  ارقـام  تمـام 
هسـتند. دوگونه پسـیل مرکبات به نام های پسـیل آسـیایی 
 Trioza erytreae و پسـیل آفریقایـی Diaphorina citri

باکتـری عامـل بیمـاری شـاخه زرد یـا میوه سـبز مرکبـات 
را منتقـل می کننـد. پسـیل ها حشـرات کوچـک بـه انـدازه 
شـته هسـتند و از سرشـاخه های جـوان تغذیـه می کننـد. 
برگ هایـی کـه حشـرات از آنهـا تغذیـه کرده اند، بدشـکل و 
پیچیده می شـوند. پسـیل مرکبات در بسـیاری از کشورهای 
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مرکبات خیـز دنیـا گـزارش شـده اسـت. بیمـاری گرینینگ 
مرکبـات از طریـق پیوندك هـای آلـوده نیـز بـه درختـان 

سـالم منتقـل می شـوند.

شکل 2-90- عالئم بیماری میوه سبز با شاخساره زرد در 
مرکبات در شاخه ها )الف(، برگ )ب( و میوه پرتقال )ج(

اقدامات پیشگیری و کنترلی بیماری
ــاً  * پــس از گســترش بیمــاری، کنتــرل بیمــاری تقریب
ــان  ــریع درخت ــایی س ــن شناس ــت؛ بنابرای ــن اس غیرممک

الف

جب
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آلــوده بــا اســتفاده از روش هــای مولکولــی ســریع و امحــای 
درختــان آلــوده و ریشــه کنی آنهــا، اولیــن گام در کاهــش 
مایــه تلقیــح و کنتــرل بیمــاری اســت. ردیابــی بیمــاری باید 
بــا فاصلــه زمانــی کــم صــورت گیــرد، بخصــوص در مناطقی 
کــه عالئــم مشــکوك بــه بیمــاری و پســیل آســیایی قبــاًل 

گــزارش شــده اســت.
* اقدامات قرنطینه ای برای پیشگیری از ورود بیماری.

* امحای درختان آلوده.
* کاهش جمعیت ناقل.

* تولید نهال های سالم در زیر پوشش های ضدحشره.

2-4-2-3-4- شانکر مرکبات
شــانکر مرکبــات یکــی از بیماری هــای مهــم باکتریایــی 
ــه  ــات ب ــاری مرکب ــام تج ــر ارق ــه اکث ــت ک ــات اس مرکب
ــتان های  ــی در اس ــانکر باکتریای ــتند. ش ــاس هس آن حس
ــایی و  ــزگان شناس ــان و هرم ــتان، کرم ــتان و بلوچس سیس
ــی  ــانکر باکتریای ــاری ش ــل بیم ــت. عام ــده اس ــزارش ش گ
دمــای  اســت.   Xanthomonas citri subsp citri

ــا 30 درجــه  ــری 28 ت ــوع باکت ــن ن ــرای رشــد ای ــه ب بهین
ســانتی گراد اســت.
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عائم بیماری
لکه هــای  به صــورت  ابتــدا  در  بیمــاری  عالئــم   *
ــود. ــر می ش ــر ظاه ــا 10 میلی مت ــر 2 ت ــه قط ــی ب کوچک

ــت  ــن باف ــه س ــاً ب ــا عمدت ــن لکه ه ــی ای ــدازه نهای * ان
ــه هنــگام آلودگــی و رقــم بســتگی دارد. لکه هــا  ــان ب میزب
ــن اســت شــکل  ــداً ممک ــی بع ــرد هســتند، ول ــدا گ در ابت
ــوارد در  ــر م ــا در بیش ت ــن لکه ه ــود. ای ــم ش ــا نامنظ آنه
حاشــیه یــا نــوك بــرگ یــا در قســمت محــدودی از بــرگ 

ــد. ــروز می کنن ب
* نشــانه های بیمــاری در تمــام اندام هــای هوایــی 
شــامل بــرگ، سرشــاخه و میوه هــا دیــده می شــود. 
و  بــرگ، سرشــاخه  روی  و  زیریــن  در ســطح  لکه هــا 
میوه هــا برجســته و جوشی شــکل هســتند. جوش هــا 
ــان  ــه آتشفش ــد دهان ــه ای و مانن ــی چوب پنب ــس از مدت پ
ــا برجســته  ــیه آنه ــه حاش ــوند، به طوری ک ــه می ش فرورفت
و مرکــز آنهــا فرورفتــه می شــود. یکــی از نشــانه های 
ویــژه ایــن بیمــاری در روی بــرگ، وجــود هالــه زردرنگــی 

ــکل 91-2(. ــت )ش ــه اس ــر لک ــراف ه در اط
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شکل 2-91- جوش های برجسته روی میوه )الف( و برگ )ب(

کنترل بیماری
ــات  ــانکر مرکب ــاری ش ــا بیم ــارزه ب ــن راه مب * مهم تری
مقــررات  اعمــال  اســت.  بیمــاری  ورود  از  جلوگیــری 
ــز  ــیار حائ ــاری بس ــاری از بیم ــق ع ــه ای در مناط قرنطین
ــر در  ــوارد زی ــاری م ــورت ورود بیم ــت. درص ــت اس اهمی
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ــی رود: ــه کار م ــرل آن ب کنت
ــی  ــوده در مناطق ــان آل ــای درخت ــه کنی و امح * ریش

ــت. ــده اس ــزارش ش ــتین بار گ ــاری نخس ــه بیم ک
* سمپاشی با قارچ کش های مسی.

* کنتــرل مینــوز مرکبــات بــرای کاهــش انتشــار 
بیمــاری.

ــال  ــد پرتق ــل مانن ــبتاً متحم ــام نس ــتفاده از ارق * اس
نارنگی هــا. و  والنســیا 

2-4-2-4- نماتد مرکبات
ــی  ــم زوال تدریج ــل مه ــی از عوام ــات یک ــد مرکب نمات
ــاغ محســوب می شــود و  ــه و ب ــات در خزان ــان مرکب درخت
باعــث کاهــش رشــد و میــزان محصــول می شــود. جمعیــت 
زیــاد نماتــد بــا ایجــاد خســارت بــه سیســتم ریشــه موجــب 
ــی از  ــا 5 ســال می شــود. یک ــدت 3 ت ــان در م زوال درخت
عوامــل زنــده زوال مرکبــات در مرکبات کاری هــای کشــور، 
 Tylenchulus semipenetrans ــات ــه مرکب ــد ریش نمات
ــن  ــرای نشــو و نمــای ای ــن درجــه حــرارت ب اســت. بهتری
انــگل، 25 تــا 31 درجــه ســانتی گراد و بهتریــن اســیدیته 
خــاك هــم 5/5 تــا 6/5 اســت. ولــی در خاك هــای 
ــد  ــات و تولی ــه حی ــی و ادام ــه زندگ ــادر ب ــز ق ــنگین نی س
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ــی  ــد در خاک ــر نمات ــزان تکثی ــر می ــل هســتند. حداکث مث
ــد.  ــته باش ــد رس داش ــا 15 درص ــط 10 ت ــه فق ــت ک اس
ــا عمــق چهــار متــری هــم  نماتــد در خاك هــای ســبک ت
ــم  ــر تراک ــی حداکث ــد، ول ــوذ می کن ــن نف ــل زمی ــه داخ ب
ــد اغلــب در عمــق 30 ســانتی متری خــاك  جمعیــت نمات
ــد مرکبــات  اســت. خاك هــای شــور تراکــم جمعیــت نمات
را افزایــش می دهــد و نماتــد، تأثیــر شــوری را بــر درخــت 

ــکل 92-2(. ــد )ش ــدید می کن ــات تش مرکب

شکل 2-92- درخت مرکبات آلوده به نماتد

عائم بیماری
* عالئــم ناشــی از حملــه نماتــد در قســمت های هوایــی 
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درخت هــای مرکبــات شــامل ضعــف عمومــی، عالئــم 
کمبودهــای غذایــی، زردی و ریــزش برگ هــا خصوصــاً در 

ــت. ــی اس ــاخه های انتهای ش
ــا از ســبز خاکســتری  ــوده، برگ ه ــای آل * در درخت ه
تــا زرد کم رنــگ می شــوند و درخــت در اثــر ریــزش 

برگ هــا می خشــکد و بتدریــج زوال می یابــد.
* ریشــه های جــوان رشــد طبیعــی ندارنــد و ضخیم تــر 

بــه نظــر می رســند.
* نماتــد مــاده از خــود مــاده چســبنده ژالتینــی ترشــح 
ــه  می کنــد کــه ایــن ترشــحات باعــث چســبیدن خــاك ب
ریشــه می شــود و بــا قــراردادن ریشــه در آب، خــاك آن بــه 

ــود. ــته نمی ش ــانی شس آس
* در صـورت شـدت بیمـاری، رشـد سیسـتم ریشـه کند 
می شـود. ریشـه ها رنگ طبیعـی خود را از دسـت می دهند 

و پوسـت آنهـا بسـهولت از محـور مرکزی جدا می شـود.
* میـوه درخت هـای آلـوده اغلب کوچـک و از نظر کمی 

و کیفـی فقیـر اسـت و به مـرور می ریزد.
*  رشـد نهال هـای آلـوده 40 تـا 50 درصـد کم تـر از 

نهال هـای سـالم اسـت.
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کنترل
ــا نماتــد مرکبــات رعایــت  ــرای پیشــگیری و مبــارزه ب ب

نــکات زیــر ضــروری اســت:
ــرای  ــد ب ــر از نمات ــاری و بک ــای ع ــاب زمین ه * انتخ

ــال. کشــت نه
ــان  ــرای اطمین ــالم. ب ــای س ــت نهال ه ــه و کاش * تهی
ــت در  ــل از کاش ــا را قب ــه نهال ه ــوان ریش ــر می ت بیش ت
محلــول نماتدکــش فــرو بــرد یــا ریشــه را بــرای 25 دقیقــه 

ــرار داد. ــانتی گراد ق ــه س ــرم 45 درج در آب گ
ــان  ــت درخت ــامل تقوی ــداری ش ــول باغ ــت اص * رعای
ــاری  ــام آبی ــب، انج ــای مناس ــتفاده از کوده ــف، اس ضعی

و... به موقــع 

2-4-3- علف های هرز مرکبات
به طــور  کــه  هســتند  گیاهانــی  هــرز  علف هــای 
از  یکــی  و  می روینــد  باغ هــا  و  مــزارع  در  ناخواســته 
مشــکالت اساســی در تولیــد محصوالت کشــاورزی هســتند. 
رقابــت علــف هــرز بــا درختــان غالبــاً موجــب کاهــش رشــد 
ــول و  ــازده محص ــیل آب، ب ــرگ، پتانس ــطح ب ــت، س درخ
ــه  ــن درج ــرز همچنی ــای ه ــود. علف ه ــت آن می ش کیفی
حــرارت خــاك و هــوا را کاهــش و خطــر آســیب ســرمایی 
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بــه مرکبــات را در طــول فصــول ســرما افزایــش می دهنــد. 
ــغ  ــان بال ــا درخت ــی ب ــت موفق ــرز رقاب ــای ه ــر علف ه اکث
بــرای فضــا ندارنــد، ولــی تولیــد محصــول را بــا رقابــت در 
ــن تراکــم  مــواد غذایــی و آب کاهــش می دهنــد. بیش تری
ــوط  ــات مرب ــای مرکب ــرز باغ ه ــف ه ــای عل نســبی گونه ه
ــا  ــف باغــی، آکالیف ــرغ، پنجه مرغــی، دم روباهــی، عل ــه م ب
ــف  ــای عل ــم نســبی گونه ه ــره ای اســت و تراک ــف نق و عل
گونه هــای  از  بیش تــر  به مراتــب  باریک بــرگ  هــرز 
ــا  ــرغ ب ــرز م ــف ه ــه عل ــرگ اســت. گون ــرز پهن ب ــف ه عل
بیش تریــن پراکنــش جــزء فراوان تریــن گونــه علــف هــرز 
ــی از  ــتند. یک ــوط هس ــی مرتب ــات در نواح ــای مرکب باغ ه
عملیــات مرحلــه داشــت باغ هــای مرکبــات، مدیریــت 
ــمال  ــی ش ــرایط آب و هوای ــت. در ش ــرز اس ــای ه علف ه
کشــور به دلیــل بارندگــی زیــاد و باالبــودن رطوبــت نســبی 
ــاری  ــات آبی ــل عملی ــور به دلی ــی کش ــق جنوب و در مناط
ــرز  ــای ه ــرای رشــد علف ه ــرایط ب ــال، ش ــا طــی س باغ ه
مســاعد اســت. بنابرایــن مدیریــت علف هــای هــرز در تولید 
اقتصــادی محصــول ضــروری اســت و شناســایی علف هــای 
هــرز به منظــور تعییــن راهــکار مناســب بــه منظــور کنتــرل 

آنهــا اهمیــت دارد.



292

2-4-3-1- مشـخصات گیاه شناسـی تعـدادی از 
علف هـای هـرز باغ هـای مرکبـات

Cynodon dactylon 2-4-3-1-1- مَرغ
 علف هرز دائمی	

روش تکثیر: ریزوم، ساقه خزنده )استولون( و بذر
مشخصات ظاهری

ــترده و  ــده گس ــاقه های خزن ــا س ــم ب ــه ای متراک * کپ
منشــعب

* ساقه: ارتفاع از 10 تا 45 سانتی متر
ــزه ای و  ــطح، نی ــبتاً مس ــد و نس ــیده، بلن ــرگ: کش * ب

ــن ــمت زیری ــرك دار در قس ــالف و ک دارای غ
* سنبله ها: 3 تا 7 عدد و به شکل پنجه ای

Cynodon dactylon شکل 2-93- مَرغ
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Paspalum dilatatum 2-4-3-1-2- بندواش
 چندساله از تیره گندمیان	

روش تکثیر: بذر و ریزوم
مشخصات ظاهری

* ســاقه: باریــک و تقریبــاً بــدون دمبــرگ، بــه حالــت 
ــانتی متر ــا 120 س ــاع 30 ت ــا ارتف ــاده ب افت

ــه خــارج  ــه از محــل طوق ــد ک ــای بلن ــرگ: برگ ه * ب
شــده اســت

* بـذر: تخم مرغـی )شـبیه بـذر گوجه فرنگی(، پوشـیده 
از کرك هـای نـرم ظریـف، در دو ردیـف به هم فشـرده

Paspalum dilatatum شکل 2-94- بندواش
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Convolvulus arvensis 2-4-3-1-3- پیچک صحرایی
 علف هرز دائمی	

روش تکثیر: بذر و ساقه های خزنده زیرزمینی
مشخصات ظاهری

* ساقه: 30 تا 100 سانتی متر، ظریف و پیچیده
* بـرگ: کشـیده و بلنـد و در قاعده به شـکل تیرکمانی، 

برگ هـای اولیـه قلبی شـکل و پهن
* گل: قیفی شکل، گلی رنگ یا سفید

ریشـه های خزنـده زیرزمینی این گیاه پـس از قرارگرفتن 
در زمیـن تـا عمـق 3 متـری در خـاك نفـوذ می کنـد و بـه 

ایـن دلیـل مبارزه با آن مشـکل اسـت.
کنترل:

1. کشــت گیاهــان رقیــب ماننــد یونجــه، اســتفاده از کاه 
و کلــش و خــاك اره

2. انجام شخم و استفاده از علف کش رانداپ

Convolvulus arvensis شکل 2-95- پیچک صحرایی
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Cyperus rotundus L. 2-4-3-1-4- اویارسام
 علف هرز دائمی	

تکثیر: بذر و ریزوم
مشخصات ظاهری

ــا  ــاع 10 ت ــه ارتف ــه گوش و ب ــده س ــاقه: گل دهن * س
ســانتی متر  60

* برگ: سبز پررنگ و دارای سطح فوقانی شیاردار
ــای  ــه رنگ ه ــانتی متر و ب ــا 3 س ــنبلچه 1 ت ــر س * ه

ــا قهــوه ای تیــره قهــوه ای ت
* میوه سیاه رنگ سه گوش

کنترل
1. گســترش گیــاه از طریــق ریزوم هــای باریــک، افقــی 
ــی  ــرل هنگام ــان کنت ــب ترین زم ــت. مناس ــفید اس و س

ــده اند. ــبز ش ــازه س ــا ت ــه غده ه ــت ک اس
2. انجام شخم در اوایل زمستان به منظور ازبین بردن غده ها

Cyperus rotundus L. شکل 2-96- اویارسالم
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Sorghum halepense 2-4-3-1-5- قیاق
 علف هرز دائمی از تیره گندمیان	

تکثیر: بذر و ریزوم
مشخصات ظاهری

* ساقه: ماشوره ای و بلند با ارتفاع 1/5 تا 3 متر
* برگ: متناوب، ساده، صاف

* گل آذین: خوشه ای غیرمتراکم
* سنبلچه ها: مضاعف به رنگ ارغوانی و کرکدار

* بذر: شفاف، نوکتیز و ارغوانی
* ریزوم: سفیدرنگ یا ارغوانی

کنترل
* کوددهــی بویــژه بــه ازت عکس العمــل شــدید نشــان 

می دهــد.
* قطع کردن قیاق برای چند مرحله

* شخم مکرر تابستانه معموالً هر دو هفته یکبار

Sorghum halepense شکل 2-97- قیاق
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Echinochla crus-galli 2-4-3-1-6- سوروف
 علف هرز تابستانه در باغ های مرکبات	

تکثیر: بذر
مشخصات ظاهری

* کپه ای متراکم
* ســاقه: 15 تــا 120 ســانتی متر، صــاف و بــدون 

ــت. ــر و زمخ ــرك، زب ک
* برگ: پهن، دارای حاشیه زبر و سفت

* ســنبلچه: بــه طــول 6 ســانتی متر، تخم مرغــی 
شــکل و دارای پوشــه های نامســاوی نــوك دار، ریشــک دار 

ــاه ــای راســت و کوت ــیده از خاره و پوش
* بــذر: بــراق، لخــت و قهوه ای رنــگ، یــک طــرف 

ــطح ــر مس ــرف دیگ ــدب و ط ــیار مح بس
* یک بوته سوروف قادر به تولید 4000 عدد بذر است.

Echinochla crus-galli شکل 2-98- سوروف
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Agropyron repens L. 2-4-3-1-7- بید گیاه
 چندساله از تیره گندمیان	
 در اقلیم هـای سـرد و مرطـوب در سـطح وسـیعی 	

گسـترده اسـت و در مناطـق گرمسـیر کم تـر دیـده می شـود.
تکثیر: ریزوم و بذر

مشخصات ظاهری
قـرار  خـاك  سـطح  در  زیرزمینـی  خزنـده  سـاقه های   *

می کننـد. انشـعاب دار  سـاقه های  تولیـد  و  می گیرنـد 
* گیـاه تولیدشـده از بذر بیدگیاه ضعیـف و دارای برگ های 

است. ظریف 
 20 تـا   5 عمـق  در  زیرزمینـی  خزنـده  سـاقه های   *
سـانتی متری خـاك قـرار دارد و ممکـن اسـت بـه طـول 90 تا 

برسـد. سـانتی متر   250
* برگ هـا دارای گوشـوارك نـرم، مسـطح و پـر از خطـوط 

برجسـته و دارای کـرك در سـطح زیریـن اسـت.
* انتهـای بذر کشـیده و نوك تیز اسـت و ریزوم ها به صورت 

توده متراکمی در زیر سـطح خاك هستند.

Agropyron repens L. شکل 2-99- بید گیاه
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Sambucus ebulus 2-4-3-1-8- آقطی
 ــواده 	 ــاله، از خان ــی و چندس ــت علف ــی اس گیاه

کاپریفولیاســه
تکثیر: از طریق جنسی و غیرجنسی

مشخصات ظاهری
* بــرگ: دارای دم بــرگ و پهنــک دارای تقســیمات 
شــانه ای عمیــق بــا 5 تــا 9 تقســیم برگچــه ای دراز، پهــن و 

ــه دار اره ای ــیه دندان ــزه ای و در حاش نی
* گل آذین: دیهیم، دارای گل های سفیدرنگ

* میوه: سته، کروی و کوچک، هنگام رسیدن سیاه

Sambucus ebulus شکل 2-100-  آقطی
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Artemisia herba-alba 2-4-3-1-9- درمنه
 گیاهی یک ساله یا چندساله از تیره مینا	

تکثیر: بذر
مشخصات ظاهری

* گل آذین خوشه ای
* دارای دانه های ریز و سبک

Artemisia herba-alba شکل 2-101- درمنه
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Pteridium aquilinum 2-4-3-1-10-سرخس عقابی
 چندساله	

تکثیر: ریزوم
مشخصات ظاهری

برگ هــا طویــل، دارای کرك هــای مجعــد متراکــم 
ــرگ  ــر، دارای دمب ــن، گســترده و خزان پذی در ســطح زیری

ــم و کــم و بیــش ایســتاده ضخی

Pteridium aquilinum شکل 2-102- سرخس عقابی
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Xanthium strumarium 2-4-3-1-11- توق
 یک ساله از تیره مینا	

مشخصات ظاهری
* ســاقه: خشــبی راســت و منشــعب بــه ارتفــاع 60 تــا 

120 ســانتی متر
* بـرگ: تـوق قلبی شـکل و سـه گوش بـا دمبرگ هـای 

طویـل و به صـورت متنـاوب.
* گل: کوچـک و انـواع نـر و مـاده به صـورت مجـزا در 

محـل اتصـال دمبـرگ بـه سـاقه
* میوه: خاردار

ــوق اســت.  وجــود میوه هــای خــاردار وجــه مشــخص ت
میــوه تخم مرغی شــکل بــه طــول 2 تــا 3 ســانتی متر 
اســت و در هنــگام تمــاس بــا پوســت بــدن انســان و حیوان 

ــد. ــارش می کن ــاد خ ایج

Xanthium strumarium شکل 2-103- توق
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Amaranthus  retroflexusL. 2-4-3-1-12- تاج خروس
 یکساله از تیره آمارانتاسه	

تکثیر: بذر
مشخصات ظاهری

* ساقه: 50 تا 100 سانتی متر
ــوار  ــاه دارای ن ــن گی  قســمت های پاییــن ســاقه های ای

قرمــز اســت کــه تــا انتهــای ریشــه اصلــی ادامــه دارد.
دارای  و  تخم مرغی شــکل  کشــیده،  دراز،  بــرگ:   *

ــن ــبز روش ــگ س ــه رن ــاف و ب ــیه ص حاش
* گل: کوچــک و ســبزرنگ، به طــور فشــرده در خوشــه 

ــخت ــز و س ــای نوك تی ــی و دارای فلس ه انتهای
 ــذر 	 ــادی ب ــداد زی ــاج خــروس تع ــی ت به طــور کل

بســیار ریــز و بــراق تولیــد می کنــد و رنــگ آنهــا در 
گونه هــای مختلــف، متفــاوت اســت.

ایـن گیـاه پـس از خشک شـدن از زمیـن کنده می شـود، با 
وزش بـاد می غلتـد و دانه هـای خـود را همه جا پخش می کند.

Amaranthus retroflexus شکل 2-104- تاج خروس
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Urtica dioica 2-4-3-1-13-گزنه
	دائمی

تکثیر: بذر و ساقه های خزنده زیرزمینی
مشخصات ظاهری

* گل ها نامرئی
* گل آذین خوشه ای

Urtica dioica شکل 2-105- گزنه
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Abutilon theophrasti 2-4-3-1-14- گاوپنبه
 گیاهی یک ساله	

تکثیر: بذر
مشخصات ظاهری

ــای  ــیده از کرك ه ــته، منشــعب و پوش ــاقه: افراش * س
ــانتی متر ــا 200 س ــاع 60 ت ــه ارتف ــرم، ب ن

* برگ: پهن و قلبی شکل با انتهای تیز و متناوب
* گل: زردرنگ و منفرد

* قــدرت جوانه زنــی بذرهــای آن بــرای مــدت طوالنــی 
در خــاك حفــظ می شــود و بــه همیــن دلیــل ریشــه کنی 

آن بســیار مشــکل اســت.

Abutilon theophrasti شکل 2-106-گاوپنبه
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Stellaria media 2-4-3-1-15- گندمک
 گیاهی یک ساله از تیره میخک	

تکثیر: بذر و ساقه خزنده
مشخصات ظاهری

* ساقه: رونده که در محل گره تولید ریشه می کند.
کرك هـای  بـا  متعـدد  شـاخه های  دارای  سـاقه ها   *
برجسـته اسـت. عمومـاً بـر روی زمین می خزنـد و بندرت به 

حالـت ایسـتا مشـاهده می شـوند.
باریـک،  رأس  بـا  تخم مرغی شـکل  کشـیده،  بـرگ:   *
متقابـل و دارای حاشـیه صـاف هسـتند. برگ هـای زیریـن 
ندارنـد.  گلبـرگ  باالیـی  برگ هـای  ولـی  دمبـرگ  دارای 

هسـتند. کـرك  دارای  دمبرگ هـا  و  برگ هـا 
* گل: کوچـک، سـفیدرنگ و گلبرگ هـای آن به صـورت 

دوتایـی متصـل به هـم اسـت و از کاسـبرگ کوچک ترند.
* گل آذین: گرزن دوسویه

ایـن گیـاه خاك هـای حاصلخیـز و هومـوس دار را ترجیح 
می دهـد و پراکنـش آن در آب و هـوای خشـک و مرطـوب 

زیاد اسـت.

Stellaria media شکل 2-107- گندمک
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Euphorbia heliscopia L. 2-4-3-1-16- فرفیون
گیاهی یک ساله از تیره فرفیون

تکثیر: بذر.
 از خصوصیــات مهــم ایــن گیــاه داشــتن شــیرابه ســفید 
و بدمــزه در ســاقه و رگبرگ هــای آن اســت. ایــن گونــه در 

بیش تــر مناطــق ایــران پراکنــده اســت.
مشخصات ظاهری

* ســاقه: ضخیــم و راســت بــه رنــگ ارغوانــی، به صورت 
ایســتا یــا اندکــی خوابیــده بــه ارتفاع 5 تــا 40 ســانتی متر

ــای  ــاه و دندانه ه ــرگ کوت ــا دمب ــاوب، ب ــرگ: متن * ب
ــی ــیه انتهای ــم در حاش ــز و متراک ری

* گل آذیـن: سـیاتوم بـا پنج انشـعاب کوتـاه و کرك دار، 
ابتدا سـه قسـمتی و سـپس به صورت دو قسـمتی

* میوه: کپسول با سطح صاف، با بذرهای تخم مرغی شکل 
یا گرد و قهوه ای رنگ

Euphorbia heliscopia L. شکل 2-108- فرفیون
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Solanum nigrum L. 2-4-3-1-17- تاجریزی
 گیاهی یک ساله از تیره سیب زمینی	

تکثیر: بذر
مشخصات ظاهری

* سـاقه: صـاف یـا پوشـیده ازکرك های نـرم، بـه ارتفاع 
20 تـا 80 سـانتی متر

* بـرگ: تخم مرغی شـکل، کشـیده بـا حاشـیه نسـبتاً 
صـاف تـا موجـدار بـا رگبرگ هـای کاماًل مشـخص بـه رنگ 

تیره سـبز 
* گل: مثـل گوجه فرنگـی و سـیب زمینی از گلبرگ های 
سـفید و اندام هـای جنسـی زردرنـگ در مرکز جـام گل که 

مسـتقیماً از محل انشـعاب های سـاقه منشـأ می گیرند.
در  کروی شـکل  دسـته های  به صـورت  سـته  میـوه:   *

سـاقه ها انتهـای 

Solanum nigrum L. شکل 2-109- تاجریزی
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 Polygonum. معمولـی  بنـد  هفـت   -18-1-3-4-2
peraicaria L

 ــره 	 ــاله از تی یک س
هفــت بنــد

تکثیر:  بذر
 جنـس 	 علف هـای 

مـاده  تولیـد  بـا  پلی گونـوم 
سـمی، روی پوسـت حیوانات 
باعـث ایجـاد خـارش، تـورم 
پوسـتی و کاهـش وزن آنهـا 

می شـود.
مشخصات ظاهری

* ساقه: ایستا یا خزنده به طول 30 تا 100 سانتی متر
* برگ: باریک و نیزه ای شکل به صورت متناوب

سـطح رویی برگ ها معموالً دارای لکه های سـیاه، بنفش یا 
صورتی رنگ اسـت که به شـکل عدد هفت مشـاهده می شود.

را  کـه سـاقه  اغلـب غالفـی می رویـد  بـرگ  قاعـده  در 
دربرمی گیـرد.

* گل آذین: شبیه سنبله
به صـورت  قرمزرنـگ،  یـا  صورتـی  کوچـک  گل:   *
خوشـه های فشـرده انتهایـی و جانبـی به صـورت افراشـته 
اسـت. رنـگ بذرها سـیاه اسـت و معمـوالً در روشـنایی قادر 

بـه جوانـه زدن نیسـتند.

شکل 2-110- هفت بند معمولی 
Polygonum peraicaria L.
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Cuscuta monogyna 2-4-3-1-19- سس
 گیاهی یک ساله و انگلی	

تکثیر: بذر
مشخصات ظاهری
* ریشه و برگ ندارد

* ســاقه: ریســه مانند اســت؛ پــس از رســیدن بــه 
ــه  ــی ب ــاد مکینه های ــا ایج ــد و ب ــان دور آن می پیچ میزب

ــد. ــه می کن ــبیده و تغذی ــا چس آنه
* بــذر: خاکســتری رنگ، گــرد و بــا ســطحی ناصــاف و 

ــر ــدود 3 میلی مت ح
 بذرهــا در بهــار در دمــای 15 تــا 19 درجــه 	

ســانتی  گراد جوانــه می زننــد و بــرای جوانه زنــی نیــاز 
ــد. ــان ندارن ــور میزب ــه حض ب

کنترل
ــای  ــا تنه جوش ه ــاخه ها ی ــردن ش ــدن و کوتاه ک * بری

ــه زمین نزدیــک ب
* جلوگیری از ورود دام

اســتفاده از محلــول 1 در صــد پاراکــوات روی علف هــای 
هــرز در ســطح زمیــن )معمــوالً دو بــار(
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2-4-3-2- مبارزه با علف های هرز دائمی
بــه روش هــای زیــر می تــوان بــا علف هــای هــرز 

ــرد: ــارزه ک ــی مب دائم
مبارزه مکانیکی

* روتیواتورزدن
* علف تراشی

* وجین دستی
* شخم زدن بین خطوط کاشت در پاییز و زمستان

* کشت شبدر بین خطوط بخصوص در باغ های جوان
مبارزه شیمیایی

رشـدی  ارتفـاع  بـه  گیاهـی  پوشـش  هنگامی کـه   *
مناسـب قبـل از گلدهـی رسـیده باشـد، توصیه می شـود از 
علف کش هـای مناسـب و رایـج در منطقه شـامل علف کش 
گالیفوزیـت یـا رانـداپ در دو نوبـت در اواخـر بهـار و اوایـل 

پاییـز بـه نسـبت 7 تـا 10 در هـزار اسـتفاده شـود.

2-4-3-3- مبارزه با علف های هرز یک ساله
بــه روش هــای زیــر می تــوان بــا علف هــای هــرز 

یک ســاله مبــارزه کــرد:
مبارزه مکانیکی

* مشابه مبارزه با علف های هرز دائمی است.
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مبارزه شیمیایی
* وقتی پوشـش گیاهی به ارتفاع 20 تا 30 سـانتی متری 
برسـد، اسـتفاده از علف کش های مناسـب و رایج در منطقه 
ماننـد گراماکسـون یـا پاراکوات به نسـبت 3تـا 5 در هزار در 

فصل بهـار و پاییز توصیه می شـود.



فصل سوم 
برداشت  و عرضه مرکبات





3-1- مقدمه
میانگیــن ضایعــات پــس از برداشــت مرکبــات را در 
مراحــل مختلــف بســته بندی و درجه بنــدی در ایــران 
ضایعــات  میانگیــن  ذکر کرده انــد.  درصــد   12 حــدود 
از  تازه خــوری  به صــورت  مرکبــات  برداشــت  از  پــس 
ــا خرده فروشــی در کشــورهای پیشــرفته  ــد ت ــه تولی مرحل
ــل  ــد، و در مح ــب 12 و 22 درص ــعه به ترتی و درحال توس
فــروش مــواد غذایــی به ترتیــب 20 و 10 درصــد تخمیــن 
ــزان کل  ــه می ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس زده ش
ــا 32  ضایعــات در کشــورهای پیشــرفته و درحال توســعه ب
درصــد یکســان اســت. یعنــی بیش تریــن میــزان ضایعــات 
در کشــورهای درحال توســعه طــی مراحــل برداشــت، 
اتفــاق می افتــد.  جابه جایــی، ســورتینگ و ســردخانه 
ــان  ــات در زم ــرفته ضایع ــورهای پیش ــه در کش درحالی ک
ــه در  ــود ک ــاد می ش ــده ایج ــط مصرف کنن ــرف توس مص

ــود. ــرر نمی ش ــده متض ــان تولیدکنن ــن می ای
ــه کاهــش  ــه ب ــی ک ــای مختلف ــاره روش ه ــه درب مطالع
میــزان ضایعــات منجــر شــود و آگاهــی از آنهــا از اهمیــت 
ــائل  ــه مس ــت ک ــته اس ــت و شایس ــوردار اس ــیاری برخ بس
ــری  ــه بیش ت ــت توج ــس از برداش ــاوری پ ــت و فن برداش
شــود و بــا رعایــت نــکات فنــی، از ایجــاد ضایعــات 
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بــه حداقــل  را  یــا آن  در محصــول جلوگیــری کــرد 
ــول،  ــی محص ــات فیزیک ــر ضایع ــالوه ب ــاند. ع ــن رس ممک
ــر و  ــت و عط ــری و باف ــت ظاه ــالل در کیفی ــه اخت هرگون
ــوب  ــول محس ــات محص ــزء ضایع ــز ج ــول نی ــم محص طع
می شــود؛ بنابرایــن اهمیــت و نقــش فیزیولــوژی و فنــاوری 
پــس از برداشــت در کاهــش ضایعــات و حفظ کیفیت محصوالت 

بیش تــر می شــود.

3-2- زمان مناسب برداشت
و  ناهنجاری هــا  بــه  ابتــال  انبارمانــی،  کیفیــت، 
بیماری هــای گوناگــون در مرکبــات تابــع عوامــل گوناگونــی 
از جملــه برداشــت در زمــان مناســب رســیدگی اســت. میوه 
ــد. در نواحــی  ــا 12 مــاه روی درخــت می مان مرکبــات 6 ت
ــت  ــر روی درخ ــه داری ب ــدت نگ ــن م ــی ای ــیر حت گرمس
ــب  ــان مناس ــدول 3-1 زم ــود. ج ــز می ش ــر نی طوالنی ت

ــد. ــان می ده ــران را نش ــات در ای ــواع مرکب ــت ان برداش
ــع  ــت بموق ــرای برداش ــتفاده ب ــورد اس ــاخص های م ش

ــد از: ــات عبارت ان ــوه مرکب می
* درصد کل مواد جامد محلول یا قند )TSS(؛

* درصد اسید قابل تیتراسیون )TA(؛
* نسبت قند به اسید TSS/TA؛

* مقدار آب میوه؛
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* رنگ میوه؛
روش دقیــق مــورد اســتفاده و نســبت قنــد در پرتقــال و 

نارنگــی بــه شــرح زیــر اســت:
* شــاخص نســبت قنــد بــه اســید بــا توجــه بــه شــرایط 

آب و هوایــی دقیق تــر از ســایر روش هاســت.
*  نســبت قنــد در پرتقال تامســون در شــمال کشــور در 

زمــان برداشــت بیــن شــش تــا هفت اســت.
* نارنگی هــای تجــاری )کلمانتیــن و پیــج( معمــوالً 
ــید  ــه اس ــد ب ــبت قن ــه نس ــوند ک ــت می ش ــی برداش وقت

ــا هشــت اســت. ــت ت ــن هف بی
ــرِف  ــارش ب ــرما و ب ــر س ــه خط ــور ک ــمال کش * در ش
ــا  ــا را ت ــکان میوه ه ــد ام ــا ح ــد ت ــت بای ــگام هس زودهن

نیمه هــای دی مــاه برداشــت کــرد.
شــهریور  نیمــه  در  زودرس  انشــوی  نارنگی هــای   *

برداشــت می شــوند.
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ت انواع پرتقال در ایران

جدول 3-1 زمان برداش
پرتقال ها

مرداد
شهریور

مهر
آبان

آذر
دی

بهمن
اسفند

فروردین
ت

اردیبهش
تامسون ناول )شمال(

ب(
تامسون ناول )جنو

نیوهال )شمال(
ناولینا )شمال(

فوکوموتو )شمال(
واشنگتن ناول )شمال(

ب(
واشنگتن ناول )جنو

گ ناول
اسپرین

ت
ناولی

پارسون براون
ج

ج*
س

مار
ب(

والنسیا )جنو
ب(

والنسیا جی ۷ )جنو
ب(

اولیندا والنسیا )جنو
ب(

ت والنسیا )جنو
فراس

هاملین )شمال(
سالوستیانا

س(
محلی جهرمی )فار

خونی تاراکو )جیرفتی(
خونی مورو

خونی سانگین
محلی دزفول )خوزستان(

ب
* ج: جنو
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جدول 3-1 زمان برداشت انواع گریپفروت در ایران

ت انواع نارنگی در ایران
جدول 3-1 زمان برداش

نارنگی ها
مرداد

شهریور
مهر

آبان
آذر

دی
بهمن

اسفند
فروردین

ت
اردیبهش

انشو هاشیموتو
انشو اکیتزو )شمال(
انشو میاگاوا )شمال(

انشو سوجییاما )شمال(
انشو ایشی گاوا )شمال(

پیج )شمال(
ب(

کلمانتین )شمال و جنو
س( در شمال

یاشار )پایه نارنج، سیترنج وپونسیرو
گ دراگون( در شمال

یاشار )پایه سیتروملو و فالئین
ب(

یاشار )جنو
نوشین )شمال(
شاهین )شمال(

پونکن )یونسی( در شمال
ب(

کینو )جنو
ب(

اورالندو تانجلو )جنو
ب(

مینوال تانجلو )جنو
ب(

پرل )جنو
ب(

سیاهو )جنو
ب(

کارا )جنو
دنسی

 فیرچایلد
شمل

ب(
ورا )جنو

ب(
پرنا )جنو

نارنگی محلی
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پ فروت در ایران

ت انواع گری
جدول 3-1 زمان برداش

ت ها
پ فرو

گری
مرداد

شهریور
مهر

آبان
آذر

دی
بهمن

اسفند
فروردین

ت
اردیبهش

روبی استار

ش
رد بال
ش

مار

ت انواع لیمو در ایران
جدول 3-1 زمان برداش

لیموها
مرداد

شهریور
مهر

آبان
آذر

دی
بهمن

اسفند
فروردین

ت
اردیبهش

پرشین الیم
مکزیکنالیم )لیمو عمانی(

لیسبون
لیمو مِیر

اورکا
لیموشیرین
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ــت  ــم در پوس ــده زخ ــل ایجادکنن 3-3- عوام
ــگام برداشــت ــوه هن می

1- برش های ناشی از نوك قیچی؛
2- وجود ساقه های بلند )دم میوه( )شکل 3-1(؛

3- کشیدن میوه با بی دقتی؛
4- ایجـاد زخـم در سـطح میوه توسـط شـاخه های نرك 

خشک شـده و تیغ هـا؛
درخـت  روی  میوه هـای  ساییده شـدن  و  کوبیـده   -5

3-2(؛ )شـکل  نردبـان  توسـط 
6- زخمی شدن پوست میوه توسط ناخن های انگشت؛

7- فشرده شـدن میوه هـای داخـل کیسـه برداشـت در 
مقابـل و زیـر نردبان؛

8- وجود سنگریزه در داخل سطل های برداشت میوه؛
9- شکافته شـدن پوسـت میـوه در اثـر فشـار ناشـی از 

بـزرگ؛ جعبه هـای  در  میوه هـا  تجمـع 
10- بیرون زدگی میخ ها از سطح جعبه ها؛

11- تکان خـوردن جعبه هـا هنـگام انتقـال در جاده های 
ناصـاف و بی دقتـی در جابه جایـی جعبه؛

12- ضربـه مسـتقیم بـه میـوه در صـورت برداشـت بـا 
چوب دسـتی، تـکان دادن شـاخه ها و افتادن میـوه از ارتفاع.
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شکل 3-1- باقیماندن ساقه های طویل روی میوه می تواند به 
میوه های دیگر آسیب برساند

شکل 3-2- احتمال آسیب به میوه در اثر فشار واردشده توسط 
نردبان در حین برداشت
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ــوه  ــان و نح ــم در زم ــی مه ــکات فن 3-4- ن
ــوه ــت می برداش

ــه اســید مناســب  ــد ب ــر اســاس نســبت قن ــوه ب 1- می
برداشــت شــود و رنــگ پوســت تعیین کننــده رســیدن یــا 

ــت. ــوه نیس ــودن می نارس ب
ــا حــد امــکان ســعی شــود برداشــت محصــول در  2- ت
ــه داری  ــکان نگ ــود و ام ــام ش ــک روز انج ــاعت های خن س
آنهــا در ســایه تــا زمــان انتقــال از بــاغ بــه انبــار یــا بــازار 

فراهــم شــود.
باغبانـی  قیچـی  بـا  ترجیحـاً  مرکبـات  میوه هـای   -3
در  )شـکل 3-3(.  برداشـت شـوند  )نوك گـرد(  مخصـوص 
پیچانـدن،  صحیـح  روش  از  دسـت،  بـا  برداشـت  صـورت 
کج کـردن و کشـیدن به منظـور جلوگیـری از آسـیب دیدن 
محـل اتصـال میـوه بـه سـاقه اسـتفاده شـود. در نواحـی 
مرطـوب کـه پوسـیدگی پنی سـیلیومی رایـج اسـت سـعی 
شـود نارنگی، بویژه انشـو که ممکن اسـت بخشـی از پوست 
میـوه همـراه با دم روی سـاقه باقی بماند، با قیچی برداشـت 

.)6-3 و  )شـکل های 5-3  شـود 
4- بارندگـی در طـول برداشـت یا بعد از برداشـت سـبب 
تولیـد ضایعـات کپـک زده می شـود، بنابراین تـا حد ممکن 

میوه هـا در سـاعت های بـدون بارندگی برداشـت شـود.
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مخصـوص  کیسـه های  از  میـوه  برداشـت  بـرای   -5
برداشـت یا سـطل های مخصوص السـتیکی اسـتفاده شـود 
و تخلیـه میـوه به آرامـی و بـدون آسـیب زدن بـه میـوه بـه 

روش غلطیـدن صـورت گیـرد )شـکل 4-3(.
جلوگیـری  به منظـور  میوه هـا  برداشـت  موقـع  در   -6
دارای  بایـد  کارگـران  پوسـت،  سـطح  در  زخـم  ایجـاد  از 
کننـد. اسـتفاده  دسـتکش  از  و  باشـند  کوتـاه  ناخن هـای 

7- از مخلوط کـردن میوه هایـی که قبل از برداشـت روی 
تازه چیده شـده خـودداری  میوه هـای  بـا  افتاده انـد  خـاك 
بایـد به طـور جداگانـه جمـع آوری و  ایـن میوه هـا  شـود. 

مصـرف شـوند و از ورود آنهـا بـه انبـار جلوگیری شـود.
8- ابعاد، استحکام، صافی و زبرنبودن داخل جعبه و همچنین 

پاکیزگی جعبه از مشخصات جعبه خوب میوه است.
مقــداری  را  پرشــده  جعبه هــای  تابســتان  در   -9
مرطــوب کنیــد تــا عــالوه بــر کاهــش دمــای محصــول، از 

شــود. جلوگیــری  میوه هــا  پوســت  چروك شــدن 
10- بهتـر اسـت میوه هـای مرکبـات بالفاصلـه پـس از 
برداشـت بـه فضـای سرپوشـیده، انبـار یـا سـردخانه حمـل 
شـوند و از قـراردادن محصـول برداشـتی در محوطـه بـاغ 
بارندگـی  احتمـال  و  آب وهوایـی  نوسـان های  به دلیـل 

خـودداری شـود.
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شکل 3-3- استفاده از قیچی نوك گرد احتمال زخمی شدن 
پوست را کاهش می دهد

شکل 3-4- استفاده از کیسه برداشت زیپ دار باعث کاهش 
ضربه به میوه می شود
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شکل 3-5- برداشت میوه طوری که دم میوه هم سطح با محیط 
میوه باشد

شکل 3-6- باقی ماندن دم میوه سبب زخمی شدن میوه های 
مجاور می شود
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3-5- اصول نقل و انتقال
چــون مرکبــات اغلــب در جنــوب و شــمال ایــران تولیــد 
ــون  ــون و مینی کامی ــت، کامی ــا وان ــوالً ب ــوند، معم می ش
ــش از  ــور )بی ــرب کش ــرق و غ ــزی، ش ــق مرک ــه مناط ب
ــاز  ــه نی ــن زمین ــوند. در ای ــال می ش ــر( ارس 1000 کیلومت

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه رعایــت مــواردی ب ب
در  انتقــال  هنــگام  جعبه هــا  تکان خــوردن  از   *
جاده هــای ناصــاف جلوگیــری شــود و در جابه جایــی 

جعبه هــا دقــت شــود. 
ــای  ــل جعبه ه ــه حام ــیله نقلی ــت وس ــرعت حرک * س
میــوه در جاده هــای غیرآســفالت نبایــد بیش تــر از 25 

ــد. ــاعت باش ــر در س کیلومت
* روش حمل ونقلـی کـه اسـتفاده می شـود نسـبت بـه 
سـایر روش ها ارزان و در زمان برداشـت سـهل الوصول باشد.

از  انتقـال  طـی  را  میوه هـا  برده شـده  بـه کار  روش   *
آسـیب و شـرایط بـد هـوا محافظـت کنـد.

* کارگـران در بارگـذاری و تخلیه میوه هـا احتیاط کنند 
و جعبه هـا را طـوری قـرار دهنـد کـه در هم کالف شـوند و 

در جـاده کم تـر تـکان بخورند.
* به جـای آنکـه از پوشـش تیره رنـگ بـرای حفاظـت 
جعبه هـا در وسـیله نقلیـه اسـتفاده شـود، بهتـر اسـت از 
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پوشـش سـفیدرنگ اسـتفاده شـود که با انعکاس دما فضا را 
خنـک نگه مـی دارد.

ــه فروشــگاه شست وشــو  ــل از رســیدن ب ــا قب * میوه ه
ــرای  ــیمیایی ب ــار ش ــچ تیم ــد از هی ــوند و نبای ــز ش و تمی
ــوی مطــرح  ــوز و کی ــا )آن طــور کــه در م رســیدن میوه ه

اســت( اســتفاده شــود.

3-6- شست وشو و تمیزکردن میوه
ــتی  ــنگریزه ها به صــورت دس ــا و س ــدا خاکریزه ه در ابت
ــدات  ــپس تولی ــوند. س ــذف ش ــک ح ــتفاده از ال ــا اس ــا ب ی
ــتفاده از   ــا اس ــه ب ــا اینک ــوند ی ــورده ش ــرس خ شســته و ب
پارچــه ای بــدون هیچ گونــه آســیب پوســتی )زخــم( تمیــز 
شــوند. در مرکبــات در صــورت اســتفاده از آب ســعی شــود 
از آب جــاری و تمیــز اســتفاده شــود و از آِب درحال گــردش 
بــرای شست وشــوی میوه هــا خــودداری شــود، زیــرا 
ــل  ــم های عام ــه میکروارگانیس ــوده ب ــدت آل ــن آب بش ای
پوســیدگی میوه هــا اســت و فقــط در صــورت تصفیــه آب 

ــرد. ــتفاده ک ــدداً از آن اس ــوان مج می ت

3-7- مهم ترین علل ضایعات مرکبات
علــل ضایعــات مرکبــات را می تــوان ناشــی از ســه 
عامــل دانســت: الــف( صدمــات مکانیکــی، ب( فیزیولــوژی، 
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و ج( بیماری زایــی در مراحــل مختلــف قبــل، حیــن و بعــد 
از برداشــت و عرضــه.

3-7-1- صدمات مکانیکی
صدمــات مکانیکــی ناشــی از مراحــل مختلــف برداشــت 
ــات  ــی در عملی ــرف، بی احتیاط ــازار مص ــه ب ــه ب ــا عرض ت
ــه  ــری و تخلی ــته بندی، بارگی ــی، بس ــت، جابه جای برداش
ــایش و  ــرك، س ــی، ت ــراش، بریدگ ــورت خ ــا به ص میوه ه
لهیدگــی، خراشــیدگی بــا ناخــن و فشــار بــا انگشــت اســت 
ایــن  بازدارنــده  راهکارهــای  )شــکل های 3-7 و 8-3(. 
صدمــات در ســطح واحدهــای تولیدکننــده خــرد و تجــاری 

بــه شــرح زیــر اســت:
ــت  ــی برداش ــوه ط ــه می ــه ب ــاندن صدم * به حداقل رس

دســتی و مکانیکــی میــوه؛
ــا  ــا انتقــال میــوه ی * کاهــش تعــداد دفعــات افتــادن ی

ــاع ســقوط؛ کاهــش ارتف
ــا در  ــی نقاله ه ــت ناگهان ــر جه ــداد تغیی ــش تع * کاه

ــوه؛ خــط ســورتینگ می
و صندوق هــای  تیــز جعبه هــا  لبه هــای  * حــذف 

ــا؛ ــا نقاله ه ــوه ی می
* حفظ سرعت ثابت و یکنواخت بین تسمه های نقاله؛
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* به حداقل رساندن فشار روی میوه؛
* الیه گـذاری لبه هـای تیـز در خطـوط تمیزکـردن و 

سـورتینگ؛
* الیه گـذاری کـف جعبه هـا و سـطوح داخلـی وسـیله 

؛ نقلیه
میـوه در  بسـته های  بیـن  فـوم  قـراردادن الیه هـای   *

3-10(؛ و   9-3 )شـکل های  حمل ونقـل  هنـگام 
* بهتریـن راه بـرای به حداقلرسـاندن ضایعـات در نتیجه 
صدمـه مکانیکـی، تشـویق کارگـران دقیق و وظیفه شـناس 
در نگـه داری از بـاغ و برداشـت و جابه جایی محصول اسـت.

شکل 3-7- عالئم آسیب کبودی و فشردگی روی میوه
 پرتقال تامسون
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شکل 3-8- عالئم آسیب بریدگی روی میوه پرتقال تامسون

شکل 3-9- سینی بسته بندی کاغذی

شکل 3-10- سینی بسته بندی پالستیکی
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3-7-2- خسارات ناشی از عوامل بیماری زا
3-7-2-1- کپک سبز

کپـک سـبز1 از بیماری هـای پـس از برداشـت اسـت که 
توسـط قـارچ Penicilliumdigitatum و از طریـق منافـذ 
می شـود.  ایجـاد  مرکبـات  مختلـف  انـواع  در  زخم هـا  و 
زخم هایـی بـه انـدازه چند غـده روغنی پوسـت بـرای ایجاد 
باقـی  خـاك  در  قارچ هـا  می کنـد.  کفایـت  آلودگـی  ایـن 
می ماننـد و در دمـای مناسـب پاییـز یـا زمسـتان جوانـه 
می زننـد و تولیـد اسـپور می کننـد. ایـن اسـپورها براحتـی 
توسـط بـاد منتقل می شـوند و اتاق هـای انبار، بسـته بندی 

و سـایر تجهیـزات را آلـوده می کننـد )شـکل 11-3(.

  
شکل 3-11- کپک سبز مرکبات

1- Green mold
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روش کنترل
بـرای کنتـرل ایـن عارضه بایـد میوه هـا بادقت برداشـت 
و حمـل شـوند و کلیـه تجهیـزات به طـور روزانـه بـا کلرین 
تیابنـدازول1  قارچ کـش  در  میوه هـا  شـوند.  ضدعفونـی 
خیسـانده شـوند و در اتـاق بسـته بندی بـا محلـول سـدیم 
ارتوفنیل فنـات2 یـا تیابنـدازول یا ایمازالیل3 همـراه با واکس 
شست وشـو شـوند. در نهایـت اینکـه بالفاصله میوه ها سـرد 
شـوند4 و بسـته های میـوه در دمـای کم تـر از 10 درجـه 

سـانتی گراد نگـه داری شـوند.

3-7-2-2- کپک آبی
ــط  ــت و توس ــد از برداش ــا بع ــی5 روی میوه ه ــک آب کپ
قــارچ P.italicum ایجــاد می شــود. ایــن عارضــه به دلیــل 
ــز  ــانتی گراد نی ــه س ــر از 10 درج ــای کم ت ــه در دماه اینک
ــک  ــر از کپ ــد، مهم ت ــترش می یاب ــد و گس ــرعت رش بس
ســبز اســت. اســپورها از طریــق زخم هــای روی پوســت وارد 
ــت و مــواد غذایــی،  ــودن رطوب ــا مهیاب میــوه می شــوند و ب
ــاری  ــن بیم ــم ای ــد. عالئ ــی می کنن ــه جوانه زن ــروع ب ش

1- Thiabendazole
2- Sodium orthophenylphenate (SOPP)
3- Imazalil
4- Precooling
5- Blue mold
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شــبیه کپــک ســبز اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه وقتــی قطــر 
لکه هــا بــه 2/5 تــا 5 ســانتی متر رســید، میســلیوم ها 
ــگ  ــپورهای آبی رن ــوند و اس ــکیل می ش ــز آن تش در مرک
ــرل آن  ــای کنت ــکل 3-12(. روش ه ــد )ش ــد می کنن تولی

هماننــد کپــک ســبز اســت.

شکل 3-12- کپک آبی مرکبات

3-7-2-3- پوسیدگی قهوه ای
 Brown) خســارت ناشــی از پوســیدگی میــوه مرکبــات
ــتن  ــا داش ــمال کشــور ب ــز ش ــق مرکبات خی rot( در مناط

ــی از  ــاد، یک ــی زی ــدل و بارندگ ــی معت ــرایط آب و هوای ش
معضل هــای باغــداری مرکبــات اســت و هــر ســال موجــب 
خســارت اقتصــادی فراوانــی می شــود. خســارت ایــن 
ــش  ــا زهک ــنگین و ب ــاك س ــا خ ــای ب ــاری در باغ ه بیم
ــی  ــای طوالن ــی دوره ه ــش ط ــدون زهک ــا ب ــب ی نامناس
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ــز و در  ــل پایی بارندگــی و شــبنم در اواخــر شــهریور و اوای
مرحلــه قبــل از برداشــت یــا طــی دوره برداشــت محصــول 
ــوه در  ــگ می ــر رن ــان تغیی ــارچ در زم ــن ق ــاد اســت. ای زی
ــا  ــن ی ــک ســطح زمی ــژه میوه هــای نزدی ــوه بوی ســطح می
حتــی گاهــی روی میوه هــای بــاالی درخــت کــه در ارتفــاع 
1 تــا 1/5 متــری هســتند آلودگــی ایجــاد می کنــد و 
موجــب پوســیدگی میــوه در بــاغ و انبــار می شــود. بعضــی 
ــا وزش  ــراه ب ــی هم ــای طوالن ــل بارندگی ه ــال ها به دلی س

ــود. ــر می ش ــی بیش ت ــدت آلودگ ــدید، ش ــای ش باده
ــه  ــاری توصی ــل بیم ــارت عام ــری از خس ــرای جلوگی ب

ــوند: ــام ش ــر انج ــات زی ــود اقدام می ش
* هــرس تــاج درختــان از ارتفــاع 45 ســانتی متر از 
ــاس  ــری از تم ــور جلوگی ــفند به منظ ــاك در اس ــطح خ س

ــا خــاك؛ ــوه ب مســتقیم شــاخه و می
* ایجاد زهکش مناسب در باغ؛

ــاب از  ــره ای و اجتن ــاری قط ــتفاده از سیســتم آبی * اس
ــاغ؛ ــی در ب ــاری کرت آبی

مســی  ترکیب هــای  بــا  قارچ کــش  از  اســتفاده   *
ــی در  ــروع بارندگ ــل از ش ــی کلرورمس( قب ــاً اکس )ترجیح
ــطح  ــری از س ــا 1/5 مت ــل 1 ت ــاع حداق ــهریور در ارتف ش
ــرگ،  ــطح ب ــش در س ــل قارچ ک ــش کام ــا پوش ــاك ب خ
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ــی 48  ــس از سمپاش ــه پ ــا، به نحوی ک ــاخه و میوه ه سرش
ــیم. ــته باش ــی نداش ــاعت بارندگ ــا 72 س ت

ــر  ــوارد زی ــه م ــی ب ــی قارچ ــل آلودگ ــن عل از مهم تری
می تــوان اشــاره کــرد:

ــه از  ــن ک ــه روی زمی ــک زده و ریخت ــای کپ 1- میوه ه
ــده اند. ــوده ش ــتی آل ــای پوس راه زخم ه

ــدن  ــث زخمی ش ــه باع ــاخه ها ک ــردن ش 2- هرس نک
می شــود. میوه هــا 

3- افتادن و جراحت میوه ها.
ــه  ــع آلودگــی قارچــی ب از عمــده راه هــای کنتــرل مناب

ــرد: ــاره ک ــوان اش ــوارد می ت ــن م ای
1- هرس شاخه های نرك.

ــان  ــور و جری ــوذ ن ــدف نف ــا ه ــاخه ها ب ــرس ش 2- ه
ــت. ــاج درخ ــل ت ــه داخ ــر ب ــوای بیش ت ه

ــی کــه حســاس  ــد میوه های ــر از موع 3- برداشــت زودت
بــه ترکیدگــی هســتند.

4- برداشت قبل از ریزش میوه ها.
5- مخلوط نکـردن میوه هـای زیردرختـی بـا میوه هـای 

درخـت. از  تازه برداشت شـده 
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3-7-3- ناهنجاری های فیزیولوژی
ــوه در  ــم می ــالل در متابولیس ــا اخت ــت ی ــب باف تخری
اثــر عواملــی غیــر از بیماری هــا و صدمــات مکانیکــی 
مهم تریــن  می نامنــد.  فیزیولــوژی  ناهنجاری هــای  را 

آســیب های فیزیولــوژی بــه شــرح ذیــل اســت:

3-7-3-1-یخ زدگی
ــه  ــت ک ــایع اس ــی ش ــکل در مناطق ــن مش ــت: ای عل
ــی 30 درجــه شــمالی و  ــات در عرض هــای جغرافیای مرکب
جنوبــی یــا باالتــر پــرورش می یابنــد. بخش هــای شــمالی 
ــات  ــرض صدم ــر در مع ــان بیش ت ــتان کرم ــور و اس کش

ــتند. ــی هس ــی از یخ زدگ ناش
ــن  ــفید بی ــتال های س ــخ زده کریس ــوه ی ــم: در می عائ
حالــت  در  و  می شــود  مشــاهده  میــوه  آبدانک هــای 
ــد  ــا می شــود. بع ــی غشــای آبدانک ه ــث پارگ شــدید، باع
از گرم شــدن و ذوب شــدن یــخ درون آبدان هــا، بافــت 
ــای  ــد. در انته ــدا می کن ــی پی ــت آبک ــوه حال ــت می گوش
ــراه  ــه هم ــود ک ــر می ش ــده ظاه ــی خشک ش ــوه نواح می
بــا ازدســت دادن رطوبــت از میــان غشــاهای صدمــه دیــده 

ــکل 13-3(. ــت )ش اس
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شکل 3-13- عالئم یخ زدگی در پوست )یخ بندان 1386، کترا(

باغ هــای  راهکارهایــی چــون گرم کــردن  کنتــرل: 
مرکبــات، ایجــاد دود در بامــداد شــب های یخ بنــدان و 
ــیب  ــش آس ــاد در کاه ــد ب ــین های تولی ــتفاده از ماش اس
ــال  ــی و اعم ــه اصول ــد. تغذی ــی دارن ــش مهم ــرمایی نق س
تیمارهایــی کــه در مقاومــت درخــت و میــوه در برابــر ســرما 

ــد اســت. ــز مفی ــد نی نقــش دارن

3-7-3-2-گرانوله شدن میوه
ــام در  ــایر ارق ــش از س ــیا بی ــای والنس ــت: پرتقال ه عل
معــرض پدیــده ای بــه نــام گرانوله شــدن1 قــرار دارنــد. ایــن 
پدیــده فیزیولوژیکــی هنگامــی ظاهــر می شــود کــه میــوه 
پــس از رســیدن تــا اواخــر تابســتان یــا پاییــز روی درخــت 
باقــی می مانــد. در مناطــق گــرم بــا رطوبــت پاییــن، 
ــش دارد.  ــاری نق ــن ناهنج ــوع ای ــوه در وق ــر آب می تبخی
ــای  ــا میوه ه ــیده ی ــد رس ــای بیش ازح ــن میوه ه همچنی

1- Granulation
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درختــان جــوان مســتعِد افزایــش ایــن عارضــه هســتند.
عائــم: در حالــت شــدید، کیفیــت درونــی میــوه 
ــی  ــک و الیاف ــوه خش ــل می ــد و داخ ــر می کن ــاًل تغیی کام
ــوه  ــزان آب می ــده، می ــای گرانوله ش ــود. در میوه ه می ش
کاهــش  شــدیداً  آبدانک هــا  در  ژل  تشــکیل  به علــت 

.)15-3 و   14-3 )شــکل های  می یابــد 
کنتـرل: برداشـت در زمـان مناسـب رسـیدگی می تواند 

در کاهـش ضایعـات مؤثر باشـد.

شکل 3-14- خشکیدگی آبدانک ها در اثر ناهنجاری 
گرانوله شدن

شکل 3-15- خشک و الیافی شدن بافت میوه در اثر ناهنجاری 
گرانوله شدن
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3-7-3-3- ترکیدگی میوه
ــرارت و  ــه ح ــر درج ــه ب ــی ک ــل محیط ــت: عوام عل
ــاك  ــت خ ــدید رطوب ــان ش ــا نوس ــد ی ــر باش ــت مؤث رطوب
ــر جــدی دارد.  ــوه تأثی ــر ترکیدگــی می را موجــب شــود، ب
ــد  ــی می توان ــدید و ناگهان ــاران ش ــارش ب ــا ب ــاری ی آبی
ــس  ــدید م ــود ش ــود. کمب ــر ش ــوه منج ــی می ــه ترکیدگ ب
از عوامــل دیگــری اســت کــه ســبب ســختی پوســت 
میــوه،  نمــو  به مــوازات  همچنیــن  می شــود.  میــوه 
ــت  ــی پوس ــث پارگ ــد و باع ــد نمی کن ــوه رش ــت می پوس
می شــود )شــکل های 3-16 و 3-17(. از طــرف دیگــر، 
ــب  ــی اغل ــیاه آلترناریای ــیدگی س ــل پوس ــی مث بیماری های

ــد. ــش دارن ــه نق ــن عارض ــاد ای در ایج
عائم: ترکیدگی میوه در پوسـت و حتی گوشـت مرکبات 
بویـژه در برخـی ارقـام ماننـد پرتقال هـای نـاف دار و نارنگی 
پیـج در دوران نمـو میوه مشـاهده می شـود. این حساسـیت 

در برخـی ارقـام بیش تـر از بعضـی ارقام دیگر اسـت.
کنتــرل: میوه هــای رســیده حســاس تر هســتند و 
ــد قبــل از شــروع باران هــای پاییــزی برداشــت شــوند.  بای
برداشــت به موقــع و تنــک محصــول، محلول پاشــی برگــی 
بــا کلریدکلســیم و ضخیم بــودن پوســت میــوه وقــوع ایــن 

ــد. ــش می ده ــه را کاه عارض
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شکل 3-16- ترکیدگی پوست در پرتقال هاملین

شکل 3-17- ترکیدگی پوست و آلودگی به قارچ

3-7-3-4-ترک خوردگی میان بر پوست
ــش ســن  ــل باردهــی ســنگین، افزای ــی مث ــت: عوامل عل
درخــت، کمبــود کلســیم، میــزان کــم نیتــروژن و پتاســیم 
ــه کاهــش ضخامــت  ــه ب ــی ک ــا تنــش آب ــاد ی ــا فســفر زی ب
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ــه  ــیت ب ــت حساس ــن اس ــود، ممک ــر می ش ــت منج پوس
همچنیــن  دهــد.  افزایــش  را  میان بــر  ترك خوردگــی 
برداشــت باتأخیــر هــم بــه بــروز ایــن عارضــه منجر می شــود.

ــم  ــم و گاه نامنظ ــای منظ ــور ناهمواری ه ــم: ظه عائ
روی پوســت میــوه، بــدون اینکــه شــکافی در پوســت ایجــاد 
شــود. ایــن ناهمواری هــا در حالــت شــدید به صــورت 
ــام  ــد و تم ــعه می یابن ــت توس ــی روی پوس ــی و عرض طول

ــکل 18-3(. ــد )ش ــت را دربرمی گیرن پوس

شکل 3-18- ناهمواری های منظم و نامنظم روی پوست میوه و 
نمایی از ترکیدگی بافت سفیدرنگ پوست

ــا وضعیــت  ــن عارضــه ب ــه نظــر می رســد ای ــرل: ب کنت
تغذیــه ای درخــت در ارتبــاط باشــد و تغذیــه بــا پتاســیم و 
ــن عارضــه را کاهــش دهــد.  ــزان ای ــد می ــروژن می توان نیت
در جنــوب کشــور، اســتفاده از آمینواســیدهای حــاوی 

کلســیم نیــز مؤثــر اســت.
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3-7-3-5-پفی شدن
ــیدگی  ــا رس ــای ب ــواهد، میوه ه ــاس ش ــر اس ــت: ب عل
ــان  ــه فســفر، درخت ــروژن ب ــادل نســبت نیت ــاد، عدم تع زی
قــوی و رطوبــت انبارهــا باعــث ایجــاد ضخامــت در پوســت 
و جداشــدن آن از گوشــت می شــوند. ایــن پدیــده در 
ــا  ــد، ام ــر رخ می ده ــا کمت ــا و لمون ه ــا، الیم ه پرتقال ه
ــت. ــایع اس ــوما ش ــن و ساتس ــه پونک ــا از جمل در نارنگی ه

ــت  ــمت گوش ــوه از قس ــت می ــدن پوس ــم: جداش عائ
)20-3 و   19-3 )شــکل های 

کنتــرل: برداشــت در مرحلــه صحیــح رســیدگی، تیمــار 
التیام دهــی1 قبــل از انبــار، تهویــه مناســب انبــار و اجتنــاب 
از انبارمانــی طوالنی مــدت در رطوبــت نســبی بــاال، آســیب 

ــد. ــش می ده ــدن را کاه پفی ش

شکل 3-19- عارضه پفی شدن در نارنگی انشو

1- Curing
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شکل 3-20- برش عرضی میوه نارنگی انشو با پوست پفی

3-7-3-6- آفتاب سوختگی
ــالل در نواحــی گرمســیری خشــک و  ــن اخت ــت: ای عل
نیمه خشــکی متــداول اســت کــه شــدت نــور زیــاد اســت. 
در ایــن حالــت، صدمــه ســوختگی روی پوســت میــوه و در 

ــد. ــور خورشــید گســترش می یاب ــش ن جهــت تاب
عائـم: آفتـاب سـوختگی1 عـالوه بـر میـوه بـه برگ هـا 
و سـاقه ها نیـز آسـیب می رسـاند. در برگ هـا ایجـاد نقـاط 
صمغـی می کنـد که گاهی سـیاه و چرب به نظر می رسـند. 
احتمـال بـروز این آسـیب در میوه هـای قرارگرفته در جهت 

جنوب غربـی بیش تـر اسـت )شـکل 21-2(.
کنتــرل: اســتفاده از ارقامــی بــا عــادت تولیــد میــوه در 
ــالل  ــن اخت ــه ای ــری ب ــیت کم ت ــه حساس ــاج ک ــل ت داخ

1- Sunburn



345 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

ــات  ــوأم مرکب ــوب کشــور کشــت ت ــرایط جن ــد. در ش دارن
و نخــل کــه ســبب ســایه اندازی نخــل روی مرکبــات 
ــت. ــر اس ــوختگی مؤث ــش آفتاب س ــز در کاه ــود نی می ش

شکل 3-21- آفتاب سوختگی میوه لیموی لیسبون
 در شرایط جنوب ایران

3-7-3-7- لکه های سطحی روشن و تیره
علــت: ایــن لکه هــا در اثــر جابه جایــی و حرکــت 
میــوه بــه وســیله بــاد، ســاییدگی میوه هــا بــا یکدیگــر یــا 

بــا برگ هــا و شــاخه ها ایجــاد می شــوند.
ــره ای  ــته های نق ــورت پوس ــه به ص ــن صدم ــم: ای عائ
نــوع  در  می شــود.  زبــر  بتدریــج  و  مشــاهده  رنــگ 
ــره ای،  ــدوده نق ــگ در مح ــت رن ــن اس ــن ممک لکه روش
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خاکســتری یــا کــرم باشــد و کیفیــت و مــزه میــوه تحــت 
ــای  ــوالً لکه ه ــرد. معم ــرار نمی گی ــطحی ق ــه س ــر لک تأثی
تیــره نیــز در شــرایط مشــابه لکه روشــن ایجــاد می شــوند 
و اختــالف اصلــی آنهــا در رنــگ تیره تــر و شــکل نامنظــم 

آن اســت )شــکل های 3-22 و 23-3(.

شکل 3-22- لکه سطحی روشن

شکل 3-23- لکه سطحی تیره
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3-7-3-8-آسیب سرمازدگی در انبار
ــای  ــرمازدگی در دماه ــیب س ــات آس ــت: در مرکب عل
پاییــن )امــا باالتــر از نقطــه یخ زدگــی( رخ می دهــد. 
نگــه داری میوه هــا در دمــای کم تــر از آســتانه تحمــل بــه 
مــدت 2 تــا 3 هفتــه ایــن ناهنجــاری را توســعه می دهــد. 
ــواع زودرس  ــه ان ــبت ب ــروت نس ــان رس گریپ ف ــام می ارق
ــد.  ــرمازدگی دارن ــه س ــری ب ــت بیش ت ــررس مقاوم و دی
ــر و  ــی دی ــا خیل ــی زود ی ــت خیل ــون برداش ــی چ عوامل
رطوبــت نســبِی پاییــن ایــن نارســایی را افزایــش می دهــد. 

ــت. ــر اس ــار رایج  ت ــمالی انب ــع ش ــرمازدگی در ضل س
عائـم: در الیم هـا، لمون هـا و گریپ فـروت در دماهـای 
سـرمایی  آسـیب  عالئـم  سـانتی گراد  درجـه   10 حـدود 
چـون لکه پوسـتی1، فرورفتگی2 و آب سـوختگی3 در سـطح 
میـوه بعـد از انتقـال میـوه بـه دمـای محیـط رخ می دهـد. 
ایـن لکه هـای سـطحی4 باعـث کاهـش بازارپسـندی میـوه 

.)25-3 و   24-3 )شـکل های  می شـوند 
کنتــرل: نگــه داری مرحلــه ای بــه صــورت 2 تــا 3 
هفتــه در دمــای 10 درجــه ســانتی گراد، ســپس 3 هفتــه 

1 - Pitting
2 - Sunken
3 - Water-socked
4 - Blemishes
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در 5 درجــه ســانتی گراد در کنتــرل آســیب ســرمایی 
ــش  ــتفاده از قارچ ک ــس زدن و اس ــل واک ــت. عم ــر اس مؤث
تیابنــدازول ایــن پدیــده را کاهــش می دهــد، ولــی حــذف 

نمی کنــد.

شکل 3-24- عالئم ناهنجاری سرمازدگی در پوست پرتقال

شکل 3-25- عالئم ناهنجاری سرمازدگی در 
پوست گریپ فروت
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3-7-3-9- لکه روغنی1
علـت: بیش تـر پرتقال هـای نـاول، لمون هـا و الیم هـا 
تحـت تأثیر ایـن عارضه هسـتند. در اثر تخریب سـلول های 
روغنـی واقـع در بافت فالودو ناشـی از فشـار دسـت و ناخن 
یـا نیـش حشـرات، روغـن داخـل آنها خـارج می شـود. این 
روغـن بـرای سـلول های سـطح پوسـت سـّمی و مخـرب 
اسـت و باعث لکه مردگی در سـلول های سـطحی می شـود 

)شـکل های 3-26 و 27-3(.
عائــم: تشــکیل لکه هــای زرد، ســبز یــا قهــوه ای 
ــت  ــی پوس ــای روغن ــه غده ه ــم ک ــکل های نامنظ ــه ش ب
به علــت فرورفتگــی بافت هــای بیــن آنهــا برآمــده و 

ــتند. ــته هس برجس
ــترش  ــاول گس ــنگتن ن ــای واش ــرل: در پرتقال ه کنت
ــد.  ــاق می افت ــا اتف ــر دم ــت تأثی ــی تح ــه روغن ــم لک عالئ
در دماهــای زیــر 10 درجــه ســانتی گراد میــزان ایــن 
ــه  ــه لک ــس، صدم ــد. پوشــش واک ــش می یاب ــالل کاه اخت
روغنــی را تــا 35 درصــد کاهــش می دهــد. برداشــت 
میــوه در بعدازظهــر، برداشــت صحیــح میــوه و نیــز حفــظ 
و نگــه داری محصــول در ســایه بان بــرای 1 تــا 2 روز قبــل 
از حمل ونقــل، میــزان آمــاس و آب پوســت را کاهــش 

1 - Oleocellosis
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ــه  ــری ب ــیت کم ت ــوه حساس ــه می ــه در نتیج ــد ک می ده
ــد داشــت. ــن عارضــه خواه ای

شکل 3-26- عالئم لکه روغنی روی پوست پرتقال

شکل 3-27- تخریب غده های روغنی سطح میوه و آسیب به 
سلول های اطراف



351 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

3-7-3-10- زنگ پوست
برداشــت،  طــول  در  ســاییدگی  عائــم:  و  علــت 
مرکبــات  جابه جایــی  یــا  حمل ونقــل  و  بســته بندی 
باعــث تغییــر رنــگ قهــوه ای یــا قرمــز مایــل بــه قهــوه ای 

در نواحــی صدمــه دیــده می شــود.
در  پوســت،  زنــگ  کنتــرل  منظــور  بــه  کنتــرل: 
جابه جایــی میــوه رســیده بایــد دقــت کــرد. زنــگ پوســت 

می یابــد. افزایــش  رســیده  میوه هــای  پوســت  در 

3-7-3-11- پوست راه راه
علــت: در پوســت نارنگــی بــا محتــوای آب باال یــا بعد از 
ــا آبیــاری قبــل از چیــدن به وســیله  باران هــای ســنگین ی
ــرس زدن  ــل ب ــود. عم ــاد می ش ــی ایج ــاییدگی مکانیک س
ــام  ــر انج ــای زب ــا برس ه ــه ب ــورتینگ چنانچ ــن س در حی
ــده  ــد. مشــخص ش ــن مشــکل را تشــدید می کن ــود، ای ش
اســت کــه میوه هــای کامــاًل رنگ گرفتــه بــه ایــن عارضــه 

ــتند. ــاس تر هس حس
ــگ روی  ــز و قهوه ای رن ــای قرم ــاد نواره ــم: ایج عائ

ــکل 28-3(. ــوه )ش ــت می پوس
کنتــرل: بایــد ســعی کــرد میوه هــا 5 تــا 7 روز 
بعــد از بــاران برداشــت شــوند. واحدهــای ســورتینگ در 
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ــرم  ــای ن ــد از برس ه ــوه بای ــوی می ــه شست وش مرحل
ــد. ــتفاده کنن اس

شکل 3-28- عالئم پوست راهراه در نارنگی

3-7-3-12- فروپاشی گل گاه
علــت: جابه جایــی نامناســب الیم هــای تاهیتــی و 
پرشــین الیــم بــه فروپاشــی گل گاه منجــر می شــود. 
ــت در طــی  ــا و رطوب ــوه، فشــار تورژســانس، دم ــدازه می ان
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــا را تحــت تأثی ــار حساســیت میوه ه انب
ــتند. ــاس تر هس ــالل حس ــن اخت ــه ای ــزرگ ب ــای ب میوه ه

ــگ  ــه رن ــم: فروپاشــی گل گاه به صــورت نواحــی ب عائ
ــد.  ــاق می افت ــا اتف ــوك الیم ه ــوخته در ن ــدر و آب س ک
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ــال  ــیلیوم به دنب ــارچ پنی س ــیله ق ــه به وس ــی ثانوی آلودگ
ــود. ــاد می ش ــی گل گاه ایج فروپاش

3-7-3-13- فروپاشی دمگاه1
ــت،  ــاً در پوس ــت دادن آب عمدت ــر ازدس ــت: در اث عل
فروپاشــی دمــگاه ایجــاد می شــود. میوه هــای آســیب دیده 
ــای قارچــی  ــگاه و ســایر بیماری ه مســتعد پوســیدگی دم
اســت.  پرتقال هــا شــایع  در  آســیب  ایــن  و  هســتند 
ــا  ــت نازك ه ــه پوس ــبت ب ــم نس ــت ضخی ــای پوس میوه ه
عارضــه،  ایــن  عوامــل  مهم تریــن  از  حســاس ترند. 
ــت  ــروژن و پتاســیم، کاهــش رطوب ــزان نیت ــادل می عدم تع
میــوه بعــد از برداشــت و قبــل از واکس زنــی، تهویــه ناقــص 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــاالی CO2 گ ــع ب ــه تجم و در نتیج
عائــم: تخریــب بافــت پوســت در ناحیــه دمــگاه، نواحی 
ــد  ــا اشــکال غیرمنظــم ایجــاد می کن ــه ب ــوه ای فرورفت قه
)شــکل های 3-29 و 3-30(. وقــوع ایــن عارضــه از فصلــی 
بــه فصــل دیگــر متفــاوت اســت، امــا در میوه هــای کامــاًل 

ــر اســت. ــیده متداول ت ــد رس ــا بیش ازح ی
و  برداشــت  چــون  مســائلی  رعایــت  بــا  کنتــرل: 
ــریع  ــل س ــال آن حمل ونق ــه دنب ــق و ب ــی دقی جابه جای

1 - Stem-End Rind Breakdown (SERB)
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ــان  ــن زم ــه بی ــاق بســته بندی، کاهــش فاصل ــه ات ــوه ب می
ــت  ــا در رطوب ــه داری میوه ه ــی، نگ ــا واکس زن ــت ت برداش
ــان  ــدید در زم ــی ش ــری از برس زن ــاال و جلوگی ــبی ب نس

بســته بندی می تــوان ایــن صدمــات را کاهــش داد.

شکل 3-29- عالئم ناهنجاری فروپاشی دمگاه

شکل 3-30- عالئم ناهنجاری فروپاشی دمگاه
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3-7-3-14- لکه حفره ای یا پیتینگ1
علــت: احتمــال ابتــال بــه ایــن عارضــه بــا انــدازه میــوه 
و کمبــودن اکســیژن در بافــت میــوه رابطــه مســتقیم دارد. 
افزایــش تنفــس ناشــی از باالبــودن دمــای انبــار و از طرفــی 
کاهــش تبــادل گازی در حضــور واکس هــای غلیــظ ممکــن 
اســت از دالیــل شــیوع پیتینــگ باشــد. اتیلــن ایــن اختــالل 

ــد. ــش می ده را افزای
عائــم: ایــن عارضــه در اثــر تخریــب غده هــای روغنــی 
ــا در ســطح  ــی آنه ــوای روغن ــوه و پخــش محت پوســت می
ــج  ــده بتدری ــی تخریب ش ــود. نواح ــاد می ش ــت ایج پوس
برنــزه می شــوند و تــا نزدیکــی ناحیــه گل گاه امتــداد 
می یابنــد )شــکل 3-31(. گریپ فــروت گوشت ســفید، 
برخــی نارنگی هــا چــون شــاهین و پیــج و نیــز پرتقال هــای 

ــن لکه هــا حســاس هســتند. ــروز ای ــه ب ــاول ب ن
کنتــرل: بایــد دمــای گوشــت میــوه در حــدود 10 درجه 
ــر از 9/5  ــای کم ت ــد. در دماه ــر باش ــا کم ت ــانتی گراد ی س
ــتفاده  ــد. اس ــش یاب ــرمایی افزای ــیب س ــت آس ــن اس ممک
از پوشــش واکــس بــا غلظــت نســبتاً پاییــن به دلیــل 
ــگ  ــزان پیتین ــا می ــری گازه ــت نفوذپذی ــش در قابلی افزای
ــیم،  ــود پتاس ــا ک ــان ب ــد. پاشــش درخت ــش می ده را کاه

1 - Pitting



356

غلظــت پتاســیم بــرگ را افزایــش می دهــد و از وقــوع ایــن 
ــاق  ــوه در ات ــیم روی می ــرد پتاس ــد. کارب ــالل می کاه اخت
ــور  ــد ظه ــس می توان ــرد واک ــا کارب ــراه ب ــته بندی هم بس

ــد. پــس از برداشــت ایــن اختــالل را کاهــش یاب

شکل 3-31- عالئم لکه حفره ای یا پیتینگ در مرکبات

3-7-3-15- پیری1
علــت: دلیــل اصلــی آن ازدســت دادن آب و ضعــف 
ســلولی میوه هــای بالــغ اســت. همچنیــن یــک دوره ســرما 
ــاران ســنگین، کم آبــی میوه هــا در شــرایط  بعــد از یــک ب
ــن برداشــت و حمــل  ــان بی ــز طوالنی شــدن زم ــرم و نی گ

ــد. ــن عارضــه را تشــدید می کن ــازار، ای ــه ب ب

1 - Aging
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ــکی و  ــا خش ــی ی ــث بی رنگ ــه باع ــن عارض ــم: ای عائ
ناول هــا  دمــگاه می شــود.  در محــل  پوســت  نازکــی 
بیش تــر در اواخــر فصــل ایــن عارضــه را نشــان می دهنــد 

ــکل 32-3(. )ش
ــان  ــت در زم ــرل، برداش ــن روش کنت ــرل: بهتری کنت
مناســب )بلــوغ مطلــوب میــوه( و نــه در حالــت رســیدگی 
زیــاد اســت. همچنیــن میوه هــا بایــد به موقــع از انبــار بــه 

ــازار عرضــه شــوند. ب

شکل 3-32- عالئم پیری میوه، به ترتیب از حالت
 ابتدایی به پیشرفته

1

3 4

2
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3-8- سبززدایی میوه های با پوست سبز
3-8-1- هدف از سبززدایی

انـواع مرکباتـی کـه بخـش  ایـن عملیـات بـرای میـوه 
خوراکـی )گوشـت( آنها رسـیده اسـت امـا هنوز پوستشـان 
سـبز اسـت )در پرتقـال والنسـیا یـا نارنگـی انشـو متـداول 
اسـت(، ضـرورت دارد. هدف این اسـت که بـه طریقی بتوان 
رنـگ پوسـت را از سـبز بـه زرد تغییـر داد تـا بازارپسـندی 
میـوه بیش  تـر شـود. با قـراردادن میوه هـا در معـرض اتیلن 
می تـوان بـه ایـن هـدف دسـت یافـت. خوشـبختانه اتیلـن 
فقـط روی ظاهـر میـوه تأثیـر دارد و طعـم و مـزه مرکبـات 
را تغییـر نمی دهـد. در میـوه مرکبـات کـه به طـور طبیعـی 
تحـت شـرایط تنش مالیم مثل شـب های سـرد سـبززدایی 
می شـوند، نیـاز بـه چنیـن عملیاتـی احسـاس نمی شـود. 
چنانچـه ذائقـه مصرف کننـده بـا رنـگ سـبز میـوه منطبق 
باشـد، نیـازی بـه سـبززدایی میـوه و صـرف هزینـه اضافـی 
نیسـت. از طرفـی بایـد دقت کرد کـه میوه هـا )پرتقال( قبل 
از اینکـه نسـبت قنـد بـه اسـید آنهـا بـه 6 رسـیده باشـند، 
بـا هـدف سـبززدایی برداشـت نشـوند. )در سـال های اخیـر 
مشـاهده شـده اسـت که نارنگی انشـو زودتر از زمان مناسب 
برداشـت می شـود و با سـبززدایی، بـا کیفیتی بسـیار پایین 

وارد بـازار می شـود.(
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3-8-2- عملیات سبززدایی
در فراینــد ســبززدایی )شــکل 3-33(، به طــور اختصــار 
ــا  ــبززدایی ب ــای س ــده در اتاق ه ــوه برداشت ش ــدا می ابت
ــوه  ــد می ــبززدایی بای ــل از س ــوند. قب ــار می ش ــن تیم اتیل
ــوالً از روش  ــن معم ــار اتیل ــرای تیم ــود. ب ــی ش ضدعفون
قطــره ای اســتفاده می شــود کــه شــامل جابه جایــی 
دائمــی هــوا در فضــای ســبززدایی بــا غلظــت پاییــن اتیلــن 
ــی ام اســت  ــوالً حــدود 5 پی پ ــن معم اســت. غلظــت اتیل
و بنــدرت متجــاوز از 10 پی پــی ام می شــود. جریــان 
هــوای کافــی و وســایل تهویــه، توزیــع اتیلــن را یکنواخت و 
دی اکســیدکربن اضافــی را خــارج می کنــد. اثــر نامطلــوب 
ســبززدایی در رطوبــت پاییــن، نرم شــدن میــوه و تشــدید 
صدمــات و لکه هــای پوســتی اســت. هــر منطقــه شــرایط 
بهینــه ای )مخصوصــاً از نظــر محــدوده دمایــی( بــرای 
ــه  ــن 20 و 25 درج ــت بی ــای یکنواخ ــبززدایی دارد. دم س
ــان  ــا زم ــا ب ــرای لمون ه ــه ب ــا و 25 درج ــرای پرتقال ه ب
ــت  ــت. رطوب ــده آل اس ــگ ای ــش رن ــرای افزای ــر، ب بیش ت
ــد و  ــد باش ــاالی 80 درص ــد ب ــا بای ــای هم دم در میوه ه
ــت  ــا یکنواخ ــه دم ــا موقعی ک ــرم، ت ــای گ ــرای میوه ه ب
شــود، بایــد بــاالی 90 درصــد تنظیــم شــود. زیــادی 
ــا  ــا ســوختگی ب ــن ممکــن اســت خســارت پوســتی ی اتیل
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ــن  ــه اتیل ــه صدم ــا ب ــی واریته ه ــد. بعض ــاد کن گاز را ایج
حســاس تر هســتند. بدیــن منظــور و قبــل از انتقــال میــوه 
ــوان  ــن(، می ت ــدون اتیل ــاال )ب ــت ب ــا رطوب ــای ب ــه اتاق ه ب
آنهــا را به طــور متنــاوب و بــرای دوره هــای کوتاه تــر 6 تــا 
ــا افزایــش رنــگ  12 ســاعت در معــرض اتیلــن قــرار داد ت

ــوب حاصــل شــود. مطل

شکل 3-33- مراحل برداشت، سبززدایی و بسته بندی
 میوه مرکبات

مسیر الف

مسیر ب

ضد عفونی با قارچ کش

مرحله برداشت

اتاق بسته بندی

سبز زدایی
1-5 روز
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شکل 3-34- میوه ها قبل از سبززدایی

شکل 3-35- میوه های سبززدایی شده
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ــوه در  ــه می ــی ب ــیب های احتمال 3-8-3- آس
ــبززدایی ــر س اث

* اتیلــن به عنــوان تشــدیدکننده پیــری، ســبب تخریــب 
احتمــال  آن  به دنبــال  و  می شــود  میــوه  بافت هــای 
ــت و  ــب سس ــد و موج ــش می یاب ــوه افزای ــیدگی می پوس
جداشــدن تکمــه تــه میــوه )کاســه گل و نهنــج( می شــود 

ــکل 36-3(. )ش
* جداشــدن تکمــه، منفــذی ایجــاد می کنــد کــه راه را 
بــرای نفــوذ عوامــل پوســیدگی قارچــی )کپک هــای ســبز 

و آبــی( بــه درون میــوه همــوار می کنــد.
* وقــوع پوســیدگی در غلظت هــای بــاالی اتیلــن 
افزایــش می یابــد، ولــی ســرعت ســبززدایی بــا غلظت هــای 

ــد. ــش نمی یاب ــن افزای ــی ام اتیل ــر از 10 پی پ باالت
پی پـی ام  بـاالی 20  غلظت هـای  بـا  اتیلـن  کاربـرد   *
سـبب پیری میـوه، افتادن تکمـه و در بعضی مـوارد اختالل 

فیزیولـوژی می شـود )شـکل های 3-37 و 38-3(.
* مدت زمان سـبززدایی تأثیری مسـتقیم بر پوسـیدگی 
باالتـر  تعـداد  میـزان  همـان  بـه  طوالنی تـر  تیمـار  دارد. 

ایجـاد می کنـد. را  پوسـیده  میوه هـای 
از 36 سـاعت  بیـش  نارنگی هـا  * چنانچـه سـبززدایی 
زمـان ببـرد، بـه پوسـیدگی آنتراکنوز حسـاس تر می شـوند.
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* برخـی باغدارها ممکن اسـت از سـنگ کاربید کلسـیم 
بـه جـای اتیلـن بـرای عمـل سـبززدایی اسـتفاده کننـد؛ 
به دلیـل خطـرات انفجـاری و آتش سـوزی ایـن مـاده الزم 

اسـت باغـداران از ایـن عمـل بپرهیزنـد.

شکل 3-36- جداشدن تکمه میوه )ایجاد منفذ( در غلظت 
باالی اتیلن یا مدت زمان زیاد

شکل 3-37- پیری دمگاه در گریپ فروت
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شکل 3-38- پیری دمگاه در والنسیا

3-9- استفاده از واکس و سایر پوشش ها
پوشــش واکــس، عملیــات ویــژه قبــل از قــراردادن میــوه 
در انبــار یــا بنــدرت در زمــان بســته بندی مرکبــات اســت 

کــه بــا ســه هــدف انجــام می شــود:
)1( ایجــاد درخشــندگی مــورد نیــاز بــرای ظاهــر 

میــوه. بازارپســند 
)2( حفاظــت از اتــالف آب به عنــوان پوشــش جایگزیــن 
واکــس طبیعــی میــوه کــه در طــی عملیــات شست وشــو 

ــود. ــذف می ش ح
یــا هــر ترکیــب  به عنــوان حامــل قارچ کــش   )3(
ــد.  ــده رشــد گیاهــی عمــل می کن ــا تنظیم کنن زیســتی ی
ــرل  ــرای کنت ــتی ب ــل زیس ــا عام ــراه ب ــه هم درحالتی ک
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ــرد  ــت ک ــد دق ــود بای ــتفاده ش ــاری زا اس ــای بیم پاتوژن ه
ــازگار باشــد. ــل زیســتی س ــا عام ــه ب ک

واکــس کارآمــد واکســی اســت کــه میــزان کاهــش وزن 
میــوه در اثــر ازدســت دادن آب بیــش از 30 درصــد نباشــد. 
پوشــش های واکــس از مــواد شــیمیایی مختلفــی ســاخته 
می شــوند کــه ممکــن اســت غیرخوراکــی باشــند، امــا در 
طــی عملیــات خشــک کردن تبخیــر می شــوند. تنهــا 
واکس هــای خوراکــی )مــوم زنبــور عســل، واکــس کارنوبــا، 
کاندلیــال و نیشــکر( از ایــن قاعــده مســتثنا هســتند و روی 
ــد،  ــظ باش ــاد غلی ــد زی ــس نبای ــد. واک ــی می مانن ــوه باق می
چــون مانــع تنفــس میــوه می شــود و موجــب بدطعمــی آن 
می شــود. بنابرایــن بایــد حتمــاً آن را بــا آب مقطــر رقیــق کرد.
عــالوه بــر آن، از مــوادی نظیــر کیســه های پالســتیکی 
فیبــری  بســته های  کاغــذی،  کیســه های  )ســلوفان(، 
ــته بندی  ــرای بس ــز ب ــس نی ــه واک ــته ب ــای آغش و کاغذه
ــری  ــا جلوگی ــته بندی ب ــوع بس ــن ن ــود. ای ــتفاده می ش اس
از تنــش آب میوه هــای برداشت شــده، مانــع از آســیب 
ــت  ــن اس ــک ممک ــن تکنی ــی ای ــود؛ ول ــوژی می ش فیزیول
ــباع از آب  ــر اتمســفر اش ــیدگی در اث ــش پوس ــبب افزای س
میــوه در داخــل بســته شــود. بنابرایــن تهویــه کافــی بــرای 

ــرورت دارد. ــیدگی ض ــاب از پوس اجتن
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شکل 3-39- پوشش میوه با کیسه های پلی اتیلنی )فریزر(

شکل 3-40- استفاده از واکس به صورت دستی
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3-10- نگهداری مرکبات
3-10-1- استفاده از سردخانه

3-10-1-1- شرایط سردخانه برای نگه داری پرتقال ها
و  برداشــت  از  بعــد  بالفاصلــه  پرتقال هــا  بیش تــر 
به صــورت مســتقیم بــه بــازار عرضــه یــا فــراوری می شــوند. 
ــاری  ــام تج ــه داری ارق ــرای نگ ــط ب ــار فق ــوالً از انب معم
ــای 2  ــا در دم ــی پرتقال ه ــور کل ــود. به ط ــتفاده می ش اس
تــا 7 درجــه ســانتی گراد بــه مــدت 8 تــا 12 هفتــه، بســته 
بــه رقــم و محــل تولیــد، قابل نگــه داری هســتند. از عوامــل 
مشکل ســاز در طــول انبــارداری پرتقــال، کپک هــای ســبز 
و آبــی اســت کــه در دمــای بــاال رخ می دهــد. پوســیدگی 
ــد  ــادی بع ــی کــه مــدت زی ــوه در میوه های و بدطعمــی می
ــوغ تجــاری برداشــت شــده اند بســرعت  ــه بل از رســیدن ب
زود  کــه  میوه هایــی  مقابــل،  در  می یابــد.  گســترش 
ــتند. ــرمازدگی هس ــیب س ــتعد آس ــده اند مس ــت ش برداش

ــه داری  ــرای نگ ــه ب ــرد خان ــرایط س 3-10-1-2- ش
نارنگی هــا

ــون  ــات چ ــایر مرکب ــر از س ــی کم  ت ــاری نارنگ ــر انب عم
پرتقــال اســت. به طــور کلــی، شــرایط نگــه داری نارنگی هــا 
ــدت 3  ــه م ــا 3 درجــه ســانتی گراد ب ــای 1 ت مســتلزم دم



368

ــا 85 درصــد اســت.  ــت نســبی 80 ت ــاه و در رطوب ــا 5 م ت
نارنگــی ساتســوما نســبت بــه ســایر ارقــام نارنگــی قابلیــت 
نگــه داری در دماهــای پایین تــر و بــرای مــدت طوالنی تــر 
ــا پوســت  ــای ب را دارد. ساتســوما و پونکــن جــزء نارنگی ه
ــوند و  ــی می ش ــانی پف ــه آس ــدا از گوشــت هســتند و ب ج

ــار از کیفیــت آنهــا می کاهــد. ــاالی انب ــت ب رطوب

ــرای نگــه داری  3-10-1-3- شــرایط ســردخانه ب
گریپ فــروت

گریپ فروت هایــی کــه بــا دقــت کافــی برداشــت و 
انبــار شــده اند، بــه مــدت 6 تــا 10 هفتــه بــدون هرگونــه 
میــزان  هســتند.  قابل نگــه داری  جــدی  فســادپذیری 
ــروت  ــار نگــه داری گریپ ف ــاز انب ــت نســبی مــورد نی رطوب
ــر  ــای زی ــا در دم ــت. گریپ فروت ه ــد اس ــا 90 درص 85 ت
10 درجــه ســانتی  گراد مســتعد ســرمازدگی هســتند. 
ــت  ــانتی  گراد اس ــه س ــا 14 درج ــار 8 ت ــه انب ــای بهین دم
ــد. دو مشــکل اساســی  ــخ می زنن ــای 1- درجــه ی و در دم
در نگــه داری گریپ فــروت وجــود دارد: اول اینکــه در 
ــی  ــی گاه ــانتی گراد و حت ــه س ــر از 10 درج ــای کم ت دم
بیش تــر، پوســت میــوه بــه شــدت آســیب می بینــد و دوم 
اینکــه ایــن دمــا مســتعد توســعه و انتشــار عوامــل ایجــاد 
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پوســیدگی های محــل اتصــال ســاقه میــوه و کپــک ســبز 
اســت. بــر ایــن اســاس، اســتفاده از اتیلــن بــرای ســبززدایی 
توصیــه نمی شــود. اتیلــن باعــث می شــود مقاومــت میــوه 

ــر پوســیدگی کــم شــود. در براب

3-10-1-4- شــرایط ســردخانه بــرای نگــه داری 
لیموهــا

برداشــت  از  بعــد  بالفاصلــه  لیموهــا  بیش تــر 
ــرای  ــژه ای ب ــه شــرایط وی ــاز ب قابل اســتفاده نیســتند و نی
ــای  ــوم دم ــور مرس ــرایط به ط ــن ش ــد. ای ــی دارن رنگ زدای
13 تــا 15/5 درجــه ســانتی گراد و رطوبــت نســبی 85 تــا 
90 درصــد اســت. وجــود تهویــه در انبــار بــرای حــذف گاز 
ــوه را تســریع  ــه فســاد می ــراری ک ــواد ف ــر م ــن و دیگ اتیل
می کننــد، ضــروری اســت. لیموهــا در صــورت برداشــت در 
زمــان مناســب بــه مــدت 1 تــا 4 مــاه یــا گاهــی بیش تــر 
و در دمــای 7 تــا 9 درجــه ســانتی گراد در انبــار نگهــداری 
ــاد  ــث فس ــه باع ــر از 15/5 درج ــای باالت ــوند )دماه می ش

ــود(. ــوه می ش ــارداری می ــدت انب ــش م ــی و کاه میکروب
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3-10-1-5- شرایط  سردخانه  به  منظور  نگه داری الیم ها
ایــن گــروه از مرکبــات را در صــورت برداشــت در زمــان 
ــانتی گراد،  ــا 8 درجــه س ــای 6 ت ــوان در دم مناســب می ت
ــا 8 هفتــه  ــرای 6 ت ــا 90 درصــد و ب ــت نســبی 85 ت رطوب
ــه ســرمازدگی  ــا ب ــه الیم ه ــل اینک ــرد. به دلی ــه داری ک نگ
حســاس هســتند، هرگونــه مواجهــه بــا صدمــات ســرمایی، 
ــر  ــای کم ت ــد. در دماه ــش می ده ــارداری را کاه دوره انب
از 7/5 درجــه ســانتی گراد، آســیب ســرمایی افزایــش 
ــا  ــا ت ــن دم ــورده در ای ــای واکس خ ــا میوه ه ــد؛ ام می یاب

8 هفتــه قابلیــت نگــه داری دارنــد.
مؤسســه  در  انجام شــده  آزمایش هــای  اســاس  بــر 
تحقیقــات مرکبــات کشــور و در شــرایط آب و هوایی شــمال 
ــال و  ــه داری پرتق ــا و رطوبت نگ ــه دم ــد بهین ــور، ح کش

ــت. ــدول 2-3 اس ــرح ج ــه ش ــردخانه ب ــی در س نارنگ

جدول 2-3- حد بهینه دما و رطوبت نگه داری پرتقال و نارنگی 
در سردخانه

دمای سردخانه نوع محصول
)سانتی گراد(

رطوبت نسبی 
سردخانه )درصد(

90-785-5پرتقال تامسون
نارنگی )کلمانتین، 

85-580-3پیج و انشو(

90-14/485-11لیموها
90-1085-9الیم ها
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3-10-2- استفاده از انبار معمولی )انبار سرد(
ــای  ــات از روش ه ــدگان مرکب ــالیان دور تولیدکنن از س
اســتفاده  مرکبــات  میــوه  برای نگــه داری  متنوعــی 
ــج،  ــاقه های برن ــا س ــاده ب ــای س ــاد انباره ــد. ایج می کردن
ــا  ــج انبارهــای ساخته شــده ب ــح چــوب و گل و بتدری مصال
مصالحــی چــون آجــر و ســیمان و بلــوك از ایــن جمله انــد. 
ــران  ــی شــمال ای ــی در شــرایط آب و هوای ــن انبارهای چنی
ــدی  ــوه تولی ــم می ــمت اعظ ــت و قس ــداول اس ــیار مت بس
در آنها نگــه داری می شــود. متناســب بــا نقــش مهــم 
ــه استانداردســازی آنهــا چنــدان  ایــن انبارهــا، متأســفانه ب

ــت. ــده اس ــی نش توجه

3-10-2-1- نکات  فنی در استفاده  از  انبار معمولی
انتخــاب مــکان  3-10-2-1-1- نــکات مهــم در 

ــی ــار معمول ــداث انب اح
* طول و عرض و بویژه ارتفاع جغرافیایی مهم است.
* نقاط سرماگیر و گرم )آفتاب گیر( شناسایی شود.

* وضعیت وزش باد از نظر جهت و سرعت مشخص شود.
* انبــار در ســطحی باالتــر و در زمینــی کــه خــاك آن 

نــرم نباشــد احــداث شــود.
ــروج  ــت خ ــب جه ــیب مناس ــر از ش ــورد نظ ــل م *مح
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ــد. ــوردار باش زه آب برخ
ــی  ــرای جابه جای ــار ب ــراف انب ــی در اط ــای کاف * فض

ــد. ــته باش ــود داش ــول وج محص
* پیش بینــی جایگاه هــای درجه بنــدی، فــراوری و 

ــد. ــده باش ــده ش ــرای آین ــه ب ــه اولی ــته بندی در نقش بس

ــای  ــقف و دیواره ــف، س ــت ک 3-10-2-1-2- وضعی
ــی ــار معمول انب

ــق  ــح ضدحری ــقف ها از مصال ــا و س ــاخت دیواره * س
باشــد.

* عایــق بنــدی بــا ضخامت مناســب انجام شــود )شــکل های 
3-43 و 44-3(.

* کــف انبــار بایــد نفوذناپذیــر در برابــر مایعــات، دارای 
ســطحی صــاف و غیرلغزنــده و فاقــد هرگونــه تــرك و 

ــود. ــز ش ــی تمی ــد و براحت ــکاف باش ش
* مقاومــت کــف بــر اســاس نــوع وســایل ســنگین کــه 

در آن رفت وآمــد می کننــد تعییــن می شــود.
ــل و  ــدون خل ــرك، ب ــدون ت ــاف، ب ــد ص ــا بای * دیواره

ــند. ــز باش ــو و تمی ــل شست وش ــرج، قاب ف
* اســتفاده از مــواد عایــق در میــان دیوار مناســب اســت 

.)42-3 )شکل 
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* نســبت فاصلــه بیــن ســقف انبــار و مرتفع تریــن 
نقطــه جعبــه در نظــر گرفتــه شــود )جــدول 3-3(. شــکل 
ــت  ــقف و موقعی ــای س ــت لبه ه ــه ای از وضعی 3-41 نمون

پنجره هــای انبــار را نشــان می دهــد.

جدول 3-3- نسبت فاصله بین سقف انبار و
 مرتفع ترین نقطه جعبه

ارتفاع جعبه )متر(حداقل فاصله تا سقف )متر(

1/54/5
12/6-4/5

0/4< 2/6

ــط  ــده توس ــطح اشغال ش ــا س ــار ب ــرض انب ــه ع * رابط
جعبه هــا و فاصلــه ردیــف مــد نظــر قــرار داده شــود 

)جــدول 4-3(.

جدول 3-4- رابطه عرض انبار با سطح اشغال شده توسط 
جعبه ها و فاصله ردیف

فاصله ردیف 
)متر(

سطح اشغال شده 
عرض انبار)مترمربع(

1250> 35
230035 >
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شکل 3-41- نمونه ای از وضعیت لبه های سقف و موقعیت 
پنجره ها )کترا(

شکل 3-42- استفاده از مواد عایق در ساخت دیوارهای انبار 
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شکل 3-43- عایق بندی سقف انبار

شکل 3-44- سقف نامناسب و بدون عایق بندی
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3-10-2-1-3- وضعیت دمای انبار معمولی
ــر  ــش عم ــی افزای ــل اصل ــار عام ــای انب ــرل دم * کنت

ــت. ــات اس ــوه مرکب ــاری می انب
ــت متابولیســمی  ــن ســبب کاهــش فعالی ــای پایی * دم
میوه هــا، عوامــل قارچــی، کاهــش آب ازدســت دهی و 

تازه مانــدن میــوه می شــود.
ــا  ــرای پرتقال ه ــات ب ــه داری مرکب ــای مطلوب نگ * دم
ــا 10  ــه و لیموه ــا 3 درج ــا 2ت ــه، نارنگی ه ــا 7 درج 5 ت
درجــه ســانتی گراد اســت. در ســردخانه ها ایــن دمــا 
انبارهــای  در  امــا  اســت،  تنظیم پذیــر  و  قابل کنتــرل 

ــت. ــی اس ــرایط آب و هوای ــر از ش ــی متأث معمول
ــا در انبارهــای  ــات دم * وجــود دســتگاه دماســنج و ثب
ــا  ــودن آنه ــرد و کالیبره ب ــان از کارک ــا اطمین ــی ب معمول

ضــروری اســت.

3-10-2-1-4- وضعیت رطوبت انبار معمولی
* میــزان رطوبــت در انبارهــا حــدود 85 درصــد اســت. 
چنیــن رطوبتــی در شــمال ایــران به طــور طبیعــی میســر 
ــن  ــه تأمی ــاز ب ــور نی ــوب کش ــرایط جن ــی در ش ــت، ول اس

رطوبــت اســت.
ــردن  ــا خیس ک ــوان ب ــار را می ت ــت انب ــن رطوب * تأمی
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ــراف  ــتیکی در اط ــش پالس ــرار دادن پوش ــار، ق ــف انب ک
ــاز انجــام داد. ــک ظــرف آِب درب ــراردادن ی ــا ق ــا ی جعبه ه

* کاهــش رطوبــت نســبی ســبب آب ازدســت دهی، 
ــود. ــت می ش ــی باف ــت و نرم ــی پوس چروکیدگ

* وجــود دســتگاه رطوبت ســنج و ثبــت تغییــرات 
رطوبــت در انبــار معمولــی مرکبــات ضــروری اســت.

3-10-2-1-5- وضعیت تهویه انبار معمولی
 ،CO2 میــزان تهویــه انبــار بــه تنفــس میــوه، مقــدار *
میــزان حساســیت میــوه بــه تجمــع CO2 )مرکبــات 
حســاس اند( و حجــم میــوه درون انبــار بســتگی دارد.

* مرکبــات غیرکلیماکتریــک هســتند، ولــی در اثــر 
ــد  ــع می یاب ــار تجم ــوه، دی اکســیدکربن در انب ــس می تنف

ــود. ــی می ش ــوازی و بدطعم ــس غیره ــبب تنف ــه س ک
* مرکبات به کمبود اکسـیژن حسـاس هسـتند و میزان 

اکسـیژن در انبـار نبایـد به کمتر از 5 درصد برسـد.
* حداکثـر میـزان دی اکسـیدکربن کـه مرکبـات )لیمو، 

الیـم، گریپ فـروت( تحمـل می کننـد 10 درصـد اسـت. 
* دریچه هایـی در دیـواره انبـار و در قسـمت های پاییـن 
تعبیـه شـوند کـه قابل بـاز و بسته شـدن باشـند و فن هایی 
در بـاالی انبـار بـرای خروج هوا نصب شـود. معموالً شـب ها 
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از  و  شـود  وارد  هـوا  تـا  می دارنـد  نگـه  بـاز  را  دریچه هـا 
قسـمت فوقانـی، فن هـا بـه خـروج هـوا و جایگزینـی هوای 
جدیـد از طریـق دریچه هـای پایینـی کمک می کننـد و در 
روز دریچه هـا بسـته و فـن خامـوش نگـه داشـته می شـود 

)شـکل های 3-45 و 46-3(.

شکل 3-45 تهویه هوای انبار در شب با روشن کردن فن و 
بازگذاشتن دریچه ها

شکل 3-46 خاموش کردن فن و بستن دریچه ها در روز 
به منظور جلوگیری از ورود هوای گرم
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ازدســت رفتن  باعــث  هــوا  بیش ازحــد  جابه جایــی   *
بیش تــر آب میــوه و خســارت می شــود. بــرای تهویــه 
مناســب بایــد چیدمــان ســبدهای میــوه به گونــه ای باشــد 
کــه عــالوه بــر وجــود راهروهــای کافــی، فاصلــه ردیف هــا 

ــز حفــظ شــود. نی

3-10-2-1-6-  نظافت و مرمت انبار معمولی
* مصالــح و ســاخت انبارهــا طــوری باشــد کــه عملیــات 
تمیزکــردن و غبارروبــی و ضدعفونی کــردن امکانپذیــر 

باشــد.
* قســمت های آســیب دیده در ســقف و دیوارهــا قبــل 

از ورود میــوه مرمــت شــوند )شــکل 47-3(.
ــات و  ــون آف ــه کان ــار ک ــراف انب ــرز اط ــای ه * علف ه

ــکل 48-3(. ــوند )ش ــذف ش ــتند، ح ــا هس بیماری ه
* میوه هــای آلــوده بالفاصلــه از انبــار خــارج و در 

محلــی دور از انبــار دفــن شــوند )شــکل 49-3(.
* پنجره هــای انبــار بایــد دارای تــوری ضدحشــره 

باشــند )شــکل 50-3(.
* ضدعفونــی اولیــه دیوارهــا و کــف انبــار بــا گندزداهای 
مجــاز )محلــول هیدروکلریدســدیم یــا کلســیم( قبــل و بعد 

از انبــارداری انجام شــود.
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ــل  ــاز مث ــای مج ــا قارچ کش ه ــه ب ــی ثانوی * ضدعفون
ــا ســولفات مــس انجــام شــود. ــوط برداکــس ی مخل

* معمــوالً فاصلــه بیــن جعبــه و دیــوار را بــه میــزان 45 
ــد. ــر می گیرن ــانتی متر در نظ ــف را 10 س ــانتی متر و ک س

شکل 3-47- مرمت قسمت های آسیب دیده در انبار مرکبات

شکل 3-48- حذف علف های هرز و کوتاه کردن شاخه های 
درختان مجاور
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شکل 3-49- سوزاندن یا دفن میوه های آلوده

شکل 3-50- اطمینان از توری پنجره ها برای جلوگیری
 از ورود حشرات

3-10-2-1-7- وضعیت درب و پنجره انبار معمولی
* درب هــای جانبــی بــه درب هایــی کــه بــه بیــرون بــاز 

ــکل های 3-51 و 52-3(. ــد )ش ــت دارن ــوند ارجحی می ش
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* گاهــی یــک درب کوچــک در درون درب بــزرگ یــا در 
بخــش دیگــری از انبــار بــه منظــور حفــظ دمــای داخلــی 

ــود. ــه می ش تعبی
* درب انبارهــا بایــد از جنــس فلــز و ســطح داخلــی آن 

صــاف و بــدون شــکاف باشــد.
* پنجــره انبارهــا بایــد فلــزی و مجهــز بــه حفــاظ و تــور 

ــیمی باشد. س
ــوه  ــتند )می ــه هس ــدون شیش ــا ب ــوالً پنجره ه * معم

ــند(. ــک باش ــرایط تاری ــات در ش مرکب
* محل نصب در باالترین قسـمت دیوار اسـت و استاندارد 

سـطح پنجره ها 20 درصد سـطح کف انبار است.
* در حالـت نبـود پنجـره و تهویـه مصنوعـی، فن هـا در 
باالتریـن قسـمت دیـوار و دریچه ها در قسـمت پایین ایجاد 

می شـوند.

شکل 3-51- ارتفاع پایین درب و بازشدن به بیرون
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شکل 3-52- درب های جانبی برای انبارهای با اندازه 
متوسط و بزرگ

3-10-2-1-8- وضعیت روشنایی انبار معمولی
ــت  ــان فعالی ــی در زم ــی و مصنوع ــور طبیع ــن ن * تأمی

ضــروری اســت.
* شرایط ایده آل برای نگه داری میوه ها تاریکی است.

* المپ های روشنایی باید دارای حفاظ با حباب باشد.
ــل  ــد در داخ ــعله باز نبای ــی ش ــتگاه های حرارت *از دس

انبارهــا اســتفاده کــرد.
ــای  ــه جعبه ه ــید ب ــور خورش ــتقیم ن ــش مس * از تاب
ــار پنجــره  ــه کن ــی ک ــار، بخصــوص آنهای ــوه داخــل انب می

ــود. ــت ش ــد، ممانع ــرار می گیرن ق
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3-10-2-2- برخی نکات بهداشـتی در بهره برداری 
انبار از 

* همیشـه خروجـی انبـار باید محل قرارگیری آن دسـته 
از جعبه هـای میـوه باشـد که زودتر بـه انبار وارد شـده اند.

* عملیـات جمـع آوری میوه های پوسـیده و خارج کردن 
آنهـا از انبار حتماً اجرا شـود.

ــار  ــب در انب ــی و مناس ــه کاف ــطل های زبال ــود س * وج
ــظ نظــم و  ــه حف ــار ب ــاغل در انب ــراد ش ســبب تشــویق اف

ــود. ــار می ش ــت انب بهداش
ــرغ، اردك و... از  ــگ، م ــد س ــی مانن ــات خانگ * حیوان

ــوند. ــته ش ــه داش ــات دور نگ ــوه مرکب ــار می انب
* لبــاس کار و تجهیــزات ایمنــی فــردی بــرای کارگــران 

تهیــه شــود.
* معاینــات پزشــکی کارگــران طبــق دســتورالعمل های 

موجــود انجــام شــود.
* تــا حــد امــکان میــوه مرکبــات از نــوع یکســان )رقــم 

واحــد( در یــک انبــار قــرار گیرنــد.
* عالئــم و تابلوهــای راهنمــا و هشــداردهنده بهداشــتی 

و نــکات ایمنــی در محل هــای مناســب نصــب شــوند.
ــا توجــه بــه  * آمــوزش مرتــب افــراد شــاغل در انبــار ب

مســئولیت و وظیفــه آنهــا ضــروری اســت.
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* وجــود جعبــه کمک هــای اولیــه در محــل انبــار 
ــت. ــروری اس ض

3-11- سورتینگ )درجه بندی(
ــه  ــراد باتجرب ــتی را اف ــدی دس ــنتی درجه بن ــور س به ط
ــای  ــاًل آموزش ه ــد قب ــراد بای ــن اف ــد. ای ــام می دهن انج
الزم را ببیننــد و مهــارت کســب کننــد تــا ضمــن تشــخیص 
ــراورد  ــز ب ــا را نی ــد آنه ــزان و درص ــتی، می ــای پوس لکه ه
کننــد. جایــگاه ایــن افــراد در طــول خــط نقالــه اســت تــا 
بــا رســیدن میوه هــا بــه انتهــای خــط، میــوه غیربازارپســند 
ــه بســته بندی نشــود. میوه هــای جداشــده کــه  وارد مرحل
شــامل میوه هــای درجــه دو هســتند، بــا کاربــرد متفــاوت 
ــت  ــد کیفی ــای فاق ــوند. میوه ه ــته بندی می ش ــداً بس بع
ــوند. ــتاده می ش ــری فرس ــراوری و آبمیوه گی ــرای ف ــز ب نی

ــودکار و  ــور خ ــت به ط ــن اس ــدی ممک ــل درجه بن عم
به وســیله دســتگاه های درجه بنــدی الکترونیــک انجــام 
به وســیله سیســتم های  را  شــود کــه لکه هــا و رنــگ 
می کننــد  شناســایی  بســرعت  نــوری  درجه بنــدی 
)شــکل های 3-53 و 3-54(. درجه بنــدی به وســیله اســکنر 
ــه ســرمایی،  ــن صدم ــرای تعیی ــوه ب ــا اســکن می اشــعه x ب

گرانوله شــدن و پوســیدگی آلترناریــا انجــام می شــود.
مرحلــه  وارد  اولیــه  درجه بنــدی  از  بعــد  میوه هــا 
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دســتگاه های  بخــش  ایــن  در  می شــوند.  شست وشــو 
ــذف  ــرای ح ــی ب ــه برس های ــه ب ــود دارد ک ــی وج خاص
ســطح  از  طبیعــی  واکــس  و  خــاك  و  گــرد  جزئــی 
ــبب  ــوالً س ــرم معم ــای ن ــتند. برس ه ــز هس ــوه مجه می
ــوع  ــوند. از ن ــوه نمی ش ــاییدگی روی می ــیدگی و س خراش
ــتی  ــه پوس ــا ک ــا و نارنگی ه ــا، لمون ه ــرای الیم ه ــرم ب ن
ــث  ــادی باع ــرس زی ــود. ب ــتفاده می ش ــد اس ــاس دارن حس
صدمــه و ایجــاد زخم هــای دایــره ای شــکل قهوه ای رنــگ 
و خشــک روی میــوه می شــود )کــه نشــان دهنده حرکــت 
ــد  ــوه روی برس هــا اســت( و بعــد از چن مــدور ســاکن می
به حداقل رســاندن  بــرای  می یابنــد.  گســترش  روز 
کاهــش کیفیــت رنــگ و فروپاشــی پوســت، مخصوصــاً در 
ــرعت  ــل س ــا حداق ــرم و ب ــرس ن ــاول، از ب ــای ن پرتقال ه
)10 تــا 20 ثانیــه( اســتفاده می شــود. واکــس بایــد 
توســط نازل هــا به صــورت یکنواخــت پاشــیده شــود 
و  ســانتی گراد  درجــه  هــوای 35  بــا  و خشــک کردن 

به صــورت یکنواخــت صــورت گیــرد.

3-11-1-توصیه های فنی در مرحله سورتینگ
به آرامــی  بایــد  بــزرگ  صندوق هــای  جابه جایــی 
انجــام شــود و کــف نقالــه بایــد صــاف و یکنواخــت باشــند. 
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معمــوالً بیــن اجــزای ســازنده خــط بســته بندی بــه تعــداد 
7 عــدد یــا بیش تــر نقالــه اســت کــه بایــد ارتفــاع ســقوط 
ــه  ــانتی متر و زاوی ــدود 3/9 س ــا ح ــوه در آنه ــودی می عم

ــد. ــه باش ــط 19 درج ــور متوس ــیب به ط ش

شکل 3-53- سورتینگ دستی

شکل 3-54- سورتینگ خودکار
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روی ســطوح ســخت و ناهمــوار الیــه ضربه گیــر گذاشــته 
ــد کــه ارتفــاع  شــود. خطــوط ســورتینگ چنــد ناقــل دارن
ســقوط می توانــد بــه ضرب دیدگــی بیانجامــد. بااین حــال، 
ــط  ــتگاه های خ ــزات و دس ــخت در تجهی ــطوح س ــر س اگ
و  شــوند  الیه گــذاری  کافــی  انــدازه  بــه  بســته بندی 
ســرعت غلتــک پاییــن و تحــت کنتــرل باشــد، می تــوان از 
ــاده  ــوع اســتفاده از م ضرب دیدگــی جلوگیــری کــرد. در ن
ــکل های 3-55 و  ــود )ش ــت ش ــد دق ــز بای ــر نی ضربه گی
ــر مناســب  ــاده ضربه گی ــای م ــن ویژگی ه 3-56(. مهم تری

بــه شــرح زیــر اســت:
ــی و  ــر ارتفاع ــقوط از ه ــی از س ــی ناش * از ضرب دیدگ

ــد. ــری کن هــر ســرعتی در خــط بســته بندی جلوگی
* بتوانــد حداقــل 60 درصــد از شــدت ضربــه را جــذب 

ــه حداقــل برســد. ــا ضربه هــای برگشــتی ب کنــد ت
ــر  ــد )عم ــوردار باش ــی برخ ــدگاری خوب * از دوام و مان

ــد(. ــاد باش ــتفاده زی ــورد اس ــای م الیه ه
ــا  ــد آســان باشــد و ب ــه بای * پاکســازی و بهداشــت الی

آب، قارچ کش هــا و واکس هــا ســازگار باشــد.
* بهتر اسـت خواص فیزیکی الیه )ضخامت، سـختی و...( 

برای تمامی انواع میوه های جابه جاشـده مناسـب باشـد.
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شکل 3-55- استفاده از الیه های ضربه گیر روی غلطک های 
درجه بندی میوه مرکبات

شکل 3-56- صاف و یکنواختی کف نقاله و عاری بودن از 
لبه های تیز ایجادکننده زخم
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3-11-2- راهکارهــای کاهــش آســیب در مراحل 
تینگ ر سو

به طــور کلــی، شناســایی عوامــل آســیب های مکانیکــی 
امــکان می دهــد تــا راهکارهایــی بــرای کاهــش ایــن 
آســیب ها در ســطح واحدهــای تولیدکننــده خــرد و تجاری 

ــد از: ــده عبارت ان ــن راهکارهــای بازدارن ــرد. ای اعمــال ک
میــوه در طــول  بــه  به حداقل رســاندن صدمــه    *

برداشــت دســتی و مکانیکــی میــوه؛
ــا  ــا انتقــال میــوه ی * کاهــش تعــداد دفعــات افتــادن ی

ــاع ســقوط؛ کاهــش ارتف
ــا در  ــی نقاله ه ــت ناگهان ــر جه ــداد تغیی ــش تع * کاه

ــوه؛ طــول خــط ســورتینگ می
و صندوق هــای  تیــز جعبه هــا  لبه هــای  * حــذف 

ــا؛ ــا نقاله ه ــوه ی می
* حفظ سرعت ثابت و یکنواخت بین تسمه های نقاله؛

* به حداقل رساندن فشار روی میوه؛
* الیه گذاری لبه های تیز در خطوط تمیزکاری و سورتینگ؛

داخلــی  ســطوح  و  جعبه هــا  کــف  الیه گــذاری   *
ــه؛ ــیله نقلی وس

ــوه در  ــن بســته های می ــوم بی ــای ف ــراردادن الیه ه * ق
ــل. ــگام حمل ونق هن
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3-12- بسته بندی میوه مرکبات
بـه منظور سـهولت در کار بسـته بندی، طراحی مناسـب 
بـرای  ایسـتادن  و  نشسـتن  وسـایل  و  بسـته بندی  میـز 
دسترسـی آسـان بـه میـوه و جعبـه سـینی اهمیـت زیادی 
دارد. موقعیـت جعبـه بایـد تا حـد امکان نزدیک به شـخص 
بسـته بند باشـد، چون ایـن فرد می توانـد زیر جعبـه را نگاه 
کنـد و میـوه را در جـای مناسـب قـرار دهـد. در واحدهـای 
برداشـته  و سـورت،  اندازه گیـری  از  پـس  میـوه  خـودکار، 

می شـود و در جعبـه بسـته بندی می شـود.

شکل 3-57- بسته بندی منفرد میوه
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شکل 3-58- سبدهای یک ردیفی پالستیکی

شکل 3-59- بسته های چندردیفی از جنس مقوا
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شکل 3-60- پوشش درب سبد برای جلوگیری از جابه جایی

3-12-1- مهم تریـن توصیه هـای فنـی در اتـاق 
بسـته بندی مرکبـات

* اتاق بسته بندی تمیز و مرتب باشد.
* افـراد مرتبـط بایـد بهداشـت فـردی را رعایـت کنند و 

بپوشند. دسـتکش 
* اتاق هـای بسـته بندی از وسـایل الزم بـرای چیـدن و 

انبـار میـوه جدا باشـد.
خـط  در  کافـی  نـور  میـوه،  سـورتینگ  با توجه بـه   *

باشـد. فراهـم  بسـته بندی 
* میوه غیربازارپسند جدا شود.

* مواد بسـته بندی همیشه تمیز و از نظر زیست محیطی 
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قابل بازیافت و تجزیه پذیر باشند.
*  نواحــی اطــراف اتــاق بســته بندی و ســردخانه ها 

ــد. ــه ای باش ــات قرنطین ــاری از آف ــز و ع تمی
* شـخص مسـئول، بر اسـاس برنامه کاری ثابت، همواره 

در اتاق بسـته بندی و سـردخانه حاضر باشـد.
* بازرسـی و نظـارت نمونه هـا بـر طبـق برنامـه صادراتی 

ترسـیم شود.
* همـه پالت هـا بدرسـتی بـر اسـاس برنامـه مصرفـی یا 

صادراتـی مشـخص و مارك دار شـوند.
* سیستم حمل پالت در محل باشد.

ــر در طــی  ــوه دیگ ــر می ــوه به طــور مســتقل از ه * می
بســته بندی و جابه جایــی حمل ونقــل شــود.

میوه هـای  سـردخانه،  در  پالت هـا  طی نگـه داری  در   *
بازارپسـند بـه فاصلـه یـک متـر جـدا از میـوه حذف شـده 

انباشته شـود.
صندوق هــای  در  مختلــف،  بازارهــای  میوه هــای   *
ــم  ــر از ه ــک مت ــل ی ــد و حداق ــرار گیرن ــی ق ــزرگ چوب ب

ــند. ــته باش ــه داش فاصل
* تیمـار بعـد از برداشـت بـا قارچ کش های گواهی شـده 

انجام شـود.
* بارگیـری میوه روی یک سـطح سـخت یا کف )بسـتر( 

بتنی انجام شـود.
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3-13- بازاریابی و فروش
بازاریابــی مرحلــه ای کلیــدی در تقویــت ســود حاصــل از 
بــاغ اســت. نبــود بــازار مناســب بــرای عرضه محصول ســبب 
تردیــد تولیدکننــده بــرای تولیــد میــوه بــا کمیــت و کیفیت 
بیش تریــن  تولیدکننــده  معمــوالً  می شــود.  بیش تــر 
انــرژی خــود را صــرف تولیــد محصــول می کنــد و بــا بــازار 
و عرضــه محصــول آشــنایی کم تــری دارد. در ایــن مرحلــه 
ــه  ــد ک ــازی می کنن ــش ب ــطه نق ــداران واس ــوالً خری معم
ــا بعــد از  ــا محصــول را قبــل از برداشــت )ســردرختی( ی ی
برداشــت از تولیدکننــده خریــداری می کننــد. تولیدکننــده 
بــه دالیلــی چــون تردیــد دربــاره قیمــت در زمــان برداشــت 
میــوه، تأخیــر در پرداخــت توســط خریــدار، هزینــه بــاالی 
انتقــال و نگــه داری و اطالعــات کــم دربــاره بازاریابــی، میــوه 

ــه صــورت ســردرختی می فروشــد. را ب
تولیدکننــدگان نیــز بایــد دقــت کننــد کــه خریــدار کلی 
میــوه ممکــن اســت مشــکالتی بــرای صاحــب بــاغ ایجــاد 
کنــد. ایــن مشــکالت عبارت انــد از: برداشــت دیــر محصــول 
و تأثیــر روی باردهــی ســال بعــد، پرداخــت مبلــغ قــرارداد 
ــل  ــروش به دلی ــت ف ــر از قیم ــال کس ــر، احتم ــا تأخی ب
ریــزش میــوه یــا آســیب بــرف و ســرمازدگی و...، یــا اینکــه 
ــد  ــته باش ــود نداش ــول خ ــی از محص ــراورد دقیق ــدار ب باغ
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ــازار دارای محاســنی  ــه ب ــد. عرضــه مســتقیم ب و ضــرر کن
چــون قیمــت بــاالی میــوه، بی نیــازی بــه خریــدار عمــده 
و فــروش محصــول بــا حجــم کــم اســت. در مقابــل، دارای 
و  برداشــت  هزینه هــای  تقبــل  چــون  مشــکل هایی 
ــه  ــان عرضــه ب ــاره قیمــت در زم ــد درب ــل، تردی حمل و نق

ــدار اســت. ــازار و تأخیــر در پرداخــت توســط خری ب
ــن مســیرها،  ــک از ای ــان در هــر ی ــه درجــه زی بســته ب
ــد.  ــت بفروش ــرع وق ــود را در اس ــد محصــول خ ــدار بای باغ
در صــورت داشــتن امکانــات انتقــال و بازاریابــی بهتــر 
ــه  ــد. هرچ ــه کن ــازار عرض ــتقیم در ب ــور مس ــت به ط اس
مســیر و چرخــه عرضــه بــه بــازار کوتاه تــر باشــد، مطمئنــاً 
ــری میبــرد. وجــود تعاونی هــای  تولیدکننــده ســود بیش ت
ــدگان  ــار تولیدکنن ــی در کن ــکل های قانون ــداران و تش باغ
مرکبــات، میــزان ریســک تولیدکننــده مرکبــات را کاهــش 
مســیر  می تواننــد  خــود  تعاونی هــا  ایــن  می دهــد. 
عرضــه بــه بــازار، قیمــت و حتــی عقــد قــرارداد را تعریــف 

ــد. ــی کنن و اجرای

3-14- صادرات
ــی  ــران عوامل ــات در ای ــادرات مرکب ــکل ص ــده مش عم
چــون تولیــد کــم، کیفیــت پاییــن و نبــود تکنولوژی هــای 
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مناســب پــس از برداشــت شــامل ســورتینگ، بســته بندی، 
وســایل نقلیــه و کشــتی های یخچــال دار اســت. مرکبــات 
ایــران قابلیــت صــادرات بــه کشــورهای آســیای مرکــزی و 

حــوزه خلیــج فــارس را دارنــد.

3-15- فراوری و مصارف
باقی مانــدن میــوه روی درخــت و رســیدگی بیش ازحــد، 
از  مشــکالتی در پــی دارد کــه فــراوری میــوه یکــی 
ــوه  ــراوری می ــت. ف ــرای آن اس ــا ب ــب ترین راه حل ه مناس
ــت و  ــم برداش ــی دوره تراک ــوه ط ــت می ــظ قیم ــه حف ب
ــای  ــه میوه ه ــراوری ب ــع ف ــد. صنای ــک می کن ــه کم عرض
هم شــکل و هم انــدازه نیــاز دارنــد. در ایــن صنایــع، 
ــت نرم ها  ــه پوس ــفت ب ــی س ــت نازك ول ــای پوس میوه ه
ــه  ــا ب ــه پرتقال ه ــبت ب ــا نس ــد. نارنگی ه ــت دارن ارجحی
ــه منظــور فــراوری از نظــر نقل و انتقــال  شــرایط خاصــی ب
و آماده ســازی نیــاز دارنــد. عمــده محصــول مرکبــات 
شــامل آب میــوه، کنســانتره، مارمــاالد، برگــه و مــواد 
دی-لیمونــن  و  ضــروری  روغن هــای  ماننــد  جانبــی 
ــل طعــم  ــات به دلی ــوه مرکب ــه آب می ــدی ب اســت. عالقمن
ــن ث،  ــی )ویتامی ــش و ارزش غذای ــایند، طراوت بخ خوش
اســید فولیــک و فیبرهــای رژیمــی( آن اســت. بعــد از 



398

اســتخراج آب میــوه، محصــول به جامانــده کیســه های 
ــذور  ــت و از ب ــک اس ــر و خش ــورت ت ــه دو ص ــوه ب آب می

ــود. ــتخراج می ش ــذر اس ــن ب ــز روغ ــوه نی می
از پوســت میــوه ترکیبــات متنوعــی ماننــد روغــن 
پوســت، کاروتنوئیــد، مــالس، هســپریدین، پکتین و پوســت 
ــت  ــتقیم از پوس ــور مس ــرف دام( به ط ــده )مص خشک ش
فــراوری می شــود و در گام بعــدی از مــالس ترکیب هایــی 
چــون الــکل و مخمــر غذایــی اســتخراج می شــود. از روغــن 
پوســت نیــز ترکیب هایــی چــون ترپــن، روغــن ترپــن، آلفــا 

لیمونــن و برخــی طعم دهنده هــا به دســت می آیــد.



399 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

 منابع 
آمی ســما، رســول. 1385. بررســی مدیریــت بازاریابــی و 
صــادرات محصــوالت مرکبــات اســتان مازنــدران. پایان نامــه 

کارشناسی ارشــد اقتصــاد کشــاورزی. دانشــگاه تبریــز.
ــرش  ــا نگ ــاك، ب ــیمی خ ــاهین. 1383. ش ــتان، ش اوس
زیســت محیطی »ترجمــه«. انتشــارات دانشــگاه تبریــز. 

ــز. تبری
ــور.  ــه حاتم پ ــی و فاطم ــی فدائ ــم، مجتب ــری، رحی باق
علــوم  دانشــگاه  انبــارداری.  نویــن  شــیوه های   .1390
ــات  ــت خدم ــان. مدیری ــی اصفه ــات درمان پزشــکی و خدم

ــتیبانی. پش
حســن لی، علی مــراد و علی اصغــر قائمــی )مترجمــان(. 
1382. سیســتم های آبیــاری تحــت فشــار: طراحــی و 
ــات  ــران. صفح ــرج، ای ــاورزی. ک ــوزش کش ــر آم ــرا. نش اج

ــا 118. 116 ت
ــاك در  ــوم خ ــی عل ــر. 1376. مبان ــش، منوچه زرین کف
ارتبــاط بــا گیــاه و محیــط. مرکــز انتشــارات علمی دانشــگاه 

ازاد اســالمی.
ســاالردینی، علی اکبــر. 1382. حاصلخیــزی خــاك، 

ــران. ــران. ته ــگاه ته ــارات دانش انتش
ــات  ــت و خصوصی ــر. 1385. سرش ــید صاب ــاهویی، س ش



400

کردســتان.  دانشــگاه  انتشــارات  »ترجمــه«.  خاك هــا 
ــنندج. س

ضیائیــان، عبدالحســین. 1382. اســتفاده از عناصــر 
کم مصــرف در کشــاورزی. معاونــت آمــوزش و تجهیــز 
ــج  ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــانی، س ــروی انس نی

کشــاورزی، وزارت کشــاورزی. کــرج.
ضیاتبــار احمــدی، میرخالــق. 1371. آبیــاری قطــره ای. 
انتشــارات دانشــگاه مازنــدران. بابلســر، ایــران. صفحــه 43.

عبــادی، هرمــز و شــهرام بــی آزار. 1384. معرفــی آبیاری 
میکــرو در باغ هــای مرکبــات، نشــریه آموزشــی و ترویجــی. 

ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران. ســاری. ایران.
ــان،  ــماعیل غالمی ــی، اس ــک عدول ــز، باب ــادی، هرم عب
جــواد فتاحی مقــدم، مرتضــی گل محمــدی، بیــژن مــرادی 
و یعقــوب محمدعلیــان. 1393. راهنمــای مرکبات )کاشــت، 
داشــت و برداشــت(. نشــر آمــوزش کشــاورزی. کــرج، ایــران.

ــره ای.  ــاری قط ــات آبی ــول و عملی ــن. اص ــزاده، امی علی
ــران. ــهد، ای ــا )ع(. مش ــام رض ــگاه ام ــارات دانش انتش

فقیه نصیــری.  مازیــار  و  جــواد  فتاحی مقــدم، 
1384. راهکارهــای برداشــت، نگــه داری، درجه بنــدی و 
بســته بندی مرکبــات. نشــریه ترویجــی. واحــد رســانه های 
ــدران. ــتان مازن ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی. س ترویج



401 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

فتاحی مقــدم، جــواد. 1386. اهمیــت پــس از برداشــت 
ــات  ــی. انتشــارات مؤسســه تحقیق ــات. نشــریه فن در مرکب

مرکبــات کشــور.
از  قبــل  عوامــل  اثــر  جــواد. 1387.  فتاحی مقــدم، 
ضایعــات  میــزان  و  ظاهــری  کیفیــت  روی  برداشــت 
مرکبــات. نشــریه فنــی. انتشــارات مؤسســه تحقیقــات 

مرکبــات کشــور.
ارگانیکــی  کنتــرل   .1387 جــواد.  فتاحی مقــدم، 
ــی.  ــریه ترویج ــات. نش ــت مرکب ــس از برداش ــات پ ضایع
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی. س ــانه های ترویج ــد رس واح

اســتان مازنــدران.
ــکوریان. 1389.  ــه کیااش ــواد و معصوم ــدم، ج فتاحی مق
آســیبهای فیزیولوژیکــی مرکبــات. نشــریه ترویجــی. واحــد 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی. س ــانه های ترویج رس

مازنــدران.
ــکوریان. 1389. ــه کیااش ــواد و معصوم ــدم، ج فتاحی مق
ــد  ــات. نشــریه ترویجــی. واح ــی مرکب آســیب های مکانیک
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی. س ــانه های ترویج رس

ــدران. مازن
ــکوریان. 1390.  ــه کیااش ــواد و معصوم ــدم، ج فتاحی مق
ــات. نشــریه ترویجــی. واحــد رســانه های  ســبززدایی مرکب



402

ترویجــی. ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مازنــدران.
فتوحی قزوینــی، رضــا و جــواد فتاحی مقــدم. 1389. 
ــالن.  ــگاه گی ــارات دانش ــران. انتش ــات در ای ــرورش مرکب پ

ــوم. ــاپ س 305 صفحــه. چ
ــدم. 1387.  ــواد فتاحی مق ــه و ج ــکوریان معصوم کیااش
مرکبــات  درجه بنــدی  و  بســته بندی  صحیــح  اصــول 
بــا هــدف کاهــش ضایعــات. نشــریه ترویجــی. واحــد 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی. س ــانه های ترویج رس

ــدران. مازن
ــی  محمــودی، شــهال و مســعود حکیمیــان. 1380. مبان
خاك شناســی »ترجمــه«. انتشــارات دانشــگاه تهــران. 

ــران. ته
ملکوتــی، محمدجعفــر و محمدمهــدی طهرانــی. 1378. 
نقــش ریزمغذی هــا در افزایــش عملکــرد و بهبــود کیفیــت 
محصــوالت کشــاورزی. انتشــارات دانشــگاه تربیــت مــدرس. 

ن. تهرا
ــی. 1384.  ــدی تهران ــر و محمدمه ــی، محمدجعف ملکوت
نقــش ریزمغذی هــا در افزایــش عملکــرد و بهبــود کیفیــت 
محصــوالت کشــاورزی. انتشــارات دانشــگاه تربیــت مــدرس، 

تهــران.



403 راهنمای کاشت، داشت، برداشت و عرضه مرکبات

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

......................................

یادداشت



404

یادداشت

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

......................................


