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پيشگفتار
ش��رايط امروز جهان از نظر توليد محصوالت کشاورزي و تغذيه جمعيت انساني 
نس��بت به گذش��ته پيچيده تر و بغرنج تر شده است. اين شرايط پيچيده در جهان سوم 
به مراتب س��خت تر و بحراني تراس��ت. از يک طرف توليد ناخالص کم، توليد سرانه 
پايي��ن و فقر حاکم بر جامعه، قدرت مصرف حداقل ها را نيز از اقش��ار آس��يب پذير 
جامعه خلع نموده و گرس��نگي و س��وء تغذيه را به حالت فزاينده اي رسانده است. از 
س��وي ديگر سياست هاي ضد و نقيض در کشورها موجب شده که سرمايه گذاري در 
بخش کشاورزي از رشد مثبتي برخوردار نشود. نتيجه نهايي اين موضوع؛ عدم افزايش 
پيش بيني شده توليد، افزايش بي رويه قيمت هاي تمام شده و عرضه شده محصوالت 
کشاورزي بوده و در مقياس جهاني سوء تغذيه را حادتر و وضعيت سالمت و بهداشت 
جامعه را نگران کننده تر نموده است. از اين رو در هزاره سوم افزايش کيفيت و کميت 
محصوالت کش��اورزي براي جامعه از اهميت زيادي برخوردار است. در اين ارتباط 
در نشس��ت سران کشورهاي جهان که بنا به دعوت سازمان خواربار و کشاورزي ملل 
متحد در سال 1996 در خصوص امنيت غذايي تشکيل گرديد، همه کشورها از جمله 
ايران نسبت به اجراي تعهدات هفت گانه اجالس در زمينه تامين غذاي سالم و کافي 
براي همه مردم متعهد شدند. بنابراين الزم است مواد غذايي توليدي عاري از هر نوع 
آالين��ده بوده و عالوه ب��ر آن غني از عناصر معدني مفيد براي ارتقاء س��المت جامعه 
باسد. در اين ميان و با توجه به ضرورت وجود سبزي ها در سبد غذايي خانوار تالش 
گرديد به طور مختصر مفاهيم و مباني اوليه س��بزي کاري برا ي کشاورزي پايدار ارائه 
گردد. در اين راستا نيل به اهداف چشم انداز بيست ساله اعم از افزايش توليد و بهبود 
کيفيت س��بزي ها به عنوان بخشي از محصوالت کش��اورزي مورد نياز جامعه در سبد 
خانواده و تغيير نگرش جامعه از تامين کالري به سيري سلول ها مطمح نظر بوده است. 

دکتر حسين بري ابرقويي
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور
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1-1- مقدمه اي بر سبزي کاري:
رشد بي رويه جمعت باعث شده تا عليرغم تحول و توسعه کشاورزي و پيشرفت 
فن آوري و علم، انسان هاي بي شماري در حال حاضر به خاطر گرسنگي و محروميت، 
در معرض نابودي و خطر مرگ قرار گيرند. رفع اين معضل همچنان در گرو کشاورزي 
پيش��رفته و مدرن اس��ت. زيرا تنها گياهان هس��تند که مي توانند با کم��ک نور، انرژي 
خورش��يد، دي اکسيد کربن موجود در هوا و جذب مواد مغذي و آب از طريق ريشه، 

تمام مواد غذايي مورد نياز بشر را تهيه کنند.
در ميان ش��اخه هاي کش��اورزي، توليد س��بزي ها به خاطر دارا بودن بس��ياري از 
مواد ضروري بدن از جايگاه خاصي برخوردار اس��ت. س��بزي ها داراي مواد مغذي، 
ويتامين ها، آمينواسيدهاي ضروري، کربوجهيدراتها و پروتئين هستند و وجود آن ها در 
س��بد غذايي خانواده ضرورت دارد. يک ش��خص بالغ روزانه نيازمند 300 گرم سبزي 
ش��امل 125 گرم س��بزي برگي، 100 گرم سبزي ريش��ه اي و 75 گرم از ساير سبزي ها 
مي باش��د. ليک��ن غالب مردم کمتر از اي��ن مقدار مصرف مي کنند. در س��ال هاي اخير 
افزايش س��طح آگاهي ها و اطالعات عمومي، افزايش مصرف س��رانه سبزي و ميوه را 

به دنبال داشته است.
در ش��رايط فعلي کش��ور، که بخش اعظم جامعه را قش��ر ج��وان در بر مي گيرد و 
مش��کل بيکاري بيداد مي کند، همه اقش��ار به خصوص جوانان تحصيل کرده در بخش 
کش��اورزي مي توانند به کشت سبزي به عنوان يک ماده غذايي غير قابل جايگزين در 
غذاي خانوار توجه کرده و در اين مس��ير گام بردارند. نه تنها کش��ت تجارتي سبزي، 
بلکه کشت سبزي به صورت خانگي سبب صرفه جويي در هزينه ها، بهبود وضع تغذيه 
و بي نيازي از مصرف س��بزي هاي آلوده )به س��موم آفت کش و حشره کش و فاضالب 

و...( مي شود.
در ميان انواع محصوالت کشاورزي، توليد سبزي به داليل زير ارجحيت دارد:

1- دوره رشد سبزي ها کم و سريع به مرحله بهره برداري مي رسند. بنابراين زمان 
برگشت سرمايه کم و سرمايه گذاري در اين زمينه مقرون به صرفه است.

2- به دليل کوتاه بودن دوره رش��د س��بزي، امکان تغيير رش��ته کاري از سبزي به 
سبزي ديگر و يا حتي کاًل تغيير نوع محصول )باغي، زراعي، ...( وجود دارد. 
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3- سبزي يک ماده غير قابل جايگزين در سبد غذايي خانوار محسوب مي شود و 
به علت نياز عامه مردم، مشکل پيدا کردن بازار فروش وجود ندارد.

1-2- عوامل، نيازها و احتياجات براي سبزي کاري:

1-2-1- احتياجات اقليمي:

 اقلي��م به آب و هواي غالب منطقه اط��الق مي گردد. در ميان عوامل اقليمي درجه 
حرارت مهمترين عامل در تعيين مناطق کش��ت سبزي هاس��ت. س��بزي هاي گوناگون 
احتياجات حرارتي مختلفي دارند. بعضي مانند بادمجان، گوجه و خيارس��بز در درجه 
ح��رارت باال بهترين نتيجه را مي دهند و بعضي مانند کاهو، کرفس، کلم، نخود فرنگي، 
تربچه، شلغم و چغندر براي رسيدن به نتيجه مطلوب نيازمند درجه حرارت هاي پائين 
هس��تند. درهرصورت بايد توجه داش��ت که وقتي گياه بهترين رش��د را دارد لزومًا در 
بهترين شرايط از نظر شرايط از نظر درجه حرارت نيست. زيرا در درجه حرارت هاي 
پائين تقس��يم سلولي کاهش يافته و رش��د به کندي صورت مي گيرد. در عوض قندها 
بيش��تر ذخيره مي ش��وند. گياه کمتر خشبي )چوبي( شده و عطر و طعم بهتري دارد. در 
حالي که در درجه حرارت هاي باال، گياه بيش��تر رش��د مي کند و کمتر به ذخيره قندها 

مي پردازد و در اين حالت عطر و طعم ضعيفي دارد.
رطوبت به عنوان يکي ديگر از فاکتورهاي اقليم در رشد بعضي محصوالت دخالت 
دارد. محصوالتي که نس��بت به تغيي��رات اين دو فاکتور )درج��ه حرارت و رطوبت( 
حس��اس هستند س��طح زير کشت محدودتري را نسبت به س��اير محصوالت به خود 

اختصاص داده اند.

1-2-2- احتياجات خاک:

بعد از احتياجات اقليمي، خاک عامل مهمي در کشت سبزي به حساب مي آيد. از 
آنجا که گياهان مختلف در خاک هاي مختلفي رش��د مي کنند، با توجه به نوع محصول 
بايد خاک مناسب آن را تهيه نمود. به طور کلي بافت خاک همان ريز و درشتي ذرات 
خاک اس��ت که بسته به درصد اجزاي تش��کيل دهنده خاک )رس، سيلت، لوم( تعيين 

مي شود. خاک ها از نظر بافت به سه دسته تقسيم مي شوند:
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1- خاک س��بک: اين گونه خاک ها بافت درشتي دارند، اکثرًا شني هستند. ظرفيت 
نگهداري آب در آن ها کم است. مدت زمان کمي آب را در خود نگه مي دارند. آبشويي 
زياد، مواد غذايي را از دس��ترس خارج مي کند. درعوض از زهکشي و تهويه مناسبي 
برخوردارند. از اين گونه خاک ها براي ريش��ه دار کردن قلمه ها، کشت گياهان حساس 

به زهکشي در تهويه و کشت گياهاني که ساقه گوشتي دارند استفاده مي شود.
2- خاک سنگين: اين گونه خاک ها دانه ريز بوده و رسي هستند. ظرفيت نگهداري 
آب بااليي داشته و مشکل عمده آن ها عالوه بر تهويه و زهکشي نامناسب اين است که 
آب هنگام تبخير از سطح خاک، نمک ها را به سطح خاک مي آورد و موجبات خشکي 
گياه را فراهم مي کند. اکثر گياهان در اين گونه خاک ها به کندي رشد مي کنند )به استثناء 

بعضي گياهان که خاکهاي رسي را دوست دارند(. 
3- خاک با بافت متوس��ط: انواع خاک هاي لومي شني و لومي رسي که بافت آن ها 
متشکل از دانه هاي ريز و درشت توأم با يکديگر است، در اين گروه جاي مي گيرند. اين 
گونه خاک ها از نظر تهويه، زهکشي، نگهداري آب، خارج شدن مواد غذايي از دسترس 

و... در حد متوسط قرار دارند و براي پرورش اکثر گياهان از جمله سبزي ها مناسبند.
بنابراين به طور خالصه مي توان گفت خاک مناسب براي سبزي کاري خاکي است 
لومي شني که به خوبي تغذيه شده باشد. همچنين ساير خاک هاي داراي بافت متوسط 
و قوي از نظر مواد غذايي از قبيل خاک هاي آلي پوسيده هم براي اين منظور مناسبند. 
ب��ه هر جهت خاک مورد اس��تفاده عالوه بر دارا بودن مقادير کاف��ي از مواد و عناصر 
غذايي بايس��تي داراي زهکشي و تهويه مناس��ب باشد. بهترين pH براي رشد سبزي 

6/5 -6 است ولي سبزي ها در خاکهاي با pH بين 7/5 تا8 هم رشد مي کنند.

1-2-3- نيازهاي کودي سبزي ها: 

س��بزي هاي مختلف به مقادير متفاوت��ي از عناصر و مواد غذايي )کم مصرف و پر 
مصرف( نيازمندند. در اين زمينه ذکر چند قاعده ي کلي به روش��ن ش��دن مطلب کمک 

مي کند:
1- سبزي هاي برگي يا سبزي هايي که برگ آن ها به مصرف تغذيه مي رسد کود ازته 
بيشتري نياز دارند. به همين جهت استعمال کود شيميايي و يا کود طبيعي حاوي ازت 
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در اين مزارع از اهيمت خاصي برخوردار است. در اين مورد استثناء هايي هم وجود 
دارد به طوري که مصرف فراوان کودهاي ازته در مزارع کاهو و کلم، باعث باز ش��دن 

برگ ها از يکديگر مي شود.
2- هر چند ازت در رش��د س��بزي هايي که ريش��ه قطور يا غ��ده اي دارند اهميت 
فراواني دارد، ولي بايد متذکر ش��د مصرف کودهاي پتاس��ه و فس��فاته در رش��د اين 

سبزي ها و رسيدن به محصول ايده آل ضروري است.
3- براي بازدهي و ميوه دهي س��بزي هاي ميوه و دانه دار از قبيل لوبيا، خيارس��بز، 
کدو و ... بايستي اقدام به تأمين مواد پتاسه در درجه اول و مواد فسفره در درجه دوم 
کرد و از مصرف زياد کودهاي ازته پرهيز نمود. چرا که کودهاي ازته رش��د رويش��ي 
چنين گياهاني را زياد کرده و بازدهي آن ها را کم مي کنند. از طرفي مصرف کود ازته تا 
موقعي که اين گونه سبزي ها به گل بنشينند و جهت جلوگيري از توقف رشد ضروري 

است.
4- س��بزي هايي که به خانواده بقوالت تعلق دارند قادرند به وس��يله رش��د خود با 
نوعي باکتري همزيس��تي برقرار کنند. باکتري مزبور داخل ريش��ه گياه شده و از شيره 
پ��رورده گياه اس��تفاده مي کند. درع��وض ازت هوا را گرفت��ه و آن را به صورت قابل 
استفاده براي گياه در مي آورد. با توجه به مطالب گفته شده، مصرف کودهاي ازته براي 
اين گونه س��بزي ها بايس��تي با مالحظه و دقت صورت گيرد. زيرا ازت اضافي، باعث 

افزايش رشد رويشي و کاهش بازدهي مي شود.

1-2-4- احتياجات حمل و نقل: 

به منظور به حداقل رس��انيدن هزينه ها وکاهش صدمات ناش��ي از حمل و نقل به 
س��بزي ها و ميوه ها بهتر اس��ت حتي المقدور مناطق کشت به بازار نزديک باشند. ولي 
عمدتًا مناطق دور دس��ت به دليل دارا بودن شرايط مناسب اقليم و خاک حائز اهميت 
هس��تند. در اين گونه موارد با ايجاد س��رد خانه هاي تجاري و اس��تفاده از ماشين هاي 

سردخانه دار مي توان به توليد سبزي در مناطق دور از بازار پرداخت.

1-2-5- ساير عوامل:

 در کشت سبزي ها عوامل ديگري همچون استعداد زارع در کشت نيز دخيل است.
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1-3- آشنايي با بعضي اصطالحات در سبزي کاري:
زهکشي: به تخليه آب اضافي از خاک زهکشي اطالق مي گردد. زهکشي خاک هاي 

با بافت سنگين دچار مشکل است.
تهويه: ورود و خروج هوا به داخل خاک، تهويه ناميده مي شود. هر چه بافت خاک 
سبک تر باشد و خاک از تخلخل بيشتري برخوردار باشد تهويه آن مناسب تر است. 
اس��يدتيه )pH(: به ميزان اس��يدي يا قليايي بودن خاک گفته مي شود. pH زير 7 

اسيدي، pH باالي 7 قليايي و pH معادل 7 خنثي ناميده مي شود. 
عملکرد: ميزان محصول )بر حسب تن در هکتار، کيلوگرم در هکتار و...( مي باشد.

تنک کردن: منظور بيرون آوردن يا قطع گياه از سطح خاک جهت کاهش تراکم بوته 
در واحد سطح است.

س��له شکني )کوليتواتورزني(: به ش��کاف دادن خاک و از بين بردن اليه سفت و 
محکم سطح خاک به طرق مختلف )کوليتواتورزن، داس براي و وجين فصلهاي هرز( 

اطالق مي شود. 
داغاب: اثرآب )رد آب( بر روي پشته بعد از آبياري داغاب ناميده مي شود.

پاتوژن يا ميکرو ارگانيس��م: به ميکروب ها و موجودات ميکروس��کپي داخل خاک 
گفته مي شود.

دوره کارنس: مدت زماني که طول مي کش��د تا مواد س��مي تجزيه ش��ده و بي اثر 
شوند.

آي��ش: رها کردن زمين براي مدتي و کش��ت نکردن ب��ر روي آن، تا زمين قواي از 
دس��ت رفته خود را بازيابد. از طريق به آيش گذاش��تن بخشي از زمين و انجام شخم 
عميق به خصوص در فصل تابستان و پائيز مي توان جمعيت بعضي حشرات را کاهش 

داد.
تناوب: از آنجا که گياهان مختلف بسته به اينکه به گسترش شاخسار، ريشه يا برگ 
بپردازند نيازهاي غذايي متفاوتي دارند، کاشت پياپي يک نوع محصول، باعث کاهش 
آن دس��ته از عناصر غذايي که بيشتر توس��ط آن گياه خاص مصرف مي شده، مي گردد. 
کمبود اين عناصر و فراواني نس��بي عناصر ديگر، تع��ادل جذب مواد غذايي را دچار 
اخت��الل مي کند. از طرفي آف��ات و بيماري هاي گياهان مختلف ب��ا هم فرق مي کند و 
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تغيير ميزبان در سال هاي متوالي باعث از بين رفتن آفات و بيماري ها مي شود. بنابرين 
تناوب دوفايده مهم دارد:

ë  مديريت خاک: براي توضيح بيشتر مي توان گفت بعد از کاشت گياهاني که ذخاير
ازت خاک را کاهش مي دهند،گياهاني از خانواده قبوالت بکاريد. 

ë  کنترل آفات و بيماري ها: با تغيير ميزبان از طريق کاشت محصوالت مختلف در
سال هاي متوالي جمعيت آفات و بيماري ها را کاهش دهيد.

ë تهيه زمين و بستر مناسب براي کشت سبزي
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فصل دوم

عمليات ضروري جهت کاشت،
داشت و برداشت سبزي ها
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2-1- تهيه زمين از نظر عمليات فيزيکي

2-1-1- شخم و انواع آن:

ش��خم به معناي ش��کاف زمين و زير و رو کردن خاک )به طرق دستي و ماشيني( 
اس��ت و يکي از عمليات مهم زراعتي محس��وب مي ش��ود ک��ه در نتيجه آن وضعيت 
مناسبي براي رشد ريشه ايجاد مي شود. از طرفي نفوذپذيري آب و هوا به داخل خاک 

بهتر صورت مي گيرد.

انواع شخم از نظر عمق

الف( شخم سطحي: در اين نوع شخم 12-10 سانتيمتر از اليه رويي خاک شخم 
مي خورد.

ب( ش��خم متوس��ط: اين نوع ش��خم که در س��بزي کاري مد نظر است، 20-25 
سانتيمتر خاک رويي را زير و رو مي کند.

ج( ش��خم عميق: در اين نوع ش��خم، خاک در عمق 45-20 س��انتيمتري شکاف 
مي خورد و براي کشت محصوالتي که ريشه عميق دارند ضروري است.

د( ش��خم خيلي عميق: در زمينهايي که براي اولين بار به زير کش��ت مي روند از 
اين ش��خم اس��تفاده مي ش��ود. در اين حالت خاک تا عمق بيش از 45 سانتيمتر شخم 

مي خورد.

انواع شخم از نظر فصل:

الف( شخم پائيزه: به اين ترتيب که در فصل پائيز و قبل از شروع بارش هاي جوي 
زمين را شخم مي زنند. شخم پائيزه فوايد فراواني دارد از جمله اين که: 

حجم کار را در بهار کاهش مي دهد.
باعث برگش��ت بقاياي گياهي و علف هاي هرز به خاک مي ش��ود. که اين موضوع 
ع��الوه بر افزايش هوم��وس و مواد آلي خاک، در کاهش آف��ات و بيماري ها نيز مؤثر 
است. زيرا بعضي آفات زمستان خود را در زير بقاياي گياهي و علف هاي هرز سپري 
کرده و در ابتداي بهار، ضمن تکثير به گياهان خسارت مي رسانند. بنابراين زير و رو 

کردن خاک باعث از بين رفتن اين گونه آفات مي شود.
موج��ب افزايش فعاليت ميکروارگانيس��م هاي خاک و تأثي��ر آن ها بر روي بقاياي 
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گياهي در جهت افزايش هوموس خاک مي شود.
موجب افزايش نفوذ آب حاصل از بارش هاي جوي در خاک ش��ده، که به تبع آن 

فرسايش ناشي از رواناب ها کاهش مي يابد.
ب( ش��خم بهاره: اين نوع ش��خم که در فصل بهار و کمي قبل از کاش��ت انجام 
مي ش��ود، بيش��تر به منظور آماده س��ازي زمين براي کشت پوشش��ي صورت مي گيرد. 
محصوالت پوشش��ي به گياهاني از خانواده گندميان اطالق مي شود که بيشتر به منظور 

کاهش فرسايش و افزايش مواد آلي خاک کشت مي شوند.
در پايان ذکر اين نکته ضروري اس��ت که تردد کاربر و ماشين آالت بر روي خاک 
زماني مجاز اس��ت که رطوبت خاک در حد ظرفيت مزرعه باش��د و به اصطالح زمين 
گاو رو شده باشد. يعني خاک نه آن قدر مرطوب باشد که در اثر رفت و آمد دق شده 
و يک اليه غير قابل نفوذ در س��طوح زيرين آن تشکيل شود و نه آن قدر خشک باشد 

که کار بر روي زمين، باعث در هم ريختن و تخريب ساختمان خاک شود.

2-1-2- نرم کردن کلوخه ها:

 بعد از انجام ش��خم به وس��يله ابزاري به نام کلوخ کوب، کلوخه هاي بزرگ را نرم 
مي کنند. اين عمل به تسطيح زمين براي انجام کارهاي بعدي کمک مي کند.

2-1-3- دندانه و غلطک زدن:

 براي دندانه کشيدن از شن کش باغباني استفاده مي شود. براي بذور کوچک که به 
بستر هموارتري احتياج دارند، زمين در دو جهت دندانه زده مي شود. شن کش باغباني، 
س��نگريزه ها، کلوخه هاي کوچک و ريش��ه علف هاي هرز را ني��ز جمع آوري مي کند. 

دندانه زدن زمين بعد از شخم، از اهميت ويژه اي برخوردار است.
غلطک زدن زمين گاهي قبل از کاش��ت و گاهي بعد از کاش��ت انجام مي ش��ود. در 
مواردي که خاک داراي خلل و فرج زيادي است غلطک زني باعث فشرده شدن خاک 
و کاهش خلل و فرج مي شود. همچنين غلطک زني بعد از بذر پاشي، باعث چسبيدن 

بذر به خاک و تسريع در امر جوانه زني مي شود.
نتيجه اينکه جهت آماده سازي زمين از نظر عمليات فيزيکي در وهله اول بايستي 
زمين را ش��خم زد. ش��خم عالوه بر اين که نفوذ پذيري ريش��ه، آب و هوا را به داخل 



مباني و اصول سبزي کاري براي کشاورزي پايدار
»11«

خاک تسهيل مي کند، علف هاي هرز و بقاياي گياهي را به زير خاک برده، اين مواد در 
اثر فعاليت ميکروارگانيس��م ها تجزيه ش��ده و به عنوان ماده غذايي در اختيار گياه قرار 
مي گيرند. بعد از ش��خم بايد با وس��ايلي که در دسترس اس��ت کلوخه ها را از بين برد. 
اين کار گاهي به وسيله کلوخ کوب و گاهي به وسيله پشت بيل انجام مي شود. هر چه 
بذر کوچک تر باش��د لزوم تس��طيح و کلوخ کوبي بيش��تر به نظرمي رسد. در نهايت با 
اس��تفاده از شن کش باغباني، غلطک، ماله و نظاير آن زمين براي کشت آماده مي شود. 
زمين مزبور بايس��تي کاماًل مسطح، ترازبندي شده و بدون شيب باشد. زميني که بدين 
ترتيب آماده شده، با توجه به روش کاشت، به صورت کرتي با جوي و پشته در مي آيد.

2-2- تهيه زمين از نظر تأمين مواد آلي و عناصر غذايي خاک:
تغذيه مطلوب يکي از فاکتورهاي محيطي مهم در رش��د گياه اس��ت، که به همراه 
فاکتوره��اي ديگر از قبيل ن��ور، حرارت، رطوبت، pH و... رش��د بهينه گياه را باعث 
مي ش��ود. از آنجا که کاشت و برداش��ت مکرر از زمين هاي کشاورزي موجب کاهش 
عناصر غذايي موجود در خاک  مي ش��ود و رش��د گياه را با مش��کل روبرو مي س��ازد، 

بايستي با استفاده از کودهاي طبيعي و شيميايي زمين را تقويت کرد.

2-2-1- تقويت زمين با استفاده از کودهاي طبيعي: 

به طور کلي مي توان موارد زير را در اين دسته جاي داد:
کوده��اي حيواني: ش��امل فضوالت حيوان��ات و مرده ي تمام يا قس��متي از بدن 

حيوانات )مانند خون، شاخ، مو، استخوان( است.
پوس��يدن ک��ود دامي در خاک مقدار قابل توجهي اس��يدهاي آل��ي آزاد مي کند، که 
قادرن��د مقدار زيادي فس��فر و عناصر کم مصرف از کانيه��اي خاک را حل کرده و در 
اختي��ار گياه قرار دهند. همچنين مصرف چنين کودهايي باعث بهبود س��اختمان خاک 
شده و ريشه به راحتي در خاک نفوذ مي کند. باال رفتن ظرفيت نگهداري رطوبت خاک، 
بهبود زهکش��ي و تهويه خاک، کم کردن چس��بندگي خاک و... از ديگر فوايد مصرف 

کودهاي دامي است.
در ميان کودهاي دامي، کود گاوي براي اراضي ش��ني و آهکي و کود گوس��فندي و 
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اسبي براي اراضي رسي توصيه مي شود. از نظر سرعت جذب مي توان گفت کود مرغ 
و کبوتر از همه انواع کود دامي سريع تر جذب مي شود و به دليل داشتن مقادير باالي 
فس��فر و س��ريع الجذب بودن بايستي در مصرف آن دقت کرد. در ميان کودهاي دامي، 

مصرف کود گوسفندي نسبت به سايرين بهتر مي باشد.
ب��راي نگهداري کودهاي دامي بهتر اس��ت کود را در نقط��ه اي که از تابش آفتاب 
مصون باش��د، روي هم تل انبار کرد. ولي ارتفاع کود نبايد از 1/5 متر بيش��تر باش��د. 
حرارت ايجاد ش��ده در اثر تابش آفتاب و يا تل انبار کردن بيش از حد، باعث فاس��د 

شدن کود و از دست رفت ازت آن مي شود.
کودهاي گياهي: کود س��بز، بقاياي گياهي، کنجاله هاي دانه هاي روغني، خرده هاي 

چوب، کاه و کلش، تفاله چغندر قند و... در اين گروه جاي مي گيرند. 
 عمل برگرداندن گياهان س��بز و زنده مزرعه را به خاک توس��ط ش��خم، کود س��بز 

مي نامند. گياهي که به منظور کود سبز استفاده مي شود بايد داراي خواص زير باشد:
ë   .سريع الرشد باشد
ë .شاخ و برگ فراوان و پر آب داشته باشد
ë .به راحتي در خاکهاي فقير رشد کند
ë .غني از مواد غذايي باشد

معم��واًل گياهان خانواده بقوالت که قادر به تثبيت ازت هس��تند جهت اين منظور 
مفيدترند. البته کاه وکلش گندم بعد از برداشت، برگ هاي خزان کرده درختان، خرده هاي 
چ��وب، کنجاله هاي دانه هاي روغني و تفاله چغندرقن��د در صورتي که به درون خاک 

برده شوند کود خوبي براي خاک به شمار مي آيند.
کودهاي حاصل از زوائد زندگي شهري شامل بخشي از زباله هاي شهري، لجن، 

فاضالب و... مي باشد.

2-2-2- تقويت زمين با استفاده از کودهاي شيميايي:

 وجود 16 عنصر غذايي براي رش��د گياه ضروري و الزم اس��ت. که ذياًل مهمترين 
آن ها را نام برده و شرح مي دهيم.

1- کودهاي ازته: ازت يکي از عناصر پر مصرف جهت رش��د گياه بوده و در واقع 
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به عنوان عنصر کليدي رش��د به ش��مار مي آيد. به همين دليل کودهاي ازته را کود رشد 
مي نامن��د. ازت در رش��د، بافت پروتئين ها و آنزيم ها، باف��ت کلروفيل، رنگ آميزي گل 
گياهان زينتي و... مؤثر است. اما مصرف زياد از حد آن باعث حساسيت گياه به امراض، 

ديررسي محصول، کاهش کيفيت محصول، تجمع نيترات در بافت گياه و... مي شود.
اوره، نيترات آمونيوم و سولفات آمونيوم جزء کودهاي ازته به حساب مي آيند.

تمام کودهاي ازته مورد نياز گياه يک باره به خاک اضافه نمي شوند، بلکه کود ازته 
در طول دوران رشد گياه به دفعات به خاک داده ميجشود )کود سرک(.

2- کودهاي پتاس��ه: پتاس��يم در بس��ياري از فعاليت هاي گياه از قبيل فعال کردن 
آنزيم ها، انتقال مواد س��اخته ش��ده در برگ ها به س��اير نقاط گياه، تش��کيل پروتئين و 
تقسيم سلولي، تشکيل و جابه جايي کربوهيدرات ها نقش دارد. به عالوه پتاسيم باعث 

افزايش مقاومت گياه به آفات و بيماري ها مي شود.
از کودهاي پتاس��ه اي که امروزه بيش��تر مورد اس��تفادهجاند، مي توان به سولفات 
پتاسيم و کلرور پتاسيم اشاره کرد. سولفات پتاسيم که به ميزان زيادي توسط کشاورزان 
مصرف مي ش��ود، قبل از کاش��ت به خاک اضافه شده و به مرور زمان در آب حل شده 
و در اختيار گياه قرار مي گيرد. اين کود عالوه بر عنصر پتاس��يم، مقداري س��ولفات نيز 

به همراه دارد که ضمن تأمين نياز غذايي گياه، از نظر اصالح خاک نيز اهميت دارد.
3- کودهاي فس��فاته: فسفر در تقسيم س��لول و انتقال صفات موروثي، گلدهي و 
توليد بذر، افزايش رش��د ريش��ه گياهان و مقاومت گياه به آف��ات و بيماري ها تأثير به 
س��زايي دارد.  بر عکس ازت، ترکيبات فسفاتي نسبتًا غير محلول هستند و بنابراين به 
راحتي از پروفيل خاک شس��ته نمي ش��وند. به همين دليل استفاده بي رويه کشاورزان 
از کودهاي فس��فاته در سال هاي گذشته سبب ش��ده که غالب اراضي از نظر فسفر در 
س��طح بااليي قرار داشته باشند، که اين موضوع مشکالتي را از نظر جذب عناصر کم 
مصرف به وجود مي آورد. بنابراين مصرف اين کودها بايس��تي بر اس��اس آزمون خاک 

انجام پذيرد.
از جمله کودهاي فسفره مي توان سوپر فسفات تريپل، مونو آمونيوم فسفات و دي 
آمونيوم فس��فات را نام برد. کودهاي فس��فاته نيز قبل از کاشت، ضمن شخم به خاک 
اضافه مي ش��وند. نکته قابل ذکر اينکه هرگز کودهاي فس��فاته را در سطح زمين پخش 
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نکنيد. اين روش باعث تمرکز فسفر در سطح خاک مي شود. در حالي که ريشه گياهان 
به خصوص در مراحل زايش��ي در عمق 30- 10 س��انتيمتري خاک قرار دارد. که کود 

فسفاته به دليل پخش در سطح خاک، براي گياه قابل دسترس نيست. 
4- کودهاي آه��ن دار: آهن نقش مهمي در واکنش هاي داخل گياه بر عهده دارد. 
آهن جزء کلروفيل نيست، ولي براي ساخت کلروفيل الزم است. به همين دليل گياهان 

مبتال به کمبود آهن فاقد کلروفيل و رنگ پريده مي باشند.
سولفات آهن وکالت هاي آهن از جمله کودهاي آهن به شمار مي آيند. سکوسترين 
138، يک نوع کالت آهن اس��ت که بهترين کود آهن براي خاک هاي ايران به حساب 

مي آيد.
5- کود روي: روي بخش فلزي يک س��ري از آنزيم هاي گياهي اس��ت. ساقه ها و 
جوانه هايي که کمبود روي دارند، حاوي مقدار کمي اکس��ين هستند. ساخت پروتئين 
در گياه��ان مبتال به کمبود روي دچار اختالل ميجش��ود. رايج ترين کود حاوي روي، 
س��ولفات روي اس��ت که آن را قبل از کاش��ت به صورت خاکدهي، همچنين محلول 

پاشي و حتي با آب آبياري استفاده مي کنند.
6- کودهاي منگنزي: منگنز در آنزيم هاي متابوليس��م هيدراتهاي کربن، اسيدهاي 
آمينه، تنفس، پديده هاي فتوشيميايي و همچنين در توليد کلروفيل نقش دارد. سولفات 
منگنر يکي کودهاي منگنزي است که به صورت نواري يا پخش در عمق ريشه از آن 

استفاده مي شود.
7- کود مس: مس در ترکيب پروتئين، کلروپالس��ت، متابوليسم هيدراتجهاي کربن 
و پروتئين ها و نيز تش��کيل و ثابت نگه داش��تن کلروفيل نق��ش دارد. رايج ترين کود 
حاوي مس، سولفات مس يا کات کبود است. از آنجا که در تعدادي از ترکيبات سموم 
مصرفي نظير زينب، مس وجود دارد، با محلول پاش��ي اين س��موم براي دفع آفات و 
بيماري ها، کمبود مس نيز تا حدودي برطرف مي ش��ود. مصرف س��ولفات مس در يک 
س��ال، معمواًل مس مورد نياز گياه را در چند سال آينده تأمين مي کند )چون اين کودها 
در خاک باقي مي مانند(. سولفات مس را هم به صورت نواري و هم به صورت محلول 

پاشي مورد استفاده قرار مي دهند.
8- کودهاي حاوي ُب�ر: بر نقش عمده اي در فعاليت هاي حياتي گياه داش��ته و در 



مباني و اصول سبزي کاري براي کشاورزي پايدار
»15«

تقس��يم سلولي، بافت هاي مريستمي، تش��کيل جوانه هاي برگ و گل، ترميم بافت هاي 
آوندي، متابوليسم قندها و هيدروکربنجها و انتقال آن ها، تنظيم مقدار آب و هدايت آن 
در س��لول نقش دارد. در صورت بروز کمبود، معمواًل از ترکيباتي مانند براتهاي سديم 
و اس��يدبريک استفاده مي شود. در ميان کودهاي محتوي بر، اسيد بريک بيشتر از همه 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. اين کود در خاک به آس��اني به صورت محلول در آمده و 
جذب گياه مي ش��ود. روش مصرف کوده��اي حاوي بر، به طور معمول روش مصرف 
عمقي در خاک قبل از کاشت است. محلول پاشي باغ هاي ميوه مخصوصًا پسته، گردو 

و انگور در رفع کمبود اين عنصر به مراتب مؤثرتر از اضافه کردن بر به خاک است.
براي آشنايي با بعضي از کودهاي موجود در بازار به تعاريف زير دقت کنيد:

کود ماکروکامل: به کودي گفته مي ش��ود که عناص��ر غذايي پر مصرف نظير ازت، 
پتاس��يم، فس��فر، منيزيم و گوگرد و کلس��يم را در خود دارد الزم به ذکر اس��ت عناصر 
غذايي پر مصرف يا ماکرو به آن  دسته از عناصر غذايي گفته مي شود که به ميزان زياد 

توسط گياه مصرف مي شوند و کمبود آن ها به شدت روي گياه تأثير مي گذارد.
ک��ود ميکرو کامل: به کودي گفته مي ش��ود که حاوي عناص��ر غذايي ميکرو يا کم 
مصرف اس��ت )عناصر غذايي ميکرو يا کم مصرف به آن دس��ته از عناصر غذايي گفته 
مي ش��ود که به ميزان کم توسط گياه جذب مي شوند، ولي جذب اين عناصر براي گياه 
الزم و ض��روري اس��ت. آهن، روي، م��س، منگنز، بور، موليبدن در دس��ته عناصر کم 

مصرف قرار دارند.
ک��ود کام��ل: کودي که هم عناصر غذايي ماکرو و ه��م عناصر غذايي ميکرو را در 

خود دارد.
کود مايع: کودي که به صورت محلول پاش��ي مورد استفاده قرار مي گيرد و حاوي 

يک يا چند عنصر غذايي است.
در مص��رف کليه کوده�ا بايد به نوع عناصر غ�ذايي و درص�د آن ها توجه نمود. در 
مناطقي که کمبود يک عنصر خاص بيش��تر مش��ه�ود است، باي�د از کودي استفاده کرد 
که حاوي مي���زان بيش��تري از آن عناصر باش��د. ب�رعکس اگر سميت يوني خاصي در 
منطقه گ��زارش شده است بايستي از مصرف ک��ودهايي که ح��اوي آن عنص��ر هستند 

اجتناب کرد.
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2-3- ضد عفوني کردن خاک:
معمواًل خاک بستر داراي بذر علف هاي هرز، گياهان انگل مثل گل جايز، نماتودها، 
انواع قارچ ها، باکتري هاي مضر و بعضي آفات اس��ت. لذا براي پيشگيري از خسارت 
اين ع��وامل، بايد بس��ت���ر را حداقل تا عمق 25 سانتيمتري ضد عف���وني کرد. اي��ن 
عم��ل ب��ه روش هاي مختلفي انجام مي ش���ود ک��ه در زير به تفکيک و تش��ريح آن ها 

مي پردازيم.
الف( ضدعفوني کردن بستر کشت به  وسيله بخار آب:

 اين روش بيشتر براي گلخانه ها قابل استفاده است. در صورتي که امکان استفاده 
از دس��تگاه هاي توليد بخار در نزديکي مزرعه باش��د، پس از پوش��ش س��طح خاک به 
وسيله نايلون، تزريق بخار آب )از سطح خاک با استفاده از لوله هاي پلي اتيلني مشبک 
و يا از زير بستر توسط لوله هاي مشبک تعبيه شده( تا عمق 25 سانتيمتري خاک انجام 
مي شود. در اين روش تزريق بخار آب به مدت 6-2 ساعت باعث رسيدن دماي خاک 
به 80 درجه س��انتيگراد شده و ضد عفوني کردن خاک در حالي صورت مي گيرد که تا 
حدودي ساپروفيت هاي طبيعي حفظ مي گردند و اين بهتر از زماني است که در خاک 
100 درصد خأل زيس��تي به وجود آيد. زيرا با استريليزاسيون کامل، پاتوژن هاي مضر 

بالفاصله رشد خواهند کرد.
ب( ضدعفوني کردن بستر کشت به وسيله اشعه خورشيدي:

 ب��راي اين منظور بس��تر خاکي را پس از پخش ان��واع کودهاي حيواني مورد نياز 
)به ميزان 30-20 تن در هکتار( ش��خم زده و پس از مخلوط شدن کامل خاک با کود، 
آن را آبياري غرقابي مي نمايند. پس از فروکش کردن آب آبياري، روي سطح زمين را 
با ورقه هاي نايلوني عريض پوش��انده و لبه هاي نايلون به عمق 20 سانتيمتر زير خاک 
برده مي ش��ود. به طوري که نايلون محکم نگهداري ش��ده و در مقابل باد دوام داش��ته 
باشد. اين عمل در ماه هاي گرم تابستان و به مدت حداقل 6 هفته انجام مي شود. پيش 
بيني مي گردد با توجه به افزايش دماي اليه س��طح خاک به وسيله انرژي خورشيدي و 
همين طور به وس��يله تخمير کودهاي حيواني، بخش اعظم قارچ هاي خاک زي و بذر 
علف هاي هرز در اين روش از بين بروند. ضمن اينکه پس از پايان کار، بستر مناسبي 

جهت کاشت فراهم خواهد شد.
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ج( ضد عفوني کردن بستر خاک به وسيله سموم
1- ضد عفوني به وس��يله متيل برومايد: اگرچه اين روش اخيرًا ممنوع ش��ده، ولي 
در صورت شدت آلودگي با رعايت تمام احتياط هاي الزم در برخي موارد هنوز انجام 
مي ش��ود. به هر جهت توصيه مي ش��ود اين روش با مشارکت يک نفر کارشناس حفظ 
نباتات اجرا ش��ود. براي ضد عفوني کردنبس��تر با متيل برومايد بايس��تي سطح خاک 
ص��اف و بدون کلوخ بوده و رطوبت آن در حد ظرفيت مزرعه باش��د. آن گاه نايلوني 
روي بستر پهن کرده و زير آن به فواصل ده متر از يکديگر بشقاب هاي پالستيکي قرار 
داده مي ش��ود. سپس يک سر لوله منشعب از مخزن سيلندر گاز روي بشقاب ها نصب 

شده و اطراف نايلون کاماًل با خاک پوشش داده مي شود.
ميزان مصرف گاز بس��ته به ش��دت آلودگي 100- 50 گرم در متر مربع است. مدت 
ضد عفوني 24 ساعت است و پس از آن مي توان نايلون ها را جمع آوري نمود و پس 
از دو تا س��ه هفته از زمان ضدعفوني اقدام به کش��ت نمود. احتياط هاي الزم در حين 
ضد عفوني و پس از برداشتن نايلون ضروي است. زيرا به هيچ وجه نبايد گاز مربوطه 
تنفس شود و از نزديک شدن افراد يا حيوانات به محل ضد عفوني تا دو ساعت بايد 

جلوگيري شود.
2- ضدعفوني به وس��يله متام سديم: اين سم براي ضد عفوني بذور و جوانه هاي 
عل��ف ه��رز، گياهان ان��گل مثل گل جاليز، آف��ات و انواع قارچ ه��اي مضر خاک زي 
کاربرد دارد. اين س��م به صورت محلول به خاک اضافه مي ش��ود. به طوري که 150-

100 س��انتيمتر مکعب س��م در ده ليتر آب حل شده و براي هر متر مربع خاک استفاده  
مي ش��ود. س��پس روي بستر به وسيله نايلون پوشش داده مي ش��ود تا سم به تدريج به 

صورت گاز متصاعد شده و با نفوذ در ذرات خاک، عمل ضد عفوني انجام گيرد.
در زمان ضدعفوني دما نبايد از 6 درجه س��انتيگراد کمتر باش��د و مدت ضد 

عفوني بين 5-1 هفته خواهد بود.
احتياط هاي الزم اينکه؛ فرد سمپاشي کننده بايد داراي ماسک بوده و از وارد کردن 
ابزار و ادوات کشاورزي و خاک ضد عفوني نشده در بستر ضد عفوني شده خودداري 
گردد. براي اطمينان از خروج گاز در زمان کاشت مي توان مقداري از خاک ضد عفوني 
شده و خاک ضد عفوني نشده را در دو ظرف جداگانه قرار داده و روي آن بذر شاهي 
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کاشت. در صورتي که بذر شاهي در خاک ضد عفوني شده هم سبز شد، معلوم مي شود 
که گاز از خاک کاماًل خارج شده و بستر براي کاشت آماده است.

3- ض��د عفوني به وس��يله مخلوط گرانول ريدوميل و بنومي��ل و يا مخلوط قارچ 
کش هاي خاکي ديگر: در صورت عدم دسترس��ي به روش هاي ضد عفوني فوق الذکر، 
مي توان براي هر 500 متر مربع، 5 کيلوگرم گرانول ريدوميل را با يک کيلوگرم بنوميل 
مخلوط نمود و به نس��بت يکنواخت در س��طح زمين پخش کرد. آن گاه زمين را يک 
ش��خم و ديسک سبک زده و سپس کاش��ت را انجام داد. اگرچه طيف قارچ کشي اين 
روش کم مي باش��د ولي به دليل ارزان بودن و عمليات س��بک آن به راحتي قابل انجام 

است.

2-4- آشنايي با انواع روش هاي کاشت:
سه روش عمده براي کاشت وجود دارد که ذياًل به شرح آن ها مي پردازيم:

2-4-1- روش جوي و پشته اي:

 در اين روش بعد از انجام عمليات مقدماتي نظير ش��خم، جمع آوري سنگريزه ها 
و علف هاي هرز، دندانه زني، ماله و غلطک کش��يدن و... زمين را به صورت جوي و 
پش��ته در مي آورند. پس از آن با يک آبياري، محل داغاب مش��خص مي شود. در ادامه 
در محل داغاب، حفره هايي را به عمق و فواصل مناسب ايجاد کرده، داخل هر حفره 
3-2 عدد بذر قرار مي دهند و روي بذور را به وسيله خاک يا ماسه مي پوشانند. بعد از 

سبز شدن، گياه را به سمت پشته هدايت کرده و پشت بوته را خاک مي دهند. 
محاسن روش جوي و پشته:

1- زهکش��ي خ��اک به نحو مطلوب انجام مي ش��ود.  به طوري ک��ه بعد از هر بار 
آبياري، آب اضافي پشته ها به داخل جوي ها تخليه مي شود.

2- آب ب��ه صورت نش��تي در اختيار گياه قرار مي گي��رد. در نتيجه گياه به خفگي، 
پوسيدگي ريشه و ساير عوارضي که در نتيجه باال بودن رطوبت خاک و ماندابي شدن 

زمين به وجود مي آيد دچار نمي شود.
3- کار بين بوته ها براي انجام عمليات داشت و برداشت به سهولت انجام مي گيرد 
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و امکان بردن وس��ايلي چون سمپاش چرخ دار، کوليتواتورزن و... وجود دارد. وجين 
علف هاي هرز، کود دهي، سمپاشي و... نيز به آساني انجام مي گيرد.

4- از پوسيدگي ميوه هاي بزرگ نظير کدو که برداشت آن ها فقط يک دفعه صورت 
مي گيرد جلوگيري مي شود،چرا که ميوه در تماس با خاک مرطوب نيست.

2-4-2- روش کرتي: 

در اين روش زمين را به قطعات کوچک تري به نام کرت تقسيم مي کنند. هر کرت 
به وس��يله بند خاکي کوتاهي که بند کرت ناميده مي شود از کرت مجاور جدا مي شود. 
س��پس بذور به صورت دس��ت پاش در کرت ها کاش��ت مي ش��وند. در چنين روشي، 
کرت ها به روش غرقابي آبياري مي شوند. از معايب عمده اين روش مي توان به موارد 

زير اشاره کرد:
1- توزي��ع غير يکنواخت بذر و به دنبال آن رويش غير يکنواخت گياه در س��طح 

مزرعه از مهم ترين معايب روش کرتي است.
2- اس��تفاده از روش غرقابي براي آبياري کرت ها، خود مشکالت عديده اي را به 
وجود مي آورد. به طوري که اگر گياه حس��اس به زهکشي و تهويه خاک باشد، آبياري 
زي��اد و غير اصولي به ميزان زيادي محص��ول را کاهش مي دهد. از طرفي اگر کرت ها 
داراي ش��يب هر چند جزئي باش��ند جريان آب موضوع را تش��ديد کرده و عالوه بر 
فرس��ايش خاک، شسته شدن بذر و کود به همراه آب و تجمع آن ها در انتهاي کرت ها 

ديده مي شود.
3- کار کردن در بين بوته ها براي انجام عمليات داش��ت و برداش��ت بسيار مشکل 
اس��ت، به نحوي که رفت و آمد بين بوته ها به س��ختي صورت مي گيرد و گاهي بوته ها 
از اين موضوع آس��يب مي بينند. وجين علف هاي هرز، کوددهي، سمپاش��ي و... نيز با 

مشکالت مخصوص به خود همراه است.

2-4-3- روش رديفي:

 گياهاني که نيست به زهکشي خاک حساسيت چنداني ندارند به اين طريق کشت 
مي ش��وند. در اين روش بعد از آماده س��ازي زمين و بذر، بذور در رديف هايي کشت 
مي ش��وند. فاصله رديف ها بسته به نوع گياه کش��ت شده، متفاوت است. اين روش از 
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لحاظ س��هولت انجام عمليات داشت و برداش��ت )وجين علف هاي هرز، سمپاشي و 
کنترل آفات و بيماري ها، سله شکني، کود دهي و برداشت ميوه( روش مناسبي است.

2-5- آشنايي با آماده کردن بذر جهت کاشت: 
بذور قبل از کاشت در زمين بايستي به وسيله سمومي از قبيل کاپتان، بنوميل، تيرام، 
ليندين، ديازينون و... ضد عفوني شوند. اين عمل قبل از کاشت بسيار الزم و ضروري 
اس��ت. زيرا عالوه بر اينکه بذور را عاري از آفت و بيماري مي کند، مانع از بين رفتن 
بذر و گياهچه جوان در اثر حمله آفات و بيماري هاي خاک زي )قارچ ها، حش��رات، 

کرم ها و...( مي شود.
باي��د اضاف��ه کرد خيس��اندن بذرهايي چون بامي��ه، جعفري، لوبيا و.... که پوس��ته 
محکمي دارند، مي تواند جوانه زني را تس��ريع کند. بعضي کش��اورزان بذر را به مدت 
24-12 س��اعت در آب ق��رار مي دهند و بعد از اينکه ب��ذر را در آب قرار دادند الي 

پارچه مرطوبي پيچيده و در جاي مناسب نگهداري مي کنند، تا بذر جوانه زند. 

2-6- آشنايي با عوامل مؤثر در تعيين عمق کاشت:
 قاعده معمول در عمق کاش��ت سبزي ها اين است که بذر سبزي بايستي در عمقي 
حدود چهار برابر قطر بذر کاش��ت ش��ود. البته اين موضوع تحت تأثير عواملي چون 
سختي پوسته بذر، بافت خاک، ميزان آب در دسترس گياه و ... متفاوت است. بذوري 
مانند اس��فناج، چغندر، هويچ و... که پوس��ته س��فت دارند و به کندي جوانه مي زنند، 
عميق تر از قاعده معمول کاشت مي شوند. همچنين عمق کاشت در خاک شني دو برابر 

خاک رسي است. در سال هاي خشک نيز عمق کاشت بذر بيشتر مي شود.

2-7- توانايي انجام عمليات داشت سبزي ها: 

2-7-1- آشنايي با انواع کودها و نحوه کاربرد آنها: 

چنانچ��ه قباًل در مبحث تقويت زمين از نظر تأمين مواد آلي گفتيم، کودها به طريق 
زير تقسيم بندي مي شوند:
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ميكـرو يـا كـم مـصرف        ضـروري   اين كودها عناصر غذايي     
را بـراي گيـاه     ..) روي، مس، آهن، موليبدن، منگنز و بور و       (

.كنند تامين مي

ازت، (ماكرو يـا پـر مـصرف        ضروري  اين كودها عناصر غذايي     
را براي گيـاه تـامين      ..)  منيزيم و  پتاس، فسفر، كلسيم، گوگرد و    

.كنند مي

كودهاي 
آلــي

به عنوان يک قاعده مهم در س��بزي کاري هميش��ه به ياد داشته باشيد که کودهاي 
دامي به ميزان )30-20( کيلوگرم در هکتار در فصل پائيز به خاک اضافه مي شوند. البته 
اين مقدار در مورد کودهاي مرغ و کبوتر به نصف تا يک س��وم تقليل مي يابد. در اين 
کتاب منظور از کود دامي، کود گوس��فندي اس��ت. چون اين کود از نظر سرعت جذب 
مواد غذايي در حد متوسطي قرار دارد. کودهاي گاوي به کندي و کود مرغي به سرعت 
جذب گياه مي شود. در فصل بهار هم زمان با آماده سازي زمين، تمام کودهاي فسفره و 
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پتاسه مورد نياز و بخشي از کود ازته الزم ضمن شخم با خاک مخلوط مي شود و بعد 
از آن کود ازته در مواقع بحراني )گلدهي و ميوه دهي( به صورت س��رک براي تقويت 

گياه مصرف مي شود.

2-7-2- روش هاي کوددهي

با آن که مقدار و نوع توصيه ش��ده اهميت زيادي دارد. روش و موقع مصرف کود 
شيميايي نيز از اهميت به سزايي برخوردار است. کود بايستي طوري و موقعي به خاک 
داده ش��ود که حداکثر اس��تفاده را به گياه برساند. اين موضوع ايجاب مي کند که روش 
مص��رف کود با توجه به نوع کود و گياه معين ش��ود. ذياًل روش هاي مصرف کودهاي 

شيميايي را شرح خواهيم داد.
پخش در تمام سطح: در اين روش کود به وسيله دست يا ماشين به طور يکنواخت 
در تمام س��طح مورد نظر، قبل از کاشت پخش مي شود. معمواًل توصيه مي شود پس از 
آن، کود توس��ط شخم متوس��ط به زير خاک برده شود. به خصوص در هواي گرم زير 
خاک کردن کود ضروري اس��ت. چون حرارت هوا ممکن است باعث تبخير و تلفات 

کود شود.
کودهاي فسفري و پتاسي را بايستي حتمًا در تمام موارد با شخم به منطقه استفاده 
ريشه رسانيد. زيرا اين کودها به خصوص در خاک هاي رسي به کندي حرکت مي کنند 
و در صورتي که در س��طح بمانند، نمي توانند مورد استفاده گياه قرار گيرند. اين طريقه 
کودپاش��ي بيشتر براي محصوالتي که بذرپاشي آن ها هم به طريق پخش در تمام سطح 

است انجام مي شود.
ن��واري ي��ا خطي: در اين روش کود ش��يميايي به صورت ن��واري به فاصله 2-5 
س��انتيمتر کنار بذر )در يک طرف يا دو طرف( و 5-2 س��انتيمتر عميق تر از بذر قرار 
داده مي ش��ود. در سطح محدود و براي کارهاي آزمايش��ي مي توان کود را با دست به 
صورت نواري به خاک داد، ولي در زراعت هاي گسترده اين کار فقط با ماشين امکان 

پذير است. فوايد اين روش شامل: 
1- اين روش به خصوص درمورد مصرف کودهاي فس��فره و پتاس��ه که در خاک 
تثبيت مي ش��وند حائز اهميت اس��ت. زيرا کود در نزديکي ريش��ه قرار گرفته و بيشتر 
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جذب گياه شده و کمتر تثبيت مي شود.
2- علف هاي هرز کمتر از کودها استفاده مي کنند.

3- مواد غذايي نزديک ريش��ه اس��ت، بنابراين س��ريع تر و کامل تر مورد استفاده 
قرار مي گيرند.

معايب اين روش کمتر از روش پخش در تمام سطح است و عبارتند از: 
1- نزديک��ي مق��دار زيادي کود به ريش��ه ب��ه خصوص در مناطق خش��ک باعث 

سوزاندن گياه مي شود.
2- ريشه گياه به طرف منطقه کود داده شده گرايش پيدا کرده و فقط در اين منطقه 

متمرکز مي شود.
اين روش کوددهي براي س��بزي ها و گياهاني که به صورت خطي کشت مي شوند 

مفيد است.
چال کود: اين روش بيش��تر براي درختان استفاده مي شود. در اينجا جهت آشنايي 

با اين روش مختصري مطلب را شرح مي دهيم.
ابتدا در يک س��وم قس��مت انتهايي س��ايه انداز درختان چاله هايي به قطر و عمق 
حدودًا 40 س��انتيمتر حفر مي کنند. س��پس کود دامي و کود شيميايي را با هم مخلوط 
ک��رده و درون چاله مي ريزند. در صورت نشس��ت چاله ها بع��د از آبياري اين چاله ها 

مجددًا به همان ترتيب پر مي شوند.
کانال کود: اين روش هم براي کود دهي باغات اس��تفاده مي ش��ود. به اين ترتيب 
که بعد از مش��خص ش��دن محل رديف ها، به کمک بيل مکانيکي کانال هايي به عرض 
100 سانتيمتر و به عمق 120 سانتيمتر احداث مي کنند. به طوري که خاک 50 سانتيمتر 
سطح را جداگانه يک طرف و ماججبقي خاک را در طرف ديگر کانال مي ريزند. سپس 
30 س��انتيمتر عمق خاک را با خار و خاشاک، خرده هاي چوب، شاخه و برگ درختان 
و... پر مي کنند. 100-80 تن کود حيواني در هکتار را با 50 س��انتيمتر خاک س��طحي 
مخل��وط نموده و داخل کانال ريخته مي ريزند. نهايتًا کانال پر ش��ده و نهال هاي مورد 

نظر را مي کارند.
محلول پاشي: محلول پاشي يا تغذيه برگي جهت کاهش مصرف کودهاي شيميايي 
و خطرات زيس��ت محيطي آن ها، روش مناس��بي اس��ت. عالوه بر آن با تغذيه برگي 



مباني و اصول سبزي کاري براي کشاورزي پايدار
»24«

مي توان عناصر غذايي را در اسرع وقت در اختيار گياه قرار داد. در اين روش عناصر 
غذايي بدون دخالت مس��ائل و مشکالت خاک، مستقيمًا در اختيار شاخه، برگ و ميوه 
ق��رار مي گيرن��د. زيرا چنانچه مي دانيد خاک هاي آهکي اي��ران به دليل pH باال، آهک 
فراوان و مصرف بيش از اندازه کودهاي فس��فاته در گذشته، قادر به جذب عناصر کم 
مصرف به ميزان کافي نيس��تند. در چنين مواقعي محلول پاشي مؤثرتر و با صرفه تر از 

مصرف کالت ها است.

روش، زمان و مقدار مصرف به طريق محلول پاشي: 

ازت: از اوره جهت محلول پاش��ي مي توان اس��تفاده کرد. مقدار قابل توصيه براي 
محلول پاشي اوره 10   - 5 در هزار در هکتار است. )10- 5 کيلوگرم اوره را در 1000 
ليتر آب حل کرده و در س��طح يک هکتار عمل محلول پاش��ي انجام مي ش��ود(. زمان 
محلول پاش��ي اوره در درختان ميوه قبل يا پس از گل و يا پس از برداش��ت محصول 
زماني که برگ ها س��بزند، در محصوالت زراعي هنگام رش��د سريع و به هنگام رشد و 
نمو دانه ها و در س��بزيجات و گل هاي زينتي در هنگام رش��د س��ريع آنهاست. اوره را 

مي توان با سموم و کودهاي مايع ديگر مخلوط نمود.
ثير نور، دما و  الزم به ذکر اس��ت نيتراتي كه در روز جذب گياه مي ش��ود تحت تأ
انرژي حاصل از فتوس��نتز، درداخل گياه به پروتئين تبديل مي شود. اين روند در شب 
به دليل كاهش ش��ديد فعاليت هاي س��نتزي گياه به ش��دت كاهش مي يابد و موجب 
تجمع نيترات در گياه مي ش��ود كه درصورت خورده ش��دن توسط انسان، عوارض و 
بيماري هايي از جمله تنگی نفس و سرطان دستگاه گوارش را به وجود مي آورد. اين 

موضوع به ويژه در مورد سبزي هاي خوردني حائز اهميت است.
فس��فر: برخالف ازت ترکيبات فسفری تقريبًا نامحلول بوده و به راحتی از نيمرخ 
خاک شسته نمی شوند. در مواقع مشاهده عالئم کمبود جهت رفع سريع کمبود مي توان 
10-7 کيلوگرم فس��فات آمونيوم را در هزار ليتر آب حل کرده و در يک هکتار محلول 

پاشي کرد.
آه��ن: ب��راي رفع کلرور ناش��ي از آهک فعال در خاک، محلول پاش��ي آهن کالته 
يا س��ولفات آهن دو يا چند بار در طول فصل رش��د توصيه مي ش��ود. محلول پاشي با 
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سولفات آهن به مقدار 5 درهزار در هکتار مناسب است.
روي: جهت رفع س��ريع کمبود روي از محلول پاشي سولفات روي به ميزان 2-3 
کيلوگرم در هزار ليتر آب به اضافه يک کيلوگرم آهک مرده، جهت يک هکتار مي توان 

استفاده کرد.
منگنز: محلول پاش��ي سولفات منگنز به مقدار 5 در هزار براي محصوالت زراعي 
و باغي قابل توصيه است و بهترين زمان مصرف يک ماه پس از سبز شدن گياه است.

مس: غلظت محلول پاش��ي مس، پنج کيلوگرم س��ولفات مس در هزار ليتر آب به 
عالوه يک کيلوکرم آهک اس��ت. از آنجا که س��ولفات مس به ش��دت اسيدي است و 

مصرف تنهاي آن باعث سوزش برگ ها مي شود، افزودن آهک الزامي است.
بور: در مناطقي که ميزان بور آب کش��اورزي باالس��ت نيازي به محلول پاشي بور 

نيست. مقدار قابل توصيه 6-1 کيلوگرم اسيد بوريک در هزار ليتر آب است.

توصيه هاي فني به هنگام محلول پاشي:

- محلول پاشي در مناطق گرم بايد در صبح زود يا در هنگام عصر نزديک غروب 
آفتاب صورت گيرد تا مؤثرتر باشد.

- بهتري��ن درجه حرارت محيط هنگام محلول پاش��ي درج��ه حرارت کمتر از 29 
درجه سانتيگراد است.

- بهتر است پس از محلول پاشي، آبياري مزرعه و يا باغ انجام گيرد.
- بهتر است سرعت باد در موقع محلول پاشي پائين باشد.

- pH محلول هاي تهيه شده حتمًا کنترل شود و محدوده آن ها بين 8-6 باشد.
جهت اطالع از اختالط پذيري اين کودها با سموم به روش زير عمل کنيد:

ليوان کوچکي از کود با غلظتي که در نظر اس��ت تهيه و در ليوان ديگري سم مورد 
نظ��ر را با غلظت قابل مصرف فراهم آوريد. س��پس محتوي��ات دو ليوان را روي هم 
بريزيد. اگر مايع جديد، تغيير رنگ داد يا ايجاد رسوب کرد؛ اين کود با سم مورد نظر 
قابل اختالط نخواهد بود و اگر تغيير در رنگ يا توليد رسوب صورت نگرفت اختالط 

مشکلي ندارد.
کوددهي با آبياري: اين روش بيش��تر در اراضي کش��اورزي که آبياري آن توسط 
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سيس��تم هاي تحت فشار انجام مي شود، صورت مي گيرد. راندمان مصرف کود در اين 
روش بسيار باال است و خاص کودهاي کاماًل محلول و اراضي با بافت سبک مي باشد. 
در اين روش کود ازته از منابع نيترات آمونيوم، اوره و سولفات آمونيوم و کود فسفاته 
از منابع اس��يد فسفريک يا فسفات آمونيوم و کودهاي پتاس��ه از منابع نيترات پتاسيم 
و کلرور پتاس��يم قابل استفاده اس��ت. البته کودهاي مربوط به عناصر کم مصرف نيز با 

نظريه متخصصين تغذيه در اين روش قابل استفاده مي باشد.
به منظور جلوگيري از تلفات کود و شستش��وي آن توصيه مي ش��ود که ميزان کود 
مورد نياز گياه در دفعات آبياري تقس��يط ش��ود و نيز در ساعت اول و آخر آبياري کود 
مصرف نش��ود. زي��را چنانچه از ابتداي آبياري تزريق کود انجام ش��ود ممکن اس��ت 
شس��ته شده و از دس��ترس گياه خارج شود. از طرفي شستشوي سيستم آبياري پس از 
تزريق محلول کودي براي جلوگيري از هر گونه آسيب به سيستم از جمله خوردگي و 

گرفتگي ضروري مي باشد.

2-8-کمبود عناصر مواد غذايي: 
1- ازت: از بين رفتن رنگ س��بز گياه و زردي در برگ هاي مس��ن از عالئم کمبود 
ازت است. رنگ  پريدگي کامل سطح برگ و خزان زودرس از نشانه هاي کمبود ازت 
است. در زمان کمبود، ريشه ها بيش از ساقه ها رشد و توسعه مي يابند. در ادامه کمبود، 
رشد ريشه ها نيز متوقف، رنگ ان ها قهوه اي شده و مي ميرند. در حبوبات )نخود، لوبيا 
و...( کمبود ازت باعث چروکيدگي و يا کوچک ش��دن دانه مي شود. الزم به ذکر است 

که کمبود ازت بيشتر در خاک هاي شني و خاک هاي فاقد مواد آلي ديده مي شود.
2- فس��فر: از عالئم آن کاهش رش��د ريشه و س��اقه، ضعيف شدن بوته ها، ريزش 
برگچه ها و پيچيدگي برگ ها به طرف پش��ت مي باش��د. که در ادامه برگ ها کم رنگ و 
تدريجًا متمايل به ارغواني مي ش��وند. کاهش محصول، تأخير در مرحله بلوغ گياه و به 

تعويق افتادن بازدهي از عاليم کمبود فسفر است.
3- کلس��يم: عالئ��م با مرگ نقاط رش��دي گياه از برگچه هاي انتهايي ش��روع و به 
تدريج به صورت مسري به رنگ قهوه اي کم رنگ به برگ هاي بعدي و خوشه هاي گل 
و همچنين س��اقه ها تسري مي يابد و در نهايت قسمت گل گاه )نوع ميوه( ميوه هاي در 
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حال رشد مي پوسد.
کمبود کلسيم باعث کلفت و چوبي شدن ساقه گياه و تأخير در رشد رويشي شده، 
در ادامه نوک ريش��ه ها مرده و در بخش هاي مرده، قس��مت هاي غده مانندي تش��کيل 

مي شود. برگ هاي جوان کلروزه ولي برگ هاي مسن سبز هستند.
4- پتاسيم: اين عنصر باعث سهولت در انتقال مواد غذايي در بخش هاي مختلف 
گياه مي ش��ود. در کمبود پتاس��يم ابتدا حاش��يه برگ هاي مياني و مسن حالت زردي به 
خود گرفته و به طرف باال و داخل مي پيچند. در ادامه برگ ها قهوه اي س��وخته ش��ده، 
کمبود تمام برگ هاي جوان را نيز در بر  مي گيرد و رنگ سبز آن ها متمايل به آبي تيره 
مي شود. سطح ميوه ها به صورت لکه هاي سبز و زرد رنگ در ميجآيد. ساقه ها باريک، 
چوبي و سفت شده، در طول رگبرگ ها خال هايي ايجاد مي شود. به تدريج بافت هاي 

گياه خراب شده و مي ميرند.
5- منيزيم: اين عنصر جزء عناصر پر مصرف محس��وب شده و کمبود آن ابتدا در 
برگ هاي مس��ن ديده مي ش��ود. به اين ترتيب که برگ هاي مس��ن رنگ پريده شده، در 
حالي که رگبرگ ها س��بز باقي مي مانند. به تدريج برگ ها ترد و ش��کننده شده و حاشيه 
آن ها به طرف باال مي پيچد. در ادامه نواحي کلروتيک قهوه اي شده و مي ميرند. کمبود 

اين عنصر در خاک هاي شني و خاک ها غني از پتاسيم شديدتر است.
6- گوگرد: کمبود گوگرد، در ابتدا مش��ابه کمبود ازت است. به طوري که برگ هاي 
زيرين س��بز متمايل به زرد ش��ده و ريش��ه ها توسعه يافته ولي قطرش��ان کم مي شود. 

ساقه ها سفت و باريک ولي به طور غير طبيعي نازک و طويل مي شوند.
7- منگنز: تغيير رنگ ابتدا در برگ هاي جوان ديده مي ش��ود. به طوري که برگ ها 
زرد و رگبرگ ها س��بز باقي مي مانند. در ادامه در س��طح برگ ها لکه هاي مواجي ديده 
مي ش��ود که به صورت نقاط مرده و س��وخته در مي آيند. کمبود منگنز در خاک هاي با 

pH باال بيشتر ديده مي شود.
8- روي: اين عنصر ابتدا باعث زردي برگ هاي جوان و کوچک شدن سطح برگ 
مي شود. به تدريج برگ ها به طرف داخل مي پيچد. از آنجا که اين عنصر عامل زايشي 
در گي��اه مي باش��د، مطمئنًا کمب��ود آن باعث کاهش گل دهي و نهايت��ًا کاهش عملکرد 

مي شود.
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9- موليبدن: کمبود موليبدن مانند پتاسيم و منيزيم در برگ هاي مسن ظاهر مي شود. 
به نحوي که برگ هاي مس��ن داراي لکه هاي موجي ش��کل شده و رگبرگ ها سبز باقي 
مي مانند. برگ هاي تازه و  جوان ابتدا س��بز بوده، اما پس از رش��د لکه دار مي ش��وند. 
نواحي پف کرده و کلروزه )کلروزه به حالت زردي برگ و نکروزه به حالت سوختگي 
برگ گفته مي ش��ود( از عالئم کمبود اين عنصر است که با گذشت زمان سوختگي اين 

نواحي و حاشيه برگ ها نيز به آن اضافه مي شود.
10- مس: رنگ برگ ها سبز مايل به آبي و به تدريج سفيد )حالت سفيدي و براتي( 
مي شود. از ديگر عالئم کمبود اين عنصر کم مصرف، از دست رفتن استحکام برگ ها و 
ساقه هاي گياه، کاهش رشد شاخه ها و ريشه و کاهش گل دهي است. کمبود اين عنصر 

در خاک هاي حاوي مواد آلي زياد، بيشتر محسوس است.
11- آه��ن: ب��ا کمبود اين عنصر در بافت هاي جوان تغيير رنگ ديده مي ش��ود. به 
طوري که قس��مت هاي پائيني برگ هاي جوان در ابتدا زرد ش��ده، به تدريج اين زردي 
تمام س��طح برگ را فرا مي گي��رد. در حالي که رگبرگ ها همچنان س��بز باقي مي مانند. 
ضمن اينکه ساقه ها نيز در همين حوالي زرد مي شوند. معمواًل کمبود آهن با سوختگي 
بافت همراه نيس��ت. کمبود آهن در خاکهاي حاوي کود نپوس��يده و خاک هاي داراي 

pH هاي باال ديده مي شود.
12- بور: کمبود بور باعث روش��ن ش��دن رنگ برگ هاي جوان، خنثي شدن ساقه 
و مرگ جوانه انتهايي و نقاط رش��دي مي ش��ود. به تدريج با رش��د جوانه هاي جانبي، 
نوک شاخه ها به صورت مسطح درآمده و گياه انبوه به نظر مي رسد. در مراحل بعدي، 
برگ ها در رگبرگ هاي مياني تر ش��کننده مي ش��وند. در نباتاتي مانند چغندر، ش��لغم، 
تربچه و... که ريش��ه هاي غده اي توليد مي کنند، کمبود روي باعث ايجاد نواحي چوب 
پنبه اي تيره رنگ مي ش��ود. به طور کلي در اثر کمبود اين عنصر، ميوه کاماًل نمي رس��د 
و داراي بافت مرده مي ش��ود. به طور کلي کمبود عناصري چون روي، منگنر و آهن با 
تغيير رنگ در برگ هاي جوان نمايان مي شود و کمبود عناصري چون پتاسيم، منيزيم و 
موليبدن با تغيير رنگ در برگ هاي مس��ن شناخته مي شود. در کمبود ناشي از کلسيم و 
بور بافت هاي در حال رشد ريشه و ساقه بيشتر آسيب مي بينند و ندرتًا عالئم کمبود و 

آسيب ناشي از آن در بافت هاي مسن ديده مي شود.
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در هر صورت به محض مش��اهده عالئم کمبود عناصر غذايي مي توان با توجه به 
باف��ت خاک، مي��زان و نوع کود مصرفي در دفعات قب��ل، برنامه تناوب و حاصلخيزي 
خاک نسبت به کمبود عناصر با استفاده از انواع کودها اقدام کرد. نکته قابل ذکر اينکه؛ 
در مص��رف کودها به خصوص کودهاي ش��يميايي بايس��تي دقت ش��ود، زيرا مصرف 
افراطي کودهاي شيميايي نه تنها باعث ازدياد برخي عناصر در خاک و بر هم خوردن 
تعادل در جذب س��اير عناصر مي شود، بلکه موجب باالرفتن امالح خاک نيز مي گردد. 

که هر کدام از اين ها، تبعات مربوط به خود را خواهند داشت.
2-9- آبياري

آبياري هنري اس��ت که از دير باز وجود داش��ته و از نظر تاريخي مي توان گفت که 
تمدن هاي بشري همواره در پي رشد آبياري به وجود آمده اند. امروزه بيشتر متخصصان 
آبياري معتقدند که اگر روش هاي آبياري درست اجرا شوند، مي توان به پايداري آن ها 
اطمينان داشت و برخي ديگر اعتقاد دارند که اصواًل تمدن متکي به کشت هاي آبي دير 
ي��ا زود محکوم به فنا خواهد بود. اگر چه پرداختن به اين نظريات و تأييد يا رد آن ها 
کار آس��اني نيس��ت، ولي اگر به وضعيت آب و آبياري کش��ور، در گذشته اي نه چندان 
دوره نظري داشته باشيم بسياري از مسائل دستگيرمان خواهد شد. چه اراضي زراعي 
خوبي به خاطر خوب عمل نکردن و روش آبياري نامناس��ب به باتالق و ش��وره زار 
تبديل ش��ده و چه منابع آب با کيفيت بس��يار خوب، امروز به آب هاي ش��ور و داراي 
کيفيت پائين تبديل شده است. همچنين منابع آب در بسياري از مناطق کشور به دليل 
برداش��ت بي رويه از ذخائر آب س��طحي و زيرزميني و روش هاي نامناس��ب آبياري، 

دچار مشکل و بحران شده و به پايداري آن ها در شرايط فعلي نيز اميدي نيست.
به طور کلي اکثر اين مشکالت را مي توان به خاطر عدم شناخت دقيق روابط آب 
و خاک و گياه و اقليم، مس��ائل فرهنگي، روش آبياري به خصوص آبياري س��طحي و 

الگوهاي کشت دانست.

2-9-1- اهداف و تعريف آبياري

آبياري افزودن آب به خاک به صورت مصنوعي و با دخالت انسان است و اهداف 
آن را مي توان به صورت زير خالصه کرد: 



مباني و اصول سبزي کاري براي کشاورزي پايدار
»30«

1- تأمين آب مورد نياز گياه
2- شستشوي امالح از پروفيل خاک يا رفع آلودگي هاي شيميايي خاک

3- آم��اده کردن و نرم کردن خاک براي انجام عمليات صحيح خاک ورزي و تهيه 
بستر بذر.

4- نرم کردن خاک براي جوانه زدن گياه به خصوص در خاک هاي سنگين که سله 
مي بندد.

5- سرد کردن خاک و محيط رشد گياه
6- گ��رم کردن خاک: زماني که احتمال يخبندان وجود دارد، آب با انتقال حرارت 
اعماق خاک به س��طح آن و منطقه توسعه ريشه، باعث جلوگيري از يخبندان و صدمه 

زدن به ريشه مي شود.
7- حل کردن مواد غذايي داخل خاک و انتقال آن به گياه.

اما مهمترين هدف آبياري، تأمين آب مورد نياز گياه است. آب مورد نياز گياه شامل 
دو قسمت عمده است: 

الف( تبخير: آن قسمت از آب آبياري است که هنگام آبياري و پس از اتمام آن از 
سطح آب و خاک تبخير شده و به جو باز مي گردد.

ب( تعريق: 99 درصد از آبي که به داخل گياه نفوذ مي کند از طريق روزنه هاي برگ 
به جو باز مي گردد. اين عمل به نام تعريق مشهور است. الزم به ذکر است يک درصد 

از آب نفوذي به داخل گياه صرف ساختن اندامهاي گياه مي شود.

2-9-2- انواع روش هاي آبياري

 آبياري کرتي )غرقابي(: روش س��اده و رايجي است که حتمًا همه ي شما حداقل 
يک بار آن را از نزديک ديده ايد. در اين روش مزرعه به قطعات منظم تقسيم مي شود 
و در اطراف هر قطعه که به کرت معروف اس��ت ديواره خاکي ايجاد مي شود که به آن 
بن��د کرت مي گويند. اين بند خاکي، کرت ها را از هم جدا مي کند. بايد دقت کرد تا در 
هنگام کرت بندي، ش��يب در تمام جهات تقريبًا صفر باش��د. نوع خاک، مقدار جريان 
آب و عم��ق آبي��اري در تعيين اندازه کرت ها مهم ترين نقش را بر عهده دارد. با توجه 
به موارد مذکور واضح است که وقتي خاک شني باشد آب به سرعت نفوذ کرده و اين 
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بدان معني اس��ت که ابعاد کرت بايد کوچک باشد تا آب سريعًا در سطح کرت توزيع 
ش��ود. برعکس وقتي که خاک رسي و س��نگين است ابعاد کرت بايد بزرگ باشد. زيرا 
آب به کندي داخل خاک نفوذ کرده و توزيع آب در س��طح خاک زمان بيش��تري الزم 
دارد. به همين ترتيب اگر مقدار جريان آب زياد باش��د ابعاد کرت ها را زياد مي گيرند. 
براي ايجاد عمق نفوذ بيش��تر مي توان اندازه کرت ه��ا را افزايش داد. زيرا وقتي ابعاد 
کرت ها بزرگ باش��د زم��ان تماس آب با خ��اک افزايش مي يابد و عمق نفوذ بيش��تر 

مي شود. هر چه ريشه عميق تر باشد عمق نفوذ را بيشتر در نظر مي گيريم.
بر آبياري کرتي ايراداتي وارد است به طوري که:

1- راندمان آبياري در اين روش نس��بت به س��اير روش ها بس��يار کم اس��ت و به 
خصوص در مناطق خش��ک و خاک هاي داراي بافت س��نگين، اس��تفاده از اين روش 
تلفات زياد آب را به همراه خواهد داشت و بخش قابل توجهي از آب از طريق تبخير 

از دسترس گياه خارج مي شود.
2- آبش��ويي و فرسايش خاک سطحي در اين روش بس��يار زياد ديده مي شود. به 
طوري که کمترين شيب کرت به همراه سرعت جريان آب، فرسايش خاک را به دنبال 

مي آورد.
3- گاهي کش��اورزان در آبياري کرتي، کرت اول را پر از آب کرده، س��پس انتهاي 
کرت را س��وراخ مي کنند تا آب به کرت بعدي برود و به همين ترتيبت کرت ها تا آخر 
آبياري مي ش��وند. اين موضوع موجب انتقال عوامل خسارت زا و آفات و بيماري ها و 

بذور و علف هاي هرز از کرتي به کرت ديگر مي شود.
4- آبياري کرتي موضوع سله بندي در خاک هاي رسي را تشديد مي کند. به نحوي 
که آبياري کرتي در اين گونه خاک ها مشکالتي اعم از سله بندي شديد، افزايش تلفات 
آب به دليل شکاف هاي زياد، سرعت کم نفوذ آب، ماندابي شدن زمين و تبخير شديد 

سطحي را به دنبال مي آورد.
5- گياهاني که داراي سيس��تم ريش��ه اي حس��اس به تهويه و زهکش��ي هستند از 

آبياري کرتي آسيب جدي مي بينند.
6- زهکشي خاک در اين روش نامناسب بوده و ماندن آب در خاک به هنگام سرد 

شدن هوا، يخ زدگي ريشه و مرگ گياه را به همراه دارد.
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 آبياري به صورت جوي و پشته )نشتي(

در اي��ن روش زمي��ن به صورت جوي و پش��ته در مي آيد.  ب��ه عبارتي با احداث 
جوي هايي که عمدتًا به ش��کل U يا V هس��تند آب به انتهاي مزرعه انتقال مي يابد. به 
اين ترتيب بخشي از خاک در تماس مستقيم با آب بوده و بخش ديگر خاک نيز بر اثر 
حرکت آب در لوله هاي موئينه خاک مرطوب مي ش��ود. آبياري نشتي نسبت به آبياري 

غرقابي داراي محاسني است که ذياًل به آن ها اشاره مي کنيم:
1- تهويه و زهکش��ي در اين روش به خوبي صورت مي گيرد. زيرا پس از آبياري، 
آب اضاف��ي خاک به داخل جوي تخليه ش��ده و ريش��ه گياه در حال��ت غرقابي قرار 

نمي گيرد.
2- آب به صورت نشتي در اختيار ريشه گياه قرار مي گيرد.

3- به خصوص در مورد گياهاني که ريش��ه هايش��ان حس��اس به زهکشي است، 
اين روش را توصيه مي کنيم. براي روش��ن شدن مطلب مي توان گفت سبزي هايي مثل 
چغندر، ش��لغم، پياز و ساير محصوالتي که ريشه غده اي دارند بايستي در خاک هايي 

کشت شوند که به نحو مطلوب زهکشي داشته باشند.
 پوس��يدگي و يخ زدگي ريش��ه )در مواقعي که هوا س��رد مي ش��ود( از مهم ترين 

پيامدهاي زهکشي نامناسب خاک است.
4- براي کاش��ت گياهاني مانن��د هندوانه، طالبي و... ک��ه داراي تاله هاي رونده و 
ميوه هاي بزرگ هس��تند، بهتر اس��ت از روش آبياري نشتي استفاده شود . زيرا در اين 
روش رطوبت فقط به ريشه گياه مي رسد و ساير قسمت هاي گياه به خصوص ميوه در 
تماس با خاک مرطوب نيست، که اين موضوع مانع از پوسيدگي ميوه مي شود. بديهي 
است اگر اين گونه گياهان به روش غرقابي آبياري شوند احتمال پوسيدگي ميوه در اثر 

تماس با رطوبت بسيار باالست.

آبياري قطره اي

در اين روش آب به وس��يله پمپ تحت فش��ار قرار گرفته و به صورت قطره بسته 
به نياز گياه در اختيار گياه قرار مي گيرد. در اين روش آب به وس��يله فشاري که توسط 
پمپ به وجود مي آيد وارد لوله هاي اصلي و فرعي شده و با استفاده از قطره چکان ها 
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به صورت قطره در پاي درخت يا بوته مي چکد و آب مورد نياز گياه را تأمين مي کند. 
براي جلوگيري از ورود اجس��ام به داخل لوله ه��ا، ابتدا آب از صافي هاي مخصوص 
گذشته و سپس وارد لوله ها مي شود. در صورتي که نياز به دادن سموم و عناصر غذايي 

باشد، مي توان اين مواد را به آب اضافه نموده و در اختيار گياه قرار داد.
با انجام آزمايش هاي گوناگون مقدار آب مورد نياز هر گياه قباًل تعيين ش��ده است 
و با قرار دادن تعداد معيني قطره چکان در اطراف هر گياه، مقدار آب مورد نياز آن در 
اختيارش قرار مي گيرد. اين روش به خصوص در مناطق خشک که تبخير سطحي قابل 
توجه اس��ت، بازدهي بسيار بااليي دارد و مي توان از آن براي آبياري باغ هاي مختلف 
و بس��ياري از گياهان جاليزي در خاک هاي مختلف با زمين هاي داراي پستي و بلندي 

استفاده کرد.
تجهيزات آبياري قطره اي از سه قسمت اصلي تشکيل شده است که عبارتند از:

الف( قسمت تأمين کننده فشار و کنترل مرکزي
ب( لوله ها )لوله هاي انتقال آب و لوله هاي داخل مزرعه(

ج( قطره چکان ها
آب به وس��يله پمپ تحت فش��ار قرار گرفته و به داخل لوله ها هدايت مي ش��ود و 
سپس به وسيله قطره چکان ها به صورت قطره  هاي پشت سر هم در اختيار گياه قرار 

مي گيرد.

آبياري باراني

يکي ديگر از روش هاي آبياري تحت فش��ار اس��ت و تفاوت آن با آبياري قطره اي 
اين است که به جاي قطره چکان از وسيله اي به نام آب فشان استفاده مي شود، که آب 
را به شکل هاي مختلف پخش مي کند. اگر آب به صورت مه پخش شود به آن مه پاش 

و اگر به صورت رشته هاي نازک پخش شود به آن ميکروجت مي گويند.
نکته بس��يار مهم در استفاده از اين روش آنست که از مه پاش و ميکروجت براي 

آبياري گياهاني که به بيماري قارچي حساس هستند نبايد استفاده کرد.

 محاسن استفاده از آبياري تحت فشار

ب��ه دليل کم بودن هزينه هاي کارگري آبياري مي توان با کمک دس��تگاه برنامه ريز، 
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آبياري تمام قطعات را به صورت اتوماتيک انجام داد. الزم به ذکر است در اين روش 
براي آبياري 30 هکتار زمين فقط يک کارگر مورد نياز مي باشد.

2- جلوگيري از ورود عوامل خسارت زا )آفات، بيماري و بذور و علف هاي هرز( 
از مناطق ديگر به باغ يا مزرعه به وسيله آب.

3- ک��ود و م��واد ش��يميايي )مثل قارچ ک��ش، نماتدکش، علف ک��ش، آفت کش و 
هورمون هاي رش��د( را مي توان به وسيله مخزن کود در اختيار گياه قرار داده و به اين 

ترتيب هزينه ها را کاهش داد.
4- در اين روش آب هميش��ه در دس��ترس گياه است. گياه دچار استرس ناشي از 

خشکي نمي شود و ريشه يکنواختي دارد. 
5- راندمان آبياري بسيار مطلوب بوده و تلفات آب بسيار کاهش مي يابد.

6- به علت صرفه جويي در مقدار مصرف آب، س��طح بيش��تري را مي توان به زير 
کشت برد.

7- به علت خودکار بودن دس��تگاه، از تمام ساعات شبانه روز مي توان براي انجام 
آبياري استفاده نمود.

معايب آبياري تحت فشار:

1- اين روش نياز به سرمايه گذاري اوليه دارد.
2- براي انتقال آب به داخل لوله ها و ايجاد فشار، به برق يا گازوئيل نيازمنديم.

3- اگر اس��تفاده از آب به صورت حقابه باش��د بايد اس��تخري ب��راي ذخيره آب 
احداث کرد.

از دو روش ذکر ش��ده در آبياري تحت فشار )قطره اي و باراني( روش قطره اي را 
به داليل زير بيشتر توصيه مي کنيم.

1- در روش قطره اي همه قسمت هاي مزرعه خيس نمي شود و فقط اطراف ريشه 
گياه آبياري مي ش��ود. به همين دليل اواًل علف هرز کمتري در زمين رش��د مي کند، ثانيًا 

انجام عمليات هرس، وجين، سمپاشي و برداشت محصول راحت تر است.
2- آب مستقيمًا در دسترس ريشه گياه قرار گرفته و به تبع آن تبخير بسيار کاهش مي يابد.

3- قسمت هاي فوقاني گياه مرطوب نمي شود و اين موضوع بيماري هاي قارچي را 
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کاهش مي دهد. الزم به ذکر اس��ت آبياري باراني به علت مرطوب کردن محيط و گياه، 
توسعه امراض قارچي را به همراه دارد.

در نهايت خاطر نش��ان مي ش��ود قبل از نصب و اس��تفاده از روش آبياري تحت 
فش��ار، بهتر است اطالعات و آموزش هاي الزم را کاماًل کسب کنيد. همچنين با توجه 
به اينکه دولت از طرح هاي آبياري تحت فشار استقبال مي کند و تسهيالت الزم را در 
اختيار متقاضيان طرح هاي آبياري تحت فش��ار قرار مي دهد، مي توانيد جهت دريافت 
اطالعات بيشتر و برخورداري از حمايت مالي دولت به مديريت خاک و آب سازمان  

جهاد کشاورزي مراجعه کنيد.

2-10- واکاري، تنک کردن و سله شکني
واکاري عبارتست از کاشت مجدد گياه در حفره هايي که به داليلي نظير ناتواني بذر 
در رويش کامل، حمله آفات و بيماري ها به گياهچه جوان و حذف آن و... فاقد گياه سبز 
هس��تند. اين عمل بالفاصله پس از سبز ش��دن گياهان انجام مي گيرد. به طوري که 2-3 
هفته بعد از کاشت بايستي به مزرعه سرکشي کرد و در صورت لزوم، نسبت به جايگزين 
کردن بذور و يا نشاءهاي جديد اقدام نمود. از طرفي تنک کردن به معناي کاهش تعداد 
بوته ها در واحد سطح است. اکثر بذور ريز دانه در هنگام کاشت بيشتر از مقدار الزم در 
داخل رديف ها قرار مي گيرند. اين گياهان يک ماه پس از سبز شدن بايستي تنک شوند. 
به عالوه تنک کردن گياهاني که ريش��ه غده اي دارند از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
اين گياهان بايد به نحوي تنک شوند که غده ها براي رشد مشکلي نداشته باشند. بديهي 
است در مورد غده هاي کوچک مانند تربچه، فاصله بوته ها را کمتر و در مورد غده هايي 

مانند چغندر فاصله بوته ها را بيشتر در نظر مي گيرند.
س��له شکني يکي ديگر از کارهايي اس��ت که جهت داشت گياهان انجام مي شود. 
سله ش��نکي گاهي به وسيله کولتيواتورزن و گاهي به وسيله وسايلي مانند داس انجام 
مي ش��ود. به طوري که اگر ريش��ه گياه خيلي سطحي باش��د. وجين علف هاي هرز به 
وسيله داس و خراش سطحي خاک مي تواند نياز گياه را به سله شکني جوابگو باشد. 
سله شکني در مورد گياهاني که سيستم ريشه اي غده اي گسترده اي دارند، بيشتر اهميت 
دارد. ريش��ه اين گياهان اگر از تهويه و زهکش��ي مناسبي برخوردار نباشد از کميت و 
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کيفيت مناسبي برخوردار نخواهند بود.

2-11- آشنايي با عوامل خسارت زا

2-11-1- علف هاي هرز:

 به آن دس��ته ازگياهان اطالق مي ش��ود که به صورت خودرو در مزارع و زمين ها 
مي رويند و به دليل استفاده از مواد غذايي خاک، پيچيدن به دور گياه و ... گياه را دچار 

مشکل مي کنند.
علف هاي هرز از نظر شکل ظاهري به دو دسته تقسيم مي شوند.

علف هاي هرز باريک برگ: گياهان هرزي که داراي برگ هاي باريک با رگبرگ هاي 
موازي بوده و تعداد اجزاء گل در آن ها سه يا مضربي از سه است. از اين گروه مي توان 

به يوالف وحشي، اويار سالم و مرغ اشاره کرد که تک لپه اي هستند.
علف ه��اي هرز پهن ب��رگ: علف هاي هرزي که داراي ب��رگ هايي با رگبرگ هاي 
منش��عب هستند و تعداد اجزاء گل در آن ها 4، 5 يا مضربي از اين اعداد است. جوانه 
زدن در اي��ن دس��ته از علفها با دو لپه آغاز مي ش��ود. از اين گ��روه تاج خروس، ترب 

وحشي و سلمک را مي توان نام برد.
همچنين علف هاي هرز را مي توان از نظر طول دوره زندگي به سه گروه تقسيم کرد:

علف هاي هرز يکساله: به گياهاني گفته مي شود که کليه فرايندهاي زندگي آن ها در 
يک س��ال و يا کمتر از آن طي مي ش��ود. علف هاي هرز يک ساله دوره رشد خود را با 
بذر آغاز کرده و در طول يک سال با تشکيل بذر به زندگي خود خاتمه مي دهند. براي 

از بين بردن اين نوع علف ها قبل از توليد بذر بايد اقدام کرد.
علف هاي هرز دو س��اله: گياهان هرزي هستند که دوره زندگي خود را در دو سال 
طي مي کنند. در سال اول رشد رويشي خود را کامل کرده و با اندوخته غذايي در سال 

دوم توليد بذر کرده و سپس به حيات خود خاتمه مي دهند.
علف  هاي هرز چند ساله: گياهاني که ساليان متمادي در زمين وجود دارند و آن ها 
را مي توان به دسته هاي کوچک تري چون چند ساله هاي ساده، چند ساله خزنده، چند 

ساله هاي غده دار و پياز دار تقسيم کرد.
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 نح��وه تکثير علف هاي هرز: علف هاي هرز هم مانند س��اير نباتات زراعي به دو 
روش کلي تکثير مي شوند: 

الف( تکثير جنسي: روشي که در نتيجه تالقي گرده گياه نر و مادگي گياه ماده منجر 
به توليد بذر شود و ادامه زندگي گياه هرز را تضمين کند روش جنسي ناميده مي شود. 

علف هاي هرز يک ساله به اين روش تکثير مي شوند.
ب( تکثير غير جنس��ي: در اين روش ازدياد گياهان هرز بدون دخالت اندام نر و 
ماده گياه انجام مي گيرد و از انواع آن مي توان به تکثير بوسيله ريزوم، غده، پياز، ريشه 
خزنده و استولون )استولون ساقه خزنده اي است که در اثر تماس با خاک ريشه توليد 

کرده و گياه جديدي به وجود مي آورد( اشاره کرد.

2-11-2- آفات و بيماري ها

تغذيه حش��رات )الرو، شفيره، حشره بالغ(، کرم ها، جوندگان، حلزون ها و... 
از هر يک از قسمت هاي گياه که بر حسب شدت آلودگي منجر به اختالل موقت 
يا کامل فعاليت هاي حياتي گياه ش��ود آفت ناميده مي ش��ود و بيماري ناش��ي از 
ورود ميکروب ه��ا، ويروس ه��ا و باکتري ها به داخل گياه اس��ت که در نتيجه آن 

بعضي فعاليت هاي گياه مختل شده و گاهي به مرگ گياه مي انجامد.

2-11-3- روش هاي متداول کنترل عوامل خسـارت زا )آفت، بيماري، علف هرز( در 
کشاورزي: 

امروزه انتخاب روش مبارزه از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت. لذا جهت کنترل 
علف هاي هرز روش هاي متداول زير توصيه مي شود: 

مبارزه مکانيکي: کليه روش هاي چيدن و از بين بردن بوته هاي علف هرز )دستي 
و ماش��يني(، غرقاب کردن در زمستان و س��وزاندن علف هاي هرز توسط شعله افکن، 

مبارزه مکانيکي نام دارد.
مبارزه زراعي: عمليات ش��خم، آيش گذاشتن و رعايت تناوب مي تواند در کنترل 
آف��ات و بيماري ه��ا و علف ه��اي هرز به ما کم��ک کند. اي��ن روش را مبارزه زراعي 

مي گويند.
مبارزه اکولوژيک: اکو به معناي خانه و لوژيک به معناي مطالعه و بررس��ي است. 
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يک��ي از اصولي تري��ن راه هاي مبارزه، ب��ي ثبات کردن محيط و مح��ل زندگي آفت، 
بيماري و علف هرز اس��ت. براي مثال اويارسالم علف هرز رطوبت پسندي است که 
شخم و تهويه به موقع و مناسب در مزرعه مي تواند باعث نامساعد شدن محيط زندگي 

و کاهش جمعيت آن شود.
مب��ارزه بيولوژيک:  علف هاي هرز، آفات و بيماري ها هم مانند س��اير موجودات 
داراي دشمنان طبيعي هستند که اين دشمنان باعث نابودي و يا حداقل کاهش جمعيت 
آن ها مي ش��وند. براي مثال کرمي که از راه تاج انار وارد انار ش��ده و پوس��يدگي انار 
را موجب مي ش��ود، به وس��يله نوعي زنبور قابل کنترل اس��ت. تا قبل اين، کنترل آفت 
بوسيله سمپاشي صورت مي گرفت، ولي هم اکنون اداره اصالح نباتات تخم اين زنبور 
را در شرايط آزمايشگاهي بر روي کاغذ کالک پوستي توليد مي کند. سپس در قطعات 
کوچک در اختيار کش��اورزان قرار مي دهد. کشاورزان ارديبهشت ماه و دو روز بعد از 
آبياري اين کاغذها را به ش��اخه درختان آويزان مي کنن��د. رطوبتي که از زمين آبياري 
ش��ده بر مي خيزد، باعث بيرون آمدن زنبور از تخم شده و زنبورها کرم آفت را از بين 
مي برند. ذکر اين نکته ضروري اس��ت که در چنين مبارزه اي نمي توان کليه موجودات 
زي��ان آور را از صحنه رقابت حذف کرد. زي��را در طبيعت تنازع بقا وجود دارد و هر 
موج��ودي در معرض بهره برداري موجود ديگر اس��ت. به عبارت��ي از بين بردن يک 
موجود، جمعيت گروه ديگري از موجودات را که اين موجود از طريق تغذيه، جمعيت 
ش��ان را کنترل مي کرده، افزايش مي دهد. افزايش جمعيت گونه مزبور خود نوعي آفت 

محسوب مي شود.
مبارزه اکولوژيک و بيولوژيک به دليل نداش��تن اثرات مخرب زيس��ت محيطي از 

بهترين روش هاي مبارزه محسوب مي شوند. 
مبارزه ش��يميايي: آخرين روش کنترل عوامل خس��ارت زا اس��ت. مبارزه شيمايي 
هزينه کمتر و نيروي کار کمتري نسبت به ساير روش ها مي طلبد. هزينه روش شيميايي 
يک چهارم س��اير روش هاست. به همين دليل با اس��تقبال خوبي از طرف کشاورزان 
همراه مي باشد. الزم به ذکر است مبارزه شيميايي و استفاده از سموم، عوامل خسارت زا 
را کنترل مي کند، ولي اثرات س��وء زيس��ت محيطي آن ها مدت هاي مديدي در طبيعت 
وجود داش��ته و بر روي آب، خاک، هوا، گياه، حيوان و انس��ان اثرات س��وئي بر جاي 



مباني و اصول سبزي کاري براي کشاورزي پايدار
»39«

مي گذارد.
مبارزه تلفيقي: در اين روش براي کنترل عامل خسارت زا چندين روش مبارزه با 

يکديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. 
موارد زير به عنوان روش کنترل عمومي پيشنهاد مي گردد:

- استفاده از بذر مناسب: بذر عاري از پاتوژنها و عوامل بيماري زا، بذور ضدعفوني 
شده با درصد خلوص و قوه ناميه باال.

- انتخاب مناس��ب محصول از لحاظ شرايط اقليمي و آب و هوايي، شرايط خاک 
و ساير شرايط منطقه.

- اس��تفاده از قطعات زمين حاصلخيز و اس��تاندارد و س��الم و ع��اري از آفت و 
بيماري.

- منه��دم کردن بقاياي گياهان يک س��اله، از بين بردن علف ه��اي هرز و هر گونه 
پوشش سطح مزرعه به منظور جلوگيري از زمستان گذراني آفات.

- اس��تفاده از تاريخ کشت توصيه شده به منظور رشد مطلوب محصول و توانايي 
گياه به رقابت با علف هاي هرز.

- کنت��رل علف هاي هرز و رعاي��ت تناوب زراعي به منظور به حداقل رس��انيدن 
خسارت ناشي از عوامل خسارت زا.

در پايان با توجه به اينکه هميش��ه پيش��گيري بهتر از درمان است، بر لزوم رعايت 
موازين بهداشتي در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت تأکيد مي گردد.

2-11-4- آشنايي با انواع سموم کشاورزي

- س��م يا زهر عبارتست از موادي که داراي منشأ گياهي، حيواني و معدني بوده و 
از راه هاي مختلف باعث اختالل و يا توقف فعل و انفعاالت حياتي موجودات ش��ود. 
معمواًل سم به ماده اي گفته مي شود که مقدار ناچيز آن باعث مسموميت شديد و حتي 

منجر به مرگ جاندار مي شود.
- دوره کارنس: مدت زماني که طول مي کشد تا اثر سم در گياه از بين برود يا سم 

به مواد بي اثر تجزيه شود.
- LD50 يا دوز کش��نده س��م عبارت اس��ت از مقداري از س��م که روي دس��ته يا 
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اجتماعي از حيوانات آزمايشگاهي اثر گذاشته و 50 درصد آن ها را از بين مي برد.
س��موم مورد اس��تفاده در کشاورزي را بر حسب ش��کل مصرف، طرز تأثير، ميزان 

نفوذ در گياه و غيره تقسيم بندي مي کنند.

 انواع سم بر اساس شکل مصرف:

الف( گردي: س��مومي که حالت پودري دارند و ممکن است به صورت تعليق در 
آب يا محلول در آب مصرف شوند. 

ب( محلول: اين س��موم به صورت مايع غليظ وجود دارند و مي توانند به صورت 
محلول در آب، معلق در آب و يا به صورت امولس��يون در حالل هاي روغني مصرف 

شوند.
ج( تصعيدي: س��مومي هستند که در مجاورت هوا به صورت گاز در مي آيند. اين 
س��موم به صورت قرص يا خمير يا مايع تحت فش��ار به بازار عرضه مي ش��وند. متيل 
برومايد که به صورت مايع تحت فش��ار داخل کپسول به بازار عرضه مي شود و جهت 

ضد عفوني کردن خاک به کار مي رود نوعي از اين سموم است.
د( گرانولي )دانه اي(: اين سموم به صورت دانه هاي ريز با قطر حدود يک ميلي متر 
س��اخته مي شوند . در س��طح اين دانه ها ماده اي مانند رس چسبنده است. اين ماده در 
مجاورت رطوبت، آب جذب کرده، متورم ش��ده و پس از گذشت چند ساعت ترکيده 

و ماده سمي را به اطراف پخش مي کند مثل گرانول ديازنيون )يا ديازنيون گرانولي(.
ه�( طعمه مس��موم: اين نوع س��م از اختالط مواد غذايي با س��موم تهيه مي شود. 
براي هر نوع آفتي از طعمه مسموم خاصي استفاده مي شود. بطور مثال براي مبارزه با 

حلزون و آبدزدک از طعمه مسموم سم و سبوس گندم استفاده مي گردد.

انواع سم بر اساس طرز تأثير:

الف( تماس��ي: اين س��موم بر اثر تماس با س��طح خارجي بدن حشرات آن ها را 
مسموم کرده و از بين مي برند مثل سموم فسفره. 

ب( گوارش��ي: اين س��موم از راه دستگاه گوارش وارد بدن حشره شده و آن را از 
بين مي برد و بروي حشراتي مانند ملخ، آب دزدک و از اين قبيل که از قطعات دهاني 

استفاده مي کنند کاربرد دارد.
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ج( تدخيني: س��مومي هس��تند که به س��هولت در مجاورت هوا به صورت گاز در 
مي آيند و از راه دستگاه تنفس وارد بدن مي شوند. فسفيد آلومينيم يا فستوکسين از اين 

دسته سموم مي باشد که در مبارزه با آفات انباري استفاده مي گردد.

انواع سم بر اساس ميزان نفوذ

الف( سموم سطحي: اين نوع سم فقط در سطح اندام گياه پخش مي شود و به هيچ 
وجه در گياه نفوذ نمي کند.

ب( س��موم نفوذي: اين نوع س��م در باف��ت گياه نفوذ مي کند، ول��ي وارد آوندها 
نمي شود مثل ديازنيون.

ج( سموم سيستميک: سمومي که بعد از پاشيده شدن وارد شيره پرورده گياه شده 
و به ساير قسمت هاي گياه مي روند مثل متاسيس توکس.

انواع سم بر اساس نوع آفت و عوامل بيماري زا: 

ج( موش کش  ب( نماتودکش   الف( حشره کش 
ز( علف کش ه� (نرم تن کش    د( قارچ کش  

علف کش ها ممکن است به طور عام هر نوع گياهي را از بين ببرند )علف کشهاي 
عمومي( و يا ممکن اس��ت عل��ف يا گياه خاصي را به ط��ور اختصاصي از بين ببرند 

)علف کشهاي اختصاصي(.
رانداپ و گراماکسون از جمله علف کشهای عمومی وترفالن و تو فور دی در دسته 

علف کشهای اختصاصی قرار دارند.
به طور کلي اگر در مبارزه با عوامل خسارت زا به روش هاي مختلف متوسل شديد 
و راهي جز اس��تفاده از روش شيميايي نماند، با رعايت احتياط هاي الزم و با استفاده 
از يک س��مپاش مناس��ب اقدام به سمپاش��ي مزرعه کنيد. سمپاشي با توجه به وسعت 
مزرعه مي تواند دس��تي، موتوري يا چرخ دار باشد. قبل از هر اقدامي، با توجه به نوع 
آفت و با راهنمايي کارشناسان مربوطه اقدام به تهيه سم مناسب نموده، سپس ابتدا بر 
چسب روي سم را به دقت بخوانيد. اگر سم بايد در آب حل شود براي مخلوط نمودن 

هميشه از يک ميله چوبي استفاده کنيد.
در هنگام سمپاش��ي از لباس مخصوص، چکمه و ماس��ک استفاده نموده و بعد از 
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آن لباس ها را کاماًل بشوييد.
سمپاشي در مواقع صبح و عصر، زماني که دماي هواي مناسب و وزش باد وجود 
ندارد انجام مي ش��ود. در صورت وزش باد، قبل از ش��روع کار جهت باد را مشخص 
نموده و طوري سمپاش��ي کنيد که جريان باد مواد س��مي را از شما دور کند )پشت به 

جريان باد سمپاشي کنيد(.
از سمپاشي در روزهاي باراني و ابري، مواقعي که جمعيت زنبورهاي گرده افشان 

زياد است و در هنگام وزيدن باد خودداري کنيد.
از استفاده بيش از حد سموم بپرهيزيد زيرا سموم داراي عوارض و اثرات نامطلوب 
فراوان بر انس��ان و محيط هس��تند. به طوري که موجب تغييرات ژنتيکي، کاهش ديد 
چشم، اثر نامطلوب روي کبد و سلول هاي بدن، کاهش مقاومت بدن به بيماري ها و... 
در انس��ان ش��ده، به عالوه آلودگي هوا، آب، خاک و محيط زيست را باعث مي شوند. 
نکته قابل تأمل اينکه در اثر اس��تفاده مکرر از س��موم، آفات و بيماري ها نيز مقاوم تر 
ش��ده و سموم بر روي آن ها، کارايي الزم و اوليه را ندارد. عالوه بر آن ضرورت دارد 

برداشت محصول را تا اتمام دوره کاهش سموم به تعويق بيندازيد.

2-12- برداشت:
زمان برداش��ت بس��ته به نوع محصول متفاوت است. در اين رابطه توجه به موارد 

ذيل ضروري است:
چيدن س��بزي هاي برگي زماني انجام مي ش��ود که هنوز تازه و ترد هستند و از نظر 

ارزش غذايي، عطر، طعم و کيفيت در بهترين حالت هستند. 
س��بزي هاي ريشه اي زماني برداشت مي ش��وند که دوره رشدشان کامل شده، ولي 
خير در برداشت موجب پوک شدن، خشن شدن و درشت  هنوز جوان و ترد هستند. تأ

شدن بيش از حد آنجها خواهد شد.
س��بزي هاي ميوه دار در صورتي که به منظور مصرف ميوه برداشت مي شوند )نظير 
لوبيا س��بز(، بايد زماني برداشت شوند که به اندازه مناسب رسيده، ولي هنوز جوان و 
ترد هس��تند و اگر به منظور مصرف دانه برداشت مي ش��وند )نظير لوبيا قرمز(، بايد تا 
پايان دوره رشد صبر کرد و در موقعي که شاخ و برگ گياه به زردي گراييد و غالف ها 
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نيمه خشک شدند مي توان در زمينه برداشت محصول اقدام کرد.
کدو تنبل، فلفل، کدو، پياز، گوجه فرنگي و طالبي را مي توان هم به صورت رسيده 

و هم به صورت نارس برداشت کرد.
روش برداشت و انتقال به بازار برحسب نوع محصول و سطح زير کشت متفاوت 
است. در هر صورت بايستي توجه کرد که محصول از زمان برداشت تا انتقال به بازار 
زخمي نشده و آسيب )مکانيکي( نبيند. عالوه بر آن به منظور حفظ طراوت و تازگي، 
از جريان هوا و باد مصون باش��د. رعايت موارد ياد ش��ده باعث مي ش��ود تا محصول 

مدت زمان بيشتري شادابي خود را حفظ نمايد.
درجه بندي و بسته بندي محصول قبل از انتقال به بازار از اهميت ويژه اي برخوردار 
است. اگر برداشت و درجه بندي همزمان صورت گيرند، مشکالت کمتري در حمل و 

انبارداري  پيش خواهد آمد.
درجه بندي بس��ته به نوع محصول و امکانات موجود به وس��يله دس��ت يا ماشين 
انجام مي شود. در گذشته براي بسته بندي از جعبه هاي چوبي استفاده مي کردند. اگرچه 
اي��ن روش هنوز در بس��ياري از نقاط ايران رايج اس��ت، ولي ب��راي حمل تجاري و 
مس��افت هاي طوالني مناسب نيس��ت. بهترين روش اس��تفاده از جعبه هاي پالستيکي 
است که قابل شستشو و ضد عفوني کردن باشد. گاهي بر روي جعبه ها برچسب هايي 

زده و مشخصات ميوه با آدرس توليد کننده بر روي آن ها درج مي شود.
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فصل سوم

آشنايي با مشخصات گياه شناسي، 
نيازها و آفات و بيماري هاي برخي 

سبزي ها
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Tomato 3-1- گوجه فرنگي
Solanaceae
Lycopersiscom esculentum 

مش��خصات گياه شناسي: گياهي است يک س��اله و بومي آمريکا، با ساقه ضخيم، 
نيمه چوبي، کرک دار و شاخه شاخه. برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي بريده بريده و 
چروک دار و رنگ س��بز مايل به خاکس��تري، گل ها به رنگ زرد هستند که بعدًا به ميوه 

قرمز گوشتي تبديل مي شوند.
بوته گوجه فرنگي به س��رما و يخبندان حساس است. به همين دليل تا مواقعي که 
خطر سرما و يخبندان در منطقه وجود دارد آن را در زير پالستيک نگهداري مي کنند.

نيازها: گوجه فرنگي طالب هواي گرم است و از سرما آسيب مي بيند. خاک لومي 
شني که حاوي مقادير کافي از مواد آلي پوسيده باشد براي کشت مناسب است. براي 
هر صد متر مربع 20 کيلو کود حيواني، 2 کيلو کود نيترات، 3 کيلو کود فسفات، 1 کيلو 
کود پتاس کفايت مي کند. بهتر اس��ت کود حيواني را در فصل پائيز به همراه ش��خم با 
خاک مخلوط کرد که تا فصل بهار برس��د. کودهاي فس��فاته و پتاسه را هم کمي قبل از 
کاشت به خاک اضافه مي کنند. ولي از آنجا که تجزيه کود حيواني تا حدي ازت خاک 
را تأمين مي کند، کود ازته را پس از کاشت و زماني که گياه به مرحله گل دهي مي رسد 

به صورت سرک به خاک اضافه مي کنند.

طريقه کاشت، داشت  و برداشت: 

بذر گوجه در اواخر اس��فند ماه در داخل شاس��ي که حداق��ل دماي آن  18 درجه 
س��انتيگراد است کاشته مي شود. عمق کاش��ت بذر طبق معمول چهار برابر قطر بذر و 
حدود 1-0/5 سانتيمتر در نظر گرفته مي شود. 10 سانتيمتر خاک رويي بايد حاوي مواد 
آلي پوس��يده باشد. بس��ته به دماي منطقه، يک هفته طول مي کشد تا بذرها سبز شوند. 
بعد از آن که بوته ها پنج برگه شدند، آن ها را به بستر اصلي انتقال مي دهند. براي انتقال 
نش��اءها ابتدا بايس��تي بستر اوليه به خوبي آبياري ش��ود تا موقع بيرون آوردن بوته ها، 

ريشه ها چندان آسيبي نبينند.
بس��تر اصلي را بهتر اس��ت به صورت جوي و پشته در آورده و پس از اينکه محل 
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داغاب مش��خص شد در محل داغاب حفره اي ايجاد کرده و دو نشاء گوجه فرنگي را 
در آن قرار داد. پس از آن روي بوته ها را با علف خش��ک پوش��انيد. اين عمل به ويژه 
در مناطق گرم و خشک احتمال از بين رفتن بوته را در اثر شدت گرما کاهش مي دهد.

بعد از گذش��ت يک هفته بوته ها را به طرف پش��ته هدايت کرده و پشت بوته ها را 
خاک مي دهند. ميوه گوجه نبايد در تماس با خاک مرطوب باشد. براي  همين مي توان 
در کنار بوته و بفاصله cm10 آن، چوبي به ارتفاع 150 سانتيمتر قرار داد. 30 سانتيمتر 
اين قيم در داخل خاک و ما بقي بيرون خاک قرار دارد. س��پس با اس��تفاده از يک نخ 
بوت��ه را ب��ه آن تکيه مي دهند. به اين صورت که نخ را به دور قيم گره زده، بعد بوته را 
با يک گره آزاد به قيم وصل مي کنند. براي اينکه بوته گوجه پا بلندتر ش��ود شاخه هاي 

پائيني را قطع مي کنند.
هر بوته گوجه فرنگي به طور متوسط 3 تا 4 کيلوگرم ميوه مي دهد.

آبياري به طور متوسط 6 روز يک  بار صورت مي گيرد. در طول دوره رشد و بهره 
برداري عمليات آبياري، وجين و سله شکني بايستي به دقت انجام شود.

تحقيقات انجام شده بر روي بوته گوجه فرنگي نتايج زير را در بر داشته است: 
1- ميزان گوگرد موجود در بوته گوجه، نشان دهنده احتياج گياه به اين ماده غذايي است.

2- تن��اوب با بقوالت به نحو مؤثري عملکرد زمين را براي کش��ت گوجه افزايش 
مي دهد.

3- آهک دادن به خاک ندرتًا مفيد است.
4- رشد سريع اوليه، اساسي و ضروري است، پس خاک بايد غني از ازت باشد.

5- زمين بايستي حاوي مواد آلي پوسيده باشد. مواد آلي تازه براي نشاء ها و ريشه 
آن ها ايجاد مزاحمت مي کند.

6- کود سوپر فسفات باعث پيش رسي و افزايش عملکرد مي شود.
به عنوان يک قاعده ي مهم در سبزي کاري مي توان گفت جايي که الزم است ازت، 
فس��فر و پتاس به خاک اضافه شود، بايس��تي يک کود کامل که قسمتي از ازت و تمام 
فس��فر و پتاس و مواد مورد نياز خاک را تأمين کند قبل از کش��ت به زمين اضافه شود 
و در صورت مش��اهده عالئم کمبود ازت و يا تشکيل اولين گل و ميوه، کود ازته را به 

صورت سرک به خاک اضافه کرد.
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آفات و بيماري ها: 
بس��ياري از آفات و بيماري هاي س��بزي ها مش��ترکند. در اين ج��ا برخي آفات و 
بيماري ه��اي گوجه فرنگي را ش��رح مي دهيم. ب��ه محض برخورد ب��ا چنين عالئمي 

مي توانيد به منظور کنترل آفت يا بيماري از روش هاي پيشنهادي ذيل استفاده کنيد.

آفات: 

ش��ته ها: حشرات ريزي به رنگ سبز، زرد يا س��ياه هستند. اين حشرات با تغذيه 
ش��يره گياه، باعث ضعف گياه، پيچيدگي برگ ها و کاهش توليد مي ش��وند. اين آفت در 
پش��ت برگ ها مستقر شده و بر اثر فعاليت شيره توليد مي کند. از طرفي يکي از ناقلين 
عمده ويروس ها همين ش��ته ها هس��تند که بيماري ها را از بوته اي به بوته ديگر منتقل 
مي کنند. کفشدوزک هفت نقطه اي که به وفور در طبيعت يافت مي شود، دشمن طبيعي 
ش��ته است. هر کفشدوزک مي تواند 400 ش��ته در روز شکار کند. سم متاسيس توکس 

نيز مي تواند در مبارزه شيميايي با شته مورد استفاده قرار مي گيرد.
مينوز: آفت به صورت مگس��ي اس��ت که تخم خود را در کنار رگبرگ ها ي س��طح 
زيرين برگ قرار مي دهد. الروها پس از بيرون آمدن از تخم وارد اليه مياني برگ شده 
و پ��س از تغذيه، آن برگ را به صورت راه راه و يا توري در مي آورند. براي مبارزه با 

مينوز از سم دانيتول استفاده مي شود.
تريپس: آفتي است که در شرايط آب و هوايي مناسب )اواسط تا اواخر بهار( روي 
برگ ه��اي پياز و بعض��ي از گياهان مثل توتون، گوجه فرنگي، کلم، چعندرقند، س��يب 
زميني و خيار فعاليت مي کند. روش مبارزه اس��تفاده از ديازينون است. معدوم نمودن 
انواع علف هاي هرز و بقاياي گياهي اطراف مزرعه در جلوگيري از طغيان مجدد آفت 

بسيار مؤثر است.
ش��ب پره زمس��تاني: اين آفت پروانه اي اس��ت که روي هر بال آن سه لکه وجود 
دارد. الرو پروانه در ابتدا به رنگ زرد روش��ن و س��پس به رنگ خاکستري است و در 
پشت الرو يک نوار عرضي قهوه اي با رنگ روشن است. الور حشره در اوايل بهار به 
ريشه و طوقه گياه حمله مي کند و سپس موجب قطع بوته هاي جوان و ايجاد خسارت 
مي ش��ود. براي مبارزه با اين آفت به دليل وجود الرو در اطراف طوقه گياه مي توان از 
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طعمه مسموم در اين نواحي استفاده کرد.
کرم غوزه پنبه: الرو اين حشره با خوردن قسمت هاي مختلف گياه آن ها را بد شکل 
کرده و بر روي ميوه نيز اثر مي گذارد و آن را سوراخ مي کند و از محتويات ميوه مصرف 
مي کند. براي مبارزه عالوه بر اس��تفاده از س��م مي توان پس از برداشت پاياني محصول، 
زمين را شخم زد تا از زمستان گذراني آفت جلوگيري شود. همچنين بخشي از آن ها در 

اثر آبشويي طوالني مدت بستر به منظور کاهش EC خاک از بين خواهند رفت.
نماتود: کرم هاي بس��يار کوچکي )1- 0/5 ميليمتر( هس��تند که به ريشه گياه حمله 
کرده، محيط ريش��ه را به صورت گال در مي آورند. به عالوه باعث حمله آلودگي هاي 
قارچي ديگر به ريش��ه مي ش��وند. اين آلودگي مدت ها در خاک دوام ميجآورد. انتشار 
آلودگي ممکن است از طريق گياه آلوده، وسايل کشاورزي و آب آبياري صورت گيرد. 
براي کنترل آفت در زمان کاش��ت هيچ راه مؤثري وجود ندارد، مگر اينکه گياهاني که 

در سطح خاک کاشته شده اند در اوقات گرم روز با آب مه پاشي شوند.
ش��خم عميق قبل از کاش��ت در تابس��تان، باعث قرار گرفتن تعداد زيادي از اين 
آفات در معرض خورشيد و نابودي آن ها مي شود. استفاده از گياهان سالم و همچنين 
واريته هاي مقاوم دو روش مناس��ب براي پيش��گيري و کاهش آلودگي است. در مورد 
برخي ارقام نماتود که بس��يار مقاومند و به خوبي با ش��رايط سازگار مي شوند مي توان 

خاک را با يکي از روش هاي پيشين ضد عفوني کرد.

بيماري ها: 

لکه باکتريايي: بوته آلوده، داراي ميوه هايي اس��ت که لکه هايي به صورت س��ياه 
و برجس��ته بر روي آن ظاهر شده اس��ت. اين لکه ها به وسيله حاشيه هاي آب سوخته 
محصور شده اند. همچنين روي برگ ها لکه هاي روغني شکلي به وجود مي آيد که مرکز 
آن ها ش��فاف و حاشيه آن ها سياهرنگ است. استفاده از سموم زينب و مانب در زمان 
آلودگي و استفاده از ارقام مقاوم و نشاءهاي سالم، ضدعفوني کردن بذر قبل از کاشت 
)به وسيله محلول هيپوکلريد سديم 1/3 درصد به مدت يک دقيقه( و تناوب زراعي از 

روش هاي پيشگيري و کنترل بيماري محسوب مي شود.
پوس��يدگي ميوه يا خال سياه به وس��يله قارچ آنتراکينوز : عوارض اين بيماري به 
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شکل لکه هاي دايره اي شکل و کمي فرو رفته به قطري به اندازه 1/5 سانتيمتر روي ميوه 
هاس��ت. اليه زير پوس��ت ميوه سفيد رنگ و خشک شده و بافت مرکزي لکه ها به رنگ 
سياه در مي آيد. همچنين روي برگ ها، لکه هاي کوچک دايره اي شکل و نکروزه شده اي 
ظاهر مي شود که به وسيله يک هاله زرد رنگ احاطه  مي شود. استفاده از سموم مانکوزب 
و مانب و کلروتالونيل، اس��تفاده از ارقام و نش��اءهاي س��الم، ضد عفوني کردن خاک و 

تناوب زراعي از راه هايي است که براي پيشگيري و کنترل بيماري توصيه مي شود.
آلترناري��ا يا لکه موجي: در ابتدا لکه هاي گرد تا زاويه دار به رنگ قهوه اي تيره تا 
س��ياه و به اندازه 4-3 ميليمتر روي برگ هاي جوان ظاهر مي ش��ود. در ادامه، آلودگي 
لکه ها به صورت موجي ش��کل و بزرگتر روي برگ هاي مس��ن تر ظاهر مي ش��وند. به 
تدريج عوارض پيش��رفت کرده و باعث خشک شدن برگ مي شوند. با ريزش برگ ها، 
گوجه فرنگي ها دچار آفتاب سوختگي مي شوند. ضمن اينکه اين عارضه در حد فاصل 
گل و مي��وه ظاه��ر مي گردد و تا زمان انتقال ميوه به انبار ادامه مي يابد و نهايتًا منجر به 
فساد و نابودي ميوه ها مي شود. سم زينب و مانب جهت مبارزه شيميايي و ارقام مقاوم 
و نشاء سالم، تناوب زراعي و ضد عفوني کردن خاک جهت پيشگيري توصيه مي گردد. 
پژمردگ��ي فوزاريومي، ويروس موزائيک خي��ار، ويروس موزائيک توتون، پژمردگي 
باکتريايي، جاروئي شدن گوجه فرنگي، کپک خاکستري و غيره از بيماري هايي به شمار 
مي آيند که بوته گوجه فرنگي را درگير کرده و ميزان و کيفيت محصول را کاهش مي دهند. 

****

Eggplant 3-2- بادمجان
Solanaceae
Solanum melongena

مشخصات گياه شناس��ي: گياهي است يک ساله با ساقه هاي نسبتًا قوي، خشن و 
شاخه شاخه، که حامل برگ هاي پهن و کشيده مايل به خاکستري است. ميوه آن داراي 
مزه گس مانندي اس��ت که هر چه به فصل س��رد نزديک تر مي شويم مزه گس مانند آن 

تشديد مي شود.
بادمجان انواع مختلفي دارد. آنچه در زمينه خوراکي مصرف مي شود بيش از 7 رقم 
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است. بادمجان طالب مناطق گرمسير و معتدل گرم است و در مناطق سردسير ميوه آن 
غالبًا نرسيده باقي مي ماند و نمي توان از آن محصول کافي برداشت کرد.

بيماريها: 

خاک هايي که به ميزان کافي کود حيواني پوس��يده دريافت کرده باشند و کودهاي 
فس��فاته و پتاس��ه مکمل آن باش��ند، بادمج��ان را به خوبي پ��رورش ميجدهند. چنين 
شرايطي مقاومت گياه را به بيماري افزايش مي دهد. ترکيب 3 کيلوگرم کود حيواني، 2 
کيلوگرم کود ازتي، 3 کيلوگرم کود پتاسه و 4 کيلوگرم کود فسفاته براي 100 متر زمين 

توصيه مي شود.
طريقه کاش��ت، داش��ت، برداش��ت: در مناطق گرمس��ير در بهمن ماه و در مناطق 
معتدل در فروردين ماه اقدام به کاش��ت بذور در بس��تر اوليه مي کنند. به اين ترتيب که 
ابت��دا عمليات مقدماتي نظير ش��خم، کوددهي، دندانه کش��يدن و ... بروي زمين انجام 
مي ش��ود. در تهيه بس��تر بايد دقت نمود زيرا همان طور که بارها ذکر ش��د هر چه بذر 
کوچکجتر باش��د بس��تر آن بايد نرم تر و عاري از کلوخ و س��نگ باشد. در مرحله بعد 
ب��ذور را به صورت رديفي کاش��ت مي کنند. اگر در منطقه هن��وز خطر يخبندان وجود 
داشته باشد، سطح بستر را به وسيله پالستيک مي پوشانند. اين عمل به جوانه زني بذر 

کمک مي کند، زيرا فضاي زير پالستيک گرم تر و داراي رطوبت بيشتري است.
پ��س از آنکه بوته ها چهار برگي ش��دند آن ها را به زمين اصل��ي منتقل کرده و در 
فواصل مناس��ب کش��ت مي کنيم. فاصله بوته ها cm 50 و فاصله رديف ها cm 70 در 
نظر گرفته مي ش��ود. البته به طور معمول فواصل کش��ت را کمتر از اين مقدار در نظر 

مي گيرند تا مقرون به صرفه باشد.
آبياري به طور متوس��ط 6 روز يکبار صورت مي گيرد. در طول دوره رشد عمليات 

آبياري، وجين و سله شکني را بايستي به صورت مرتب انجام داد.
بادمج��ان از اواخ��ر خرداد ت��ا اواخر مهر محص��ول مي ده��د. بادمجان هاي آخر 

محصول، کيفيت چنداني نداشته و براي ترشي به کار مي روند.

آفات و بيماري ها: 

1- بوته ميري: يکي از امراضي است که گياهاني مانند بادمجان، گوجه، باميه، کدو 
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و ... را درگير مي کند. در اين بيماري قارچ به طوقه و ريشه حمله مي کند و پژمردگي و 
در نهايت مرگ گياه را باعث مي شود. عامل مولد چندين سال در خاک و بقاياي گياهي 
باقي مي ماند. بهترين روش پيش��گيري از طريق رعايت بهداش��ت عمومي، استفاده از 
بذر نشاء سالم و تناوب است. فوزاريوم، پي تيوم و فايتوفترا )Phytophthora ( سه 

نوع قارچي هستند که عمدتًا باعث بوته ميري مي شوند.
2- آبله اي ش��دن برگ )موزائيک(: آلودگي به اي��ن بيماري در اوايل فصل باعث 
توقف رش��د و عدم تشکيل گل مي شود و روي برگ ها لکه هاي موزائيکي سبز روشن 
و کم رنگ ظاهر مي ش��ود. براي مبارزه مي توان اقدام به کشت ارقام مقاوم به بيماري، 
انهدام علف هاي هرز قبل از کاش��ت، حذف بوته هاي آلوده و مبارزه با ش��ته هاي ناقل 

بيماري نمود.
لکه موجي برگ، اگروتيس، کرم برگ خوار چغندر، کنه تار عنکبوتي، عسلک پنبه، 
کرم قوزه پنبه و جاليز، تريپس توتون، آب دزدک، سوس��ک برگ خوار س��يب زميني و 

بيد سيب زميني از ديگر آفات و بيماري هاي بادمجان هستند.
****

Okra 3-3- باميه
Malvaceae
Abelmoschus esculentus

مشخصات گياه شناسي: گياهي است يک ساله و بومي آمريکا.  بوته باميه داراى 
س��اقه اصلى ضخيمى است که در بعضى از ارقام آن شاخه هاى فرعى زيادى توليد 
م��ى کند. ارتفاع بوته در انواع مختلف پاکوتاه و پابلند به 50 تا 150 س��انتى متر مى 
رس��د. برگ هاى آن پهن و داراى پنج لوب يا بريدگى است. گل ها به صورت منفرد 
و به رنگ زرد در کنار برگ ها ظاهر مى ش��وند. تش��کيل گل و ميوه در گياه تدريجى 
اس��ت و بنابراين باميه داراى طول دوره رش��د نس��بتًا طوالنى مى باش��د. ميوه باميه 
ش��امل غالف گوش��تى است که داراى مقطعى پنج يا ش��ش ضلعى بوده که از قاعده 
ب��ه ط��رف رأس به تدريج باريک و ن��وک تيز مى گردد. طول ميوه به 3 تا 7 س��انتى 
متر مى رس��د. درون ميوه در چند رديف، دانه هاى )بذر( س��فيد رنگ و نرمى قرار 
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دارند که پس از رس��يدن به رنگ سبز کم رنگ تغيير يافته و سفت مى شوند. پوست 
خارجى ميوه س��فت و خاردار اس��ت. رنگ ميوه سبز و در بعضى ارقام سبز مايل به 

زرد مى باش��د.
نيازها: باميه در مناطق گرمس��ير به خوبي محصول مي دهد. از نظر خاک مناس��ب 
و کود بس��يار شبيه گوجه و بادمجان اس��ت و مي توان زمين مناسب براي کشت را به 

طريقي که قباًل ذکر شد آماده نمود.
طريقه کاش��ت، داش��ت و برداشت: فرق اساسي باميه با بادمجان در تيمار بذر آن 
اس��ت. بذر باميه به کندي جوانه مي زند. به همين دليل عالوه بر ضد عفوني کردن بذر 
)کاري که براي همه بذور بايد انجام گيرد(، آن را داخل آب ريخته بعد از نيم ساعت، 
الي پارچه مرطوبي مي گذاريم. س��پس پارچه نم دار حاوي بذور را در جائي که نسبتًا 
گرم اس��ت و تغييرات دمايي آن کم اس��ت قرار مي دهيم. اين موضوع باعث تسريع در 
امر جوانه زني مي شود. پس از جوانه زني بايستي بذور را در زميني که قباًل آماده شده، 
با فواصل مناسب کشت کرد. ذکر اين نکته ضروري است که جوانه ها نبايد زياد بزرگ 
شوند، زيرا در اين صورت هر بار که بذر باميه ها را بر مي داريم احتمال شکستن جوانه 

بذور باقيمانده در اثر تماس دست وجود دارد.
پيش از اين گفتيم بذوري که دير جوانه مي زنند در عمق بيش��تري نسبت به قاعده 
معمول )بيش از چهار برابر قطر بذر( کشت مي شوند. به همين منظور، در زمين اصلي 
حف��ره هاي��ي به عمق 2-1/5 س��انتيمتر ايجاد و دو بذر بامي��ه را در آن قرار مي دهيم. 
روي بذر را مي توان با ماسه يا مواد ديگري پوشانيد. هر چه از خاک سبک تري براي 

پوشاندن بذر استفاده کنيم بذر سريعتر سبز مي شود.
بامي��ه مانند گوجه فرنگي به آب فراوان نياز دارد. آبياري، وجين و س��له ش��کني 
مزرع��ه بايد به نحو مقتضي بايس��تي صورت گيرد. بامي��ه، بادمجان و گوجه فرنگي به 
دليل نيازهاي مش��ابهي که دارند در نزديکي هم و گاهي به صورت يک در ميان کشت 
مي شود. علت اصلي کشت يک در ميان، جلوگيري از انتقال آفات و بيماري ها از يک 

گياه به گياه ديگر است.
ميوه باميه بس��يار خوش��خوراک است. ولي از آنجا که به سرعت فاسد مي شود، در 

حمل و نقل آن بايد دقت کرد.
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****
Pepper 3-4- فلفل

Solanaceae
Capsicum frutesens

مش��خصات گياه شناسي: گياهي يک ساله و بومي مناطق گرمسيري مي باشد که به 
خان��واده س��يب زميني تعلق دارد. به همين دليل قراب��ت نزديکي به گوجه، بادمجان و 

سيب زميني دارد. در ميان گونه هاي فلفل دو گونه عمده وجود دارد.
1-  فلفل هايي که ميوه اي با طعم ماليم و ش��يرين توليد مي کنند. اين نوع فلفل ها 

را در مرحله سبز رنگ بودن برداشت مي کنند. 
2- فلف��ل هايي که ميوه اي با طعم تند توليد مي کنند. اين نوع فلفل در مرحله قرمز 

شدن برداشت مي شود.
نيازه��ا: فلفل در آب و هواي نس��بتًا گ��رم، جائي که فصل رش��د طوالني و خطر 
يخبندان کم اس��ت رش��د مطلوبي دارد. فلفل نس��بت به گوجه فرنگ��ي و بادمجان به 
خش��کي مقاوم تر اس��ت و درجه حرارت هاي پائين تري را نيز تحمل مي کند. با اين 
وجود عملکرد بهينه به وجود بارندگي فراوان با پراکندگي خوب و درجه حرارت 20-

18 درجه سانتيگراد در زمان تشکيل گل بستگي دارد. خاکهاي لومي- شني که رطوبت 
را خوب نگه دارد و داراي مقادير زيادي مواد آلي باشد و pH آن 7-5/5 باشد براي 
کاش��ت فلفل مناسب تر است. خاک هاي اسيدي را مي توان با دادن آهک اصالح کرد. 

کودهاي ازته، پتاسه و فسفره براي رشد فلفل الزم است. 
کاشت، داشت و برداشت: زميني که براي کاشت فلفل در نظر گرفته شده، بايستي 
در اواخر پائيز به طور عميق ش��خم زده ش��ود. سپس با مقادير کافي کود حيواني )20 
تن در هکتار( مخلوط ش��ود. ش��خم مجدد در بهار، نرم ک��ردن کلوخه ها، جمع آوري 
سنگ ها، دندانه کشي، ماله کشيدن، غلطک کشيدن، تسطيح، کرت بندي و تراز نمودن 
کرت ها از جمله اعمالي است که مي تواند يک بستر خوب و مناسب براي کشت فلفل 
را فراهم کند. نيمي از کودهاي ازته و تمامي کود فس��فره و پتاسه مورد نياز نيز قبل از 

کاشت با خاک مخلوط مي شود.
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اگر براي تقويت زمين، اس��تفاده از کود سبز يا گياهان پوششي در نظر گرفته شده، 
اين محصوالت بايستي در اوايل زمستان به زير خاک برده شوند.

اگر بافت خاک سنگين باشد استفاده از کود حيواني جهت بهبود وضعيت فيزيکي 
و ساختمان خاک ضروري است. 

به هر صورت بعد از تهيه زمين، يک قس��مت از مزرعه به عنوان بستر اوليه کشت 
در نظر گرفته مي ش��ود و بذور بعد از ضد عفوني ش��دن در رديف هايي به فاصله 10 
س��انتيمتر و عمق 1- 0/5 سانتيمتر کشت مي ش��وند. بعد از مدتي بوته ها به ميزان 50 
ع��دد در هر متر مربع تنک مي ش��وند. براي نش��اء کردن فلفل در زمي��ن اصلي، وقتي 
بوته ها به طور متوس��ط 15 سانتيمتر قد کشيدند، بعد از يک آبياري سنگين، نشاء ها را 
از بس��تر اوليه بيرون آورده و در زمين اصلي با فواصل مناسب )حداقل 20 سانتيمتر( 
کش��ت مي کنند. بعد از تش��کيل اولين گل و ميوه کود ازته به صورت س��رک به خاک 
اضافه مي ش��ود تا از وقفه رشد جلوگيري کند. چنانچه مي دانيد گياه در مرحله گلدهي 
و مرحله ميوه دهي حس��اس بوده و در زمان هاي بحراني بايد توجه داشت تا عواملي 

چون کمبود رطوبت خاک، کمبود عناصر غذايي و... بر شدت موضوع نيفزايند.
بعد از کاش��ت فلفل بايس��تي فقط به دفعاتي که جهت کنترل علف هاي هرز الزم 
اس��ت کوليتواتورزني سطحي انجام داد. کوليتواتورزني عميق بدون استثناء باعث قطع 

ريشه ها و خشک شدن گياه مي شود.
آف��ات و بيماري ها: به علت قرابت فلفل به گوجه و بادمجان، بيماري هاي قارچي 
مشترکي اين گياهان را تهديد مي کند. در اين جا دو آفت مهم فلفل و روش مبارزه آن 

را مختصرًا شرح مي دهيم.
1- س��رخرطومي فلفل: اين کرم که از آفات مهم فلفل محسوب مي شود، ازگلها و 
مغز ميوه جوان تغذيه مي کند و در اثر آن ميوه ها قبل از رسيدن مي ريزند. آفت زمستان 
را ب��ر روي علف ه��اي هرز و بقاياي گياه فلفل توليد مثل مي کند. بنابراين از بين بردن 
بقاياي گياهي در پائيز، در کاهش جمعيت آفت مؤثر اس��ت. سمپاش��ي با کارباريل در 

يک دوره 10 روزه، آفت را در مزرعه از بين مي برد.
2- الرو مگ��س فلفل: آفت مزب��ور در ديواره مياني ميوه تخم گذاري کرده، تخم ها 
پ��س از مدتي ب��ه الرو تبديل مي ش��وند. الروها از مي��وه تغذيه مي کنن��د و موجبات 
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پوس��يدگي ميوه را فراهم مي کنند. الرو مگس فلفل ب��ه مزارع بادمجان نيز حمله کرده 
و به آن ها خس��ارت وارد مي کند. چيدن فلفل ها وقتي که س��بز هس��تند از آسيب زياد 
مگس جلوگيري مي کند. مؤثرترين روش مبارزه، گرد پاشي با ماالتيون است. اين عمل 
بايس��تي بالفاصله بعد از ديدن مگس ها در مزرعه شروع شود و تا زماني که مگس در 

مزرعه ديده مي شود هر 5 روز يک بار تکرار شود.
آبله اي شدن برگ جاليز )موزائيک( و بيد سيب زميني از ديگر آفات و بيماري هاي 

مربوط به فلفل است که توضيحات بيشتر راجع به آن ها در همين کتاب آمده است.
****

Potato 3-5- سيب زميني
Solanaceae
Solanum tuberosom

مشخصات گياه شناسي: گياهي است دو ساله با ساقه صاف و بدون کرک، برگ ها 
به رنگ س��بز تيره و س��اده، گل ها سفيد رنگ، غده هاي س��يب زميني که به عنوان يک 
ماده غذايي مورد اس��تفاده قرار مي گيرند در حقيقت نوعي ساقه زيرزميني اند. هر غده 
داراي جوانه هايي است که به چشم سيب زميني معروف است. جوانه ها حاوي مقدار 
زيادي هورمون باز دارنده اند. اين هورمون ها تحت شرايط ويژه شکسته شده )تجزيه 

شده( و به دنبال آن جوانه هاي سيب زميني رشد مي کنند.
کاشت، داشت و برداشت: در اوايل فروردين زميني را که براي کشت سيب زميني 
در نظر گرفته اند ش��خم مي زنند و طبق قاعده معمول قسمتي از کود ازته و تمامي کود 
فس��فره و پتاس��ه مورد نياز را با خاک مخلوط مي کنند. سپس غده هاي سيب زميني را 
به قطعاتي تقس��يم نم��وده، به طوري که هر قطعه داراي حداقل يک جوانه باش��د. در 
نهايت قطعات سيب زميني را در رديف هايي به فاصله 40 سانتيمتر و در عمق 10-15 
سانتيمتر کاشت مي کنند. نکته مهم در پرورش سيب زميني خاک دهي پاي بوته بعد از 
س��بز شدن آن است. هر چه ساقه سيب زميني در تماس بيشتر با خاک باشد محصول 

آن بيشتر خواهد بود.
زميني که براي کش��ت س��يب زميني در نظر گرفته مي ش��ود بايد داراي زهکشي و 
تهويه مناس��ب باشد. عدم زهکشي مناس��ب،کاهش محصول سيب زميني را به همراه 
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خواهد داشت.

آفات و بيماري ها: 
معمواًل بوته و غده سيب زميني داراي آفات و بيماري هايي است که در طول رشد 
گياه به آن آس��يب رس��انده و در نهايت مقدار محصول را پائين مي آورند. يکي از اين 
آفات بيد سيب زميني است. اين آفت از مهمترين آفات سيب زميني در دنيا بوده و در 
اکثر کشورهاي دنيا انتشار دارد. اين حشره بوته سيب زميني را در مزرعه آلوده نموده 
و در آخر فصل در صورت انتقال غده هاي آلوده به انبار موجب مي ش��ود که در طول 
زمستان چنانچه انبار نسبتًا گرم باشد به زاد و ولد خود ادامه دهد و در نتيجه خسارت 

زيادي به غده ها در انبار وارد مي کند.
کرم هاي اين آفت در بهار و  تابس��تان، از برگ ها و س��اقه سيب زميني تغذيه کرده 
و س��بب خشک شدن برگ و ساقه مي شود و در اواخر تابستان پس از تشکيل و رشد 
غده هاي س��يب زمين��ي، آن ها را مورد حمل��ه قرار داده و پس از س��وراخ کردن غده 
وارد آن مي ش��وند. کرم ها ضمن تغذيه از غده، داالن هايي ايجاد مي کنند که انباشته از 

فصوالت آنهاست و اين در تشخيص آلودگي کمک مي کند.

روش مبارزه: 

الف( اقداماتي که در مزرعه بايستي صورت گيرد:
- اجراي عمليات صحيح و به موقع زراعي شامل شخم و اجراي عمليات زمستانه 

)از بين بردن بقاياي گياهي و يخ آب دادن به مزرعه( و کشت به موقع.
- کشت غده هاي سالم و بدون آلودگي در عمق کافي )حداقل 15 سانتي متر(.

- خ��اک دادن در دو مرتب��ه، مرتب��ه اول 6 هفته پس از کش��ت و مرتبه دوم زمان 
گلدهي.

- آبياري منظم براي جلوگيري از ترک خوردگي خاک و عدم امکان نفود پروانه و 
کرم به داخل خاک و آلوده سازي غده ها.

- مبارزه شيميايي با يکي از سموم فسفره در صورت شدت آلودگي. 
- از آنجا که حش��ره ش��ب فعال است مي توان با اس��تفاده از تله هاي نوري تعداد 
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زيادي از آن ها را شکار کرد.
- ش��کار پروانه نر با اس��تفاده از تله کشش جنس��ي )فرموني(: اين روش يکي از 
مت��داول ترين و موفق ترين روشهاس��ت. براي اس��تفاده از اين ن��وع تله مي توانيد از 

مروجين کشاورزي کمک بگيريد.
ب( اقداماتي که در انبار بايد انجام شود:

- صحيح انبار کردن غده هاي س��يب زميني )تأمين رطوبت کافي در انبار و درجه 
حرارت زير 4 تا 5 درجه سانتيگراد بدون نور با تهويه کافي(. 

- تميز و ضد عفوني کردن انبار قبل از استفاده و ايجاد مانع بر سر راه نفوذ پروانه 
به انبار از طريق نصب توري به در و پنجره. 
- پرهيز از انتقال غده هاي آلوده به انبار.

- به کارگيري تله هاي نوري و فرموني جهت شکار پروانه داخل انبار.
- پوشاندن غده ها با شاخ و برگ خشکيده درخت اکاليپتوس.

- استفاده از حشره کش B.T در صورت باال بودن آلودگي در انبار. 
عالوه بر اين س��يب زمين��ي داراي آفات و بيماري هاي فراواني اس��ت که ذياًل به 

برخي از آن ها مي پردازيم.
- پوس��يدگي گرد )باکتريايي(: در آغاز غده ها سالم، در اواخر دوره برگ ها به رنگ 
زرد يا س��رخ در مي آيند و عالئم خاصي در س��اقه ديده نمي شود. براي کنترل بيماري 

عالوه بر رعايت بهداشت عمومي، مي توان از آنتي بيوتيک استفاده کرد.
- بوته ميري سيب زميني: زردي، پژمردگي، پيچيده شدن برگ ها در مرحله گلدهي 
يا کمي قبل از آن و وجود نقطه هاي سياه رنگ در روي ريشه، ساقه و غده سيب زميني 
از عالئ��م بيماري بوده و روش مبارزه تناوب زراعي، انهدام بقاياي گياهي و کاش��ت 

غده هاي سالم است.
- سوس��ک برگ خوار س��يب زميني: حش��ره کامل و الرو آن از ب��رگ گياه تغذيه 
مي کنند و روش مبارزه رعايت توصيه هاي زراعي و استفاده از سم آندوسولفان است.

لک��ه موجي برگ گوجه فرنگي، تريپس توتون، ش��ب پره کلم، اگروتيس، کرم برگ 
خوار چغندر، عس��لک پنبه، سوسک برگ خوار سيب زميني، کرم مفتولي ريشه و آب 

دزدک از مهمترين آفات و بيماري هاي سيب زميني محسوب مي شوند.
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****

Cucubit-  pumpkin 3-6- کدو
Cucurbitaceae
Cucurbita moschota

مشخصات گياه شناسي: گياهي است يک ساله با تاله ها و ساقه هاي رونده، برگ ها 
پهن و بزرگ و داراي بريدگي با دمبرگ نس��بتًا بلند، س��طح برگ و س��اقه با کرک هاي 
زبري پوشيده شده، گل ها زرد رنگ و درشت که بعدًا به ميوه هسته اي تبديل مي شوند 
که بخش خوراکي گياه را تشکيل مي دهد. داراي انواع مختلفي از قبيل کدو تنبل، کدو 

خورشتي، کدو صراحي، کدو استانبولي و... است. 
نيازها: آب و هواي معتدل هنگام کاش��ت و هواي گرم براي رس��يدن ميوه ضروري 
است ولي هواي خيلي گرم باعث ريختن گل ها و هواي خيلي سرد باعث يخ زدگي ميوه 
مي ش��ود. خاک لومي ش��ني قوي با زهکشي و تهويه مناس��ب، گياه را به خوبي در خود 

پرورش مي دهد. کدو به ميزان متوسطي از کودهاي ازته، فسفره و پتاسه نيازمند است.
کاشت، داشت و برداشت: از اوايل ارديبهشت اقدام به کاشت بذر مي کنند. به اين 
ترتيب که زمين را در پائيز به وس��يله کودهاي حيواني تقويت کرده و ش��خم مي زنند. 
دوباره در اوايل بهار زمين را شخم زده و خاک با مقادير کافي کودهاي پتاسه و فسفره 
مخلوط مي ش��ود. س��پس زمين را به صورت جوي و پشته در آورده و آبياري مي کنند. 
پس از اينکه زمين گاورو شد. بذور ضد عفوني شده را در محل داغاب کشت مي کنند. 
توضي��ح اينکه در محل داغاب حفره هايي به عمق 8-5 س��انتيمتر و به فاصله 1-1/5 
متر ايجاد کرده در هر حفره 3-2 بذر قرار مي دهند. سپس روي بذر را به وسيله خاک 
مي پوش��انند. بعد از س��بز ش��دن بوته ها، قوي ترين بوته هر حفره را نگه داشته و بقيه 
را حذف مي کنند. مثاًل اگر در حفره اي هر 3 بذر س��بز شده باشند يکي از آن ها را نگه 
داش��ته و 2 بوته ديگر شکسته مي ش��وند. ذکر اين نکته ضروري است که به هيچ وجه 
نبايد بوته هاي اضافي را از خاک بيرون کش��يد، چون باعث بيرون آمدن بوته اصلي به 
همراه بوته هاي حذفي مي ش��ود. به تدريج که بوته ها رش��د مي کنند آن ها را به س��مت 
پشته هدايت کرده و پشت بوته را خاک مي دهند. براي جلوگيري از پوسيدگي ميوه در 



مباني و اصول سبزي کاري براي کشاورزي پايدار
»59«

اثر تماس با رطوبت مي توان مقداري ماس��ه در زير ميوه ريخت. در طول دوره رش��د، 
وجين علف هاي هرز و آبياري و کنترل آفات و بيماري ها مرتبًا انجام مي شود.

آبياري به طور متوسط هر 7 روز يکبار انجام مي شود. در صورتي که بعد از چند مرتبه 
آبياري )و يا برداشت در مورد انواعي از کدو که به دفعات برداشت مي شوند(، عالئم کمبود 

ازت در مزرعه پديدار شد مي توان کود ازته را به صورت سرک به مزرعه داد. 
برگ هاي کدو درش��ت و پهن هس��تند و در صورتي که روي ميوه را بپوشانند مانع 
از رس��يدن ميوه مي شوند. به اين دليل در صورت مش��اهده چنين وضعيتي، برگ هاي 

اضافي روي ميوه را حذف کنيد.
آفات و بيماري هاي کدو بس��يار شبيه خيار سبز اس��ت ولي در کل، کدو نسبت به 

خيار سبز به آفات و بيماري ها، سرما و خشکي مقاوم تر است.
****

Cucumber 3-7- خيار سبز
Cucurbitaceae
Cucumis zaferan

مش��خصات گياه شناس��ي: گياه بومي جنوب و شرق آسيا است. گياهي است يک 
س��اله از خانواده کدوئيان. برگ ها س��بز تيره و نسبتًا بزرگ هس��تند. گل هاي نر و ماده 
ب��روي يک پايه ق��رار مي گيرند. گل هاي کوچک و زرد رنگ بر روي س��اقه رونده آن 

وجود دارند که بعدًا به ميوه تبديل مي شوند.
نيازها: خيار طالب آب و هواي معتدل است و در هواي خنک نسبت به هواي گرم 
محصول بيش��تري مي دهد. با اين وجود به س��رما حساس است و سرماي اوايل پائيز 
باعث س��ياه شدن برگ ها و خشک شدن بوته مي ش��ود. درجه حرارت 24-18 درجه 
س��انتيگراد براي رش��د خيار مناسب است. خيار نسبت به شرايط خاک چندان سخت 
گير نيست و در خاک هاي سبک شني تا خاکهاي لومي رسي رشد مي کند. به هر شکل 

خاک بستر بايد حاوي مقادير زيادي هوموس و مواد آلي باشد.
کاشت، داش��ت و برداشت: بعد از تهيه زمين، معمواًل براي جلوگيري از له شدن 
و لگد ش��دن تاله ها و جهت جلوگيري از پوس��يدگي ميوه، زمين را به صورت جوي و 
پشته در آورده، بذر خيار را که قباًل خيسانده اند يکي دو سانتيمتر باالي داغاب در کنار 
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پشته مي کارند. براي کاشت بذر حفره هايي به عمق cm5 و به فاصله 50-35 سانتيمتر 
از يکديگ��ر حف��ر کرده و 3 يا 4 دانه بذر در آن قرار مي دهند. روي بذور را مي توان با 
ماسه پوشانيد. هر چه خاک پوشاننده بذر داراي بافت سبک تري باشد گياهچه جوان 
س��ريع تر س��ر از خاک بيرون مي آورد. پس از اين که بذر سبز شد اقدام به تنک کردن 
بوته ها مي کنند. به طوري که از 3 يا 4 نهال سبز شده، فقط يکي را باقي گذاشته و بقيه 

را از روي خاک با ناخن قطع مي کنند.
در مورد کوددهي طبق روال گذش��ته؛ به طور متوسط 20 تن در هکتار کود دامي با 
خاک مخلوط مي شود. البته اين عمل بايستي در پائيز صورت گيرد. پس از آن در بهار 
به همراه ش��خم مقدار 300-200 کيلوگرم در هکتار فسفات آمونيوم، 350 کيلوگرم در 
هکتار س��ولفات پتاسيم، 50 کيلوگرم سولفات منيزيم، سولفات روي و سولفات منگنز 
از هر کدام به ميزان 40 کيلوگرم در هکتار و کودهاي اسيد بوريک و سولفات مس به 

ميزان 20 کيلوگرم در هکتار به خاک اضافه مي شوند.
مصرف کودهاي ازته به صورت س��رک بعد از تش��کيل اولين گل و ميوه به ميزان 
150 کيلوگ��رم در هکتار توصيه مي ش��ود. اين ميزان کود دو يا س��ه مرتبه به گياه داده 

مي شود.
آبياري مزرعه خيار سبز بسته به بافت خاک هر 7-5 روز يک بار است.

خيار سبز را در اوايل بهار زماني که خطر يخبندان در منطقه رفع شده مي کارند و 
در اوايل تابستان برداشت مي کنند.

آفات و بيماري ها: 

آفات و بيماري هاي مختلفي به بوته خيار س��بز حمله مي کند، ولي آنچه که بيش��تر 
از سايرين شيوع دارد سفيدک خيار )عامل آن قارچي از خانواده آسکوميست است(، 
پوس��يدگي ميوه خي��ار )عامل قارچ پي تيوم اس��ت(، بيماري لکه س��ياه )اين بيماري 
آنتراکينوز ناميده مي ش��ود و در بخش گوجه فرنگي کاماًل توضيح داده ش��ده است( و 
موزائيک خيار است. براي مبارزه با سه مورد اولي از قارچ کش ها استفاده مي شود. در 

زير بيماري موزائيک خيار بيشتر تشريح شده است:
- ويروس موزائيک خيار: در اثر عوارض اين ويروس برگ ها کوچک شده، سطح 
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برگ به رنگ هاي متفاوت سبز روشن و کم رنگ به صورت موزائيکي در مي آيد و در 
ادامه بوته ها کوچک مي مانند. استفاده از ارقام مقاوم و تناوب زراعي در کاهش خطر 
آلودگي بس��يار مفيد اس��ت. حذف و خارج ساختن بوته هاي آلوده از مزرعه، حذف و 
خارج س��اختن گياهان واسطه و مبارزه با ش��ته هاي ناقل از ديگر روش هاي مبارزه با 

توسعه اين بيماري است.
گياهاني مانند لوبيا، گوجه فرنگي، خيار و کدو به اين بيماري مبتال مي شوند.

****
Bean 3-8- لوبيا

Leguminosae
Phaseolus vulgaris

خصوصيات گياه شناسي: لوبيا نيز يکي ديگر از گياهان بومي آمريکاست. گياه يک 
ساله و متعلق به خانواده بقوالت است. لوبيا به دو شکل پاکوتاه و پا بلند وجود دارد. 
ريشه تا عمق 80-70 سانتيمتر در خاک نفوذ مي کند. در نوع پاکوتاه جوانه انتهايي گل 
زا اس��ت. ولي در نوع پا بلند جوانه انتهايي رويش��ي اس��ت. برگ هاي اوليه 3-2 عدد 
هستند و برگ هاي ثانويه سه تايي بوده و برگ وسطي از نظر شکل ظاهري، نوع وارتيه 
را مش��خص مي کند. گل ها به صورت خوش��ه اي و از پائين به باال باز مي ش��وند. ميوه 
لوبيا به شکل غالفي بلند و گاهي خميده است. دانه از سه قسمت پوست، لپه و جنين 

تشکيل شده است. محصول لوبيا به صورت تازه، خشک و کنسرو مصرف مي شود.
ريش��ه لوبيا مانند س��اير خانواده لگومينوز به علت جذب و تثبيت ازت هوا سبب 
ازدياد ازت خاک ش��ده و از پوسيده ش��دن بقاياي آن مقدار زيادي هوموس به خاک 
اضافه مي شود. بنابراين خاک را از نظر شيميايي و فيزيکي اصالح مي کند. مقدار ازتي 
که کشت لوبيا در يک سال به خاک اضافه مي کند حدود 60 الي 100 کيلوگرم در هکتار 
اس��ت به همين دليل گياهي اس��ت که در تناوب زراعي نقش مؤثري دارد. لوبيا داراي 
تنوع در شکل بوته، طول غالف، مقدار دانه در غالف و اندازه دانه بوده و در پنج قاره 
دنيا کش��ت مي ش��ود. خود اين امر نشانه اي از تنوع و س��ازگاري ارقام لوبيا به مناطق 

مختلف آب و هوايي است.
انواع لوبيا مورد کش��ت و کار در ايران از نظر رنگ شامل: لوبيا سفيد، لوبيا چيتي، 
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لوبيا قرمز و لوبيا کرم مي باش��د. ولي در دنيا داراي 9 رنگ اصلي ش��امل س��ياه، قرمز، 
بنفش، صورتي، قهوه اي، زرد، کرم و س��فيد و چيتي اس��ت. در ايران فعاًل اين 4 رنگ 
مورد کشت و کار قرار مي گيرند. ذکر اين نکته ضروري است که بعضي از رنگ ها مثل 
لوبيا مش��کي قابليت هضم بهتري دارند. اين موضوع خ��ود به نوع پروتئين و قابليت 

نفوذ پذيري بذر نسبت به آب بستگي دارد.

چهار رنگ لوبياي مورد کشت و کار در ايران

1- لوبيا چيتي: يکي از مطلوب ترين و پر مصرف ترين نوع لوبيا در ايران است. 
عل��ت مصرف فراوان آن، دارا بودن قابليت هضم بهتر، خوش خوراکي و زودپزي آن 
اس��ت. بهترين نوع لوبيا چيتي در ايران، لوبيايي اس��ت که دانه هاي آن درشت، شکل 
گرد يا بيضوي و داراي زمينه کرم با تاول هاي قرمز باش��د. مبارزه با علف هاي هرز از 
عوامل مؤثر در توليد عملکرد باال است. به طوري که اين موضوع مي تواند عملکرد را 

از 2/5 تن در هکتار به 5 تن در هکتار افزايش دهد.
لوبيا چيتي به عوامل محيطي بسيار حساس است و مناطق کشت اين نوع لوبيا، بايد 
شرايط بس��يار مطلوبي داشته باشند. مناطق مهم کشت لوبيا چيتي در ايران استان هاي 

لرستان، مرکزي، چهار محال بختياري، زنجان و خراسان است. 
2- لوبيا س��فيد: لوبيا سفيد بازار پسند در ايران داراي اندازه متوسط، ضمنًا شکل 
دانه آن قلوه اي يا س��يلندري اس��ت. لوبيا سفيد نس��بت به لوبيا چيتي داراي مقاومت 
بيشتري نسبت به شرايط نامساعد محيطي مانند آب و هوا است. اين تفاوت به ميزان 

زياد به نوع رقم آن هم بستگي دارد. عملکرد اين لوبيا 2 تن در هکتار است.
3- لوبيا قرمز: داراي ارقام مختلفي اس��ت که از آن جمله مي توان لوبيا قرمز ناز، 
لوبيا قرمز گلي، اختر درخشان و صياد را نام برد. هر کدام از اين ارقام ويژگي خاصي 
از نظر مقاومت به بيماري هاي مهم دارند. عملکرد دانه، بازار پسندي، درصد پروتئين، 

قابل استفاده در کشت و کار مکانيزه و قابليت برداشت با کمباين و.. دارند. 
جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سازمان هاي جهاد کشاورزي مراجعه، از 
بروشورهاي تهيه شده در دفتر توليد برنامه هاي ترويجي و انتشارات فني اين سازمان 

استفاده کنيد.
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4- لوبيا کرم: سطح کشت کمتري را نسبت به سه نوع فوق به خود اختصاص داده، 
دانه هاي آن مي توانند به اشکال گرد و قلوه اي و سيلندري درشت و کوچک باشند.

نيازها: لوبيا نيازمند يک آب و هواي گرم بدون يخبندان اس��ت. از طرفي گل ها يا 
غالف ها در هواي بيش از اندازه گرم مي ريزند. لوبيا در خاک هاي شني تا لومي رسي 
و خاک هاي آلي پوسيده و خاک هايي که به ميزان جزئي اسيدي هستند رشد مي کند. به 
عبارتيpH  از 5/5 تا 6/5 براي کشت لوبيا مناسب است. رطوبت باالي خاک و ازت 

باال سبب افزايش رشد رويشي و تأخير در گلدهي و ميوه دهي مي شود.
بيشتر پرورش دهندگان لوبيا، يک خاک لومي و کاماًل حاصلخيز با زهکشي مناسب 
که ميزان زيادي هوموس داش��ته باش��د را ترجيح مي دهن��د. در جايي که بيماري هاي 
خاکزا وجود دارد، نبايد لوبيا را بيش از يک تا دو بار در يک تناوب پنج ساله کاشت. 

در مورد کوددهي لوبيا مي توان موارد زير را عنوان کرد:
1( کود طبيعي: کودهاي دامي با تمام مزايايي که دارند به علت مش��کالت تهيه و 
داشتن بذر علف هاي هرز و گراني، به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرند. ولي استفاده 
از کود س��بز جهت بهبود ش��رايط فيزيکي و شيميايي خاک بس��يار مناسب است. اين 

کود بايستي حداقل يک ماه قبل از کاشت لوبيا توسط شخم به خاک برگردانده شود.
2( کود ش��يميايي: اگرچه لوبيا در خاک هاي حاصلخيز به خوبي رشد مي کند، ولي 
مي توان آن  را در گروه س��بزي هايي قرار داد که کمترين واکنش را نس��بت به کاربرد 
کودهاي شيميايي نشان مي دهد. نکته قابل توجه در اين ميان آنست که کاربرد کودهاي 
شيميايي بايد بر اساس کمبودهاي شناخته شده خاک باشد. هنگامي که اين اطالعات 
در دس��ترس نيست ميزان متوسطي از يک کود کامل )N.P.K( که ميزان فسفر آن باال 

باشد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
از کود فس��فات آمونيوم به ميزان 250- 200 کيلوگرم در هکتار هنگام کاشت و از 
کود اوره به ميزان 50 کيلوگرم در هکتار موقع کاشت مي توان استفاده کرد. در صورت 
عدم اس��تفاده از کود اوره در هنگام کاشت و مشاهده زردي در مزرعه مي توان از اين 

کود به عنوان سرک بعد از وجين اول استفاده کرد.

کاشت، داشت و برداشت: 
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اراضي داراي خاک سبک و متوسط که رو به آفتاب باشند براي کشت لوبيا مناسب 
هستند. در اکثر مناطق استان فارس و نواحي مشابه ديگر پس از برداشت گندم و جو 
و يا بعد از آيش در برنامه تناوب قرار مي گيرد. بدين منظور بعد از برداش��ت گندم و 
جو زمين را به عمق 25-20 سانتيمتر شخم زده و تا فصل کاشت آزاد مي گذارند و به 
محض مناسب شدن درجه حرارت )20-18 درجه سانتيگراد( اقدام به کشت مي کنند. 
توصيه مي ش��ود از سموم علف کش مانند ترفالن )تري فلوراين( قبل از کاشت جهت 

کنترل علف هاي هرز استفاده شود.
کشت لوبيا معمواًل به دو صورت انجام مي گيرد: 

الف- کش��ت نم کار )هي��رم کاري(: به اين ترتيب که زمي��ن را 3-2 روز قبل از 
کاشت آبياري کرده و بعد از گاورو شدن اقدام به کاشت بذر مي کنند. بذر مي تواند به 
صورت خش��ک و گاهي به صورت بذر خيس ش��ده )به ترتيبي که قباًل گفته شد چند 
روز بذر را الي پارچه نم دار و محل نسبتًا گرم نگهداري مي کنند. بعد از اينکه جوانه 

بذرها 3-2 ميليمتري شد اقدام به کشت آن مي کنند( مورد استفاده قرار مي گيرد.
ب( کش��ت خش��که: در اين روش بعد از تهيه زمين، کاشت صورت گرفته و سپس 
زمين را آبياري مي کنند. بذر بايد در عمق 10-8 سانتيمتري در خاک قرار گيرد تا پس از 
جوانه زدن و رش��د، مقداري از س��اقه داخل خاک قرار گيرد و با ايجاد ريشه هاي فرعي 
بيشتر باعث استحکام بوته و جذب بيشتر مواد غذايي از خاک شود. در هر صورت بايد 
دقت کرد از بذور بوجاري اصالح ش��ده اس��تفاده شود و مانند سايز بذور قبل از کاشت 

حتمًا بايد بذر را به وسيله سموم قارچ کش و يا حشره کش ضد عفوني نمود.
به طور کلي کشت به صورت هيرم کاري بر کشت خشکه برتري دارد.

تنک کردن، وجين، س��له شکني، کوددهي، آبياري و مبارزه با آفات و بيماري ها در 
طول دوره رش��د و بهره برداري بايس��تي با دقت صورت گيرد. لوبيا داراي يک ريشه 
اصلي اس��ت که گاهي تا عمق 1 متر در زمين نفوذ مي کند، ولي ريشه هاي فرعي کم و 
کوتاه بوده و در وس��ط قرار دارند. بنابراين در موقع وجين و سله شکني و تنک کردن 
بايد مراقب ريشه بود. بعد از تنک کردن فاصله بوته ها بايد به 15-10 سانتيمتر برسد و 
معمواًل دو مرتبه وجين و سله شکني کافي است. بعد از وجين دوم لوبيا به اندازه کافي 
رش��د کرده و مانع سبز شدن علف هرز مي ش��ود. کنترل علف هاي هرز به دو صورت 
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وجين کردن با استفاده از ابزار مکانيکي )داس و کولتيواتور( و يا استفاده از علف کش 
به صورت قبل از کاشت و يا بعد از کاشت و سبز شدن صورت مي گيرد.

در مورد کوددهي در بخش نيازهاي لوبيا مختصرًا مطالبي گفته شد.
آبياري لوبيا بايد به نحوي انجام شود که خاک اطراف ريشه هميشه مرطوب باشد. 
آبياري اول 3-1 روز قبل از کاشت و آبياري دوم بعد از سبز شدن و بعد از آن هفته اي 
يک بار بسته به شرايط محيط صورت مي گيرد. در زراعت خشکه لوبيا، بالفاصله بعد 
از کاش��ت، اولين آبياري را انجام مي دهند. آخرين آبياري نيز موقعي است که پوست 
ميوه ش��روع به تغيير رنگ مي کند و زرد مي شود. که معمواًل اين زمان اواسط تا اواخر 
ش��هريور اس��ت. بايد توجه داشت که احتياج لوبيا به آب در زمان گلدهي و ميوه دهي 

بيشتر از هر زمان ديگري است و بايد در اين دوره فواصل آبياري را کم کرد.
برداشت محصول لوبيا سبز تدريجي بوده و زماني است که ديواره ميوه، گوشتي و 
ضخيم و دانه ها کوچک هس��تند. به عبارتي قبل از تغيير رنگ دادن و بزرگ شدن دانه 
داخل غالف برداشت را انجام مي دهند. در حالي که لوبيا قرمز و چشم بلبلي و انواع 
ديگ��ر لوبيا که دانه آن ها جنبه خوراکي دارد را هنگامي برداش��ت مي کنند که غالف ها 
زرد و نيمه خش��ک و دانه ها درش��ت و رس��يده باشند. بايد توجه داش��ت که ميوه ها 
کاماًل خش��ک نشده باشند. چون در اثر شکستن غالف ها، بذر به خارج پرتاب شده و 

برداشت محصول را دچار مشکل مي کند.
آفات و بيماري هاي لوبيا: 

آف��ات و بيماري هاي زيادي به زراعت لوبيا خس��ارت وارد مي کند. از آفات مهم 
مي ت��وان ش��ته لوبيا، مگس گياهک خ��وار لوبيا، کنه تارتن لوبيا، سوس��ک حبوبات و 

تريپس توتون را نام برد.
از بيماري هاي مهم مي توان به ويروس موزائيک لوبيا، بوته ميري، پوسيدگي طوقه 
و ريش��ه، زنگ لوبيا و بيماري هاي ويروس��ي اش��اره نمود. مهمترين بيماري، ويروس 
موزائيک لوبيا اس��ت که بهترين روش براي جلوگيري از اين بيماري استفاده از ارقام 
مقاوم بيماري مثل لوبيا قرمز اختر، لوبيا قرمز درخش��ان، لوبيا قرمز صياد، لوبيا چيتي 

اميد بخش و... مي باشد.
در زير دو آفت مهم لوبيا را که ش��يوع بيشتري دارد توضيح داده و به طور مختصر 
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نحوه مبارزه با آن ها را شرح مي دهيم:

الف( کنه تارتن لوبيا: 

اين آفت تقريبًا به تمام گياهان زراعي به ويژه لوبيا، صيفي ها، پنبه، س��ويا، چغندر 
قند، گياهان زينتي، درختان ميوه و علف هاي هرز حمله مي کند. جانور در قسمت دهان 
خرطوم مانند خود، دو عنصر ميله اي شکل دارد که با آن ها سطح برگ را سوراخ کرده 
و سپس  شيره گياه را مي مکد و در نتيجه اعمال حياتي گياه را مختل مي کند. برگ هاي 
آلوده، از پوسته حاصل از تعويض جلد و تارهاي تنيده پوشيده مي شود. در اين  حالت 
به نظر مي رسد که خاک بسيار نرمي روي آن ها پاشيده شده است. در اثر شدت حمله 
آفت در تغذيه از شيره گياهي، برگ ها زرد و قهوه اي شده و به طور کامل مي شکند. در 

چنين وضعيتي از ميزان محصول به طور قابل توجهي کاسته مي شود.
کنه ماده جانور بس��يار کوچکي اس��ت که طول آن حدود 0/5 ميلي متر اس��ت و به 
زحمت با چشم ديده مي شود. نرها کوچکتر از ماده ها هستند. پوست بدن کنه ها نازک 
و شفاف اس��ت به طوري که محتويات روده ها به صورت لکه هاي تيره ديده مي شود. 
از اين رو به آن ها کنه دو نقطه اي هم گفته مي شود. در بهار به علت خنکي هوا فعاليت 
آفت کم است و از اواخر بهار و اوايل تابستان که هوا گرم و خشک و شرايط مساعد 
مي ش��ود فعاليت آفت تش��ديد مي يابد. به نحوي که بيشترين خسارت آفت در اواسط 

شهريور ماه در مزارع لوبيا ظاهر مي شود.

کنترل آفت: 

1- حمايت از دش��منان طبيعي: کنه تار عنکبوتي در طبيعت داراي دشمنان فعالي 
اس��ت که از آن جمله مي توان کفشدوزک هاي کوچک و سياه رنگي که کنه ها را شکار 
مي کنن��د، همچنين تريپس هاي ش��کارگر که از تخم تعذي��ه مي کنند و باالخره کنه هاي 
س��فيد شکارگري به نام فينتورئيد را نام برد که امکان تکثير و رهاسازي مورد اخير در 

مزارع براي کنترل آفت وجود دارد.
2- روش ه��اي زراع��ي: در اين رابطه مي توان موارد زي��ر را مورد توجه و عمل 

قرار دارد: 
الف( شخم عميق پس از برداشت محصول و مدفون کردن کنه هاي زمستان گذران 
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در زير خاک
ب( از بي��ن ب��ردن علف هاي هرز اطراف مزارع که محل مناس��بي براي زمس��تان 

گذراني و همچنين تکثير آفت در اوايل بهارند. 
ج( کنت��رل آب آبي��اري: جريان آب عامل مهمي در گس��ترش آلودگي محس��وب 
مي ش��ود. آب، کنه را به قسمت هاي س��الم مزرعه منتقل مي کند. لذا بايستي توجه کرد 

آب مزرعه آلوده وارد مزرعه سالم نشود.
د( مزارع��ي که از طري��ق باراني آبياري مي ش��وند کمتر آلوده به کن��ه دو نقطه اي 
مي ش��وند. ل��ذا اين روش آبي��اري در مناطقي ک��ه آلودگي به بيماري ه��اي قارچي و 

باکتريايي کم است توصيه مي شود.
ه( استفاده از رقم هاي مقاوم: به طور کلي رقم هاي لوبيا سفيد و لوبياي قرمز نسبت 
به رقم هاي لوبياي چيتي خسارت کمتري مي بينند. در بين رقم هاي تجارتي لوبيا چيتي، 

رقم تالش نسبت به سايرين خسارت کمتري مي بيند.

ب( مگس گياهک خوار لوبيا:

 اين حشره، آفتي است که الرو آن به بذر و گياهچه بسياري از گياهان زراعي مانند 
خيار س��بز، خربزه، هندوانه، چغندرقند، ذرت، پنب��ه، نخود، لوبيا، عدس، باقال، ماش، 
گندم، برنج، ش��لغم، تربچه، کلم، بادام زميني و غيره حمله کرده و به بذر و جوانه تازه 

روييده يا گياهچه چند برگه خسارت وارد مي کند.
اين آفت در اکثر مناطق کشور فعاليت دارد و خسارت آن بيشتر بر روي لوبيا، نخود، 
ذرت و خيار گزارش ش��ده است. شروع فعاليت حشره معمواًل از اواخر فروردين ماه 
بوده و گاهي خسارت آفت به قدري زياد است که مزرعه تقريبًا از بين مي رود. حشره 
کامل، مگس کوچکي است به رنگ خاکستري مايل به قهوه اي، شبيه مگس خانگي و 
کمي کوچکتر از آن است. خسارت از طريق الرو حشره صورت مي گيرد. به اين نحو 
ک��ه الرو پس از خروج از تخم به بذر جوان��ه زده ي داخل خاک حمله مي کند و وارد 
آن مي شود. گاهي الرو، بذر را قبل از جوانه زني از بين مي برد. در مراحل بعدي الرو 
ساقه تازه رشد کرده، گاهي ريشه هاي جوان و گاهي برگ هاي اوليه را مورد تغذيه قرار 
مي دهد. ميزان آلودگي و خسارت آفت در خاک هايي که مواد آلي بيشتري دارند و در 



مباني و اصول سبزي کاري براي کشاورزي پايدار
»68«

خاک هاي مرطوب شديدتر است.
کنترل آفت: 

تمام گياهان ميزبان به يک نس��بت مورد حمل��ه اين آفت قرار نمي گيرند. عالوه بر 
آن عوامل ديگري نيز در ميزان آلودگي به اين حش��ره دخالت دارند که در مبارزه غير 

شيميايي مي توان از آن ها براي کنترل آفت استفاده کرد.
- از کاشت بذر در زمين هايي که مقدار زيادي مواد آلي دارند يا به آن ها کود دامي 

داده شده، خودداري شود.
- زود کاشتن بذر در صورت فراهم بودن ساير شرايط مورد نياز مي تواند به ميزان 
زيادي از خس��ارت آفت جلوگيري کند. قوي ش��دن بوته ها در زمان حمله الرو آفت 
باعث مي شود که گياه مقاومت بيشتري در مقابل تغذيه آفت نشان دهد. از طرفي پايين 
بودن درجه حرارت خاک در زمان کاشت بذر نيز آلودگي را کاهش مي دهد. براي مثال 
اگر در اين زمان حرارت خاک حدود 15 درجه س��انتيگراد باش��د آفت کنترل ش��ده و 

خسارت به حداقل مي رسد.
- هر چه رطوبت خاک کمتر باش��د حشرات کامل کمتر جمع شده و آلودگي کمتر 
اس��ت. بنابراين ميزان آبياري مزرعه تا حدي که به زراعت آس��يب وارد نش��ود بايد 

کاهش يابد.
رعايت موارد فوق معمواًل ميزان خسارت را کاهش مي دهد ولي گاهي به علت باال 
بودن تراکم جمعيت آفت، ميزان خس��ارت زياد و استفاده از سموم شيميايي ضرورت 

مي يابد. براي اين منظور مي توان به يکي از روش هاي زير عمل کرد:
- ض��د عفوني کردن بذر قبل از کاش��ت به منظور پيش��گيري از خس��ارت مگس 
گياهک خوار با اس��تفاده از حش��ره کش ليندين 25% پودري به نسبت 5 تا 8 گرم براي 

هر کيلو بذر.
- استفاده از سموم فسفره مانند ديازينون يا فوزالون يا تري کلروفن براي سمپاشي 

سطح خاک به ويژه روي خطوط کاشت. 
- استفاده از حشره کش گرانولي مانند گرانول ديازينون 10% به نسبت 15 کيلوگرم 

در هکتار.
****



مباني و اصول سبزي کاري براي کشاورزي پايدار
»69«

Broad bean 3-9- باقال
Leguminosae
Vicia faba

خصوصيات گياه شناس��ي: گياهي است يک ساله با س��اقه هاي ساده و صاف که 
طول آن بين 100-30 سانتيمتر متغير است. برگ هايش مرکب از 2 تا 4 برگچه بيضي 
شکل است. گلهايش سفيد با خالهاي رنگي و معطر، دانه ها سفيد رنگ و داخل غالف 
گوش��تي قرار گرفته اند که بس��ته به ارقام مختلف باقال، اندازه و تعداد دانه ها متفاوت 

است.
کاشت، داشت و برداشت: باقال طالب هواي معتدل خنک در هنگام کشت بذر و 
هواي گرم در دوره رشد است و تقريبًا در همه زمين ها رشد مي کند. ولي براي رسيدن 
به رش��د بهينه بهتر اس��ت آن را در يک خاک لومي شني بگذاريم و با مقادير کافي از 
کودهاي فسفره و پتاسه آن را تقويت کنيم. اين گياه نيز از خانواده بقوالت بوده و قادر 
اس��ت به وسيله ريش��ه هاي خود ازت را در خاک تثبيت کند. مقداري از اين ازت در 
دوره رشد به مصرف گياه مي رسد و مقداري از آن نيز در خاک باقي مي ماند و ذخيره 
ازت خ��اک را باال مي برد. در مناطق گرم باق��ال را در بهمن ماه مي کارند. بدين منظور 
بذرها را به مدت 24 س��اعت در آب خيس کرده و س��پس در زميني که براي کش��ت 
باقال در نظر گرفته ش��ده، رديف هايي به فواصل 30 س��انتيمتر ايجاد مي کنند. در هر 
رديف گودال هايي به عمق 7-5 س��انتيمتر و به فاصله 30 س��انتيمتر از يکديگر ايجاد 
ک��رده و در هر حفره به طور متوس��ط 10 عدد بذر مي کارند. آبي��اري در مراحل اوليه 
کاش��ت بذر 14 روز يک بار صورت مي گيرد. در صورتي که هوا ابري باش��د، فواصل 
آبياري افزايش مي يابد. پس از گذش��ت يک ماه از کاشت بذر، هفته اي يک بار مزرعه 

را آبياري مي کنند.
وجين علف هاي هرز به وسيله دست صورت مي گيرد. اين موضوع به خصوص در 
مراحل اوليه رش��د گياه بايستي به دقت صورت گيرد. آفات و بيماري هاي باقال مشابه 
ساير گياهان خانواده بقوالت است که در اين ميان مي توان به سوسک بقوالت و شته 

اشاره نمود.
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****
Carrot 3-10- هويج

Umbelliferae
Daucus carota

هويج يکي از مهمترين س��بزيجات است. به همين دليل ارزش آن در جيره غذايي 
نس��بت به گذش��ته بهتر درک ش��ده و اهميت آن روز به روز در حال افزايش اس��ت. 
اي��ن س��بزي منبع غني کاروتن ب��وده و داراي مقادير زيادي ويتامي��ن و مواد قندي و 
ريبوفالوين است. هويج را به صورت عصاره يا به شکل مربا يا غذا مصرف مي کنند. 
هويج به دليل دارا بودن ويتامين A و ساير ويتامين هاي مورد نياز بدن در سبد غذايي 

خانواده جايگاه ويژه اي دارد.
مش��خصات گياه شناس��ي: گياهي است دو ساله که در س��ال اول ريشه و در سال 
دوم بذر توليد مي کند. برگ ها به صورت روزت بر روي ريشه قرار دارند. گل ها کامل 
و داراي گلبرگ هاي س��فيد رنگ هستند. حشرات زيادي مانند زنبور عسل و  مگس ها 
در گرده افش��اني هويج دخالت دارند. بذر هويج ريز و داراي عطر تندي است که هر 

چه کهنه تر مي شود عطر خود را از دست مي دهد.
نيازها: طالب آب و هواي معتدل و يخبندان است. به همين دليل زمان کاشت آن 
بس��ته به شرايط آب و هوايي منطقه متغير است. نکته مهم اينکه؛ سرما در اوايل دوره 
رشد باعث ظهور ساقه گلدهنده در هويج و کاهش عملکرد محصول مي شود. هويج در 
يک خاک عميق و نرم از نوع لومي داراي بهترين رشد است. براي اطمينان از توسعه 
کامل ريش��ه، يک خاک با بافت ش��ني لومي بسيار ايده آل است. چنين خاکي تهويه و 
زهکش��ي مناسبي دارد و سيستم ريش��وي هويج را دچار مشکل نمي کند. خاک هايي 
که داراي مقادير کافي کود حيواني پوس��يده اند از بافت مناسبي برخوردار بوده و بستر 
مناسبي براي کش��ت هويج محسوب مي شوند. هويج نسبت به اسيدتيه خاک حساس 

است و pH کمتر از 6 عملکرد آن را به شدت کاهش مي دهد.
هويج به کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه نيازمند است. عالوه بر آن کودهاي براکس، 
اکسي کلرايد مس و سولفات منگنز مي تواند نياز هويج را به عناصر کم مصرفي چون 

بر، مس و منگنز برآورده سازد.
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کاشت، داشت و برداشت: 

زمان کاش��ت هويج در مناطق مختلف متفاوت است. به طور کلي هويج نسبت به 
س��رما و گرماي ش��ديد آسيب پذير است و بايستي به نحوي کشت شود که در مراحل 
اوليه رش��د سرما نبيند و در زمان برداش��ت به گرماي شديد يا سرماي شديد برخورد 

نکند.
ب��ذر هويج در مناطق سردس��ير در اواي��ل بهار پس از رفع خطر يخبندان کاش��ته 
مي ش��ود. گاهي نيز هويج را در ماه تير و اوايل مرداد مي کارند و در اواخر مهر ماه و 
اوايل آبان برداش��ت مي کنند. اگر منطقه فاقد س��رماي شديد و يخبندان باشد هويج را 
در پائيز و زمس��تان مي کارند. کاش��ت پياپي هويج ممکن اس��ت باعث به وجود آمدن 
بيماري هاي خاکزاد و آفات گردد. پوسيدگي بنفش هويج و کرم ريشه هويج قابل کنترل 
نيست. بنابراين بهتر است هويج با غالت و سيب زميني در يک تناوب پنج ساقه قرار 

گيرد.
با توجه به موارد فوق مي توان عمليات مقدماتي را بر روي زمين مناس��ب اعمال 
کرد و اقدام به کش��ت بذر نمود. بذر را به وس��يله قارچ کش کاپتان ضد عفوني کرده، 
در عمق 2-1 س��انتيمتري خاک مي کارند. به طور متوس��ط از زمان کاش��ت تا جوانه 
زني 10-8 روز طول مي کش��د. زمان برداش��ت س��ه ماه پس از کاش��ت است. در اين 
م��دت کنترل علف هاي ه��رز در درجه اول اهميت قرار دارد. در مراحل اوليه رش��د 
گياهچه ه��اي علف هاي هرز به راحتي مي توانن��د جوانه هاي هويج را خفه کنند. يکي 
از طرق کنترل علف هاي هرز اس��تفاده از علف کش هاست. در اين زمينه به موارد زير 

توجه کنيد: 
الف( اس��تفاده از علف کش قبل از کاش��ت: استفاده از علف کش ترياالت به مقدار 

3/5 ليتر در هکتار. 
ب( استفاده از علف کش تماسي قبل از جوانه زدن: پاراکوت به ميزان 2/8 ليتر در 

هکتار براي کنترل علف هرز يک ساله توصيه مي شود.
ج( علف ک��ش پ��س از جوانه زدن: در اين موقع مي ت��وان از علف کش پرمترين و 

پنتان کلر استفاده کرد.
در زمين��ه آبياري هوي��ج به اين نکته مهم و ضروري بس��نده مي کنيم که هرگز بين 
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کاشت بذر و مرحله چهار برگي آبياري نکنيد، چون زمين باتالقي شده و در اثر تشکيل 
س��له مانع از جوانه زني در مراحل بعدي رش��د مي شود. اگر پس از يک دوره طوالني 

خشکي، زمين آبياري شود ترک خوردن ريشه را باعث مي گردد.
کوددهي به اين ترتيب اس��ت که کودهاي ش��يميايي به اس��تثناء ازت حداقل يک 
ماه قبل از کاش��ت همراه با ش��خم به خاک اضافه مي ش��وند. ازت بعد از بذر کاري و 
يا حتي پس از جوانه زني در دس��ترس گياه قرار داده مي ش��ود. هويج به مقدار زيادي 
فس��فر و پتاس نياز دارد. از طرفي کمبود عناصر کم مصرف مي تواند باعث مشکالتي 
در محصول هويج ش��ود. مخصوصًا اين گياه به طور قابل مالحظه به کمبود عناصر بر، 
مس و منگنز حس��اس اس��ت. در خاک هاي شني و خاکهايي که pH بيشتر از 6 دارند 
کمب��ود بر عادي اس��ت. 22 کيلوگ��رم در هکتار براکس مي تواند کمب��ود بور را مرتفع 
سازد. کاربرد 2/2 کيلوگرم در هکتار محلول اکسي کلرايد مس بر روي محصول هويج 
مي تواند کمبود مس را جبران کند. به همين ترتيب 9 کيلوگرم در هکتار سولفات منگنز 

نياز گياه به منگنز را برطرف مي کند.

نکات مهم در پرورش هويج:

- مانند س��اير محصوالتي که سيس��تم ريش��ه اي آن ها قطور مي شود از کاربرد کود 
حيوان��ي ت��ازه در مزرعه بپرهيزيد. تجزيه کود حيواني تازه در مجاورت ريش��ه ايجاد 

حرارت کرده و محصول را مي پوساند.
- هويج با کيفيت عالي بايد داراي پوس��ت و مغز نارنجي پر رنگ و يکنواخت با 
پوس��ت صاف باشد. بدين منظور و براي توليد محصولي بازار پسند، از بذور اصالح 

شده و ارقام مناسب استفاده کنيد.
- براي پيش رس کردن محصول مي توان بذور را در اسفند کاشت و تا رفع خطر 

يخبندان روي آن را با پالستيک يا کاه و کلش پوشانيد.
- کاشت هويج در زمستان به علت تأثير عواملي چون روز کوتاهي و حرارت کم، 
باعث توليد هويج هايي مي ش��ود که رن��گ خوبي ندارند. بهترين درجه حرارت براي 
توليد رنگ مناسب ريشه 27-20 درجه سانتيگراد است. درجه حرارت پائين تر از 15 
درجه عالوه بر رنگ در شکل ريشه هم تأثير منفي دارد. درجه حرارت در توليد ساقه 
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گل دهن��ده نابهنگام هم تأثير زي��ادي دارد. به طوري که اگر هويج به مدت 15 روز در 
معرض دماي 15-10 درجه قرار بگيرد، صد درصد بوته ها به گل خواهند نشست. در 

چنين حالتي ريشه هاي توليد شده، کوچک، سفت و غير قابل عرضه به بازارند.
- در توليد هويج، تراکم بوته در مزرعه از اهميت خاصي برخوردار اس��ت. بذور 
هويج به صورت رديفي کاش��ت مي شوند. به نحوي که فاصله رديف ها 15 سانتيمتر و 

فاصله بوته ها بعد از تنک شدن حداقل 10 سانتيمتر باشد.
- به دليل اهميت موضوع مجددًا يادآوري مي ش��ود هرگز بين کاشت بذر و مرحله 

چهاربرگي آبياري نکنيد.
برداشت هويج معمواًل به وسيله دستگاه هاي مخصوص و گاهي هم با دست انجام 
مي ش��ود. سپس با تريلر آن ها را به محل دس��ته بندي و درجه بندي منتقل مي کنند. اگر 
هويج س��ريعًا به بازار منتقل مي ش��ود، در خود مزرعه قسمت هاي هوايي ريشه هويج 
قطع ش��ده و آن ها را در پالستيک بسته بندي مي کنند. در صورتي که هويج براي مدت 
طوالني در س��ردخانه نگهداري مي ش��ود بايستي برداشت تحت شرايط مناسب آب و 
هوايي انجام شود. سپس بدون آنکه شسته شوند ريشه هاي آلوده به آفات و بيماري ها 
و ريش��ه هاي آسيب ديده از محصول جدا شوند و ريشه هاي سالم در جعبه قرار داده 

شده و به انبار منتقل شوند.

آفات و بيماري ها: 

در اين مورد مي توان به پوسيدگي بنفش هويج، کرم ريشه هويج، مگس هويج، بيماري 
بتريال سافت روت، بيماري ليف باليف و بيماري پوسيدگي اسکلروتينا اشاره کرد.

مگس هويج:

 مهمترين آفت هويج محسوب مي شود. گاهي خسارت ناشي از اين حشره به صد 
درصد مي رسد. مگس بالغ حدود 3-2 ميليمتر است که در اواسط شهريور ماه به پرواز 
در مي آي��د. مگس بالغ در خاک تخم ريزي مي کند. الروهاي جوان بعد از بيرون آمدن 
از تخم، بالفاصله به ريش��ه هويج حمله مي کنند. الروها از يک طرف ريشه وارد و به 
طرف مغز پيشروي مي کنند. در شروع خسارت، پژمردگي در برگ ها ديده مي شود، ولي 
بعدًا رنگ برگ ها از سبز به قرمز و برنزه تبديل مي شود. وقتي هويج برداشت مي شود 
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قطعات زيادي از گوش��ت و ريشه هويج خورده ش��ده و مقداري از فضوالت الروها 
به ش��کل رنگ قهوه اي ديده مي ش��ود. مگس هويج سه نس��ل در سال دارد و با سموم 

ديازينون - فوريت و دي سولفوتون به خوبي قابل کنترل است.
Beaterial soft rot: ممکن است اين بيماري ها در انبار توسعه پيدا کند. براي 
کنترل اوليه بيماري بهتر اس��ت امر حمل و نقل در هنگام برداش��ت و کاهش صدمات 

مکانيکي مورد توجه قرار گيرد.
بيماري leaf blight: اين بيماري باعث قهوه اي ش��دن شاخ و برگ مي شود. اگر 
ابتال به بيماري شدت يابد کاهش محصول را به دنبال خواهد داشت. دي کلروکارباميد 

براي از بين بردن اين بيماري مؤثر است.
بيماري پوس��يدگي اسکلروتينا: اين بيماري يک بيماري انباري است. در صورتي 
که هويج به صورت توده اي انبار ش��ود به اين بيماري مبتال مي ش��ود. آلودگي از خاک 
به زخم ها منتقل ش��ده و تمام سطح ريش��ه از قارچ سفيد رنگ پوشيده مي شود. براي 
کنترل اين بيماري بايستي تهويه در انبار به خوبي صورت گيرد و هرگز ريشه هاي آلوده 

همراه با ريشه هاي سالم انبار نشوند.
****

3-11- معرفي محصوالت ريشه اي فصل سرد
اي��ن محص��والت به خاطر ريش��ه هاي گوش��تي که دارند کش��ت مي ش��وند. کليه 
محصوالت ريش��ه اي در آب و هواي نس��بتًا خنک رشد بيش��تري دارند و احتياجات 

زراعي آن ها مشابه است. در اين جا به شرح چغندر، شلغم و تربچه مي پردازيم.

Beet 3-11-1 چغندر لبويي
Chenopodiaceae
Beta vulgaris

مش��خصات گياه شناس��ي: گياه دو ساله و بومي آسياي غربي و اروپاست. اسفناج 
و چغندر از لحاظ ش��کل گياه و بذر بسيار ش��بيه يکديگرند. برگ ها به رنگ سبز تيره 
تا قرمز و به حالت روزت بروي ريش��ه قرار دارند، س��اقه کوتاه و طوقه اي، قس��مت 
خوراکي ريشه شامل اليه هاي مدور تيره و روشن است. اليه هاي تيره بافت ذخيره اي 
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و اليه هاي روش��ن بافت هادي را ش��امل مي ش��وند. رنگ بندي اين اليه ها در ارقام 
مختل��ف به ميزان زياد متغير اس��ت. درجه حرارت هاي باال معمواًل س��بب کم رنگي 
غده ها مي ش��ود. ريشه عالوه بر قسمت خوراکي، از لحاظ جذبي بسيار گسترده است. 
به طوري که گاهي تا عمق 90 س��انتيمتر در زمين نفوذ مي کند و انش��عابات فراواني به 

خصوص در نزديکي غده ايجاد مي کند. بذر به رنگ کرم و نسبتًا درشت است.
نيازه��ا: چغندر به يک بس��تر گرم براي جوانه زني و هواي خنک در طول رش��د 
احتياج دارد و بايستي به نحوي کشت شود که در فصل نسبتًا خنک رشد کند. چغندر 
لبويي در خاک هاي لومي ش��ني حاوي مواد آلي، خاک هاي خوب زهکش��ي شده و به 
ميزان جزئي اسيدي خيلي خوب رشد مي کند. نسبت به pH حساسيت چنداني ندارد. 
ولي نس��بت به خاک هاي اسيدي واکنش منفي نش��ان مي دهد. بهترين pH براي رشد 
چغندر 7-6 اس��ت. براي رس��يدن به کيفيت ايده آل، چغندر لبويي بايد رشد سريع و 

بدون وقفه داشته باشد. براي اين منظور در تأمين نياز کودي چغندر دقت کنيد.
کاشت، داشت و برداشت: کاشت چغندر را مي توان در اواسط اسفند و يا اواسط 
ش��هريور م��اه انج��ام داد. نکته مهم در اين زمينه آن اس��ت که چغن��در را بايد زماني 
کاشت که در فصل نسبتًا خنک رشد کند. از طرفي يک شخم عميق براي کاشت کاماًل 
ضروري اس��ت. پس از آن خاک را دندانه زده تا س��طح خاک به صورت پودر در آيد. 
به دليل اهميت موضوع مجددًا تأکيد مي کنيم که در کش��ت محصوالتي که ريش��ه آن ها 

قطور مي شود:
1- هرگ��ز به زمين ک��ود تازه ندهيد. کود ت��ازه ضمن پوس��يدگي و تجزيه، ايجاد 

حرارت کرده و ريشه گياه را مي پوساند.
2- بس��تر کاماًل نرم و عاري از س��نگي تهيه کنيد تا رشد غده با شکل مواجه نشود 

و غده ها بد فرم و بد شکل نشوند.
3- آبياري بعد از دوره خش��کي باعث ترکيدن غده ها شده، کيفيت و بازار پسندي 

محصول را کاهش مي دهد.
از آنجا که چغندر طالب زمين پرقوه اس��ت، ميزان کوددهي بيشتر از قاعده معمول 
و ب��ه مق��دار 35 تن در هکتار کود حيواني در پائيز اس��ت. اين کود ت��ا بهار از طريق 
ج��ذب بارش هاي جوي مي پوس��د و عالوه بر تأمين مواد غذايي خاک، س��اختمان و 



مباني و اصول سبزي کاري براي کشاورزي پايدار
»76«

فيزي��ک خاک را بهبود مي بخش��د. در کاربرد کودهاي ش��يميايي بايد دقت کرد. ميزان 
کود ش��يميايي مصرفي به بافت خاک، حاصلخيزي خاک، تناوب و کود شيميايي قبلي 
بستگي دارد. کود شيميايي تجارتي که داراي ازت و فسفر و پتاس به نسبت )1 به 1 به 
1( باشد به ميزان 1100 کيلوگرم در هکتار توصيه مي شود. کود ازته به صورت سرک، 

در جائي که گياه 15-10 سانتيمتر ارتفاع دارد مصرف مي شود.
بعد از تهيه بس��تر، بذرها را به صورت رديفي )فاصله رديف ها بس��ته به نظر زارع 
متغير اس��ت( مي کارند. بوته ها بعد از س��بز شدن تنک مي ش��وند. به حدي که فاصله 
بوته ها از يکديگر 10 س��انتيمتر باش��د. به طور معمول تنک کردن تا زماني که گياه به 

اندازه کافي براي مصرف بزرگ شده باشد به تعويق مي افتد.
کوليتواتورزني براي بهبود تهويه خاک و کنترل علف هاي هرز الزم است. بررسي ها 
نش��ان داده، علف هاي هرز به ميزان زيادي عملکرد چغندر را کاهش مي دهند. به طور 
کل��ي برنامه کوليتواتورزني به بافت خاک، فصلي که محصول در آن کش��ت مي ش��ود، 
چگونگي بارندگي و وجود علف هاي هرز بستگي دارد. به نحوي که هر چه بافت خاک 
س��بک تر باشد نياز به کوليتواتورزني کمتر است. همچنين در فصولي که بارندگي هاي 

سنگيني وجود دارد نياز به کوليتواتورزني بيشتر مي شود.
به خاطر وجود ريش��ه هاي بسيار در نزديک س��طح خاک از کوليتواتورزني عمقي 

بپرهيزيد. 
****

Radish 3-11-2- تربچه
Brassicaceae
Raphanus satiuus

مش��خصات گياه شناسي: برخي ارقام تربچه يک ساله و برخي دو ساله اند. قسمت 
خوراکي شامل ريشه و مقداري از بافت ساقه است. ارقام مختلف تربچه از لحاظ رنگ، 
اندازه و ش��کل به ميزان زيادي متفاوتند. اندازه و ش��کل متمايزترين خصوصيت براي 
تمايز ارقام تربچه اس��ت. گستردگي جانبي ريش��ه ها 25-20 سانتيمتر و از لحاظ طولي 
20-5 س��انتيمتر مي باشد. ساقه طوقه کوتاهي است که هنگام توليد بذر بزرگ شده و بر 
روي آن گل هايي پديدار مي شوند. بذر تربچه صورتي رنگ و نصف يک عدس است.
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نيازها: طالب آب و هواي خنک بوده و نس��بتًا به س��رما مقاوم اس��ت. هواي داغ 
باعث پوکي محصول مي ش��ود. خاک لوم رس��ي، لومي شني و لومي که به ميزان جزئي 
اس��يدي بوده و داراي زهکشي مناسب باش��د، محصول رضايت بخشي توليد مي کند. 
خاک هاي آلي پوس��يده نيز در بعضي نواحي مورد اس��تفاده قرار مي گيرند. بستر تربچه 
بايس��تي به وس��يله کودهاي طبيعي و در صورت لزوم کودهاي شيميايي تقويت شود. 

يک محصول ايده آل بايد داراي رشد سريع و بي وقفه باشد.
کاش��ت، داشت و برداشت: بهترين زمان کاش��ت اواسط اسفند و شهريور است. 
خاک هاي لوم شني جهت کاشت پائيزه و خاکهاي لوم رسي جهت کاشت بهاره ترجيح 
داده مي ش��وند. زيرا در پائيز احتمال س��رد ش��دن ناگهاني هوا وج��ود دارد. از طرفي 
خاک هاي لوم رس��ي نسبت به خاک هاي لوم ش��ني آب را مدت بيشتري در خود نگه 
مي دارند. اين موضوع يخ زدگي ريشه ها را به دنبال خواهد داشت. طريقه و ميزان کود 

مصرفي طبق آنچه در مبحث چغندر گفتيم صورت مي گيرد.
پس از تهيه بس��تر، بذور ضد عفوني ش��ده، در رديف هايي به فاصله 25 سانتيمتر 
و به عمق 0/5 س��انتيمتر کش��ت مي شوند. بعد از رويش گياهان بوته ها را طوري تنک 

مي کنند که فاصله آن ها از يکديگر 5 سانتيمتر باشد.
تربچه را تا عمق 5 سانتيمتر به نحوي که خسارت کمي به ريشه وارد شود مي توان 

کولتيواتور زد.
عمليات برداش��ت ش��امل درآوردن از خاک، شستش��و، درجه بندي، دسته بندي و 
بس��ته بندي اس��ت. کليه ريش��ه هاي کوچک، بيماري زده و ترک دار حذف مي شوند. 
امروزه عمليات برداش��ت به وس��يله ماش��ين آالت انجام مي ش��ود. يک نمونه از اين 
ماش��ين ها مي تواند تربچه را برداش��ت کرده، ش��اخ و برگ آن را قطع و ما بقي را در 

ظرف مخصوص بگذارد.
****

Turnip :3-11-3- شلغم
Cruciferae
Brassica napus

مش��خصات گياه شناس��ي: شلغم از گياهان بومي سيبري اس��ت. شکل گياه بسيار 
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شبيه تربچه است. برگ ها ساده، سبز و کرکدار هستند و به صورت روزت بروي ريشه 
قرار گرفته اند. سيس��تم ريشه اي گسترده، ظريف و منشعب است. تحقيقات نشان داده؛ 
گياهاني که سن آن ها سه هفته است داراي ريشه عميقي به طول 60 سانتيمتر و گياهان 
40 روزه، ريشه هايي تا عمق 90 سانتيمتر دارند. بذر شلغم بسيار کوچم و شبيه خاک 

شير است. اين بذور قهوه اي رنگ سريعًا جوانه مي زنند.
کاشت، داشت و برداشت: شلغم مانند تربچه و چغندر يک محصول فصل خنک 
اس��ت و نيازمند آب و هواي خنک در طول دوره رش��د مي باش��د. از اين رو بسته به 
ش��رايط آب و هوايي در هر منطقه به نحوي کش��ت مي ش��ود که در فصل خنک سال 
رشد کند. در ايران مرکزي شلغم را از اواخر مرداد و در زمين هايي که به تازگي گندم 
آن را برداش��ت کرده اند مي کارند. شلغم در خاک هاي خوب زهکشي شده و به ميزان 
جزئي اس��يدي خوب رشد مي کند. بعد از يک ش��خم عميق، کلوخه هاي بزرگ را نرم 
کرده و در دو جهت دندانه مي زنيم. اين عمل باعث جمع آوري س��نگ ها و ريشه هاي 
علف هاي هرز ش��ده، بس��تر نرم و مناسبي براي کشت بذر فراهم مي شود. سپس بذور 
در عمق 1- 0/5 س��انتيمتر و در رديف هايي به فاصله 30 س��انتيمتر کش��ت مي شوند. 
پس از س��بز ش��دن، بوته ها را تنک مي کنند به نحوي که تعداد بوته ها در هر متر مربع 

حداکثر 100 بوته باشد.
آفات و بيماري هاي مش��ترکي مزارع تربچه، ش��لغم و چغندر را تهديد مي کنند که 

مهمترين اين آفات در زير به طور مختصرتوضيح داده شده است:
-آفت مينوز: روش مبارزه اس��تفاده از سم دانيتول )توضيح درباره آفت در مبحث 

گوجه فرنگي آمده است(. 
- کرم تالوس: روش مبارزه استفاده از کارباريل

- بيماري هاي قارچي: بهترين روش رعايت بهداش��ت و استفاده از تناوب است. 
البته بس��ته ب��ه نوع قارچ مي توان از س��مومي چون ماالتي��ون، ريدوميل، مانکوزب و 

بنوميل استفاده کرد.
- مگس گياهک خوار، کنه تارتن، پوس��يدگي طوقه ريش��ه، سفيدک ها، لکه موجي 

و... از انواع آفات و بيماري هايي است که به اين دسته گياهان حمله مي کند.
****
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Garlic 3-12- سير
Amaryllidaceae
Allium sativum

مش��خصات گياه شناسي: گياهي اس��ت دائمي که زادگاه اصلي آن اروپاي مرکزي 
اس��ت. برگ ها بلند، پهن و لبه دار است. سير در بعضي مناطق اصواًل گل نمي کند و به 
جاي گل پيازهاي ريزي باالي س��اقه پديدار مي شود که به جاي بذر جهت تکثير سير 
مورد استفاده قرار مي گيرند. سير داراي قسمت هاي جداگانه ي به هم چسبيده اي است 
که يک پوس��ته نازک نقره اي رنگ آنرا احاطه کرده است. سير داراي انواع مختلفي از 

قبيل سير معمولي يا سير سفيد، سير قرمز و سير اسپانيولي است.
کاش��ت، داشت و برداشت: س��ير طالب آب و هواي خنک است و در اثر گرما 
و س��رماي شديد آس��يب مي بيند. س��ير در خاک هاي سبک ش��ني بهتر از زمين هاي 
ديگ��ر نتيجه مي دهد. نکته مهم در زراعت س��ير آنس��ت که زهکش��ي و تهويه زمين 
باي��د به نح��و مطلوب صورت گيرد. همچنين س��ير را در زميني که تازه کود حيواني 
درياف��ت ک��رده، نبايد کاش��ت. زيرا همچنان که قباًل ذکر ش��د تجزيه ک��ود حيواني، 
حرارت ايجاد مي کند و حرارت ايجاد ش��ده باعث پوس��يدگي ريش��ه هاي غده اي و 
قطور شده زير خاک مي شود. سير معمواًل به وسيله سيرچه هاي آن و ندرتًا به وسيله 
بذر تکثير مي ش��ود. براي اين منظور س��يرهاي کوچک متصل به جدار خارجي بهتر 
از س��يرچه هاي وس��طي هستند. بعد از اينکه زمين آماده ش��د کود فسفره و پتاسه را 
با خاک مخلوط مي کنند. س��ير را طوري حبه مي کنند که هر س��يرچه داراي مقداري 
ريشه باشد. سپس آن ها را به صورت رديفي در فواصل 10 سانتيمتر کاشت مي کنند. 
زمان کاش��ت اوايل فروردين و زمان برداش��ت اوايل تابس��تان است. در طول مدت 
رش��د، وجين علف هاي هرز، آبي��اري و کنترل آفات و بيماري در دس��تور کار قرار 
دارد. آبياري به طور متوس��ط هر 7 روز يک بار و وجين علف هاي هرز دو روز پس 
از آبي��اري ک��ه زمين رطوبت کافي )ه��م از لحاظ تردد و کار ب��روي زمين و هم از 
لحاظ بيرون آمدن کامل ريش��ه علف هاي هرز( دارد انجام مي شود. برداشت سير در 

روزهاي خش��ک انجام مي گيرد.
****
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Onion 3-13- پياز
Amaryllidaceae
Allium cepa

مش��خصات گياه شناسي: گياهي است بومي آسيا، داراي برگ هاي سبز و لوله اي، 
قس��متي از برگ ها گوش��تي ش��ده و بخش خوراکي پياز را تش��کيل مي دهند. سيستم 

ريشه اي نسبتًا سطحي است و بذرها ريز هستند.
کاش��ت، داشت و برداش��ت: پياز يک محصول فصل خنک است که در محدوده 
دمايي 24-12 درجه س��انتيگراد رشد مي کند. اگر درجه حرارت در مراحل اوليه رشد 
کم )خنک( و در نزديک رس��يدن محصول درجه حرارت باال باشد پياز داراي کيفيت 
خوبي خواهد بود. بذر بسيار ريز بوده و بستر کشت آن بايستي نرم و  عاري از کلوخ 
و س��نک باشد. بنابراين مزرعه اي را که خاک آن بافت سبک تا متوسطي دارد انتخاب 
و آن را تا عمق 30 سانتيمتري شخم مي زنيم. سپس زمين را به خوبي دندانه مي کشيم. 
کلوخه ها را نرم و ريش��ه هاي علف هاي هرز و س��نگ هاي مزاح��م را از زمين خارج 
مي کنيم. بعد از غلطک زدن و تراز بندي کرت ها، بذرها را در عمق 1- 0/5 سانتيمتري 
ب��ه صورت رديفي کاش��ت مي کنيم. فاصله بين رديف ها حداقل 15 س��انتيمتر در نظر 

گرفته مي شود. زمان کاشت بذور اوايل فروردين ماه است.
از آنجا که پياز نياز به آبياري فراوان دارد زهکش��ي خاک بايد به نحو مناسبي آب 
اضاف��ي را از خ��اک خارج کند. در غي��ر اين صورت پياز مبتال ب��ه انواع بيماري هاي 

قارچي و پوسيدگي مي شود.
پياز به کود فراواني احتياج دارد. براي تأمين مواد ازته، فس��فر و پتاس��ه بهتر است 
پياز در خاک هاي آبرفتي و لومي شني که حاوي مقادير زيادي کود حيواني پوسيده اند 
و يا خاک هاي آلي پوسيده کشت شود. اين گونه خاک ها به دليل داشتن ازت باال، نياز 
گياه را از بابت ازت تأمين مي کنند. بنابراين با مصرف کودهاي فسفره و پتاسه مي توان 

نياز گياه را نسبت به اين عناصر نيز مرتفع ساخت.
در زراعت پياز به موارد زير توجه کنيد:

1- زمين به هيچ وجه کود حيواني تازه دريافت نکند.
2- آبياري و وجين علف هاي هرز متناسب با شرايط آب و هوايي صورت گيرد.
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3- خاک داراي بافت متوس��ط تا س��بک بوده تا زهکشي آن به نحو مطلوب انجام 
شده و پياز را نپوساند.

4- سيس��تم ريش��ه اي پياز محدود مي باشد ولي نس��بت به کوددهي واکنش خوبي 
دارد. اگر پياز در خاک هاي داراي ازت باال کش��ت ش��ده، نياز گياه را نس��بت به تأمين 

پتاسيم در درجه اول و فسفر در درجه دوم برطرف سازيد.
5- پياز به ميزان زيادي نس��بت به يخبندان مقاوم اس��ت ولي کاماًل مصون نيست. 
بنابراين در صورتي که آن را در اواخر تابس��تان کاش��ته ايد نسبت به برداشت به موقع 

آن اقدام کنيد. 
6- برداشت پياز بايستي در هواي خشک صورت گيرد.

آفات بيماري ها: 
آفات و بيماري هاي س��ير و پياز مش��ابه يکديگرند. بيماري هاي قارچي بيش��تر از 
س��اير بيماري ها س��ير و پياز را تهديد مي کند. براي پيش��گيري از ب��روز بيماري هاي 
قارچي بهتر اس��ت قبل از کاش��ت بذور به وس��يله يک قارچ کش )نظير ماالتيون( ضد 
عفوني شوند و موقع برداشت از آسيب ديدگي و زخمي شدن پيازها پرهيز شود. آفات 
مهم س��ير و پياز، مگس پياز و کرم سير هستند. که در هنگام حمله به مزارع، خسارت 
قابل توجهي به همراه دارند. براي کنترل اين دو آفت مي توان از ديازينون استفاده کرد.

****
Cabbage 3-14- کلم

Brassicaceae
Brassica oleracea

اين محصول سرشار از ويتامينهاي B و C و عنصر کلسيم است. ارزش بيولوژيکي 
)مقدار ازتي که پس از جذب در بدن باقي مي ماند و صرف ساختمان و رشد مي شود( 
و ارزش هضم )مقدار ازتي که بعد از مصرف ماده غذايي جذب مي شود ( اين سبزي 
نسبتًا باال بوده و در جيره غذايي روزانه جايگاه خاصي را به عنوان يکي از مواد مکمل 
غذايي روزانه دارا مي باشد. با توجه به مواد تشکيل دهنده آن کمک زيادي به هضم و 
ج��ذب مواد پروتئيني مصرفي در جيره روزانه مي کند و به عنوان يکي از مواد غذايي 

شناخته شده که مانع از بروز سرطان هاي دستگاه گوارش است.
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مشخصات گياه شناسي: گياهي است دو ساقه، ساقه در سال اول کوتاه و طوقه اي 
و برگ ها به شکل روزت بر روي آن قرار دارند. در سال دوم ساقه رشد کرده و گاهي 
قد آن به 1/5 متر مي رسد. ساقه صاف و بدون برگ و رنگ آن سبز مايل به کبود است. 
که روي آن را مايع مومي ش��کلي مي پوشاند. بذرها به رنگ هاي مختلف )سياه، قرمز، 
قهوه اي( و گرد هستند. ريشه کلم تا عمق زيادي در زمين نفوذ مي کند. عمق نفوذ ريشه 

گاهي به 1/5 متر مي رسد.
نيازها: از آنجا که کلم در زمره محصوالت س��رد به ش��مار مي آيد و طالب هواي 
خنک اس��ت، براي کاش��ت به خاک حاصلخيز نيازمند اس��ت. ارقام زودرس کلم در 
خاک هاي شني و سبک با ماده آلي باال و ارقام پائيزه ديررس در خاک هاي رسي و شني 
و ليموني س��نگين به خوبي رش��د مي کنند. مناسب ترين pH براي رشد 6-5/5 است 
ولي pH  7-5/5 را نيز تحمل مي کند. واکنش اين محصول نسبت به طول روز خنثي 

است. از کاشت کلم در خاک هاي سبک فاقد ماده آلي بايستي اجتناب کرد.
درجه حرارت مطلوب براي رش��د بوته 18-15 درجه سانتيگراد و کمترين درجه 
حرارت جهت رشد محصول 4 و حداکثر 22 درجه سانتيگراد است. براي جوانه زني 
بذر در خاک دامنه درجه حرارت مناس��ب 25-7 درجه س��انتيگراد و حد مطلوب 30 

درجه سانتيگراد است.

کاشت، داشت و برداشت:

براي کاش��ت اين محصول زمين را در پائيز شخم زده و 20-15 تن در هکتار کود 
دامي به آن مي افزائيم. در فصل مناسب کشت مجددًا زمين را شخم زده و بعد از يک 
بار ديسک زدن کودهاي شيميايي مورد نياز را به خاک اضافه مي کنيم. به اين ترتيب که 
قس��متي از ازت و تمامي کود فس��فره و پتاسه مورد نياز را کمي قبل از کاشت با خاک 
مخل��وط ک��رده و به تدريج باقيمانده کود ازته را به صورت س��رک به مزرعه مي دهيم. 
مي��زان کود ازته م��ورد نياز 150-100 کيلوگرم در هکتار، ميزان کود فس��فره موردنياز 
100-75 کيلوگرم در هکتار و ميزان کود پتاس��ه مورد نياز  45-30 کيلوگرم در هکتار 

مي باشد.
پس از کوددهي در بهار مجددًا زمين را ديسک زده و تسطيح مي کنيم. بعد از آماده 
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س��ازي زمين، نش��اءها را به مزرعه منتقل و در فواصل مناس��ب کشت مي کنيم. براي 
کاشت اين محصول سه روش وجود دارد که منحصري آن را شرح مي دهيم:

الف( کاش��ت مس��تقيم بذر در مزرعه: اين روش کاش��ت در کشور ايران متداول 
نيست.

ب( کاش��ت در خزانه فضاي باز: اين روش در ايران بيش��تر رواج دارد و به اين 
ترتيب به آن عمل مي شود که خزانه هايي به عرض 2-1/5 متر و به طول دلخواه ايجاد 
و داخل آن ها خاک رس��ي– شني تقويت شده با کود حيواني مي ريزند. سپس بذور را 
به صورت خطي و با فواصل 20-15 سانتيمتر در عمق يک سانتي متري کشت مي کنند. 
در سيس��تم س��نتي خزانه را به صورت کرتي آماده مي کنند. در طول زمان کاش��ت در 
خزانه کليه مراقبت هاي الزم انجام مي گيرد. در زمان چهار برگه شدن نشاءها، آن ها را 

به زمين اصلي که قباًل به صورت جوي و پشته اي آماده کرده اند منتقل مي کنند.
ج( کاشت در شاسي سرد: اين روش براي توليد محصول پيش رس که در بهار با 
خطر سرما مواجه است به کار مي رود. به خاطر جلوگيري از سرماي زياد، روي شاسي 
را به وسيله پالستيک، شيشه و يا پارچه مي پوشانند. شاسي سرد براي مناطقي که طول 
دوره رشد کوتاه است وگرماي تابستان خيلي سريع جايگزين سرماي زمستان مي شود 
توصيه مي گردد. بعد از اينکه بوته ها چهار برگي شدند انتقال نشاءها صورت مي گيرد.

فاصله رديف ها در مزرعه 70-50 سانتيمتر و فاصله بوته ها از هم 45-30 سانتيمتر 
است، ولي به طور کلي فواصل کشت با توجه به نوع خاک، روش هاي آبياري، زهکشي 

خاک و ارقام مختلف کلم متفاوت است.
زمان هاي کاشت، داشت و برداشت کلم در مناطق مختلف کشور متفاوت است. به 
طور کلي در مناطق سردس��ير کشت بذر از اوايل فروردين، انتقال نشاء به زمين اصلي 
از اواسط ارديبهشت و برداشت محصول بسته به زودرسي و ديررسي ارقام از اواخر 
تيرماه ش��روع مي ش��ود. در حالي که در مناطق گرمس��ير کش��ت بذر در خزانه از نيمه 
ش��هريور، انتقال نش��اء به زمين اصلي از اواخر مهر و برداشت محصول بسته به ارقام 

مورد کشت از اواسط ديماه شروع مي شود. داشت کلم به دو مرحله تقسيم مي شود:
الف( داشت در مرحله خزانه با شاسي سرد که شامل: 

1- وجين خزانه يا شاسي سرد بعد از سبز شدن بذور.
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2- تنک کردن بوته ها به منظور رشد بيشتر بوته ها.
3- آبياري يک روز در ميان.

4- تهويه در شاسي سرد.
5- سمپاشي بر عليه شته ها و برگخوارها.

ب( داشت در زمين اصلي شامل: 
1- آبياري جوي و پشته ها قبل از کاشت.

2- کاشت نشاء با فواصل توصيه شده در محل داغاب.
3- آبي��اري بالفاصله بعد از انتقال نش��اء و بعد از آن آبياري به صورت س��ه روز 

يک بار.
4- واکاري يک هفته بعد از انتقال نشاءها به زمين اصلي.

5- دادن کود ازته به صورت س��رک، دو هفته بعد از اس��تقرار بوته ها و خاک دهي 
پاي بوته بالفاصله پس از آن.

6- وجين مداوم مزرعه.
7- مبارزه عليه آفات و بيماري ها.

8- آبياري به طور متوسط هر 7 روز يک بار بعد از استقرار کامل گياه.
برداشت محصول در مناطق سردسير از اواخر تيرماه و در مناطق گرمسير از اواسط 
دي ماه ش��روع مي ش��ود. از نظر کيفي محصول رسيده و آماده برداشت بايستي توپر و 
متراکم باش��د و با وارد کردن ضربه ب��ه آن صدايي خاص )مانند زماني که ضربه اي به 
يک بش��که پر مي زنيم( به گوش برس��د. از نظر طعم نيز بايستي شيرين با تندي بسيار 

کم، ترد و آبدار باشد.

آفات و بيماري ها: 

آفات مهم کلم، ش��ته مومي و سفيده کوچک و بزرگ است که ذياًل مختصري آن ها 
را شرح مي دهيم: 

1- شته مومي کلم: اين آفت از سطح برگ ها تغذيه کرده و باعث پيچيدگي برگ ها 
و در نتيجه کاهش رش��د و افت کيفي محصول مي ش��ود. براي کنترل آفت مي توان از 
ابتداي کاش��ت بذر در خزانه با حشرات مؤسس و مادر مبارزه کرد. همچنين در زمان 
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داش��ت نيز مي توان با استفاده از س��موم سيستميک به کنترل آفت پرداخت. نکته قابل 
توجه اينکه؛ کليه سموم مورد استفاده بر روي اين گياه )و به طور کلي گياهان خانواده 
کلم( بايس��تي با مواد چسباننده مخلوط ش��ود تا از شسته شدن سريع آن ها جلوگيري 

شده و سموم در سطح برگ ها باقي بمانند.
2- س��فيده ي کوچک و بزرگ کل��م: اين آفت نوعي پروانه اس��ت که الرو آن از 
برگ ها و دمبرگ ها )دمبرگ هاي جوان و تازه( تغذيه مي کند. در موارد خسارت شديد 
روي بوته ها برگي ديده نمي شود. مبارزه با اين آفت در خزانه و شاسي تا اواسط دوره 
رشد محصول و در زمين اصلي به وسيله سمپاشي با سموم تماسي صورت مي گيرد.

امراض مهم گياه به شرح زير است: 
1- پوسيدگي سفيد: در اين بيماري اولين عالئم روي برگ ها و دمبرگ هاي نزديک 
خاک ديده مي ش��ود. ابتدا لکه هاي فرو رفته اي ديده مي ش��وند که به مرور زمان لکه ها 
به صورت ش��کل هاي بي نظمي در مي آيد. روند گس��ترش اين بيماري همراه رش��د 
بوته ش��دت مي ياب��د و روي محصول، ان��دام مقاوم اين قارچ به ص��ورت نقاط تيره 
رنگ نمايان مي ش��ود. اندام مقاوم قارچ س��اليان س��ال در خاک باقي مي ماند. بهترين 
راه پيش��گيري، کاش��ت در خاک سالم اس��ت. بدين منظور مي توان خاک را با يکي از 

روشهايي که گفته شد ضد عفوني کرد. 
2- سفيدک حقيقي )سفيدک کرکي(: ابتدا در سطح زيرين برگ ها لکه هاي کوچک 
زرد رنگ و سپس قهوه اي رنگ ظاهر مي شود و در ادامه کرک يا توده سياه مايل به آبي 
س��طح زيرين برگ را مي پوشاند. در شرايط مرطوب، کپک از سطوح زيرين به سطوح 
فوقاني برگ نيز س��رايت مي کند. در اين بيماري آوندها شروع به تغيير رنگ داده و در 
محصول شلغم و تربچه، ريشه ها را نيز درگير مي کند. بقاي اين بيماري در بذور آلوده 
و در خاک آلوده اس��ت و شروع آلودگي در هواي خنک و مرطوب بهار و پائيز است. 

راه مبارزه اين بيماري استفاده از بذر سالم و کاشت در خاک سالم است.
3- بيماري پوسيدگي سياه باکتريايي: بيشتر روي بوته ها جوان و بالغ ديده مي شود. 
در نش��اءهاي آلوده عالئم با زردي ش��روع و در نهايت مرگ گياهچه را به همراه دارد. 
در بوته هاي مس��ن عالئم از حاش��يه برگ ها شروع شده و به طرف مرکز برگ گسترش 
مي يابد. لکه هاي ايجاد ش��ده ابتدا زرد رنگ و س��پس قهوه اي رنگ شده و در نهايت 
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مرگ بوته را س��بب مي ش��وند. در اين بيماري بافت هاي آوندي و رگبرگ ها تيره شده، 
در بوته هاي آلوده محصول بس��يار کوچک توأم با پوسيدگي نرم آبدار و ريزش شديد 
برگ هاي ييرامون اس��ت. اين بيماري به مدت يک تا دو س��ال در بذر آلوده و بقاياي 
آلوده گياهي باقي مي ماند و از طريق آب آبياري و نشاءهاي آلوده انتقال مي يابد. روش 

مبارزه از بين بردن بقاياي گياه آلوده و استفاده از بذر سالم است.
از بيماري هاي ديگر کلم، لکه موجي، س��اق س��ياه، پژمردگي آوندي و تورم ريشه 
اس��ت. دو مورد اخير جزء بيماري هايي اس��ت که عامل آن مدت هاي زيادي در خاک 

باقي مي ماند.
****

Lettuce 3-15- کاهو
Compositae
Lactuca satiua

کاهو حاوي مقادير متنابهي ويتامين K است. از اين جهت مصرف آن بسيار مفيد 
مي باش��د. عالوه بر اين داراي ويتامين C و کلس��يم اس��ت.  ش��يره کاهو و عصاره آن 

داراي ماده مسکن و خواب آوري است که براي آرامش اعصاب مفيد است. 
خصوصيات گياه شناس��ي: گياهي اس��ت دو س��اله متعلق به اروپا و آسيا، برگ ها 
کش��يده، قاش��قي شکل و صاف و بدون کرک اس��ت. لبه برگ داراي دندانه هاي بسيار 
ريز و تقريبًا نامعلوم اس��ت. در ابتدا برگ هاي آن نازک و گس��ترده است که بعدًا به هم 
پيچيده مي ش��ود. اگر برداشت نشود و در زمين باقي بماند در سال دوم ساقه کوتاه آن 
رش��د کرده، به نحوي که از وسط برگ ها س��اقه صاف استوانه اي شکلي بيرون مي آيد 
که ثلث آخر آن ش��اخه هاي کوچکي توليد مي کند. هر شاخه حامل تعدادي گل است. 
گل ها در نهايت بذر توليد مي کنند. رنگ بذرها ممکن است سفيد، زرد مايل به قهوه اي 

و يا سياه مايل به خاکستري باشد.
نيازها: کاهو نيز محصول فصل سرد است و از نظر نيازمنديها بسيار شبيه کلم است.

کاش��ت، داش��ت و برداش��ت و آفات و بيماري هاي کاهو مش��ابه کلم است. براي 
جلوگيري از تکرار مطالب به توضيحاتي که در مورد کلم داده شد بسنده مي شود.

در پايان ذکر چند نکته ضروري به نظر مي رسد:
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1- کاهو و کلم جزء س��بزي هاي برگي هس��تند ولي اگ��ر در مصرف کودهاي ازته 
افراط شود باعث باز شدن برگ ها از يکديگر مي شود.

2- ام��روزه ارق��ام اصالح ش��ده اين دو محص��ول در بازار موجود اس��ت. براي 
جلوگيري از ش��يوع بيماري ها، رس��يدن به عملکرد باالي محصول، دستيابي به کيفيت 

مناسب و فوايد فراوان بذور اصالح شده، از اين بذور استفاده کنيد.
مناطق عمده توليد کلم و کاهو عبارتند از اس��تان تهران، اصفهان، يزد، خوزس��تان، 
مازندران، فارس، خراسان و آذربايجان شرقي و غربي. اين موضوع نشان دهنده امکان 

کاشت اين محصوالت در اکثر نقاط کشور است.
****

Spinach 3-16- اسفناج
Chenopodiaceae
Spinacia oleracea

اسفناج يکي از سبزي هايي است که عالوه بر داراي بودن انواع ويتامين ها، داراي 
مقدار فراواني آهن اس��ت و مصرف آن براي مبتاليان به کم خوني بس��يار مفيد است. 
اس��فناج به عل��ت دارا بودن امالح فراوان براي همگان به اس��تثناي بيماران کليوي و 

مبتاليان به تنبلي کبد توصيه شده است.
نيازها: اس��فناج يک محصول فصل س��رد و گياهي اس��ت که به خش��کي و گرما 
حس��اس مي باشد. کاشت اسفناج در نواحي سردس��ير، معتدل و خنک نتيجه رضايت 
بخش��ي خواهد داش��ت. يک خاک لومي ش��ني حاوي مقادير باالي کود ازته مي تواند 

اسفناج را به خوبي در خود پرورش دهد.
کاشت، داشت و برداشت: بذر اسفناج و چغندر بسيار شبيه يکديگر است. براي 
کاش��ت اسفناج، بعد از انجام عمليات مقدماتي بر روي زمين و ضدعفوني کردن بذر، 
ب��ذور را در رديف هايي به فواصل 35-20 س��انتيمتر مي کارن��د. پس از اينکه بوته ها 
س��بز شد در مرحله چهار برگي، نس��بت به تنک کردن بوته ها اقدام مي کنند، به طوري 
که فاصله بوته ها حداقل 5 س��انتيمتر باش��د. بذر اس��فناج را در اواخر اسفند و اواخر 
ش��هريور مي توان کاشت. ولي کاشت پائيزه اس��فناج برتري دارد. زيرا کاشت اسفناج 
در بهار و مواجه ش��دن بوته ها با گرما پس از سبز شدن، باعث به تخم نشستن بوته ها 
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مي شود. در نتيجه کيفيت محصول کاهش مي يابد و محصول بازار پسند نخواهد بود.
آبياري به طور متوسط هر 6 روز يک بار صورت مي گيرد.

اسفناج جزء سبزي هاي برگي است. بنابراين بايد توجه داشت که مصرف کودهاي 
ازته اين گياه باال اس��ت و کود ازته به صورت س��رک مي تواند نياز گياه به کود ازته را 
مرتفع س��ازد. براي اين که گياه کمتر با کمبود ازت مواجه ش��ود بهتر اس��ت آن را در 
خاک هاي آلي پوس��يده و خاک هايي که به مقدار کاف��ي کود حيواني دريافت کرده اند 

)30-20 تن در هکتار( کاشت کرد.
****
3-17- مختصري در مورد ساير سبزي ها

Leek 3-17-1- تره
Liliaceae
Allium ampeloprasum

تره گياهي است چند ساله يا دائمي، که در سبزي کاري هر دو يا سه سال يک مرتبه 
کاش��ت بذر آن را تجديد مي کنند. قسمت قابل استفاده آن شامل برگ هاي سبز هوايي 
اس��ت که دراز و تا خورده اند. تره داراي مقادير فراواني آهن بوده و از نظر طبي پاک 

کننده دستگاه گوارش و دستگاه تنفس است.
تره را در زميني که قباًل بدين منظور آماده شده و حاوي مقادير کافي کودهاي آلي 
و شيميايي است به صورت رديفي مي کارند. براي آماده سازي زمين، ميزان کود دامي 
25-20 تن در هکتار و ميزان يک تن در هکتار کود کاملي که ازت آن 3 برابر فسفر و 
پتاس باشد قبل از کاشت توصيه مي شود. پس از کاشت بذرها، وقتي بوته ها به اندازه 
کافي بزرگ شدند، برگ هاي تره را به فاصله 2-1 سانتيمتر از سطح زمين قطع مي کنند. 
دو س��ه روز پس از برداش��ت 100-75 کيلوگرم در هکتار کود ازته به همراه آبياري به 
صورت س��رک به خاک اضافه مي ش��ود. نکته مهم در برداشت تره آن است که هميشه 
3-2 روز پس از برداشت اقدام به آبياري زمين کنيد. آبياري بالفاصله بعد از برداشت 

محصول به ميزان زيادي، کميت محصول را کاهش مي دهد.
****

Common dill 3-17-2- شويد
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Umbelliferae
Aniethum graveolens

 گياهي است يک ساله که ساقه آن گاهي تا 70 سانتيمتر بلند مي شود. برگ ها بريده 
بريده و معطرند. گل ها کوچک و مايل به زرد بوده، که به صورت چتري از انتهاي ساقه 
بيرون مي آيند. دانه مس��طح و خوشبو است و طعم تلخي دارد. شويد جزء سبزي هاي 
برگي است و نياز آن به کود ازته بايستي به نحو مطلوب برآورده شود. اين گياه را در 

اوايل بهار مي کارند و اواخر بهار شروع به برداشت مي کنند.
****

Coriander 3-17-3- گشنيز
Apiaceae
Coriandrum sativum

گياهي اس��ت يک س��اله که زادگاه آن سواحل اروپاست. ساقه هاي آن گاهي تا 70 
س��انتيمتر بلند مي شود. برگ هاي آن مرکب و در قسمت باالي بوته بريده بريده است. 
گل ها س��فيد و گاهي صورتي کمرنگ و بذرش گلوله اي شکل است.از برگ هاي شويد 
براي پخت آش و سوپ و از دانه هاي آن جهت معطر کردن شيريني ها استفاده مي شود.
شويد خاصيت دارويي نيز دارد و بخور دم کرده آن در معالجه گريپ و زکام مفيد است.

ë .اين گياه نيز در اوايل بهار کاشت مي شود
****

Fenugreek 3-17-4- شنبليله
Fabaceae
Trigonella foenum

 گياه داراي ش��اخه هاي نازک بوده، برگ هايش ش��بيه برگ شبدر است. تخم هاي 
آن زرد رنگ و در غالفي باريک جا دارد. مصرف اين گياه در درمان راشيتيس��م و کم 

خوني مؤثر است.
ë .شنبليله در بهار کاشته مي شود

****
chervil - parsley 3-17-5- جعفري
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Umbelliferae
Petroselinum sativum

 جعفري بومي اروپاس��ت و قرابت نزديکي با کرفس دارد. برخي انواع آن گياه 
دو س��اله و برخي ديگر دائمي اس��ت. نوع دو س��اله آن در سال اول داراي برگ هايي 
اس��ت که به صورت دس��ته اي از زمين بلند مي ش��ود و رنگ تيره دارد. در س��ال دوم 
برگ هاي آن روي زمين گس��ترده مي ش��ود و ساقه گل دهنده از وسط آن بيرون مي آيد. 
گل ها به رنگ زرد مايل به س��بز و به صورت چتري در انتهاي س��اقه پديدار مي شوند. 

بذرها ريز و به رنگ سبز مايل به خاکستري هستند.
جعفري گياهي اس��ت که تقريب��ًا در همه زمين ها مي رويد. ول��ي اگر زمين مزرعه 
داراي خاک قوي و مملو از مواد پوس��يده باش��د، محصولش قابل توجه اس��ت. بذر 
جعفري کوچک بوده و به کندي جوانه مي زند. خيس��اندن بذر قبل از کاش��ت س��بب 
تسريع در جوانه زني مي شود. بذر جعفري در اوايل اسفند در زمين مورد نظر به عمق 
1-0/5 س��انتيمتر کش��ت مي ش��ود. گياهان جوان محتاج به حفاظت و آبياري مکرر و 
مواظبت بيشتري هستند. به مرور زمان بوته ها قوي شده و مقاومت آن ها در برابر سرما 

بيشتر از گرما است. دو تا سه ماه پس از کشت مي توان بهره برداري را شروع کرد.
****

Cress )3-17-6- شاهي )تره تيزک
Cruciferae
Lepidium sativum

يکي از س��بزي هاي خوردني است که برگ هاي آن بيضي شکل بوده و طعم تند و 
تيزي دارد. اين گياه سريع الرشد بوده و در اوايل بهار کشت مي شود. شاهي به سرعت 

به گل مي نشيند. اين عمل معمواًل 2 ماه پس از کاشت بذر صورت مي گيرد. 
****

Spearmint- Peppermint 3-17-7- نعناع
 Lamiaceae
Mentha piperita

تمامي اقس��ام نعناع در دس��ته گياهان دائمي جاي مي گيرن��د و به خودي خود در 
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زمين هاي تازه مي رويد. نعناع بذر ندارد و از طريق تقس��يم کردن ريشه تکثير مي شود. 
نعناع با ريش��ه دواني در زمين، در مدت زمان کمي، سطح وسيعي را زير پوشش خود 
مي برد. برگ هاي متقابل و س��اقه چهار گوش نعناع حاوي مقدار زيادي اس��انس است 
که در صنايع غذايي و طب مصرف مي ش��ود. در اوايل بهار ريشه ها را از خاک بيرون 
آورده، قس��مت هاي پوس��يده و کهنه آن ها را جدا کرده و ريش��ه هاي جوان را پس از 
تقس��يم نمودن در زمين مي کارند. پ��س از آن مزرعه را به اندازه کافي آبياري مي کنند. 
ريشه هايي که به طريق فوق کاشته مي شوند بعد از سه سال محصول آن ها کم خواهند 

شد و بايستي مجددًا از خاک بيرون آورده شوند و کارهاي فوق مجددًا انجام شود.
****

Tarragon 3-17-8- ترخون
Asteraceae
Artemisia dracunculus

گياهي اس��ت دائمي که زادگاه آن را آس��ياي ش��مالي مي دانند. ريشه رونده، ساقه 
ايس��تاده و برگ هاي س��بز کبود و باريک و بلند و بس��يار معطر از ويژگي هاي آنست. 
از ريش��ه آن هر س��اله س��اقه هاي متعددي مي رويد که بلندي آن گاهي به 75 سانتيمتر 
مي رس��د. ترخون نيز از طريق تقس��يم ريشه تکثير مي شود. تکثير ترخون را طبق آنچه 
که در مبحث نعناع ذکر شد انجام دهيد. يک ماه پس از کاشت ريشه ها مي توان شروع 

به برداشت کرد.
نکت��ه مهم در آبياري گياهاني چ��ون تره، نعناع، ترخون و... که برداش��ت آن ها به 
دفعات انجام مي شود اين است که بالفاصله پس از برداشت، نبايستي اقدام به آبياري 
کرد. آبياري حداقل دو روز بعد از برداش��ت انجام مي ش��ود. آبياري بالفاصله بعد از 

برداشت، باعث کاهش چشمگير محصول )به اصطالح کور شدن گياه ( مي شود.
3-18- توصيه هاي فني و نکات مهم:

در مجموع توصيه مي شود به نکات فني زير توجه کنيد:
ë  .از بهترين نهاده هاي کش��اورزي )بذر، سم، کود( و در زمان مناسب استفاده کنيد

هر س��اله بذور اصالح ش��ده و مقاوم به آفات و بيماري ها، سم و کود مناسب و 
داراي اثر زيست محيطي کم به بازارعرضه مي شود. ضمن مطالعه و به روز کردن 
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اطالعات خود، با مروجين کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي و کارشناسان اداره 
اصالح نباتات مشورت کنيد.

ë  بع��د از انتخاب بذر س��الم و ع��اري از آفات و بيماري، قاع��ده معمول در عمق
کاشت )عمق کاشت بذر سبزي چهار برابر قطر بذر( را رعايت کنيد. 

ë  قاعده معمول در کوددهي س��بزيجات اين اس��ت که ميزان 30-20 تن در هکتار
کود گوس��فندي در فصل پائيز با خاک مخلوط مي ش��ود و در بهار همراه با شخم 
يک کود کامل که تمام فسفر و پتاس و بخشي از ازت گياه را فراهم کند به خاک 
اضافه مي ش��ود. بعد از رويش س��بزي همزمان با پيدايش اولين گل و ميوه، کود 
ازته به صورت س��رک طي چند دفعه به زمين داده مي شود. براي گياهان خانواده 
بقوالت )به دليل توانايي گياه در تثبيت ازت( کود سرک مصرف نمي شود. بنابراين 
ب��ه طور خالص��ه مي توان گفت ميزان و نوع کود مصرف��ي به حاصلخيزي خاک، 
تن��اوب، مقدار و نوع کود قبلي و بافت خاک بس��تگي دارد. به نحوي که هر چه 
بافت خاک س��نگين تر بوده و حاصلخيزي خاک بيشتر باشد مصرف کود کاهش 
مي يابد. در کودهاي گوس��فندي ازت باال و پتاس��يم کم اس��ت. بنابراين در خاک 
هايي که اين نوع کود را دريافت کرده اند به تأمين پتاس��يم دقت ش��ود. همچنين 
در مصرف کودها به برنامه تناوب بايس��تي توجه کرد. در صورتي که محصول در 
زميني کش��ت مي شود که قباًل بستر گياهي از خانواده بقوالت بوده، ميزان مصرف 

کودهاي ازته کاهش مي يابد.
ë  ،از دادن کود تازه به زمين پرهيز شود. به خصوص در کاشت محصوالت غده اي

مصرف کود تازه باعث پوسيدگي غده ها مي شود.
ë  زمين از تهويه و زهکش��ي مناسبي برخوردار باشد. اين موضوع به خصوص در

کاش��ت محصوالت  غده اي و محصوالتي که سيستم ريشوي گسترده اي دارند از 
اهميت خاصي برخوردار اس��ت. براي بهبود تهويه و زهکشي مي توان عالوه بر 
استفاده از کودهاي حيواني جهت اصالح بافت خاک، زمين را به صورت جوي 

و پشته در آورد. 
ë  براي باال بردن راندمان آبياري، مزرعه را در صبح يا عصر آبياري کنيد. اگر خطر

يخبندان در منطقه وجود دارد، آبياري هنگام صبح ارجحيت دارد.
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ë  محصوالت نش��اء ش��ونده مانند فلفل، بادمجان، گوجه، کاهو،کلم و... را مي توان
بدون نش��اء کاري و به صورت کاش��ت مستقيم بذر در بس��تر کاشت. ولي ميزان 

عملکرد و کيفيت محصول کاهش مي يابد.
ë  به منظور انتقال صحيح نشاءها از بستر اوليه به بستر اصلي، ابتدا بايستي زمين را

به نحو مطلوب آبياري کرد تا ضمن بيرون آوردن نش��اءها، ريشه ها آسيب نبينند. 
سپس در زماني که رطوبت بستر اصلي در حد گاو رو است، حفره هايي به اندازه 
طول ريش��ه نشاء ايجاد کرده و نش��اء ها را داخل آن ها به صورت رديفي کاشت. 

ريشه نشاء نبايستي خم شود و نشاء به صورت صاف در حفره قرار گيرد.
ë  حتي المقدور براي کنترل عوامل خسارت زا به روش شيميايي متوسل نشويد. اين

سموم داراي اثرات زيست محيطي فراوان بوده و حيات انسان و ساير گياهان و 
جانوارن مفيد را به خطر مي اندازند. رعايت بهداش��ت، استفاده از بذور اصالح 
ش��ده و مقاوم، برنامه تناوب مناسب و آيش و ساير اقدامات از اين قبيل؛ ضمن 

افزايش عملکرد و کيفيت محصول موجب کنترل آفات و بيماري ها مي شود. 
ë  در صورت نياز به سمپاشي، اين کار را در صبح يا عصر، زماني که درجه حرارت

هوا مناسب باشد انجام دهيد.
ë  در هنگام وزيدن باد و هنگامي که جمعيت زنبورهاي گرده افشان در مزرعه زياد

اس��ت از سمپاش��ي اجتناب کنيد. عالوه بر اين س��عي کنيد هنگام به گل نشستن 
محصول، سمپاشي صورت نگيرد.

ë  حتم��ًا پس از سمپاش��ي تا  اتم��ام دوره کارنس صبر کنيد و س��پس محصول را
برداشت کنيد.
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